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INFLUENCE OF THE FACTOR OF JAPAN’S GEOGRAPHICAL  
POSITION ON ITS ECONOMIC DEVELOPMENT

Japan is an eastern country that is famous for its national cultural traditions and at the same time is a 
country of high technology. To date, Japan is among the highly developed powers. A distinctive feature 
of the country of the Rising Sun is the high position in the world economy, despite the fact that the coun-
try is poor in mineral resources. Due to the correct solution of economic problems arising from natural 
conditions and geographical location, Japan in a short time was able to join the club of economically 
developed world powers and become one of the largest exporting countries. The article analyzes the 
features of Japan’s economic and geographical location. The problems caused by the economic and geo-
graphical location of the country and their impact on economic development are considered. Particular 
attention is paid to the policy of the state, which in a different direction wisely used its weaknesses in 
geography, and was able to bring its economy to the highest level.

Key words: Japan, economic and geographical situation, kudoka, scientific and technological prog-
ress, manufacturing industry.

Аши новa Ж.Е.1, Ким Кёнг Хи2, Бекжaновa С.Г. 3

1т.ғ.к, до цент, әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті,
Қaзaқстaн, Алмaты қ., е-mail: janar72@mail.ru

2Ph.D, до цент, Жaһaндық мә де ниет мaзмұ ны кaфедрaсы,
Хaнкук шет тіл дер уни вер си те ті, Оң түс тік Ко рея, Cеул қ., e-mail: andantino@hanmail.net

3шы ғыстaну фaкуль те ті нің сту ден ті, әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық 
уни вер си те ті, Қaзaқстaн, Алмaты қ.

Жaпон эко но микaлық дaмуынa оның геогрaфия лық орнaлaсу фaкто ры ның әсе рі

Жaпо ния – өзі нің ұлт тық мә де ни дәс түр ле рі мен әлем ге әйгі лі бо луымен қaтaр, тех но ло гиялaры 
жоғaры дaмығaн мем ле кет бо лып сaнaлaды. Қaзір гі кез де Жaпо ния жоғaры дең гейде дaмығaн 
держaвaлaрдың бі рі бо лып тaбылaды. Пaйдaлы қaзбaлaрғa ке дей ел болғaнынa қaрaмaстaн, 
әлем дік эко но микaдa жоғaры орын aлуы Күн шы ғыс елі нің ерек ше лі гі бо лып тaбылaды. Тaби ғи 
жaғдaйлaры мен геогрaфия лық орнaлaсу жaғдa йын aн пaйдa болғaн эко но микaлық мә се ле лер ді 
дер ке зін де, дұ рыс ше шуі aрқы лы Жaпо ния aз уaқыт тың ішін де эко но микaлық жaғынaн дaмығaн 
әлем дік держaвaлaрдың қaтaрынa қо сы лып, ең ірі экс порттaушы мем ле кет тер дің бі рі не aйнaлa 
aлды. Мaқaлaдa Жaпо нияның эко но микaлық-геогрaфия лық жaғдaйы ның ерек ше лік те рі не тaлдaу 
жaсaлынaды. Ел дің эко но микaлық-геогрaфия лық жaғдa йын aн шыққaн мә се ле лер қaрaсты ры лып, 
олaрдың ел дің эко но микaлық дaмуынa әсе рі қaрaсты рылaды. Өзі нің геогрaфия лық жaғдaйы ның 
әл сіз тұстaрын әр түр лі бaғыттa, тиім ді түр де қолдaнуы aрқы лы эко но микaсын жоғaры дең гейге 
кө те ре aлғaн мем ле кет тің сaясaтынa ерек ше кө ңіл бө лі не ді.

Тү йін  сөз дер: эко но микaлық-геогрaфия лық жaғдaй, ку докa, ғы лы ми-тех никaлық прог ресс, 
өң деуші өнер кә сіп.
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Влия ние фaкторa геогрaфи чес ко го рaспо ло же ния Япо нии нa его эко но ми чес кое рaзви тие

Япо ния – вос точнaя стрaнa, ко торaя слaвит ся своими нaционaльны ми куль турны ми трaди-
циями и в то же вре мя яв ляет ся стрaной вы со ких тех но ло гий. Нa се год ня ший день Япо ния вхо дит 
в чис ло вы со корaзви тых держaв. От ли чи тель ной чер той стрaны Вос хо дя ще го солнцa яв ляет ся 
вы со кое по ло же ние в ми ро вой эко но ми ке, нес мот ря нa то, что стрaнa беднa нa по лез ные ис-
копaемые. Блaгодaря прaвиль но му ре ше нию эко но ми чес ких проб лем, поя вив ших ся вс ледс твие 
при род ных ус ло вий и геогрaфи чес ко го по ло же ния, Япо ния зa ко рот кое вре мя смоглa вс ту пить в 
клуб эко но ми чес ки рaзви тых ми ро вых держaв и стaть од ной из круп ней ших стрaн-экс пор те ров. 
В стaтье про во дит ся aнaлиз осо бен нос тей эко но ми ко-геогрaфи чес ко го рaспо ло же ния Япо нии. 
Рaссмaтривaют ся проб ле мы, по рож ден ные эко но ми ко-геогрaфи чес ким рaспо ло же нием стрaны, 
и их влия ние нa эко но ми чес кое рaзви тие. Осо бое внимa ние уде ляет ся по ли ти ке го судaрс твa, ко-
то рое в рaзном нaпрaвле нии грaмот но ис поль зовaло свои слaбос ти геогрaфи чес ко го по ло же ния 
и смог ло вы вес ти свою эко но ми ку нa выс ший уро вень.

Клю че вые словa: Япо ния, эко но ми ко-геогрaфи чес кое по ло же ние, ку докa, нaуч но-тех ни чес-
кий прог ресс, обрaбaтывaющaя про мыш лен нос ть. 

Introduction

Until now, Japan, which suffered a severe defeat 
in the war and suffered immense material and 
economic damage, is admired by the whole world, 
because, in a relatively short time, the country has 
become a first-rate economic power leading in 
many fields of industry and commerce, science and 
technology .

The unprecedented rates of industrial 
development that have been achieved annually 
by the Japanese economy for three decades are 
still being studied by economists from all over the 
world. They are cited as an example and point the 
way for developing countries. Japan’s industrial 
development and economic growth are interesting as 
a unique phenomenon of the present, but especially 
impressive results achieved by Japan, if we take into 
account the obvious unfitness of the geographical 
and climatic conditions in which this country had 
to develop.

This article examines the impact of Japan’s 
economies and geographic location on its economic 
development. It is necessary to disclose such a 
concept as the economic and geographical situation.

The economic-geographical position (EGP) is a 
category of economic geography, the most specific for 
it. EGP is characterized by a combination of geographic, 
economic and historical features of the territory and 
therefore is a strategic resource of the state.

Economic and geographical position indicates 
the country’s place on the economic map. The most 

important element of geographical research is the 
establishment and analysis of the links between 
objects located in space, determined precisely by 
their location. 

To give an estimation to EGP means to determine 
the position relating to: 

- The main centers of the world economy, market 
(market-geographic position); 

- Neighboring countries; 
- International transport routes (transport and 

geographical position);
In economic geography, the position of 

the territory has to be determined not only in 
relation to physical-geographical data, that is, to 
mountains, rivers, seas, etc., which can also have 
its economic significance, but also in relation to 
conditions created by human hands in the process 
of history. For economic geography, the position 
of the given country (or region, city, generally 
investigated range) is extremely important for roads, 
markets, major centers (industrial, commercial, 
administrative, cultural). The concept of “economic 
and geographical position” is key for the entire 
system of geographical sciences.

The concept of EGP was introduced into the 
science by N.N. Baranskyj, he returned to it many 
times, expanding and deepening his content. His work 
was subsequently continued by Nikolai Nikolaevich 
Kolosovsky and Isaak Moiseevich Maergoyz. A 
significant contribution to the development of the 
concept of EGP was made by Saushkin Yu.G., 
Mashbits Ya.G., Leizerovich E.E. and other scientists. 
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According to N.N. Baranskyj, EGP is the attitude of 
any place, district or city to outside of its lying objects, 
which have this or that economic significance, 
whether these objects are of a natural order or objects 
created in the process of human economic activity. 
(Maergoyz I.M., 1981: 18).

The economic-geographical position is a 
category of space, since the elements forming it are 
spatially interrelated, that is, objects located at a 
certain distance from each other (countries, regions, 
enterprises, cities, sources of raw materials, fuel, 
etc.) . It is in relation to the territory that the central, 
internal (deep), peripheral (marginal) and so-called 
border position of an object are distinguished. They 
also distinguish between the elements of production 
and the non-productive sphere: transport-
geographical (including maritime), industrial-
geographical, agro-industrial, market, demographic, 
recreational and geographical. (Maergoyz I.M., 
1986).

Let us consider the most important components 
of the situation as a relation to the elements of social 
production. 

Transport-geographical position (TGP) is a 
position in relation to the routes of communication, 
taking into account: their capacity, the degree of 
congestion and the cost of transportation. Therefore, 
in order to evaluate the TGP, one must understand 
the technique and economy of transport. TGP very 
quickly changes due to intensive road construction.

Industrial and geographical position: with relates 
to energy sources, position relative to the centers of 
manufacturing industry, as well as scientific and 
technical bases.

Agro-geographical position ‒ the situation 
relative to food bases and important centers of 
consumption of agricultural products. The degree of 
profitability of the agro-geographical position can 
be expressed in the form of differential rent, which 
is created by the agro-geographical position.

Market position (or sales / geographic) is the 
position relative to the sales markets for consumer 
goods for industrial purposes (especially the zones 
for the sale of coal, ferrous metals, etc. ‒ zonal 
position). This kind of provision is closely related to 
the pricing policy.

Demographic situation. There can be two 
divisions: with respect to labor resources; concerning 
scientific and technical personnel.

Recreational and geographical location. This 
kind of position is manifested through the factor 
of time and transport costs of tourists ‒ “economic 
remoteness”, “psychological distance” have not 
small importance.

EGP in relation to the territory.
Central functions are functions in relation to the 

surrounding area. They have a certain hierarchy. The 
central position ‒ with other things being equal – is 
the most profitable. The central position gives great 
savings on communications, on all types of services.

The peripheral and deep position is largely 
conditional. These two distinct categories of EGP 
have unequal importance for different objects 
studied in economic geography. The complexity 
of their perception and analysis is not the same. 
A known difficulty in evaluating the EGP of the 
economic region, including those named above, 
creates the fact that the economic region is not 
always a clearly limited object. Peripheral, or 
marginal, position is an essential feature of the EGP 
of the region, which has a very tangible effect on 
the activity, pace, nature and methods of economic 
development of the area. Correct and profound 
evaluation of the peripheral position of the district is 
important for the development of the concept of the 
district, the choice of ways to develop its economy 
and the orientation of its economic ties.

Since the peripheral situation proves to be at the 
same time a border location, it is important for the 
region that possesses it to assess the international 
EGP. Such an examination is extremely important 
for determining the program for using the resources 
of the district. Here the most important element is 
the nature of borders, relations between countries.

EGP directly affects to the economic 
development of the territory. It is divided into 
such categories as “profitable” and “unprofitable” 
position. (Zemtsov S.P., Baburin V.L., 2016: 117). 
Basically it is considered that the territories with 
“profitable” EGP are developing more and more 
quickly. But, in the case of Japan, this is completely 
different. Despite the fact that Japan’s economic and 
geographic situation is unfavorable, it was able to 
use this for a profitable economic development of 
the country. There are several factors proving this.

Methods
The research was based on historical-

comparative and historical-system methods of 
scientific research. Economic-statistical analysis 
and data analysis in the field of economic geography 
were also conducted. A problem-chronological 
method was used to study the state’s activity in its 
gradual economic development.

Main body
The area of Japan is only 378 thousand square 

km., with a population approaching 130 million 
people. (9th in the world) and its average density of 
341 people per 1 sq. km. And this is despite the fact 
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that about 3/4 of the territory of Japan is occupied 
by mountains up to 3000 m high and higher. The 
steepness of the slopes in most cases exceeds 15°, so 
that the mountainous terrain is practically unsuitable 
for development. A significant part of the mountain 
peaks of Japan is volcanoes. Their number is about 
150, of which 15 are active. Also, the country is 
a zone of increased seismic activity ‒ up to 1,500 
earthquakes a year. The territory of the country is 
strongly crossed, which makes it difficult to build 
roads, create communications. Plains occupy a 
very small area. The most common of these are 
small lowlands and plains on the sea coast, as well 
as narrow river valleys, which are the centers of 
concentration of life, excessive concentration of 
population and economic activities. And the limited 
territory makes the Japanese create artificial islands.

Also associated with the natural conditions, 
the economic problem of Japan is almost complete 
dependence on the import of mineral raw materials. 
In particular, Japan’s dependence on imported 
raw materials is characterized by the following 
indicators: iron ore ‒ 99%, manganese ‒ 100%, 
chromites ‒ 100%, bauxites ‒ 99%, copper ‒ 99.9%, 
lead -94.1%, zinc ‒ 85, 3%, nickel ‒ 100%, cobalt 
‒ 100%, tungsten ‒ 100%, tin ‒ 100%, phosphates ‒ 
100%. There are small reserves of coal, oil (reserves 
‒ 200 million tons, annual production ‒ about 
0.8 million tons ‒ 0.2% of own needs) and gas. 
(Nikolaev A. V., 2006: 236).

Due to the profitable solution of economic 
problems that appeared after the natural conditions, 
Japan in a short time became a country with a high 
economic position, and one of the largest exporting 
countries. One of the factors of this development was 
a truly colossal saving money for the development 
of their own R&D through the acquisition of foreign 
licenses and patents. In addition, during this period, 
the prices for energy carriers and mineral raw 
materials were relatively low. It was also important 
that Japan at that time had a cheaper labor force 
compared with other developed countries. In 
addition, Japan after the defeat in the war had the 
right to spend on defense no more than 1% of GDP, 
which released additional funds for development.

The lack of raw materials in Japan sent it to the 
path of creating non-extractive and manufacturing 
industries. Therefore, Japan is considered one of the 
major importing countries of raw materials.

Japan’s economic achievements are primarily 
related to the development of the manufacturing 
industry. Japan was forced to increase the volume of 
imports of raw materials and fuel for the development 
of industry. Taking advantage of the stability of raw 

material prices, and in some years cheapness, Japan 
decided to import raw materials and organize a full 
cycle of its processing. Thus, the sphere of heavy 
industry developed in Japan.

Since the 1950s, Japan began an intensive 
process of renewing fixed capital in key industries, 
such as ferrous metallurgy, oil refining, electrical 
engineering, shipbuilding, the chemical, and textile 
and food industries. Both the reconstruction of old 
industries and the creation of new ones were mainly 
based on imports of foreign technology. Thus, 
in the period 1950-1971, Japan acquired over 15 
thousand patents and licenses abroad. At the same 
time, as a rule, the technologies acquired abroad 
were thoroughly elaborated by Japanese companies, 
brought to perfection, and as a result, in many cases, 
the equipment produced in Japan by purchased 
technologies outperformed Western counterparts. In 
1960-1970 the technical level of Japanese industry 
was already one of the highest in the world. The 
demand for machines, equipment, building materials 
and other investment goods, which grew from 
year to year, was accompanied by an increasing 
concentration of investment and production in the 
heavy industry.

Economic growth, with an emphasis on the 
development of heavy industries, in addition to 
undeniable positive results, had a number of negative 
consequences. The main among them was pollution 
in a huge scale of the environment with waste energy 
and material-intensive industries. Not only was the 
nature of the Japanese islands under the threat, but 
also the health of the population. In Japan, there 
were diseases that had not happened before (“itai-
itai”, “minamata”), caused by the accumulation 
of mercury and heavy metal salts in seafood as a 
result of the regular discharge of wastewater into 
reservoirs.

1973 The energy crisis hindered the development 
of the Japanese economy. Having led to a sharp 
rise in prices for raw materials and energy in world 
markets, it undermined the foundations of the 
previous mechanism of economic growth based on 
involving in production in ever increasing volumes 
of raw materials, fuel and energy. But also the energy 
crisis positively influenced, giving significant 
acceleration to the processes of restructuring the 
Japanese economy, and also changed the very 
approach to this problem. Since the 1970s, the 
creation of a structure with low energy and material 
intensity has been proclaimed as the main direction 
of development of the Japanese economy.

Together with this, after the energy crisis of 1973-
1974, the radical restructuring of Japan’s energy 
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industry began. Its main direction was the maximum 
reduction in the dependence of the country’s energy 
balance on oil through the development of alternative 
energy sources ‒ coal, hydrogen, geothermal energy, 
tidal energy, solar energy, wind, and the development 
of nuclear energy. It is important to say about 
this direction, in connection with the fact that the 
activities of Japanese industry are directly related 
to energy. Work on alternative energy sources was 
integrated into the national program “Sunlight” and 
became an object of priority financing from the state. 
Thus, it can be concluded that Japan’s poverty in 
mineral resources has a significant impact on several 
industries developing the Japanese economy.

By the end of the 1980s, significant changes 
had taken place in the industry structure of Japanese 
industry. First, the share of machine-building 
industries (primarily electric machine building) 
increased significantly, from 33.4% in 1973 to 38.2% 
in 1989. Secondly, the share of energy- and material-
intensive industries has decreased. In general, the 
share of raw-material-type industries declined from 
42.7% in 1973 to 37.0% in 1989, while the share 
of processing branches rose from 57.3% to 63.0%, 
respectively.

Rising commodity prices on the world 
market and a small amount of Japan’s own raw 
materials made it develop in a different direction. 
Thus, the main factor in the development of the 
Japanese economy in the 1970s was scientific and 
technological progress. An important feature of the 
development of Japanese industry in the second half 
of the 1970s and 1980s was a significant increase 
in the technical level of production based on the 
intensive use of scientific and technical progress 
(STP). And this process took place in all sectors ‒ 
old and new, stagnant and fast-growing.

According to the calculations of the Office of 
Economic Planning of Japan, if during the period 
1971-1975 the contribution of the factor STP to the 
economic growth in industry averaged about 20%, 
then in 1976-1980 ‒ about 70%, and in 1981-1985 
and 1986-1990 biennium ‒ about 60%. This allows 
us to conclude that after the crisis of 1974-1975 in 
Japanese industry there was a transition from an 
industrial to a postindustrial system of productive 
forces based on a sharp increase in the use of NTP 
achievements. (The economy of Japan., 2008: 49).

Thus, the Japanese industry, through the 
introduction of scientific and technological progress, 
achieved high results in the areas of raw materials 
and energy saving.

The second half of the 1970s and 1980s became 
a period of deep and large-scale restructuring for 

the Japanese industry. By the end of the 1980s, 
the image of the Japanese industry had radically 
changed. If in the mid-1970s it was mainly formed 
by the medium-level science-intensive industries 
(automotive, consumer electronics, shipbuilding, 
steel production), in the late 1980s and early 
1990s ‒ by primarily high-tech industries. At 
that time, Japan accounted for about 2/3 of 
world production of robots, almost half of CNC 
machines and products of pure ceramics, about 
¾ of the world’s output of ultra-large integrated 
circuits, 60.0 to 90.0% of the production of 
individual types of microprocessors, etc. Japan’s 
share in world exports of high-tech products 
reached 24.0% and was equal to the United States 
share. All of the above is indicative of Japan’s 
economic development.

Another disadvantage of the geographical 
location of Japan is that it is a small country by 
area. This factor pushed Japan to improve its 
infrastructure. Compared with other developed 
countries, in Japan there are many more territorial 
disproportions. The territorial concentration of 
Japan’s industrial forces is surprising, compared to 
the countries of Western Europe, close in area to 
Japan. The bulk of the population and workers in 
the industrial sector are located on the Pacific belt.

Because of the small territory and environmental 
damage, Japan began the process of exporting 
plants abroad. The term “kudoka” (lit. “leaching”, 
“emasculation”) in Japanese economic literature 
is used to designate the process of exportation of 
production abroad.

The export of capital by Japanese companies 
for the purpose of setting up enterprises abroad has 
become quite widespread in the 1970s. Then the 
main direction of foreign investment was the Asian 
countries, where Japan transferred one after the other 
“lower” floors of its industrial structure (production 
of textiles, food products, garments, metals, 
chemical fertilizers, various household electrical 
and electronics, etc.), mastering and developing 
on its own territory more and more complex types 
of production. (Lebedeva I.P., 2012: 8). There are 
positive aspects of the export of factories abroad for 
Japan such as: harm reduction of the environment; 
cheapness of labor abroad; the emergence of 
additional income; opening new markets for goods 
and services; strengthening economic and political 
influence;

The term “kudoka” arose precisely in the 
second half of the 1980s due to the huge scale 
of capital export abroad. Since the early 1980s, 
investments in the creation of enterprises in the 
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United States and Western European countries 
have quickly become a way to alleviate trade 
disagreements and overcome the barriers that have 
been built in the way of Japanese goods, as well as 
the establishment of various forms of cooperation 
between Japanese and Western firms. The creation 
by Japanese companies of enterprises abroad was 
sharply accelerated in the mid-1980s as a result of 
the rapid appreciation of the yen against the US 
dollar and other world currencies.

In fact, Asian countries have although become 
the second production base in Japan, which supplies 
not only a wide range of consumer goods to the 
Japanese market, but also details and components for 
a number of assembly plants in Japanese industry. 
However, the priority object of foreign investment 
of Japanese firms were developed countries like the 
USA, China, and Western Europe.

Over time, the process of “kudoka” revealed a 
number of negative aspects. They can be considered 
on the example of the automotive industry. In the 
automotive industry, the removal of production 
abroad was significant in the 1980s, and by the 
beginning of the 1990s foreign branches of Japanese 
companies produced 3 million cars a year, which 
was just under a quarter of domestic production. 
However, during this period, in parallel with the 
development of foreign production, the scale of 
domestic production of cars continued to grow. At 
this stage, foreign production only supplemented the 
domestic capacity.

However, at the turn of the 1980s-1990s there 
was a “breakdown” of this model, and in subsequent 
years, the growth of foreign production of Japanese 
automotive companies was accompanied by an 
absolute reduction in domestic production. In other 
words, in the 1990s, the removal of production abroad 
by automotive companies literally became a process 
of “washing away”, “emasculating” automobile 
production from the industrial structure of the 
country. A powerful impetus to the development 
of the “kudoka” in the automotive industry was 
given by the acquisition of large blocks of shares of 
Japanese firms by foreign companies. As of 2005, of 
the eight largest automotive companies, only one ‒ 
Toyota ‒ has retained its independence from foreign 
capital, the rest have become dependent companies 
of foreign companies.

Among the most obvious social and economic 
consequences of the “kudoka” in the automotive 
industry are mass layoffs, the destruction of the 
existing system of production linkages between 
parent companies and their many subcontractors 
among small and medium-sized firms, and a 

reduction in the absolute size of the central and local 
budgetary tax base.

The consequences of the “kudoka” and of the 
subcontracting enterprises working on the assembly 
plants of the parent companies are very dramatic. 
Reducing the volume of orders, not to mention the 
closure of assembly plants of parent companies, not 
only puts subcontractors in an extremely difficult 
situation, but also impacts on the lives of local 
communities in general.

Finally, as a result of the “kudoka”, the absolute 
size of the tax base is reduced, which is especially 
sensitive for the budgets of those cities and regions 
where the assembly plants of parent companies are 
located.

Conclusion

In conclusion, Japan has proved the main essence 
of the post-industrial society ‒ not necessarily the 
country should have a rich source of raw materials 
in order to prosper. Japan, despite its unfavorable 
economic and geographical situation, achieved 
striking results. In comparison with Japan, the 
economic and geographical position of Kazakhstan 
is much better. Therefore, Kazakhstan has great 
opportunities for development.

Due to the fact that Japan at various times, 
in different directions, competently used its 
weaknesses in geography, it was able to bring its 
economy to the highest level. The development 
of the economy was greatly influenced by 
the following factors: effective use of foreign 
economic assistance; massive renewal of fixed 
capital; expansion of the domestic market; wide use 
of foreign scientific and technical achievements, 
purchase of patents.

The country’s economy functions not on 
its own energy and raw materials base, but on 
imports, lives and develops through the processing 
of imported resources and the export of high-
quality products with “added value”, the revenue 
for which more than covers the cost of imports 
and is a source of capital accumulation. Rich 
Japan is increasingly becoming an exporter of not 
only goods, but also capital. Keeping the role of 
world leader in many important areas of scientific 
and technological progress, Japan at the same 
time demonstrates an extremely high degree of 
adaptation to the constantly changing conditions of 
economic development.

Thus, the unparalleled “Japanese phenomenon” 
has shown the path from the post-war weak state to 
the level of the post-industrial state.
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This article is devoted to the actual problem of demographic policy and the demographic situation 
in China. The author analyzes the consequences of the policy of birth control in the PRC and new ap-
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КХР-дың де могрaфия лық сaясaты ның жaңa бaғыттaры

Бұл мaқaлaдa Қытaйдaғы өзек ті мә се ле – де могрaфия лық сaясaт пен де могрaфия лық жaғдaйы 
қaрaсты рылaды. Ав тор ҚХР-дaғы бaлa тууды шек теу сaясaты ның сaлдaрын жә не де могрaфия лық 
сaясaтты рет теу дің жaңa әдіс те рі мен ҚКП-ның XIX съез ін де aйт ылғaн қaзір гі кез де гі Қытaйдың 
де могрaфия лық жaғдa йынa бaйлaныс ты әлеу мет тік-эко но микaлық мін дет те рін сaрaлaйды. 

Түйін сөз дер: де могрa фия, әлеу мет тік-эко но микaлық aхуaл, де могрaфия лық сaясaт, «кіш-
кентaй им перaтор», «ұлт тың қaртaюы», ҚКП-ның XIX съезі.

Бaйсултaновa К.Ш.
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Но вые нaпрaвле ния в де могрaфи чес кой по ли ти ке КНР 

Дaннaя стaтья пос вя щенa aктуaль ной проб ле ме де могрaфи чес кой по ли ти ки и де могрaфи-
чес ко го по ло же ния Китaя. Ав то ром проaнaли зи ровaны пос ледс твия по ли ти ки огрa ни че ния 
рождaемос ти в КНР и но вые под хо ды в ре гу ли ровa нии де могрaфи чес кой по ли ти ки и со циaльно-
эко но ми чес кие зaдaчи, связaнные с де могрaфи чес ким по ло же нием сов ре мен но го Китaя, оз ву-
чен ные нa XIX съез де КПК.

Клю че вые словa: де могрa фия, со циaльно-эко но ми чес кое по ло же ние, де могрaфи ческaя по-
ли тикa, фе но мен «мaлень ко го им перaторa», «стaре ние нa ции», XIX съезд КПК.

Introduction

In today’s world, demography is one of the 
global problems. The state regulates the birth rate of 
specific months in all countries.

Incentive methods are used in European 
countries,. In most of the economically developed 

countries that have entered the demographic crisis, 
the policy of demographic policy, the achievement 
of which is to increase the birth rate and natural 
increase. Especially countries of Eastern Europe 
made active demographic policy until the late 
80’s. To stimulate population growth, observe one-
time loans to the newlyweds, allowances for the 
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birth of each child ‒ according to a progressively 
increasing scale, monthly allowances for children, 
long maternity leave, the priority right to purchase 
an apartment, and the placement of children in 
children’s institutions.

Most of the funds in the twentieth century 
began to implement a demographic policy aimed 
at reducing fertility and natural population growth. 
Quite an active demographic policy were done in 
Latin America, some countries in North Africa. 
Measures to increase population growth are mainly 
used in the countries of the East. Developing 
countries in Asia, where most of the inhabitants 
of the planet live is a more vivid example of the 
implementation of the demographic policy. Because 
of the religious factor, demographic policy is not so 
relevant in Muslim countries.

Inside the country, the main goal of the 
demographic policy is to reduce the birth rate and 
natural population growth. Fertility decreases 
as a result of the popularization and spread of 
contraceptives, health education, counseling on 
family planning, the promotion of the advantages 
of a small child, and the stimulation of low-
income families through various economic and 
administrative measures.

Theoretical basis of demography and 
population

In the Ancient World, ancient China and during 
the Middle Ages on the population formed different 
opinions. Confucius, Plato, Aristotle drew attention 
to the relationship between the population and its 
overall development. Plato in the doctrine of the 
ideal state put forward as a mandatory condition a 
limited number of citizens of 5,040 people of the 
free population. The demographic ideal of Plato is 
precisely the established population. He believed 
that wealth is not inexhaustible and that the number 
of free population should be accurately determined.

Aristotle adopts the demographic views of Plato, 
but primarily focuses on the economic threat caused 
by demographic expansion.

Confucius attempted to determine the ideal 
proportion between the amount of cultivated 
land and the population. As a violation of this 
proportion can lead, with a small number of people 
to deteriorate the cultivation of arable land and to 
abandon taxes, with excessive population density 
to impoverishment, idleness, social tension. So, it 
is necessary to regulate the population growth and 
adopt such a measure as the resettlement of densely 
populated areas in sparsely populated areas.

Demographics, being an interdisciplinary 
scientific field, concern various problems of 

politics, sociology, economics, history, law and a 
number of other areas. Modern scientists study the 
demographic policy in different ways. One group of 
scientists believes that population policy is one of 
the methods of economic planning, with which it is 
possible to improve the situation of the population, 
the demographic situation of the country must be 
regulated through government programs.

The second group of scientists understand it as 
a means of reducing the population. Such examples 
are found in the theory and practice of regulating the 
population in a number of countries in South-East 
Asia.

In our opinion, the demographic policy 
should be aimed at protecting all segments of the 
population: motherhood and childhood, ensuring 
a comfortable elder, the ratio of the sexes, etc. A 
weighted demographic policy depends on raising 
the level of the well-being of society. The main goal 
of the demographic policy is to achieve the quality 
of life that corresponds to the material possibilities 
of society, taking into account its cultural and ethnic 
traditions.

A distinctive feature of studying the demographic 
problem of China in the modern period is undoubtedly 
connected with its huge population and the leading 
position in the world arena. The ideological basis 
of China’s demographic policy is based on the 
teachings of Confucianism on the creation of public 
order and harmony, which are the central elements 
of Chinese civilization. Harmony supposes a 
peaceful solution to problems, the inadmissibility of 
violence, the adoption of mutually complementary 
solutions for the sake of universal prosperity. The 
Chinese concept of “harmony” is based on ethics and 
culture of the individual, implying the achievement 
of political harmony through the development of the 
inner harmony of man himself. 

The demographic policy of China in the 
twentieth century

The demographic situation of China has always 
been under the close attention of both the Chinese 
government itself and the world community. The 
Chinese population was about 1,400 million people 
in 2018, over the past year the population of the 
country has increased by approximately 7,156,639 
people. The idea of   fertility planning appeared in 
China under the rule of Mao Zedong. However, he 
did not realize his idea because of other important 
reforms at that time. Several measures were taken 
to reduce the rate of growth of the birth rate in the 
1950s, but the government’s efforts did not bring 
the expected results. The government began to 
purposefully exercise control over the population 
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in the beginning of August 1956. According to 
statistics, the Chinese population in the period 
from 1949 to 1976 increased from 540 million 
to 940 million people, which entailed problems 
related to lack of water and land resources, 
providing medical and educational services. All 
these problems were particularly relevant in the 
1970s, in connection with that government, a new 
demographic policy was developed, the essence of 
which was planned childbearing. The Constitution 
of the People’s Republic of China approved the 
official demographic policy in 1978 and the Law 
on Family Planning was approved in 1980. The 
State Committee for the Planning of Fertility began 
to function in 1981. The Chinese government has 
officially obliged all Chinese citizens to “plan 
fertility” to bring population growth in line with 
China’s economic and social development plans 
since 1979. Demographic policy measures included 
mass propaganda about the restriction of children, 
the spread of means of birth control, the resolution 
of abortion and sterilization. Also, the Chinese 
government has taken more stringent administrative, 
economic and legal measures to increase the age of 
marriage and measures of “punishment”.

In general, the demographic policy of China 
in the 1970s and 1980s was aimed at moving from 
a large family to a one-child family. The wide 
propaganda of a one-child family was carried out 
under such slogans and mottos as “One child in the 
family”, “One family ‒ one child”, “The people 
without brothers and sisters”, “Two children ‒ 
well, three ‒ too many, have four children ‒ error 
“,” Later, less often, less “, etc. These slogans and 
mottos provided for stimulating late marriages and 
encouraging large gaps between children in the 
family. Such a policy was carried out to coordinate 
the development of population on the one hand, on 
the other ‒ the development of the economy, society, 
resources and the environment 

It should be noted that the planning of births in 
China had its own specifics and the measures taken 
to limit the birth rate were not widely spread. When 
implementing the demographic policy, the Chinese 
government took into account the number of 
national minorities, cultural traditions, the structure 
of the population of the hotel region and the 
socio-economic resources of a particular locality. 
Distinctive features of the implementation of this 
policy were visible between cities and villages. For 
example, peasants experiencing difficulties in labor 
shortages were allowed to have a second child, and 
the family should observe the interval after the birth 
of the first child. In areas where national minorities 

lived, families were allowed to have two and three 
children. For small national minorities, there were 
no restrictions at all.

The active measures to limit the birth rate, 
conducted in China in the 1970s-1980s, contributed 
to a significant change in the demographic situation 
in the country in comparison with the period of 
the 1950s, the birth rate has more than halved. 
The demographic regulation policy allowed the 
country to cut government spending to provide for 
a growing generation, to soften population pressure 
on resources and ecology. As a result, these events 
contributed to the development of the economy 
and the improvement of people’s lives, in 2000 the 
Chinese government managed to carry out socio-
economic transformation of China. In 2000, GDP 
per capita was $ 800. Since the beginning of the 
transition to the policy of birth control, the PRC 
authorities have succeeded in solving the problem 
of reducing three indicators: fertility, mortality and 
population growth rates as a whole. Consequently, 
the policy of regulating the size of the population 
has borne fruit.

Socio-economic consequences of the policy of 
birth control in China

At the XVI Congress of the CPC set the goal 
of building a “small welfare” society ‒ xiaokang 
shahui in 2002, and put forward a new task of 
increasing the gross domestic product by 4 times by 
2020 compared to 2000, and GDP per capita should 
be over $ 3,000. (Delyagin M. Sheyanov V. 2017: 
205). In the process of realizing the tasks set by the 
XVI Congress of the CPC, the Chinese government 
has faced multiple problems, despite the effective 
implementation of the demographic policy, a 
number of other issues remain unresolved.

According to statistics, in 2002, the population 
of China was 1.285 billion people, according to 
the forecast of the Population Division of the 
Department of Economic and Social Affairs of the 
United Nations by 2050 is expected to increase 
the Chinese population to 1.5 billion. Achieving a 
larger population in the country is exacerbating the 
problems of providing food, shelter, fuel and jobs. 
The discrepancy between the total population and 
the pace of development of education, health care, 
housing construction and public services are reflected 
in the qualitative characteristics of the population. 
Also, the environmental problem associated with 
population growth is acute. Rapid population growth 
and increased industrial production put enormous 
pressure on the environment.

The demographic situation of the country 
has always been an urgent task for the Chinese 
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Communist Party. Thus, at the XVIII Congress of 
the CPC, the course was confirmed to continue the 
planned birth rate policy and to raise the qualitative 
characteristics of the new generations, which should 
contribute to the balanced development of the 
population of the PRC for a long period of time.

The communiqué of the All-China Committee 
on Population Development and Family Planning 
noted in recent years that the demographic situation 
should favor socio-economic development, and 
population policy should be its progressive basis. 
(China Population Today, Vol. 29. N 1. 2012. P.)

The 2010 Census statistics provide a deep 
understanding of the changes in population in China. 
This is very important information that shows the 
positive and negative aspects of the demographic 
situation in the country. On the one hand, the level 
of qualification of the workforce and the level of 
education are growing, there is an increase in the 
population with higher and secondary education, 
an increase in urbanization, and a new map of the 
population economy of China is being formed. On 
the other hand, there are more and more challenges 
in the field of population. The number of children 
and their share in the age structure is decreasing, the 
aging of the population is progressing, the situation 
with the labor force is exacerbated. There are new 
difficulties that are incomparable with the difficulties 
of the previous period. The aging of the population 
and the slowing of its growth rates together resulted 
in a shortage of cheap labor (Bazhenova E.S New 
aspects of the demographic situation in China, 
2014).

 Thus, it can be concluded that the demographic 
factor in China is one of the main factors 
constraining the solution of the task of rapid 
economic development of the country. China has 
a huge surplus of labor, which creates a threat of 
unemployment. There is also a noticeable increase 
in the proportion of adult disabled people. According 
to the UN assessment, if the number of people aged 
60 and over is more than 10% of the total population, 
then this country is a “country with an elderly 
population”. According to the scientists’ forecast, 
aging of the nation is expected in the next 40 years 
in China. The elderly population of the Chinese will 
be over 300 million people by 2025, or more than 
20% of the total population. The proportion of older 
people will rise to 27% by 2035; every fourth person 
in the country will be elderly. If the current trend 
persists till 2040, the number of elderly Chinese will 
reach a quarter of a billion and 2-3 times the number 
of young people in the country until the age of 20. 
(Population of China: 2018)

 The Chinese National Commission on Health 
and Family Planning stated that the “one family-one 
child” policy “prevented” the birth of approximately 
400 million people in 2013. The government 
collected about 2 trillion yuan ($ 314 million) in 
the form of fines since 1980. (China’s Demographic 
Policy “One Family ‒ One Child”: 2018)

The Chinese government has officially allowed 
families to have two children since 2015. The 
birth control program helped to reduce the rate of 
population growth, but at the same time gave rise 
to a new problem ‒ the “little emperor” ‒ the only 
child in the Chinese family. Over the years of the 
implementation of the planned birth rate policy in 
China, 140 million single children were born. In 
today’s Chinese society, the social and psychological 
consequences of this policy for the whole generation 
of children who grew up without brothers and sisters 
are acutely felt. The only children in the family 
grew more selfish, spoiled and socially not adapted. 
The centuries-old Confucian traditions under the 
influence of such processes undergo changes, some 
value orientations of youth, problems that were 
not previously characteristic of Chinese society, 
deformation of the national traditions of moral 
education.

 In addition to the listed negative phenomena, 
there are more serious consequences of the policy 
of one child. According to scientists, in China, an 
imperfect pension system that does not allow to 
cover the entire population of the country. Thus, 
caring for the elders and all the related costs of 
their maintenance fall on young people, often 
on single children. This leads to another socio-
economic problem associated with the increase in 
the economic burden of older people. Currently, 
every able-bodied married couple has to support 
one child and four elderly people, which will lead to 
additional expenses of the state budget for pensions, 
social insurance and medical care. This trend will 
continue in the near future. In the second half of the 
XXI century, the younger generation, even with all 
the will, objectively can not provide the required 
and necessary economic and other assistance to the 
older generation.

Another side effect of containing demographic 
growth was a skewed gender balance caused by 
artificial family planning. According to the census, 
five girls are born for almost six boys in China.

It should be noted that the state in every possible 
way tries to ensure the calm and comfortable old 
age of the citizens of China. In many autonomous 
regions and cities of central subordination, a 
network of old people’s homes has been established. 
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Regional authorities involve pensioners in various 
forms of socially useful activities. For them, a 
number of special enterprises have been created with 
a facilitated mode of production; they also take part 
in the maintenance of public order, in the upbringing 
of the younger generation, and help with advice and 
consultations on the ground of their previous work. 
Such activities are aimed at further socializing the 
elderly and ensuring the continuity of generations in 
Chinese society.

It is impossible not to notice the transformation 
of the views of traditional society on the institution 
of marriage and family. Currently, the number of 
adherents of late marriages, the late birth of a child 
is increasing, the Chinese consciously limit the 
number of children to ensure the health and well-
being of the next generation. The modern Chinese 
family applies equally to the child’s sex. Gradually, 
the social role of women as a mother, and so on in 
the world of work, increases.

It should be noted that faced with the problems 
of excessive population growth, the leadership of 
China made demographic policy an important part of 
the country’s modernization program. In the process 
of implementing measures to plan fertility, it was 
possible to significantly reduce population growth, 
which favored the development of the economy 
and the improvement of people’s lives. At present, 
the main tasks in the field of population are to 
maintain stably modest indicators of natural growth 
and eliminate such negative consequences of birth 
control, such as population aging and the growth of 
the demographic burden, gender imbalance.

 New approaches to regulating the 
demographic situation in China

At the XIX Congress of the Communist Party 
of China, the Secretary General of the Central 
Committee, Xi Jinping, touched on the issue of 
demography in his speech. In general, we can 
conclude that the XIX Congress of the CPC marked 
the further direction of the demographic policy of the 
PRC. In his report, Xi Jinping said: “Ensuring that 
the policy of procreation is linked with appropriate 
measures in the field of social and economic policy, 
it is necessary to intensify the strategic studies of 
demographic development.” (Report of Xi Jinping 
Chairman at the XIX All-China Congress of the 
Communist Party of China: 2017), the General 
Secretary of the Central Committee drew attention 
to the aging of the Chinese population, defined 
tasks for the government to formulate a system 
of state measures and ensure an adequate social 
environment. Social problems caused by the 
planning of childbearing and population growth, 

today have become particularly relevant. Therefore, 
the Chinese government is trying to solve the 
problems of pension provision for the elderly, job 
creation, upgrading of labor resources and provision 
of housing for the population. In connection with 
the pressing problems of Chinese society, at the 
XIX Congress of the CPC was set a task to ensure 
a decent old age, respect for old age and respect 
for the elderly. In the future, the government will 
promote the integration of services for the care of 
the elderly and their medical services, accelerate the 
development of the gerontological service and the 
corresponding industry in China.

Thus, it can be concluded that the demographic 
policy of China since 1979 on the planning of 
fertility to bring population growth in line with 
China’s economic and social development plans is 
gaining new strength in a new era. It should be noted 
that today the Chinese government does not set the 
task of limiting the birth rate, but focuses on the 
consistency of the demographic situation with the 
socio-economic tasks of the country. “To coordinate 
the policy on fertility with economic and social 
policies.” (Report of Chairman Xi Jinping at the 
XIX All-China Congress of the Communist Party of 
China: 2017).

The implementation of the new concept of 
development and the creation of a modernized 
economic system, announced at the XIX Congress of 
the CCP, requires a huge army of labor, which in the 
near future in China will be problematic. Economic 
growth and prosperity of the economy are closely 
related to the availability of young and relatively 
cheap labor resources in the country, which in turn 
ensures the competitiveness of the national economy 
at the world level. At the same time, in our opinion, 
the Chinese government still does not directly target 
the increase in population, given the lack of many 
types of resources, services and environmental 
pressures and environmental degradation, especially 
in densely populated regions of China. According to 
Chinese researchers, a scientific approach is needed 
to solve demographic problems and regulate the 
demographic policy of China. Currently, Chinese 
scientists are faced with the task of developing a 
scientific justification for practical demographic 
policy measures aimed at coordinating demography 
with the state’s economic and social policy.

Summing up, we can conclude that in historical 
retrospect, the demographic policy of China is 
dependent on the priority tasks of the states of 
different stages of the country’s development. After 
the formation of China in the period of formation 
with the aim of providing the subsistence level of 



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №2 (85). 201816

 New Directions in the Demographic Policy of China

the population, also for the social and economic 
development of the country, severe measures were 
needed to limit the birth rate. In the new era, in the 
period of China’s leading position in the international 
arena, administrative solutions are not required for 
rational solution of demographic problems, and 
other methods, in the priority will be a scientifically 
grounded approach to regulating the demographic 

situation of China. The processes currently taking 
place in China inevitably lead to changes in the 
balance of forces in the world. The development 
of China, the increase of its economic and political 
status in the international arena is of interest to 
all. New directions in the demographic policy are 
interesting for Kazakhstan for further cooperation 
with the neighboring state, having a huge population.
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КЛУБНAЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ В СОВ РЕ МЕН НОЙ ЯПО НИИ

Дaннaя стaтья пос вя щенa тaкой мaлоисс ле довaнной проб ле ме, кaк дея тель ность клу бов в 
сов ре мен ной Япо нии. В стaтье рaссмaтривaют ся осо бен нос ти японс кой сис те мы обрaзовa ния, 
т.к. дея тель ность клу бов тес но связaнa с обрaзовa нием. Покaзaны кaте го рии и ти пы японс ких 
клу бов: букaцу доу, курaбу кaцу доу, сaку ру кaцу доу. Выяв ле ны рaзли чия в рaбо те клу бов нa 
рaзлич ных сту пе нях обрaзовa ния: нaчинaя от млaдшей шко лы и до уни вер си тетa. Осо бое мес то 
уде ляет ся школь но му со ве ту, ко то рый ру ко во дит дея тель ностью клу бов.

Клю че вые словa: школa, кол ледж, уни вер си тет, клубнaя дея тель ность, кaте го рия, вид, рaзли-
чия, школь ный со вет.
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Club activities in the modern Japan

This article is devoted to a little-searched problem as activities of clubs in the modern Japan. The 
peculiarities of the Japanese education system are considered in the article, since the activities of clubs 
are closely linked with education. The categories and types of Japanese clubs are shown: bukatsudou, 
kurabu katsudou, sakuru katsudou. Differences in the work of clubs at various levels of education are 
revealed: from the junior school to the university. A special place is given to the school council, which 
manages the activities of the clubs.

Key words: school, college, university, club activity, category, form, differences, school council.
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 Замaнaуи Жaпо ниядaғы клуб қыз ме ті

Бұл мaқaлa қaзір гі зaмaнғы Жaпо ниядaғы клубтaрдың қыз ме ті сияқ ты aз зерт тел ген мә се ле-
ге aрнaлғaн. Мaқaлaдa жaпон дық бі лім бе ру жүйесі нің ерек ше лік те рі қaрaсты рылaды, өйт ке ні 
клубтaрдың қыз ме ті бі лім мен ты ғыз бaйлaныс ты. Жaпон клубтaры ның түр ле рі мен сaнaттaры көр-
се тіл ген: буксaдсу, курaбу кaцу ду, сaку ру кaцу ду. Бі лім бе ру дің әр түр лі дең гейле рін де гі клубтaр 
жұ мы сындaғы aйырмaшы лықтaр aнықтaлды: кі ші мек теп тен уни вер си тет ке де йін . Клубтaрдың 
қыз ме тін бaсқaрaтын мек теп ке ңе сі не ерек ше орын бе рі ле ді.

Тү йін сөз дер: мек теп, кол ледж, уни вер си тет, клуб қыз ме ті, сaнaт, тү рі, aйырмaшы лықтaры, 
мек теп ке ңе сі.
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Клубнaя дея тель ность в сов ре мен ной Япо нии

Введение

Пе ред исс ле довa нием осо бен нос тей сис-
те мы клу бов в сов ре мен ной Япо нии необ хо-
ди мо крaтко из ло жить суть японс кой сис те мы 
обрaзовa ния.

сис темa обрaзовa ния в япо нии (дош коль-
ное обрaзовa ние)

Дош коль ные уч реж де ния в Япо нии яв ляют-
ся, в боль шей сте пе ни, од ной из сту пе ней со-
циaлизaции ре бенкa: они обучaют его об ще нию 
со сверст никaми, aдaптaции к кол лек ти ву, что в 
дaль ней шем бу дет спо со бст вовaть ско рей ше му 
и до воль но без бо лез нен но му при выкa нию к обу-
че нию в шко ле. В японс ких детс ких сaдaх тaкже 
уде ляет ся внимa ние фор ми ровa нию у мaлышa 
нaвы ков сaмос тоя тель ности, кро ме то го, де тей 
учaт це нить собст вен ное здо ровье и бе реж но от-
но сить ся к ок ружaющей сре де (Бояр чук, 1995:23).

В Япо нии дей ст вует 12-лет няя сис темa 
школь но го обрaзовa ния.

Нaчaльнaя школa
Обу че ние в нaчaль ной шко ле нaчинaет ся с 

шес ти лет не го возрaстa и про должaет ся шес ть 
лет. Подaвляющее боль шинс тво нaчaль ных школ 
– го судaрст вен ные. Есть и чaст ные шко лы, но 
обу че ние в них – удо воль ст вие не из де ше вых. 
Есть и тaкой «пред мет», кaк «спе циaльнaя дея-
тель ность», когдa уче ни ки обязaны при нимaть 
учaстие во внеклaсс ной рaбо те и кaких-то об ще-
ст вен ных ме роп риятиях (Бояр чук, 1995:23).

Не полнaя сред няя школa
Обу че ние в не пол ной сред ней шко ле 

(млaдшей сред ней шко ле) про должaет ся три 
годa. Ос воение учеб ных дис цип лин – бо лее глу-
бо кое, пре подaвa ние ве дет ся рaзны ми учи те ля-
ми. Чис лен ный состaв клaссов – в сред нем 39-45 
че ло век, и по то му клaсс де лит ся нa груп пы по 
4-5 уче ни ков. Осо бое внимa ние уде ляет ся изу че-
нию инострaнно го (aнг лий ско го) языкa. 

По окончa нии зaня тий в шко ле учaщиеся 
по сещaют рaзлич ные клу бы, где про во дят вре-
мя до ве черa. По лу че ние не пол но го сред не го 
обрaзовa ния (об щий срок обу че ния – 9 лет) яв-
ляет ся обязaте льным 

Пол ное сред нее обрaзовa ние
При том, что обу че ние в пол ной сред ней шко-

ле (стaршей сред ней шко ле) не яв ляет ся обязaте-
льным, боль шинс тво японс ких де тей, окон чив 
не пол ную сред нюю шко лу, про должaют уче бу. 
Про дол жи тель ность обу че ния нa этой сту пе ни – 
три годa.

Прием в стaршие сред ние шко лы проис хо дит 
нa ос новa нии до ку ментa об окончa нии не пол-

ной сред ней шко лы и ре зуль тaтов вс ту пи тель ных 
экзaме нов. Пол ные сред ние шко лы бывaют кaк 
го судaрст вен ные, тaк и чaст ные, обу че ние в них 
– плaтное, незaви си мо от стaтусa. Нaря ду с по лу-
че нием об ще го сред не го обрaзовa ния учaщиеся 
мо гут по лу чить и про фес сионaль ное, ос во ив не-
ко то рые спе циaль нос ти. По про фи лю обу че ния 
тaкие шко лы де лят ся нa aкaде ми чес кие, ес те ст вен-
нонaуч ные, тех ни чес кие, об щие и шко лы ис ку сс тв.

Кол лед жи
Японс кие кол лед жи – это, по су ти, aнaлог 

кaзaхстaнс ких сред них спе циaль ных учеб ных 
зaве де ний. Они бывaют млaдшие, тех но ло ги чес-
кие и кол лед жи спе циaль ной под го тов ки. 

Млaдшие кол лед жи обучaют по двух го-
дич ной прогрaмме. В боль шей сте пе ни они 
преднaзнaче ны для де ву шек. Эти уч реж де-
ния, преиму ще ст вен но чaст ные, предлaгaют 
обрaзовa ние по гумa нитaрно му, ме ди ци нс ко му, 
ес те ст вен нонaуч но му и тех ни чес ко му про фи лю 
(Япо ния о се бе и о ми ре, 1994:57).

Для пос туп ле ния необ хо ди мо иметь нa рукaх 
сви де тель ст во об окончa нии пол ной сред ней 
шко лы и сдaть вс ту пи тель ный экзaмен. Вы пу ск-
ник млaдше го кол леджa имеет прaво пос ту пить 
в уни вер си тет срaзу нa вто рой или тре тий курс.

Вы со коквaли фи ци ровaнных спе циaлис тов 
для рaзлич ных сфер дея тель ности обучaют в 
технологических колледжaх по пя ти лет ним 
прогрaммaм (нa бaзе не пол ной сред ней шко лы) 
и двух лет ним прогрaммaм (нa бaзе пол ной сред ней 
шко лы). В этих учеб ных зaве де ниях изучaют элект-
ро ни ку, мaши но ст рое ние, ст рои тель ст во и пр. 

Кол лед жи (шко лы) спе циaль ной про фес-
сионaль ной под го тов ки пре достaвляют про-
фес сионaльное обрaзовa ние, но без прaвa про-
дол жить обу че ние в млaдшем или тех ни чес ком 
кол лед же и ву зе. Здесь мож но по лу чить спе-
циaль нос ть дизaйнерa, aвто мехa никa, порт но го, 
повaрa.

Выс шее обрaзовa ние 
Сис темa выс ше го обрaзовa ния Япо нии вк-

лючaет в се бя уни вер си те ты пол но го циклa (со 
сро ком обу че ния – 4 годa), уни вер си те ты ус ко-
рен но го циклa (про дол жи тель ность обу че ния – 2 
годa) и тех ни чес кие инс ти ту ты (срок обу че ния – 
5 лет) (Ели сееф, 2008: 316).

Уни вер си те ты в Япо нии бывaют го судaрст-
вен ные и чaст ные. 

Бы ло бы ошиб кой полaгaть, что упор ные 
японс кие сту ден ты толь ко тем и зa нимaют ся, что 
кор пят нaд книгaми, ре ферaтaми и доклaдaми. 
По ми мо уче бы, они ве дут обыч ную мо ло деж-
ную жиз нь, по сещaя все воз мож ные ме роп рия-
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тия, зa нимaясь му зы кой, спор том. Оргa низaция 
учеб но го про цессa в японс ких уни вер си тетaх 
пред полaгaет рaзгрa ни че ние об щенaуч ных и 
спе циaль ных дис цип лин. 

Основная часть
Осо бен нос ти сис те мы клу бов в япо нии
От ли чи тель нaя чертa японс кой педaго ги-

чес кой мыс ли – внимa ние к сaмо вос питa нию. 
Сaмо вос питa ние, бaзи рующееся нa нрaвст вен-
ных цен нос тях, оп ре де ляет ся кaк центрaльнaя 
зaдaчa вос питa ния в XXI ве ке. Тaк, од ним из 13 
нaпрaвле ний «улуч ше ния и обогaще ния шко лы», 
кaк укaзывaет ся в прог нос ти чес ком до ку мен те 
Ми нис терс твa обрaзовa ния Япо нии, яв ляет ся 
уси ле ние aкцентa нa морaльное вос питa ние, ко-
то рое «игрaет решaющую роль в фор ми ровa нии 
лю дей, облaдaющих богaтым серд цем, умом, 
здо ро вым те лом». 

В це лях вос питa ния пре дусмaтривaет ся 
нес колько чaсов внеклaсс ной рaбо ты в фор ме 
фaкуль тaтив ных зaня тий, по се ще ния экс кур сий, 
клуб ной дея тель ности (вхо дит в рaсписa ние с 
4-го клaссa нaчaль ной шко лы), рaзлич ных клу-
бов, и т.д. Вос питaте льной рaбо те пос ле уро-
ков придaет ся боль шое знaче ние. Дaнный фaкт 
объяс няет ся тем, что в это вре мя де ти учaтся 
при ме нять нa прaкти ке те нрaвст вен ные прин ци-
пы, ко то рые они усвaивaют нa урокaх. Сле довa-
ние нрaвст вен но му обрaзцу, де мо нс три руемо му 
учи те лем, яв ляет ся вaжней шим средст вом вос-
питa ния. 

Японс кие клу бы де лят ся нa две кaте го рии: 
школьные, уч реждaемые в млaдших, сред них 
и стaрших об ще обрaзовaте льных школaх Япо-
нии и уч реждaемые в го судaрст вен ных и чaст-
ных уни вер си тетaх. Клу бы по ти пу де лят ся нa 
спор тив ные и об ще обрaзовaтель ные. Японс кое 
нaзвa ние круж ков, или клу бов – клубнaя дея-
тель ность (яп. クラブ活動). Японс кие клу бы де-
лить ся нa 3 под видa: 

Букaцу доу (部活動) – школь ные или уни вер-
си те тс кие оргa низa ции, преднaзнaчен ные для 
создa ния школь ной сре ды и про ви де ния ме роп-
рия тий, a тaкже одоб рен ные aдми ни стрa цией 
клу бов. Букaцу доу фор ми руют ся в ин те ресaх 
шко лы. В тaкой тип вхо дят школь ные и уни-
вер си те тс кие со ве ты, оргaны сaмоупрaвле ния. 
Букaцу доу тaкже при су тс твуют в млaдших, сред-
них, стaрших об ще обрaзовaте льных школaх, го-
судaрст вен ных и чaст ных уни вер си тетaх, кол-
леджaх и про фес сионaльно-тех ни чес ких ли цеях. 
Иногдa в об ще обрaзовaтель ных школaх при-
ме няет ся сис темa, ко торaя поз во ляет по лу чить 

финaнси ровa ние от Ми нис терс твa обрaзовa ния: 
об ще ст во це ни те лей (同好会), об ще ст во по ин-
те ресaм (愛好会) и прос тые клу бы (部). При 
фор ми ровa нии но во го клубa онa по лучaет стaтус 
об ще ствa це ни те лей или клубa по ин те ресaм, в 
пос ле дующем, ес ли клуб выдaет прием ле мые 
ре зуль тaты нa со рев новa ниях или же до бивaет ся 
круп ных ус пе хов, он по лучaет стaтус клубa (БУ). 
При по лу че ниях стaтусa пол но цен но го клубa, 
финaнси ровa ние произ во дит ся шко лой или ми-
нис терст вом обрaзовa ния. 

С дру гой сто ро ны, кaк прaви ло, ст рук турa 
клу бов фор ми рует ся кaждой от дель ной шко лой. 
Клу бы, имеющие от но ше ние к спор ту, нaзывaют-
ся спор тив ны ми клубaми (運動系), a к обрaзовa-
нию – об ще обрaзовaтельны ми клубaми (文化
系). По дaнным Ми нис тер ствa Обрaзовa нии 
Япо нии зa 2007 г. в сред них и стaрших школaх 
пре фек ту ры То ти ги про цент вс туп ле ния в клу бы 
сре ди пос ту пив ших состaвляет 90,8%. В свою 
оче редь, в спор тив ные клу бы пос ту пи ло 73,6% и 
в об ще обрaзовaтельные клу бы 17,2% (Клу бы по 
ин те ресaм, 2012).

Курaбу кaцу доу – клуб, сфор ми ровaнный 
из учaст ни ков об ще ствa це ни те лей. Он име-
ет курaторa и яв ляет ся бо лее не формaль ным 
объеди не нием без пос тоян но го рaсписa ния. 
Курaбу кaцу доу в ос нов ном имеет ту же кон цеп-
цию, кaк и букaцу доу, но от личaет ся тем, что не 
прес ле дует ин те ре сов шко лы кaк тaко вой. Це-
лью клубa яв ляет ся взaимо по мощь меж ду учaст-
никaми.

Сaку ру кaцу доу – клуб, преднaзнaчен ный для 
фор ми ровa ния со циaль ных свя зей меж ду учaст-
никaми. В боль шинс тве случaев сaку ру кaцу доу 
прaкти кует ся в уни вер си тетaх. В сaку ру кaцу доу 
не предaют боль шо го знaче ния дос ти же ниям, 
ре зуль тaтaм. Глaвной идей Сaку ру кaцу доу яв-
ляет ся со циaльнaя ком му никaция в ви де товaри-
ще ствa меж ду учaст никaми. Зaчaстую учaст ни-
ки со бирaют ся нa ме роп рия тия, ос нов ной целью 
ко то рых яв ляет ся устaнов ле ние со циaль ных 
свя зей. Нaдо от ме тить, что в Япо нии есть тaкое 
яв ле ние, кaк клуб нa всю жиз нь. В это по ня тие 
вхо дит под держa ние со циaль ных свя зей меж-
ду учaст никaми од но го и то го же клубa пос ле 
окончa ния об ще обрaзовaте льной шко лы и уни-
вер си тетa. Нaдо от ме тить, что сис темa клу бов 
в детaлях рaзличaет ся от учеб но го зaве де ния к 
зaве де нию. В сред них и стaрших школaх букaцу 
и курaбукaцу доу отож дест вляют ся, a в выс ших 
учеб ных зaве де ниях сaку ру кaцу доу имеют схо-
жие по ня тия. Сaмa сис темa клу бов де лит ся нa 
спор тив ную и об ще обрaзовaтель ную. Считaет-
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ся, что пер вонaчaльные клу бы бы ли уч реж де-
ны кaк до пол ни тель ные спор тив ные зaня тия. В 
спор тив ных клубaх вaжным считaет ся дух со-
пер ни че ствa и ст рем ле ние к ус пе ху, a тaкже вос-
питa ние в уче никaх ду хов ных и лич ных кaчеств 
че рез спорт. К то му же в пос лед нее вре мя в Япо-
нии че рез нaуку рaссмaтривaет ся сте пень влия-
ния спор тив ных клу бов нa ду хов ное рaзви тие 
мо ло до го по ко ле ния. 

В об ще обрaзовaте льных клубaх цель 
вaрьирует ся от клубa к клу бу. Тaкие клу бы тaкже 
мо гут учaст вовaть в круп ных сим по зиумaх, 
выстaвкaх, поощ ряют ся об щеп ризнaнные дос-
ти же ния, ре зуль тaты. Кро ме то го, тaкие клу-
бы, кaк ду хо вой ор ке стр, хор, дрaмaти чес кие 
круж ки, яв ляют ся чaстью об ще обрaзовaтельно-
го типa клу бов. Тaкие клу бы учaст вуют в об-
щенaционaль ном (Япо ния) кон кур се ду хо вой 
му зы ки, об щенaционaль ном кон кур се му зы ки 
при под держ ке NHK. Вaжным фaкто ром при 
фор ми ровa ний об ще обрaзовaтельно го клубa яв-
ляет ся ори гинaль нос ть и сaмо быт ность, ко то рые 
бы соот ве тст вовaли стaндaртaм Фе дерaции куль-
ту ры школ Япо нии.

Внесённых в спи сок учaст ни ков, но не по-
сещaющих, нaзывaют призрaчные чле ны (幽
霊部員). Для клубa вaжным фaкто ром яв ляет ся 
кaчест во чле нов клубa., те, кто хо тят восстaно-
вить ся, долж ны нaписaть зaяв ле ние нa имя глaвы 
клубa и гaрaнти ровaть, что вп редь они добь ют-
ся ус пе хов (Клу бы по ин те ресaм, 2012). Кро ме 
спор тив ных и об ще обрaзовaте льных, тaкже вы-
де ляют ся об щие клу бы, тaкие кaк рaзлич ные 
ко ми те ты (дис цип линaрный и тaк дa лее), груп пы 
бо лель щиц, рaдиок ру жок и то му по доб ные клу бы. 

Рaзли чия в млaдшей, сред ней, стaршей 
шко ле и уни вер си те те.

Пос те пен но от млaдшей шко лы и до уни вер си-
тетa по ло же ние дел клу бов ме няет ся. Нaпри мер, в 
млaдших клaссaх пред поч те ние отдaет ся Курaбу 
кaцу доу, в сред ней и стaршей шко ле – букaцу доу. 
В уни вер си те те нет кaких-ли бо пред поч те ний, 
всё зaви сит от сaмих сту ден тов. Ос нов ны ми иде-
ями клубa яв ляют ся: устрaне ние идеи вер хо ве-
нс твa по бе ди те ля, вос питa ние взaимоувaже ния и 
груп по во го по ве де ния. Од ним из вaжней ших кри-
те риев при создa нии клубa яв ляет ся бе зопaснос ть 
учaщих ся, груп повaя от ве тст вен ность.

Нaчaльнaя школa
В млaдших школaх по се ще ние курaбу кaцу-

доу яв ляет ся обязaте льным. Мaксимaльно до-
пус ти мым вре ме нем по се ще ния клубa яв ляет ся 
50 чaсов. Вы бор видa клуб ной дея тельнос ти яв-
ляет ся сво бод ным. 

С 2002 годa Ми нис терст вом обрaзовa ния 
Япо нии суб ботa былa объяв ленa вы ход ным 
днем, и боль шинс тво школ рaспо ря ди лось пе-
ре нес ти все Курaбу кaцу доу нa по не дельник. 
Это рaспо ря же ние прес ле довaло оп ре делённую 
цель: сохрa нить вре мя нa школь ные зaня тия.

Клу бы нaчинaют ся толь ко пос ле окончa-
ния школь ных зaня тий, но вре мя про ве де ния 
рaзличaет ся от клубa к клу бу, сред ней про дол-
жи тель ностью про ве де ния клуб ных зaня тий 
яв ляет ся 2 чaсa. Кaждым клу бом ку ри рует пре-
подaвaтель. В пос лед ние го ды в го ро де Киото 
нaчaли отк рывaться об ще обрaзовaтельные клу-
бы, однaко труд ность сос тоит в ком му никaции 
меж ду рaзлич ны ми группaми уче ни ков с рaзных 
фaкуль те тов и кур сов. Тaкже есть труд ность с 
пре подaвaте ля ми-курaторaми, ко то рые зaчaстую 
в си лу не ко то рых фaкто ров не спрaвляют ся с 
нaло жен ны ми нa них обязaннос тя ми. В ре ги-
онaх нaблюдaет ся спaд кaчествa обрaзовa ния, 
поэто му не ко то рые ро ди те ли сaми бе рут ся вес-
ти клу бы. В следс твии это го бы ли упрaзд не-
ны мно гие клу бы. Взaмен упрaзднённым бы ло 
вновь создaно боль шое ко ли че ст во спорт клу-
бов и спор тив ных лaге рей. Мно гие спор тив-
ные сек ции бы ли пе ре име новaны в мо ло деж-
ные спор тив ные сек ции, нaпри мер, мо ло дежнaя 
фут больнaя комaндa в спор тив ный клуб фут-
болa, мо ло дежнaя бaскет больнaя комaндa в клуб 
бaскет болa. Вы шеукaзaнные сек ции считaют ся 
школь ны ми клубaми. 

В сред ней и стaршей шко ле букaцу доу и 
Курaбу кaцу доу яв ляют ся внеклaсс ной дея тель-
ностью. В 1958 го ду по ре ко мендaции ми нис-
терс твa обрaзовa ния бы ли про ве де ны ре фор мы 
в учеб ном плaне. Клу бы бы ли вве де ны кaк чaсть 
спе циaль ной обрaзовaте льной прогрaммы. Из-зa 
ре форм учеб но го плaнa в 1972 г. в сред ней шко-
ле и в 1973 г. в стaршей шко ле по се ще ние курaбу 
кaцу доу стaло обязaте льным кaк чaсть спе циaль-
ной обрaзовaте льной прогрaммы. В 1993 и 1992 
годaх в сред ней и стaршей школaх соот ве тст вен-
но былa про ве денa ре формa учеб но го плaнa, по 
ко то рой все курaбу кaцу доу долж ны учaст вовaть 
в круп ных ме ро приятиях, оргa ни зовaнных 
букaцу доу. Но в 2002-2003 годaх эти прaвилa 
бы ли упрaзд не ны, и все клу бы преврaти лись 
во внеклaсс ные фaкуль тaти вы (Клу бы по ин те-
ресaм, 2012).

В боль шинс тве школ все ме роп риятия и 
клубнaя дея тель ность про хо дят под нaдзо ром 
школь но го со ветa. В выс ших учеб ных зaве де ниях 
все клу бы яв ляют ся внеклaсс ны ми фaкуль тaтив-
ны ми зaня тиями. Сис темa клу бов от личaет ся от 
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уни вер си тетa к уни вер си те ту. Ос нов ным кри те-
рием яв ляет ся совпaде ние дея тель ности клубa с 
ин те ресaми уни вер си тетa, или онa нaпрaвленa 
нa со циaльно-ком му никaтивные це ли. 

В це лом, все клу бы под чи няют ся сту ден чес-
ко му оргaну сaмоупрaвле ния, тaкже сту ден чес-
ко му со ве ту под чи няют ся спор тив ный ко ми тет, 
ко ми тет куль ту ры, но в ред ких случaях бывaют 
клу бы, ко то рые не под чи няют ся сту ден чес ко-
му со ве ту. Есть случaи, когдa и в фирмaх, кор-
порaциях функ цио ни руют клу бы. Клу бы тaкже 
проц ветaют в со циaльно-обрaзовaте льных уч-
реж де ниях, куль турно-спор тив ных центрaх. 
Тaкже есть тaкое по ня тие, кaк об ще ст вен ные 
клу бы. Кaк прaви ло, в Япо нии су ще ст вует тaкaя 
прaктикa, когдa учaщиеся от нaчaль ной шко-
лы до стaршей по сещaют один и тот же клуб. 
Нaпри мер, в США учaщиеся ме няют клуб в 
зaви си мос ти от се зонa годa. В те че ние годa они 
стaрaют ся поучaст вовaть в рaзлич ных ме роп-
риятиях и сос тязa ниях. В Рес пуб ли ке Ко рея, кaк 
прaви ло, в обыч ных школaх нет клу бов. В боль-
шинс тве случaев они вст речaют ся в спор тив-
но-нaпрaвлен ных школaх. В США, Авс трa лии, 
Но вой Зелaндии и Ев ро пе школь ные клу бы не 
до бивaют ся круп ных ус пе хов, нaобо рот, в этих 
стрaнaх преоблaдaют ре ги онaльные и мест ные 
сек ции, комaнды. В Ев ро пе клу бы яв ляют ся му-
ни ципaльны ми или мест ны ми, при школaх клу-
бы не создaют ся.

В Япо нии букaцу доу чaсто под вергaет ся об-
ще ст вен ной кри ти ке в свя зи с тем, что преиму-
ще ст во в них отдaет ся ду хов но му вос питa нию, a 
не в фи зи чес ко му, что ве дет к не достaтку в про-
фес сионaль ных спортс менaх. 

В шко ле японс кие под рост ки обучaют-
ся груп по во му по ве де нию. Для это го учaщих-
ся вов лекaют в груп по вые бе се ды, где кaждый 
обязaн отк рывaться пе ред дру ги ми и объяс нять-
ся по по во ду собст вен ных прос туп ков. Обыч-
но конф лик ты улaживaют ся меж ду сaми ми 
сверст никaми. Учи тель берёт нa се бя ре ше ние 
толь ко нaибо лее слож ных воп ро сов. Груп по во-
му обу че нию стaрaют ся под чи нить всю жиз нь 
школьникa – и сaм про цесс обу че ния, и всё его 
сво бод ное вре мя. Тaк, учaщиеся вов лекaют ся в 
рaзрaбот ку рaзлич ных груп по вых проек тов, в 
оргa низaцию и про ве де ние ту рис ти чес ких по хо-
дов, в клуб ную дея тель ность. Всё это делaют для 
то го, что бы нaучить де тей увaжaть друг другa и 
быть предaнны ми своей груп пе. В свя зи с этим в 
школaх учaщих ся не де лят нa груп пы сообрaзно 
уров ню их спо соб нос тей тaк, кaк это проис хо дит 
в США. 

Иногдa выдaющиеся ус пе хи в кaком-ли бо 
ви де спортa во вре мя уни вер си те тс кой учёбы, 
обознaчен ные в ре зю ме, игрaют по ло жи тель-
ную роль при уст рой ст ве нa рaбо ту. Ведь хо ро-
шо рaботaть но во ис печённо го служaще го нaучaт 
уже в сaмой компa нии, a вот го то вый иг рок в 
бейс бол или мaстер кaрaте сделaет чес ть фир-
ме, ес ли тa бу дет учaст вовaть в кaких-ли бо со-
рев новa ниях. Тaкие сос тязa ния не ред кость, a 
блaгодaря под го тов ке в шко ле и уни вер си те те 
че ло век стaно вит ся поч ти про фес сионaль ным 
иг ро ком. К то му же, прояв леннaя стой кос ть к 
тре ни ровкaм то же хaрaкте ри зует че ло векa с хо-
ро шей сто ро ны.

Ротaция клу бов имеет весь мa об шир ный 
диaпaзон: весь нaбор трaди ци он ных японс ких 
бое вых ис ку сс тв – aйки до, дзю до, кaрaте, кэн-
до, сёринд зи кэм пои. Кро ме то го, мно гие зa-
нимaют ся бей сбо лом, фут бо лом, бaскет бо лом, 
тен ни сом, во лей бо лом. Иногдa сре ди клу бов вст-
речaют ся тa кие, кaк спор тив ное ориен ти ровa ние 
или плaвa ние нa ях те, кон ный спорт, плaвa ние 
нa кa ноэ. Те, кто зa нимaет ся лыжaми, в тёплое 
вре мя годa кaтaют ся нa ро ликaх, a ос нов ные тре-
ни ров ки про во дят зи мой. Иногдa для зaня тий 
при хо дит ся отпрaвлять ся в се вер ные рaйоны 
стрaны, в не ко то рых случaях поезд ки финaнси-
рует ся шко лой, т.е. Ми нис терст вом обрaзовa ния. 
Су ще ст вует и воз мож нос ть нaучить ся игрaть нa 
мно гих му зыкaль ных инс тру ментaх, петь в хо ре, 
тaнцевaть. Есть клу бы, нaпрaвлен ные нa обу че-
ние чaйной це ре мо ний сaдо: или икебaнa. Су ще-
ст вуют тaкже все воз мож ные об ще ствa лю би те-
лей фо тогрa фии, ки но, инострaнных язы ков.

Чaсто оргa ни зуют ся со рев новa ния меж-
ду клубaми рaзлич ных школ и уни вер си те тов. 
Нaпри мер, чрез вычaйной по пу ляр ностью поль-
зуют ся еже год ные со рев новa ния по бей сбо лу, 
ко то рые про во дят ся сре ди стaршеклaсс ни ков 
(15-17 лет). Эти сос тязa ния нaзывaют ся тaк же, 
кaк и сaм стaдион, нa ко то ром они про во дят ся, – 
Ко:сиэн. Стaдион нaхо дит ся в го ро де ни си но мия 
пре фек ту ры Хёго. Это со бы тие со бирaет мно-
же ст во зри те лей кaк нa сaмом стaдионе, тaк и у 
экрaнов те ле ви зо ров. Ин те рес к не му не мень-
ший, чем к про фес сионaльно му бей сбо лу.

Состaв сек ции бывaет чис то мужс ким, 
чис то женс ким или смешaнным. Ко ли че ст во 
учaст ни ков вaрьирует ся в зaви си мос ти от по-
ло же ния дел в клу бе нa дaнный мо мент. В нём 
мо гут зa нимaться и три че ло векa, и тридцaть. 
Пре зи дентaми клу бов нaзывaют бучё. По ми-
мо бучё, су ще ст вует и долж нос ть фу ку бутё:, то 
есть зaмес ти те ля пре зи дентa клубa. У мно гих 
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спор тив ных сек ций есть нaстaвни ки – кaнто ну. 
Иногдa зaня тия по сещaют приглaшённые про-
фес сионaлы в дaнном ви де спортa или ис ку сс твa 
– сэн сэй.

Учеб ный год в Япо нии нaчинaет ся в aпре-
ле. В это же вре мя пер во ку рс ни ки вы бирaют, в 
кaкой клуб им вс ту пить. Чaсто про во дит ся ме-
роп рия тие, нaзывaемое сaку ру ориэн тэ:сён, то 
есть собрa ние, нa ко то ром предстaви те ли рaзлич-
ных сек ций рaсскaзывaют о своей дея тель ности. 
Вы пускaет ся бро шюрa-пу те во ди тель по клубaм. 
Во вре мя боль шой пе ре ме ны нa тер ри то рии уни-
вер си тетa мо гут устрaивaться де мо нс трaции 
бое вых ис ку сс тв или кон цер ты для прив ле че ния 
желaющих вс ту пить в клуб. В спор тив ном зaле и 
в сaку ру кaпкaн (спе циaльное здa ние с по ме ще-
ниями для клу бов нa тер ри то рии учеб но го зaве-
де ния) пос мен но де жу рят предстaви те ли клу бов, 
что бы дaвaть объяс не ния и зaпи сывaть тех, кто 
уже сделaл свой вы бор.

По ми мо сaмих зaня тий, товaри щи по клубaм 
вмес те учaст вуют в рaзлич ных уни вер си тетс ких 
ме роп риятиях. Нaпри мер, во мно гих уни вер си-
тетaх про во дят ся нaцу мaцу ри – «лет ние фес-
тивaли». Для тaко го фес тивaля обыч но вы де-
ляет ся площaдь це ло го стaдионa нa тер ри то рии 
кaмпусa – уни вер си те тс ко го го родкa. Кaждый 
клуб предвaри тель но делaет зaяв ку нa учaстие и 
выстaвляет нa прaзд ни ке свою лaвоч ку. Это мо-
жет быть, нaпри мер, пaлaткa, в ко то рой нa глaзaх 
у по купaте лей го то вят ся рaзлич ные блюдa. Для 
оргa низaции тaких грaндиоз ных прaзд ни ков 
сту ден ты то же объеди няют ся в спе циaльные 
клу бы, ко то рые функ цио ни руют из годa в год, 
под готaвливaя всё необ хо ди мое для тор жествa 
и сле дя зa по ряд ком. Нa фес тивaли при хо дят не 
толь ко сaми сту ден ты, но и прос тые обывaте ли. 
Иногдa клу бу удaётся су ще ст вен но улуч шить 
мaте риaльное по ло же ние, выстaвив свою лaвоч-
ку нa прaзд ни ке.

Осо бен но ст рогaя дис цип линa цaрит в спор-
тив ных клубaх. По ми мо обязaтельно го по се ще-
ния ре гу ляр ных тре ни ро вок (они мо гут быть 
три-че ты ре рaзa в не де лю по двa-три чaсa), су-
ще ст вует мно же ст во дру гих обязaннос тей для 
учaст ни ков. Нaпри мер, уборкa тре ни ро воч но го 
зaлa, ве де ние бухгaлте рии клубa, оргa низaция 
сов мест ных пу те ше ст вий, a иногдa aдми ни ст-
ри ровa ние веб-стрa ни цы в Ин тер не те. Тя же лее 
все го тем, кто сос тоит в клу бе вто рой год, тaк кaк 
и ос новнaя рaботa по обу че нию но вич ков тaкже 
ло жит ся нa их пле чи. Вп ро чем, иногдa у клу бов 
есть свои бухгaлте ры, ко то рые мо гут дaже не 
учaст вовaть в сaмих зaня тиях.

Ещё однa хaрaктернaя чертa боль шинс-
твa клу бов – ст рогaя су бор динaция стaрший 
– млaдший (сэмпaй – ко:хaй). По от но ше нию к 
тем, кто стaрше (по вре ме ни пре бывa ния в клу-
бе, a не по возрaсту), млaдшие обыч но ис поль-
зуют осо бен ную веж ли вую речь и внимaтельно 
прис лу шивaют ся ко всем их укaзa ниям. Это 
нaпо минaет выстрaивa ние взaимоот но ше ний в 
японс кой фир ме, тaк что зaня тия в клу бе под-
готaвливaют че ло векa и к бу ду щей вз рос лой 
жиз ни и рaбо те (Стaтья о Хи ки ко мо ри, 2014).

Уни вер си те тс кие клу бы и круж ки под чи-
няют ся приу ни вер си те тс ким коор ди ни рующим 
оргa низaциям. Нaпри мер, это мо жет быть ко ми-
тет тaйи кукaй («объеди не ние спор тив ных клу-
бов»), выбрaнный из чле нов рaзлич ных сек ций. 
Ко ми тет нес колько рaз в год со бирaет ся для об-
суж де ния об ще го сос тоя ния дел, a тaкже оргa ни-
зует сов мест ные ве че рин ки.

Очень серьёзным со бы тием в жиз ни клубa 
яв ляет ся гaссю ку, когдa для про ве де ния бо лее 
ин тен сив ных зaня тий все чле ны сек ции се лят ся 
вмес те при мер но нa од ну не де лю. Тaкие съез-
ды про во дят ся обыч но двa рaзa в год. Для спор-
тив ных клу бов они ознaчaют тре ни ров ки в бо-
лее ужес точённом ре жи ме, a для дру гих клу бов 
это мо жет быть, нaпри мер, сов мест ное чте ние 
доклaдов (Об aтле ти чес ких со рев новa ниях сту-
ден тов, 2013).

В клу бе идёт ст ро гое рaзде ле ние обязaннос-
тей: при су тс твуют нaчaль ник клубa, зaмес ти-
тель нaчaль никa и тaк дa лее. Зaня тия про хо дят 
по окончa нии зaня тий и оргa ни зуют ся сaми ми 
учaщи ми ся. Чем боль ше клу бов, тем боль ше 
под держ ки и финaнси ровa ния он по лучaет со 
сто ро ны aдми ни стрaции шко лы. Поэто му чле-
ны клу бов стaрaют ся зaпо лу чить кaк мож но 
боль ше но вых учaст ни ков. В нaчaле годa они 
вы ве шивaют «реклaму» своего клубa, что бы 
прив лечь внимa ние но вень ких и пер во год ков. 
Клу бы в Япо нии ст ре мят ся к гaрмо нич но му 
рaзви тию умa и телa пос редст вом груп по вой 
дея тель ности, рaзви тии лич ных кaчеств для ус-
пе хов в жиз ни. Школь ный со вет яв ляет ся aвто-
ном ной оргa низa цией в сред необрaзовaте льных 
уч реж де ниях. Школь но му со ве ту под чи няют-
ся все сту ден ты, со вет пе ри оди чес ки ку ри рует 
пре подaвaтель. Школь ный со вет оргa ни зует и 
коор ди ни рует дея тель ность учaщих ся. Целью 
школь но го со ветa яв ляет ся улуч ше ние кaчествa 
школь ной жиз ни. Он тaкже упрaвляет дея тель-
ностью клу бов и состaвляет бюд жет. Со вет 
оргa ни зует ме роп риятия и во лон те ров. Ст рук-
турa школь но го со ветa рaзъяс няет ся в «глaвa 5: 
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особaя aктив ность» учеб но го плaнa сред ней и 
стaршей школ. Этa оргa низaция в том или ином 
ви де вст речaет ся в уни вер си тетaх и нaчaль ных 
школaх Япо нии.

Пос ле Вто рой ми ро вой вой ны по тре бовa нию 
штaбa вер хов но го комaндовa ния союз ных вой ск 
Япо нии в об ще обрaзовaте льных уч реж де ниях 
и выс ших учеб ных зaве де ниях бы ли создaны 
aвто ном ные оргa низaции учaщих ся кaк чaсть 
де мокрaтизa ции. Поз же, фор ми ровa ние школь-
но го со ветa бы ло пре дус мот ре но стaтьей зaконa 
об обрaзовa нии. В нaчaль ной шко ле школь ный 
со вет по лу чил нaзвa ние «об ще ст во де тей» (jidō-
kai), в выс ших учеб ных зaве де ниях – сту ден чес-
кий со вет. 

Школь ный со вет яв ляет ся юри ди чес кой 
оргa низa цией с воз мож нос тью упрaвле ния внут-
рен ним рaспо ряд ком учеб но го зaве де ния, вне се-
ния попрaвок в прaвилa зaве де ния. Нaпри мер, 
дресс-код, рaзре шен ные принaдлеж нос ти и тaк 
дa лее. Школь ный со вет имеет ис пол ни тель ные 
пол но мо чия. Школь ный со вет имеет рaзно род-
ные от де лы, тaкие кaк «зaко нодaте льный оргaн», 
«ис пол ни тель ный оргaн». «Зaседa ние школь но го 
со ветa» имеет выс шие пол но мо чия по при ня тию 
прaвил. Долж нос ти в школь ном со ве те: Пре-
зи дент, ви це-пре зи дент, сек ретaрь, бухгaлтер, 
предстaви тель дис цип линaрно го ко ми тетa. 

От де лы школь но го со ветa и их юрис дик ции
Зaко нодaте льный оргaн: Ге нерaльное зaседa-

ние – имеет нaивыс шие пол но мо чия, рaсс мот-
ре ние ос нов ных воп ро сов, при ня тие бюд жетa, 
попрaвки в устaв обрaзовaтельно го уч реж де ния. 
Роль ге нерaльно го зaседa ния не огрa ни чивaет ся 
вы ше пе ре чис лен ны ми функ циями. Центрaль ный 
ко ми тет про во дит ся кaждый день, об суждaют ся 
мaловaжные воп ро сы, a тaкже воп ро сы, ко то рые 
бу дут рaссмaтривaться нa ге нерaль ном зaседa-
нии, воп ро сы, связaнные с дея тель ностью клу-
бов, плa ни ровa ние и состaвле ние рaзлич ных 
проек тов, рaсс мот ре ние бюд жетa рaзлич ных 
клу бов, выс туп ле ние их предстaви те лей.

Ис пол ни тель ный оргaн: ко ми тет школь но го 
со ветa – рaсп ре де ле ние долж нос тей, тaких кaк 
пре зи дент, ви це-пре зи дент, бухгaлтер, сек ретaрь 
пу тем го ло совa ния. Зaчaстую для ук реп ле ния 
aвто ри тетa пре зи дентa школь но го со ветa имен-
но пре зи дент нaзнaчaет долж нос ти. Школь ный 
со вет имеет своё по ме ще ние, ко то рое мо жет 
прос лу жить де сят ки лет. Рaзлич ные ко ми те ты – 
оргa ни зуют ся школь ным со ве том для вы пол не-
ния пов сед нев ных зaдaч. Ко ми те ты для плa ни-
ровa ния и про ве де ния рaзлич ных ме роп рия тий, 
тaких, кaк спор тив ные со рев новa ния, фес тивaль 

куль ту ры, нa ко то рым вы де ляют ся круп ные 
чaсти школь но го бюд жетa. Су ще ст вуют тaкие 
ко ми те ты, кaк спор тив ный ко ми тет, дис цип-
линaрный ко ми тет, во лон терс кий ко ми тет, ко ми-
тет трудa и здо ровья, ко ми тет питa ния, ко ми тет 
жи во го уголкa, ко ми тет журнaлис ти ки, биб лио-
теч ный ко ми тет, ко ми тет рaдио вещa ния. Нес-
мот ря нa то, что ко ми те ты нaхо дят ся в под чи не-
нии у школь но го со ветa, они имеют не ко то рую 
aвто но мию. Зaчaстую юрис дик ции школь но го 
со ветa и рaзлич ных ко ми те тов пе ре секaют ся, что 
создaет не ко то рые тре ния меж ду ни ми. Нaдзор-
ные оргaны: Из бирaтель ный ко ми тет, оргa ни зует 
вы бо ры в пре зи ден ты школь но го со ветa. Ко ми-
тет по aуди ту – зa нимaет ся aуди том рaзлич ных 
внут риобрaзовaте льных оргa низaций, клу бов.

Вс по могaтельные оргa низa ции: Оргaны 
сaмоупрaвле ния: со вет по букaцу доу и со вет по 
курaбу кaцу доу – зa нимaет ся коор динa цией дея-
тель ности клу бов, об ще ств це ни те лей и лю би-
те лей. От вечaет зa вы де ле ние бюд жетa клубaм, 
по вы ше ние и по ни же ние их стaтусa в ст рук ту ре 
клу бов. Имеет своего предстaви те ля в школь ном 
со ве те. 

Клaсс ный ко ми тет – членaми ко ми тетa 
яв ляют ся предстaви те ли кaждо го от дель но-
го клaссa. Зa нимaет ся оргa низa цией школь-
ных поез док. Зaседa ние ко ми те тов сос тоит из 
предстaви те лей кaждо го из них. Зaседa ние ко ми-
те тов яв ляет ся нaдзор ной оргa низa цией, ко торaя 
сле дит зa про чи ми.

Консaлтин го вый оргaн: Со вет пре-
подaвaте лей. Зa нимaет ся кон сультa цией и ру-
ко во дст вом в школь ном со ве те, в рaзлич ных 
ко ми тетaх и клубaх. Сaмо вос питa ние и сaмо-
со вер шенст вовa ние яв ляют ся центрaль ным 
зве ном нрaвст вен но го вос питa ния лич нос ти. 
Ос нов ным средст вом здесь выс тупaет труд и 
во левaя кон центрa ция, необ хо ди мые для ре-
ше ния постaвлен ной зaдaчи. Ас со циaция 
школь но го со ветa. Создaет ся из предстaви те-
лей школь но го со ветa рaзлич ных школ с це-
лью взaимо по мо щи по рaзлич ным воп росaм, 
ку ри рует ся пре подaвaте ля ми. Иногдa мно-
же ст во предстaви те лей рaзлич ных школ со-
бирaют ся нa со вещa ние. Тaк, в 2013 го ду нa об-
щенaционaльное сту ден чес кое зaседa ние бы ли 
нaпрaвле ны предстaви те ли бо лее 70 учеб ных 
зaве де ний (Обрaзовa ние в Япо нии, 2007).

Заключение 

Тaким обрaзом, клубнaя дея тель ность в Япо-
нии яв ляет ся aктуaль ной те мой. Око ло 90% 
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учaщих ся в школaх по сещaют клу бы при об ще-
обрaзовaте льных школaх и око ло 80% сту ден тов 
по сещaют клу бы в уни вер си тетaх. Клу бы имеют 
ог ром ную знaчи мос ть в вос питa нии мо ло де жи, a 
тaкже в кaчест ве вс по могaтельно го инс тру ментa 

в обрaзовa нии в Япо нии. Клу бы яв ляют ся инс тру-
мен том со циaлизaции школьни ков и сту ден тов, a 
дaль ней шее ис поль зовa ние приоб ре тен ных ком-
му никaтивных нaвы ков воз мож но пос ле окончa-
ния шко лы или выс ше го учеб но го зaве де ния. 
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МAССОВAЯ КУЛЬ ТУРA ЯПО НИИ

Дaннaя стaтья пос вя щенa тaко му фе но ме ну пос лед них де ся ти ле тий кaк мaссовaя куль турa 
Япо нии. В нaши дни японскaя мaссовaя куль турa, сохрaняя свои уникaльные нaционaльные осо-
бен нос ти, все ши ре вторгaет ся в ми ро вое куль турное прострaнс тво и нaчинaет фор ми ровaть вку-
сы но во го по ко ле ния и нa Зaпaде, и нa Вос то ке. В стaтье рaссмaтривaют ся тaкие прояв ле ния 
японс кой мaссо вой куль ту ры кaк aни ме и мaнгa, ко то рые стaли фиш кой Япо нии во всем ми ре. 
Тaкже покaзaны рaзлич ные суб культу ры: су кебaн, те ке но ко зо ку, ян ки и бо со зо ку, ко гaл, гaнгу ро, 
мaнбa, ки гу ру ми, ло литa, де корa. Осо бое внимa ние уде ляет ся трен ду «кaвaии», эле мен ты ко то-
ро го вст речaют ся в Япо нии пов се ме ст но, в круп ных компa ниях и в не боль ших мaгaзин чикaх, в 
прaви тель ст ве стрaны и в му ни ципaль ных уч реж де ниях.

 Клю че вые словa: aни ме, мaнгa, суб куль турa, кaвaии, дорaмa, мягкaя силa.
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Mass culture of Japan

This article is devoted to this phenomenon of recent decades as the mass culture of Japan. Nowa-
days, the Japanese mass culture, preserving its unique national characteristics, increasingly invades the 
world cultural space and begins to form the style of a new generation in both the West and the East 
countries. The article deals with such manifestations of Japanese mass culture as anime and manga, 
which have become Japan’s specialty all over the world. Also shown are various subcultures: suqueban, 
tekhnokozoku, yankee and bosozoku, kol, ganguro, manba, kigurumi, lolita, decora. In article paid more 
attention to the trend of “kawaii”, the elements of which are found in Japan everywhere, in large compa-
nies and in small shops, in the government and in municipal institutions.

 Key words: anime, manga, subculture, kawaii, dorama, soft power.
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Жaпо нияның бұқaрaлық мә де ниеті

Бұл мaқaлa соң ғы он жыл дық тың жaпон дық бұқaрaлық мә де ниет де ген фе но ме нынa aрнaлғaн. 
Қaзір гі кез де жaпон дық бұқaрaлық мә де ниет өзін дік ұлт тық ерек ше лік те рін сaқтaй оты рып, 
әлем дік мә де ниет ке ңіс ті гі не те ре ңі рек кі ріп, Бaтыстa дa, Шы ғыстa дa жaс ұрпaқтың тaлғaмын 
құрaсты руғa қaты судa. Мaқaлaдa бү кіл әлем де Жaпо нияның ерек ше лі гі ре тін де тaнылғaн aни ме 
жә не мaнгa сияқ ты жaпон дық бұқaрaлық мә де ниет тің кө рі ні сі қaрaсты рылғaн. Со ны мен қaтaр 
түр лі суб куль турaлaр дa көр се тіл ген: су кебaн, те ке но ко зо ку, ян ки и бо со зо ку, ко гaл, гaнгу-
ро, мaнбa, ки гу ру ми, ло литa, де корa. Соғaн қосa, эле ме нт те рі Жaпо ниядa ке ңі нен тaрaлғaн, ірі 
компa ниялaр мен кі ші гі рім дү кен дер де, бaсқaру жә не му ни ципaлдық ме ке ме лер де кез де се тін 
«кaвaии» трен ді не ерек ше кө ңіл бө лін ген.

 Түйін сөз дер: aни ме, мaнгa, суб куль турa, кaвaии, дорaмa, жұмсaқ күш.
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Мaссовaя куль турa Япо нии

Введение 

Ухо дит в прош лое вре мя, когдa ви зит ной 
кaрточ кой Япо нии яв ля лись икебaнa и чaйнaя 
це ре мо ния, гей ши и сaмурaи. Се год ня по нимa-
ние японс ко го об ще ствa и восп риятие стрaны 
в ми ре фор ми руют ся во мно гом фе но ме ном 
пос лед них де ся ти ле тий – мaссо вой куль ту-
рой: по ко рив ши ми весь мир aнимaцион ны ми 
филь мaми (aни мэ), не ме нее по пу ляр ны ми ко-
миксaми (мaнгa) сaмо быт ны ми японс ки ми ро-
ком (J-rock) и поп-му зы кой (J-pop), aктуaль ной 
в нaши дни японс кой мо дой, что стaло неотъем-
ле мой чaстью ми ро во го куль турно го прострaнс-
твa. Это тем бо лее уди ви тель но, что нa поп ри ще 
мaссо вой куль ту ры Япо ния дол гие го ды яв-
лялaсь дaле ко не сaмым силь ным и aвто ри тет-
ным ее создaте лем, ес ли, ко неч но, не при нимaть 
во внимa ние произ во дс тво пер воклaсс ных те ле-
ви зо ров, трaнзис тор ных прием ни ков, сте рео- и 
ви де омaгни то фо нов и т.д., ко то рые по мог ли 
познaко мить жи те лей мно гих го судaрс тв с ге-
роями гол ли ву дс ких лент, собрa нием дис неевс-
ких мульт филь мов, пос лед ни ми му зыкaльны ми 
но винкaми поп- и рок-му зы ки и дру ги ми aтри-
бутaми зaпaдной мaссо вой куль ту ры (Кaтaсо-
новa, 2012:6).

О сaмой же сов ре мен ной куль ту ре Япо нии 
до пос лед не го вре ме ни мaло знaли зa ру бе жом: 
при всей ее по пу ляр нос ти и боль шом ком мер-
чес ком ус пе хе внут ри стрaны онa дол гие го ды 
не вы хо дилa зa рaмки нaционaль ных грa ниц. 
Вот по че му до сих пор в предстaвле нии мно гих 
инострaнцев Япо ния все еще тaит в се бе оп ре-
де лен ный пaрaдокс, яв ляясь признaнным ли де-
ром в облaсти но вей ших тех но ло гий и од нов ре-
мен но рев ност ным хрa ни те лем пaтриaрхaль ной 
куль ту ры. Это сви де тель ст вует о том, что по-
нимa ние сов ре мен ной Япо нии не воз мож но без 
осознa ния тех ог ром ных трaнс формaций, ко-
то рые прои зош ли в стрaне во вто рой по ло ви не 
XX – нaчaле XXI в., в том чис ле и в облaсти 
куль ту ры.

В нaши дни японскaя мaссовaя куль турa, 
сохрaняя свои уникaльные нaционaльные осо-
бен нос ти, все ши ре вторгaет ся в ми ро вое куль-
турное прострaнс тво и нaчинaет фор ми ровaть 
вку сы но во го по ко ле ния и нa Зaпaде, и нa Вос-
то ке. В пер вую оче редь это кaсaет ся сaмо го ин-
те рес но го и рaзнообрaзно го се сег ментa – японс-
кой aнимaции и ко мик сов, ко то рые нaшли своих 
при вер жен цев по все му ми ру, a словa aни мэ и 
мaнгa проч но вош ли в меж дунaрод ный лек си кон 
(Кaтaсо новa, 2012:6-7).

Основная часть

По ня тие мaссо вой куль ту ры имеет мно же-
ст во нaуч ных оп ре де ле ний. По боль шей чaсти 
все схо дят ся к од но му – облaсть куль ту ры, дос-
тупнaя для по нимa ния предстaви те лям всех со-
циaль ных слоев и групп и по лу чившaя ши ро кое 
рaсп рострaне ние в об ще ст ве. Мaссовaя куль турa 
трaди ци он но про ти во постaвляет ся элитaрной 
куль ту ре, спо соб ной создaвaть уникaльные по 
ху до же ст вен ной цен нос ти про дук ты, тре бующие 
для своего восп риятия оп ре де лен ных ин тел-
лек туaль ных уси лий и ис ход но го куль турно го 
бaгaжa. Эле мент новaторс твa в мaссо вой куль-
ту ре незнaчи те лен, пос кольку ее твор цы зa-
нимaют ся в ос нов ном создa нием уп ро щен ных, 
aдaпти ровaнных для мaссо во го сознa ния вер сий 
дос ти же ний “вы со кой” куль ту ры. В то же вре мя 
непрaво мер но считaть мaссо вую куль ту ру зaпо-
вед ни ком дур но го вкусa, не имею щим ни че го 
об ще го с под лин ным ис ку сст вом. В дей ст ви-
тель ности, мaссовaя куль турa – своеобрaзный 
пос ред ник меж ду об щеп ри ня ты ми цен нос тя ми 
элитaрной куль ту ры и трaди ци он ной нaрод ной 
куль ту рой. 

СМИ стaли неотъем ле мой чaстью нaшей 
жиз ни, что и объяс няет по пу ляр ность мaссо вой 
куль ту ры во всем ми ре. СМИ своего родa дик-
туют ту или иную по пу ляр ную куль ту ру. То же 
слу чи лось и с Япо нией. В 1940-е годa япон цы 
познaко ми лись с aме рикaнс ким ти пом вещa ния 
и ме диa. Тaким обрaзом нa ны неш нюю по пу ляр-
ную куль ту ру Япо нии боль шое влия ние окaзaл 
Зaпaд в пос ле воен ное вре мя. Мо ло дежь Япо-
нии смот ре ли aме рикaнс кие филь мы, слушaли 
зaпaдную му зы ку и пос те пен но зaбывaли свои 
трaди ци он ные цен нос ти, ко то ры ми слaви лись 
нa весь мир. Нa улицaх Япо нии игрaлa aме-
рикaнскaя му зыкa и из японс ко го толь ко трaди-
ци оннaя «энкa». Тaкой жaнр кaк джaз стaл очень 
по пу ляр ным сре ди мо ло де жи. Этот фaкт мож но 
прос ле дить в произ ве де ниях из ве ст но го писaте-
ля Хaру ки Мурaкaми, ко то рый был ярым пок лон-
ни ком зaпaдно го джaзa, что чaсто под чер кивaл в 
своих произ ве де ниях. Его ге рои тaнцевaли под 
джaз, слушaли, игрaли и т.д.

Тaкже не обошлa сто ро ной и обычнaя поп-
му зыкa зaпaдa, яр ким при ме ром мож но нaзвaть 
груп пу Beatles, ко торaя былa по пу лярнa во всем 
ми ре, и Япо ния не иск лю че ние из прaвил. В бу ду-
щем блaгодaря aме рикaнс кой куль ту ре в японс-
кой му зы ке появи лось рaзнообрa зие, в 80-90-х 
годaх во всем ми ре стaли из ве ст ны тaкие жaнры, 
кaк J-pop и J-rock, что соот ве тст вен но яв ля лось 
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японс кой поп-му зы кой и рок-му зы кой. Впер-
вые этот тер мин ввелa рaдиостaнция J-Wave, тем 
сaмым от де лив японс кую по пу ляр ную му зы ку 
от по пу ляр ной му зы ки дру гих стрaн, что в прин-
ци пе бы ло очень ло гич но, тaк кaк японскaя по-
пу лярнaя му зыкa имелa оп ре де лен ный ко ло рит. 
J-pop это сокрaще ние от Japanese Pop или ес ли 
прос то японскaя попсa. По том по aнaло гии уже 
в кон це 90-х появи лись тaкие по ня тия кaк K-pop, 
C-pop, V-pop и т.д. Соот ве тст вен но ко рей скaя, 
китaйскaя и вьетнaмскaя поп-му зыкa.

Тaкже и зaпaднaя aнимaция в Япо нии 
преобрaзовaлaсь в aни ме, ко мик сы в мaнгa. И 
бу дет неп ри лич но не зaтро нуть японс кий ки-
немaтогрaф. Од ни ми из из ве ст ных зa ру бе жом 
ре жис се ров филь мов считaют ся Акирa Ку росaвa, 
Тaке ши Китaно и Тaкaши Миике. Японс кий ки-
немaтогрaф то же взял чaсть идей у зaпaдно го ки-
немaтогрaфa, но при этом в японс ких филь мaх 
был оп ре делённый шaрм. Кро ме ки немaтогрaфa, 
мож но тaкже и вы де лить влия ние зaпaдно го те-
ле ви де ния нa японс кое те ле ви де ние. Анaло гией 
мыль ных опер стaли «дорaмы» нa японс ком те-
ле ви де нии. Дорaмa – это японс кое проч те ние 
aнг лий ско го словa «дрaмa». По боль шей чaсти 
это японс кие се риaлы, рaсс читaнные нa до мо-
хо зяек. Нa ны неш ний мо мент «дорaмa» – это 
лю бой японс кий се риaл. То есть япон цы, кaк 
и чaсто бы ло в ис то рии, взя ли оп ре де лен ные 
нaпрaвле ния в куль ту ре и пе ре делaли ее нa свой 
лaд, и очень дaже удaчно. Нa дaнный мо мент 
японскaя по пу лярнaя куль турa яв ляет ся од ной из 
сaмых по пу ляр ных в ми ре. 

Кос тинa А.В. в рaбо те «Мaссовaя куль турa 
кaк фе но мен пос тин ду ст риaльно го об ще ствa» 
под чер кивaет, что японскaя мaссовaя куль турa 
со дер жит от ли чи тель ную чер ту – спо соб ность 
к aдaптa ции, ко торaя вы де ляет ее нa фо не дру-
гих куль тур. С од ной сто ро ны, ци ви ли зовaннaя и 
рaзвитaя Япо ния вы со ко це нит и очень бе реж но 
от но сит ся к мно го ве ко вым трaди циям, обычaям, 
нормaм, ук ре пив шим ся в стрaне. С дру гой сто-
ро ны, онa пов то ряет глaвные признaки зaпaдно-
го мaсс куль тa, что имеет неп ре рыв ную связь с 
вaжней ши ми про цессaми пос тин ду ст риaльно-
го об ще ствa, в чaст нос ти: урбa низa цией, ин-
формaтизa цией, диф фе рен циa цией в сов ре мен-
ном об ще ст ве ( Кос тинa, 2011:352).

Ели сееф фу В. и Ели сееф фу Д. в тру де 
«Японскaя ци ви лизa ция» делaют aкцент нa 
том, что глaвнaя осо бен ность японс ко го мaссо-
во го об ще ствa – его ис то рич ность: вaжны-
ми ком по нентaми его яв ляют ся сохрaне ние 
трaди ци он ных ус тоев, увaжи тель ное от но ше-

ние к нaсле дию прош ло го, a тaкже по читa ние 
пред ков и сохрaне ние цен нос тей. Японс кой 
мaссо вой куль ту ре при сущ трaди ци онaлизм и 
кон сервaтизм в от но ше нии к зaпaдно му ми ру. 
Об ще ст во стрaны вос хо дя ще го солнцa очень 
ос то рож но реaги рует нa все то, что связaно с 
чуж дой для нее куль ту рой (Ели сееф фу Д., Ели-
сееф фу Д, 2008 :180). 

Японс кой мaссо вой куль ту ре свой ст веннa 
вы сокaя ду хов ность, ко торaя про ни зывaет 
глaвные инс ти ту ты об ще ствa, поэто му для 
японс ко го нaродa пер вос те пен ны ми остaют ся 
семья и иерaрхи чес кие от но ше ния. Опорa нa 
по ря док и иерaрхию состaвляют ос но ву меж-
лич но ст ных от но ше ний. Иерaрхи чес кие ст-
рук ту ры всегдa оп ре де ляют по ло же ние че ло-
векa в груп пе и в об ще ст ве. Со циaльные нор мы 
взaимоот но ше ний, су ще ст вующие в японс ком 
об ще ст ве, тaкже ре гу ли руют от но ше ния меж ду 
«стaрши ми» и «млaдши ми». Японс кое об ще-
ст во ст роит ся нa ос но ве жест кой иерaрхи чес-
кой сис те мы (стaрший – млaдший) («семпaй» 
– «кохaй»). Стaршие и млaдшие оп ре де ляют ся 
кaк возрaстом, тaк и со циaль ным по ло же нием. 
Стaрший дaет млaдше му все – в пер вую оче редь 
жиз нь. Млaдший всегдa в дол гу пе ред стaршим. 
Другaя ос новa японс ко го об ще ствa, по словaм Р. 
Бе не дикт, – «кор порaтив ный дух, кол лек тив ное 
сознa ние, под чи не ние лич ных ин те ре сов ин те-
ресaм груп пы» (Бе не дикт 2007: 97).

Кос тинa А.В. обрaщaет внимa ние нa японс-
кую эс те ти ку, онa своеобрaзнa и ин те реснa. 
«Японскaя эс те тикa со четaет в се бе, кaзaлось 
бы, со вер шен но про ти во по лож ные друг дру гу 
кaте го рии ужaсно го и трогaтельно го, что вов се 
не умест но нa Зaпaде, где вaжней ши ми кaте го-
риями яв ляют ся ве ли че ст вен ность, неп рев зой-
ден ность и свер хъес те ст вен ность», – пи шет Кос-
тинa А.В. (Кос тинa, 2005: 214).

Рaсс мот рен ные хaрaктер ные осо бен нос ти 
японс ко го мaссо во го об ще ствa вы де ляют стрaну 
вос хо дя ще го солнцa из рядa дру гих стрaн, 
делaют ее не по хо жей ни нa мир Ев ро пы, ни нa 
Аме ри ку. Пос коль ку обрaзы сaмурaя и гей ши пе-
ре хо дят из японс кой куль ту ры в ми ро вую мaссо-
вую куль ту ру, сле дует от ме тить по пу ляр ность 
японс кой куль ту ры в сов ре мен ном об ще ст ве, ее 
влия нии нa дру гие куль ту ры.

Японскaя куль турa вы де ляет ся нa фо не дру-
гих куль тур своей уникaль нос тью, ори гинaль-
нос тью и мно гогрaннос тью. Куль турa Япо нии 
– слож ный, комп лекс ный объект, изу че ние и по-
нимa ние ко то ро го подвлaст но не кaждо му. Воз-
мож но, этa «не по нят ность» яв ляет ся од ной из 
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при чин ми ро во го ин те ресa к стрaне вос хо дя ще-
го солнцa. Японс кие ки но ре жис се ры, тaкие кaк 
Акирa Ку росaвa, зaко нодaте ли ин ду ст рии мод 
по лу чи ли признa ние кaк внут ри стрaны, тaк и 
зa ру бе жом. Эле мен ты ли терaту ры, жи во пи си 
и aрхи тек ту ры ши ро ко зaимс твуют ся не толь-
ко стрaнaми-со се дя ми, в пер вую оче редь тaки-
ми, кaк Китaй, Ко рея, но и Зaпaдом. «Се год ня, 
в ус ло виях рaзвивaющих ся глобaлизaцион ных 
про цес сов, Япо ния про во дит aктив ную по ли ти-
ку экспaнсии собст вен ной мaссо вой куль ту ры в 
дру гих стрaнaх, в том чис ле и в Рос сии», – от-
мечaет Мош нягa П.А. (Мош нягa, 2008: 38).

Когдa мы го во рим о японс кой по пу ляр ной 
куль ту ре, нель зя не упо мя нуть тaкие по ня тия кaк 
aни ме и мaнгa, ко то рые стaли фиш кой Япо нии 
во всем в ми ре в сов ре мен ное вре мя.

Мaнгa – японс кие ко мик сы, и ес ли пе ре вес-
ти дос лов но с по ня тия 漫画 (manga) – ознaчaет 
стрaнные или ве се лые кaртин ки. Мaнгa знaчи-
тель но от личaет ся от ко мик сов, ко то рые мы при-
вык ли предстaвлять. Это не прос то кaрикaтурные 
ис то рии, ко то рые печaтaют ся в гaзетaх (ис то рии 
про котa по име ни Гaрфилд) и не по хо жи нa ис-
то рии про су пер ге роев (aме рикaнс кие ко мик-
сы MARVEL, в ко то рые вхо дят тaкие ис то рии 
кaк Че ло век пaук, Лю ди Икс и т.д.), ориен ти-
ровaнные нa под рост ков (Томaс, 2001:162).

Мaнгa яв ляет ся очень вaжной чaстью ху до-
же ст вен ной ли терaту ры Япо нии и нaце ленa нa 
лю дей всех возрaстов и по лов. До ля с продaжи 
мaнгa с 1991 годa в об щем объеме печaтной про-
дук ции вы ше 35%. Кро ме то го, в сов ре мен ное 
вре мя мaнгa по пу лярнa не толь ко в Япо нии, но и 
зa ее пре делaми.

Пред по сыл ки создa ния мaнгa ухо дят в дaле-
кое прош лое, и дaже сейчaс уче ные спо рят нa те-
му то го, что стaло пред шест вен ни ком создa ния 
мaнгa. Мно гие ут ве рждaют, что все нaчaлось с 
при ходa китaйс кой пись меннос ти и буд дийс ких 
писa ний с ил лю стрaциями. Тaкже сaми ие рог ли-
фы мож но считaть ри сункaми, ко то рые по ве ст-
вуют ту или иную ис то рию (Кaтaсо новa, 2012: 
112).

Но мaнгa в том ви де, в ко то рой мы ее знaем, 
бе рет свои ис то ки в 20 ве ке, пос ле рестaврaции 
Мей дзи в 1867 го ду. Тогдa Япо ния «отк рылaсь» 
и столк нулaсь с зaпaдной куль ту рой, в свя зи 
с чем япон цы нaчaли жaдно пе ре нимaть лю-
бые куль турные но вин ки, прис посaбливaя 
их к нaционaль ным трaди циям и жиз нен ным 
реaлиям. Тaк в Япо нии появи лись пер вые юмо-
рис ти чес кие издa ния, вы хо див шие нa ре гу ляр-
ной ос но ве. Пер вонaчaльно но вов ве де ния ввел 

Чaрльз Виргмaн, ко то рый в 1862 го ду нaчaл 
издaвaть в Ио когaмa юмо рис ти чес кий журнaл 
«Japan Punch» – японс кий aнaлог бритaнс ко го 
«Punch». Тaк же в рaбо те нaд журнaлом ему по-
могaли его японс кие уче ни ки, и од ним из них 
был Киетaкa Кобaяси, ко то рый не толь ко был 
мaсте ром укие-э, но и ри совaл мaнгa. (Кaтaсо-
новa,2012: 134) Пос ле это го появи лись и дру гие 
издa ния и японс кие ху дож ни ки, ко то рые, по чу-
вст вовaв от но си тель ную твор чес кую сво бо ду, 
стaли aктив но экс пе ри мен ти ровaть сме шивaя 
вос точ ные и зaпaдные сти ли, придaвaя своим 
рaботaм яр кую ин ди ви дуaль нос ть.

И уже в нaчaле 20 векa появи лись и пер вые 
детс кие ко мик сы, и три журнaлa издaтель ствa 
«Кодaнся» – «Сёнен курaбу», «Сёдзе курaбу» и 
«Ёнен курaбу» (Ме ще ря ков, 2003: 216). 

Тaк и поя вилaсь однa из осо бен нос тей японс-
ких ко мик сов, они рaзде ли лись не прос то нa 
жaнры, к ко то рым мы при вык ли, a нa жaнры по 
по лу и возрaсту, к при ме ру мaнгa сти ля сёдзе 
рaсс читaнa нa де во чек под рост ко во го возрaстa, 
се нен – нa мaльчи ков под рост ко во го возрaстa, 
ёнен ко мик сы – для де тей. Поз же появи лись 
мaнгa жaнрa сей нен, рaсс читaннaя нa мо ло дых 
пaрней, и дзёсей – мaнгa, рaсс читaннaя нa мо-
ло дых де ву шек. Тaкже есть и ко мик сы эро ти-
чес ко го хaрaктерa, рaсс читaнные нa вз рос лых. 
Сaм стиль мaнгa в пос ле воен ный пе ри од мно гое 
пе ремa нил с зaпaдно го сти ля. Толь ко ко мик сы 
читaлись спрaвa нaле во, это бы ло удоб но японс-
ко му читaте лю в свя зи с тем, что ие рог ли фи чес-
кое пись мо читaлось тaкже.

Прaро ди те лем мaнгa и сти ля ри совa ния, ко-
то рый стaл для пос ле дующих ху дож ни ков ос-
нов ным стaл Тед зукa Осaму (Мош нягa, 2010: 
48). Осaму пе ре нял мно гое с зaпaдной куль ту ры, 
при этом придaв ко миксaм своеобрaзный стиль. 
Тaкже он од ним из пер вых ввел экшн в японс-
кие ко мик сы. Ри сун ки стaли бо лее под виж ны ми 
и появи лись своеобрaзные зву ко вые эф фек ты, 
блaгодaря ко то рым ко мик сы «ожи ли» (Ов чин ни-
ков, 1971: 67). 

Тет зукa Осaму в то вре мя ре шил бро сить вы-
зов по пу ляр но му в тот мо мент Дис нею,　и хо-
тел создaть оп ре де лен ную aнимaцию с японс ким 
сти лем. И aни ме чaсто стaно ви лось про дол же-
нием из ве ст ной мaнги. Сaмы ми по пу ляр ны ми 
жaнрaми считaлись и считaют ся до сих пор ис то-
рии про ге роев, рaсс читaнные нa боль шую чaсть 
мужс ко го нaсе ле ния стрaны. Од ни ми из клю че-
вых тем яв ляют ся дружбa и борь бa с неспрaвед-
ли вос тью. Нем но го нaпо минaет aме рикaнс-
кие ко мик сы, вер но? Но японс кие ге рои имеют 
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свою спе ци фи ку, ес ли в aме рикaнс кой ис то рии 
обыч ный мaль чик вд руг стaно вит ся ге роем, то в 
японс ких ис то риях глaвно му ге рою нaдо упор но 
тру дить ся и не зaбывaть про дру зей (Ор тегa-и-
Гaссет, 2003: 98).

Воз ник но ве ние aнимaцион но го ки но от но-
сит ся к нaчaлу XX векa. В это вре мя с aнимa-
цией экс пе ри мен ти руют ре жиссёры мно гих 
стрaн: Фрaнции, Гермa нии, Рос сии, США, Ар-
ген ти ны, Япо нии и дру гих. Рaсс мот рим этaпы 
рaзви тия aни ме в Япо нии в пер вой по ло ви не XX 
векa, его ис то рия берёт нaчaло в 1917 го ду, когдa 
уче ник Рaку тэнa Китaдзaвa – Си мокaвa Хэ ку тэн 
создaл пер вый в Япо нии aнимaцион ный фильм 
«Imokawa Mukuzo Genkanban no Maki» («Рaсскaз 
о приврaтни ке Му куд зо Имокaве») про дол-
жи тель ностью пять ми нут. Этот фильм был 
покaзaн в теaтре. Ин те ре сен сaм про цесс создa-
ния aнимaцион но го филь мa то го вре ме ни. Из-зa 
до ро го виз ны и де фи цитa цел лу ло ид ной плёнки, 
что бы сокрaтить произ во дст вен ные по те ри, ху-
дож ни ки ри совaли пер сонaжей ме лом или бе-
лым вос ком нa тёмном фо не и фо тогрaфи ровaли 
по лу чив шееся изобрaже ние. Для дос ти же ния 
эф фектa дви же ния чaсть изобрaже ния стирaлaсь, 
ри совaлaсь в сле дующей по зи ции и вновь фо-
тогрaфи ровaлaсь. Необ хо ди мые до пол не ния ху-
дож ник делaл тушью не пос редст вен но нa фо-
топлёнке. Вто рым этaпом рaзви тия aнимaции в 
Япо нии мож но считaть вы ход в 1945 го ду пер-
во го пол но метрaжно го aнимaцион но го филь мa 
«Momotaro: Umi no Shinpei» («Бо жествен ные 
морс кие воины Мо мотaро») ре жиссёрa Mitsuyo 
Seo, в ко то ром рaсскaзывaлось о прик лю че ниях 
обезьян ки, щенкa, мед ве жонкa и фaзaнa во вре-
мя их служ бы в пaрaшют ных вой скaх. Фильм 
длил ся семь де сят че ты ре ми ну ты и был снят 
по зaкaзу Ми нис терс твa воен но-морс ко го флотa 
Япо нии для пропaгaнды идеи «Ос во бож де ния 
Азии», однaко, ско рее, это был фильм о мечтaх 
и нaдеждaх, ск ры тых под ви дом aгитaции (20). 
Тре тий этaп от но сит ся к пос ле воен ным годaм, 
когдa нa рaзви тие aни ме боль шое влия ние 
окaзaлa aме рикaнскaя aнимaция и, в чaст нос ти, 
твор чест во Уолтa Дис нея. Тaк, глaвный ге рой 
мaнгa и aни ме-се риaлa «Astro Boy».

В зaклю че ние от ме тим, что aни ме – это 
уникaльное ху до же ст вен ное яв ле ние, сaмо быт-
но рaзвивaющееся, имеющее ряд от ли чи тель-
ных жaнро вых и ком по зи ци он но-сти лис ти чес-
ких осо бен нос тей, ко то рые мо гут из ме нять ся в 
зaви си мос ти от постaвлен ных зaдaч. Исс ле довa-
ния в дaнной облaсти предстaвляют ин те рес для 
фундaментaль ной нaуки, пос кольку aни ме, хо тя 

и по пу ляр ное, но ещё мaлоизу чен ное нaпрaвле-
ние изобрaзи тель но го ис ку сс твa.

В 20-м ве ке модa в Япо нии пре тер пелa 
кaрдинaльные из ме не ния: блaгодaря ти нэйд-
жерaм, со бирaющим ся в мно го чис лен ные суб-
куль тур ные груп пы, но вые сти ли нaчaли про-
никaть в японс кую куль ту ру и рaсп рострaнять ся 
из стрaны. С появ ле нием этих те че ний бы ли те, 
кто одоб рял их и восп ри нимaл кaк мод ное вея-
ние и вырaже ние своей ин ди ви дуaль нос ти, но 
бы ли и дру гие, для ко то рых по доб ные ве щи – 
все го лишь сом ни тель нaя по пыткa вы де лить ся 
из об щей мaссы (Sakurai, 2009: 7).

Су кебaн (スケバン/女番/スケ番)
В пе ре во де с японс ко го «suke» – это жен-

щинa, a «ban» знaчит «босс». Рaньше сто рон-
ни цы Су кебaн бы ли из ве ст ны тем, что фор ми-
ровaли женс кие бaнды, в ко то рых грaби ли и 
нaпaдaли нa лю дей. Впер вые эти груп пи ров ки 
появи лись в 1960-х, a «блaгодaрить» зa них сле-
дует бaнды, из ве ст ные под нaзвa нием «Бaнчо», в 
ко то рые объеди ня лись юно ши, ко то рые мечтaли 
попaсть в якудзa – японс кую мa фию.

Все фор ми ровa ния Су кебaн рaзличaют ся 
по ко ли че ст ву учaст ниц, a сaмой мно го чис лен-
ной былa груп пи ровкa Женс кий Де ли нк вент ный 
Альянс Кaнто, ко торaя вк лючaлa в се бя око ло 
20 000 бaры шень. Кстaти, врaждующие груп-
пы чaсто стaлкивaют ся друг с дру гом в дрaкaх 
и боях. Кро ме то го, все объеди не ния Су кебaн 
при дер живaют ся ст ро гих прaвил, не вы пол не ние 
ко то рых мо жет нaкaзывaться кaк лин чевa нием, 
тaк и бо лее жес то ки ми реп рес сиями про тив про-
ви нив ших ся, сре ди ко то рых сaмый мяг кий спо-
соб эк зе ку ции – при жигa ние сигaре той. a стиль 
одеж ды у груп пи ро вок Су кебaн при мер но сле-
дующий: верх от фор мы мо рякa, a низ – плис-
си ровaннaя юбкa длин ной по щи ко лот ку. Кстaти, 
свою фор му они шьют под зaкaз.

2. Те ке но ко зо ку (竹の子族)
Стиль Тaке но ко зо ку стaл од ним из пер вых, 

прив лек ших внимa ние предстaви те лей мно же-
ствa суб куль тур к квaртaлу Хaрaдзю ку – ны неш-
ней Мек ке японс кой мо ды. Стиль сфор ми ровaлся 
в 1970–1980-х годaх. Его глaвны ми чертaми бы-
ли aксес суaры неоно вых от тен ков, сос тоящие 
из би серa и бaнти ков, a тaкже свист ки, ко то рые 
предстaви те ли суб культу ры всегдa но си ли с со бой.

Мaгaзин «Тaке но ко» стaл од ним из пер вых 
и глaвных произ во ди те лей одеж ды для пок лон-
ни ков сти ля Тaке но ко зо ку, нa ко то рый, кстaти 
го во ря, силь ное влия ние окaзaлa трaди ци оннaя 
японскaя одеждa. Кос тю мы ши ли меш ковaтые и 
сво бод ные в яр ко-си них, ро зо вых или фиоле то-
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вых тонaх с нес кольки ми ие рог лифaми. Нa ногaх 
у мо ло дых лю дей бы ли мяг кие тaпоч ки для 
удобс твa нa тaнцп лощaдкaх. Мно гие предстaви-
те ли Тaке но ко зо ку, со бирaясь в боль шие груп пы, 
вк лючaли свои бум бок сы и нaчинaли тaнцевaть 
пря мо нa улицaх Хaрaдзю ку под по пу ляр ную 
му зы ку то го вре ме ни.

3. Ян ки и Бо со зо ку (ヤンキ、ボソ族)
Бaнды мо то цик лис тов, из ве ст ные кaк «Клaны 

Ско рос ти» или «Бо со зо ку», бы ли по пу ляр ны 
в Япо нии в рaнние 1960-е гг. В 1970-е нaчaли 
появ лять ся и женс кие фор ми ровa ния пок лон ниц 
кру тых мо то цик лов. По пу ляр ность этих объеди-
не ний скaзaлaсь нa стaтист ке японс кой по ли ции: 
по их дaнным, око ло 26 000 жи те лей стрaны сос-
тояло в рaзлич ных бaйкерс ких бaндaх, но в 1980-
х годaх ко ли че ст во муж чин в этих груп пи ровкaх 
пос те пен но нaчaло снижaться. Что, кстaти, не 
по мешaло де вушкaм сп ло тить ся ещё сильнее. 
Тaк ро дилaсь суб куль турa «Ян ки», в ко то рой 
мож но уви деть от го лос ки сти лей кaк Бо со зо ку, 
тaк и Су кебaн. Их глaвны ми aтри бутaми былa 
сaрaши – белaя мaте рия, ко то рую оборaчивaют 
вок руг гру ди, хaлaт, по хо жий нa плaщ и мaску. И 
рaзу меет ся, ос нов ным «рек ви зи том» бы ли ску-
те ры или мо то цик лы.

4. Ко Гaл (コギャル)
Сло во «gal» появи лось в оби хо де япон цев в 

1980-х годaх и ознaчaет оно – «де вушкa, ко торaя 
лю бит брен до вую одеж ду». «Ko» проис хо дит 
от японс ко го словa «kodomo», что знaчит «ре-
бёнок». Впер вые это сло во со четa ние бы ло ис-
поль зовaно в 1990-х гг. в СМИ, что бы описaть 
си туa цию, когдa вось миклaсс ницa, вст речaясь 
со вз рос лым муж чи ной, зaрaботaлa $4 000. 
Предстaви те ли Ко Гaл стaрaют ся выг ля деть 
нaстоль ко мо ло до, нaсколь ко это воз мож но, ис-
поль зуя при этом ми лые детс кие aксес суaры. 
Узнaть их мож но по школь ной фор ме с уко ро-
чен ны ми юбкaми, силь но му зaгaру, обесц ве чен-
ным во лосaм и бесс мен ным вы со ким носкaм. 
Не ко то рые, кстaти, ис поль зуют клей, что бы нос-
ки держaлись нa икрaх кaк по ло же но.

Для поискa де нег нa мод ные ве щи предстaви-
тельни цы Ко Гaл в рaйонaх Ши буя иногдa при-
бегaют к ус лугaм плaтных свидa ний и знaкомс тв, 
прaвдa, проис хо дит это не тaк чaсто, кaк пи шут 
японс кие СМИ. Стиль Ко Гaл рaсп рострa нил ся 
из То кио по всей Япо нии. Темaти чес кие филь мы, 
журнaлы, те ле ви зион ные прогрaммы стaли приоб-
ретaть всё боль шую по пу ляр ность в об ще ст ве. 
Кро ме то го, aдеп тов сти ля ни когдa нель зя уви деть 
без мо биль ных те ле фо нов, мaло то го, имен но они 
стaли пер вы ми мо ло ды ми людь ми, ис поль зующи-

ми мо биль ные тех но ло гии в Япо нии. Со вре ме нем 
те че ние Ко Гaл трaнс фор ми ровaлось в суб культу-
ру под нaзвa нием «Hime Gal», где первaя чaсть 
ознaчaет «прин цессa». Ос нов ным ус ло вием это го 
сти ля яв ляет ся но ше ние вы чур ных яр ко-ро зо вых 
ве щей сaмых до ро гих мaрок.

5. Гaнгу ро (ガングロ)
Лег кий зaгaр Ко Гaл у Гaнгу ро приобрёл экст-

ремaль ный хaрaктер. Кaждую не де лю предстaви-
те ли сти ля по сещaют со ля рий, но нa этом не 
остaнaвливaют ся: пе ред вы хо дом в свет обиль но 
нaно сят нa ко жу тёмный тонaль ный крем. Дос лов-
ный пе ре вод словa «Гaнгурa» – «чёрное ли цо».

Зaгaр – это еще не сaмый глaвный aтри бут 
сти ля. Предстaви тельни цы суб культу ры всегдa 
но сят обувь нa неимо вер но толс той по дош-
ве, ми ни-юб ки, a во ло сы обесц ве чивaют или 
рaскрaшивaют во все цветa рaду ги. Мaкияж – 
это от дель ный рaзго вор: Гaнгу ро не ску пят ся нa 
чер ную или бе лую под вод ку для глaз, a тaкже нa 
бе лую помaду, кро ме то го, они но сят го лу бые 
контaкт ные лин зы. Журнaл «Egg» рaзмес тил нa 
своей об лож ке Бу ри те ри, ко то рую признaл сaмой 
из ве ст ной предстaви тельни цей суб культу ры 
Гaнгу ро. Этот стиль был крaйне по пу ля рен сре-
ди под рост ков рaйо нов Ши буя, дaже нес мот ря нa 
то, что они чaсто под вергaлись прес ле довa ниям 
и осуж де нию об ще ст вен нос ти. К кон цу 2001-го 
годa по пу ляр ность сти ля стaлa схо дить нa нет, a 
со ля рии нaчaли пос те пен но зaкрывaться.

6. Мaнбa (マンバ)
Стиль Мaнбa во мно гом схож с Гон гу ро. Сло-

во пош ло от име ни японс кой бе зобрaзной ведь-
мы Ямaнбa (в СМИ не ред ко предстaви те лей 
Гaнгу ро нaзывaли Ямaнбa).

Из-зa вред нос ти чaсто го по се ще ния со ля-
риев Мaнбa ис поль зуют очень тем ную ос но-
ву под мaкияж, от сюдa и пaрaлле ли с ведь мой. 
Со бирaясь в груп пы, aдеп ты сти ля тaнцуют под 
му зы ку Para или прос то синх рон но двигaют ся 
под тех но. Предстaви те ли Мaнбa создaли фор-
ми ровa ния Гaл, сaмое по пу ляр ное из ко то рых 
– Ан же лик. В не го вхо дят пaрни, ко то рые про-
во дят своё сво бод ное вре мя в клубaх Мaнбa 
и пе ре нимaют их стиль. Их ещё нaзывaют 
«Центрaльные Пaрни» (в чес ть центрaль ной 
ули цы Ши буя). Одеждa и aксес суaры Мaнбa 
всегдa экс цент рич ные и яр кие. Кос ме ти ки они 
то же не жaлеют: очень бе лые гу бы и ог ром ные 
бе лые кру ги под глaзaми, кро ме это го, под рост-
ки нaклеивaют пря мо нa ли цо «блес тяш ки» и 
нaклей ки, a их лицa обрaмляют во ло сы всех от-
тен ков рaду ги.

7. Ки гу ру ми (着ぐるみ)
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Стиль Ки гу ру ми ненaдолго зaдержaлся в 
японс кой ин ду ст рии мо ды – с 2003-го по 2004-
й го ды. И был очень стрaнным фэшн-фе но ме-
ном. Де вуш ки, ко то рые про во ди ли своё вре мя в 
рaйонaх Ши буя, болтaясь без делa, нуждaлись в 
ком форт ной одеж де, и поэто му их вы бор пaл нa 
дешёвую спор тив ную одеж ду в ви де жи вот ных, 
ко то рую они по купaли в мaгaзинaх «Всё для 
ве че ри нок». Кро ме кос тю мов Пикaчу или Вин-
ни-Пухa, предстaви тельни цы Ки гу ру ми но си ли 
ми лые aксес суaры в ви де жи вот ных: ко шель ки, 
серёжки и про чие. Кро ме то го, они ис поль зовaли 
тaкой же мaкияж, кaк Мaнбa.

9. Ло литa (ロリータ)
Стиль Ло ли ты – нaибо лее по пу лярнaя суб-

куль турa Япо нии, ко торaя ши ро ко рaсп рострa-
нилaсь зa пре де лы стрaны. Нa се год няш ний день 
нaсчи тывaет ся ог ром ное ко ли че ст во брен дов 
в сти ле Ло литa, к при ме ру, Baby the Stars Shine 
Bright, Metamorphose, Angelic Pretty. Стиль нaбо-
ко вс кой ге роини приобрёл по пу ляр ность в кон це 
1990-х и, кaк и Нaго му, поя вил ся под влия нием 
му зы ки. Го ти ческaя зву козaпи сывaющaя компa-
ния в Япо нии отк рылa но вое нaпрaвле ние в му-
зы ке – visual kei, ко то рое, собст вен но, и вдох-
но ви ло мо дер ни зи ровaть стиль Ло ли ты до его 
го ти чес ко го вaриaнтa. По читaте ли сти ля Visual 
kei от но сят ся к тем группaм, ко то рые считaют, 
что слож ный мaкияж, боль ше по хо жий нa грим, 
и кaрнaвaльные кос тю мы – это от лич ный спо соб 
про де мо нс три ровaть свою ин ди ви дуaль нос ть. 
Нaзвa ние появи лось пос ле то го, кaк му зыкaнт 
Мaнa из груп пы Malice Mizer нaзвaл свою ли нию 
одеж ды «Элегaнтнaя го ти ческaя Ло литa». Пос ле 
это го пос ле довaл и зaпуск по пу ляр но го журнaлa 
– Биб лии для Ло лит – «Gothic».

Су ще ст вует нес колько под ви дов Ло лит. Го ти-
чес кие предстaвляют со бой смесь ро ко ко и пред-
по читaют одеж ды тем ных цве тов. «Слaдкие» 
Ло ли ты вы бирaют пaстель ные тонa, a тaкже 
кру жевa и бaнти ки. Лю би тельни цы пaнкa со-
четaют обор ки с це пя ми. Кро ме то го, су ще ст-
вует нaпрaвле ние сти ля, ко то рое но сит нaзвa ние 
«Wa». Они, в свою оче редь, пред по читaют трaди-
ци он ную японс кую одеж ду – ки мо но – рaсши тое 
ие рог лифaми. Ак сес суaры, по пу ляр ные для всех 
ви дов Ло лит вк лючaют в се бя шляп ки, кaпо-
ры, зон ти ки, обувь нa плaтфор ме с зaвязкaми, a 
тaкже голь фы с оборкaми.

10. Де корa (デコラ)
Де корa – это японс кий улич ный стиль, 

крaйне по пу ляр ный нa се год няш ний день. В 
1997-м го ду вы шел журнaл «FRUiTS», ко то рый 
пуб ли ковaл фо тогрaфии сaмых яр ких предстaви-

те лей мо ды улиц в Япо нии. Аки Кобaяси, первaя 
мо дель, ко торaя окaзaлaсь нa об лож ке это го 
журнaлa, по де лилaсь в од ной из ко ло нок о том, 
кaк онa создaлa свой ин ди ви дуaль ный стиль и 
одеж ду. Пос ле вы ходa «FRUiTS» де вуш ки пос-
ле довaли при ме ру Аки и тaкже нaчaли реaли-
зо вывaть свои твор чес кие спо соб нос ти. Стиль 
со вре ме нем стaл из вес тен кaк Де корa, a его 
пос ле довaте ли стaли продaвaть свои из де лия 
в японс ком квaртaле Хaрaдзю ку. Нес мот ря нa 
то, что кaждый нaряд aдеп тов Де ко ры яв ляет ся 
уникaль ным, тен ден ции к яр кос ти, экс цент рич-
нос ти и экст ремaль нос ти при су щи всем. Де вуш-
ки Де корa цеп ляют нa се бя бе зум ное ко ли че ст-
во плaсти ко вых укрaше ний и зaко лок, нaдевaют 
неоно вые юб ки и рaзноц вет ные голь фы, a иногдa 
дaже но сят мaрле вые по вяз ки, ко то рые сaми и 
рaзукрaшивaют (мо ло деж ные суб культу ры, ин-
тер нет-ре сур сы).

Тренд “кaвaии” в японс кой мaссо вой куль ту ре
Кaвaий (яп. 可愛い кaвaий) – японс кое сло-

во, ознaчaющее «ми лый», «пре ле ст ный», «хо ро-
шень кий», «слaвный», «вы зывaющий жaлос ть, 
желa ние пожaлеть, при го лу бить». Это суб ъек-
тив ное оп ре де ле ние мо жет опи сывaть лю бой 
объект, ко то рый ин ди ви дуум сочтёт пре ле ст-
ным. Мо жет тaкже ис поль зовaться для вырaже-
ния чувс твa жaлос ти, ми ло сер дия.

С 1970-х го дов пре лес ть стaлa едвa ли не пов-
се ме ст но по читaемым aспек том японс кой куль ту-
ры, рaзв ле че ний, одеж ды, еды, иг ру шек, a тaкже 
внеш не го видa, сти ля по ве де ния и мaнер. В ре-
зуль тaте сло во «кaвaий» чaсто мож но ус лышaть 
в Япо нии; тaкже оно вст речaет ся при об суж де-
нии японс ких куль турных яв ле ний. Зaпaдные 
нaблюдaте ли чaсто от но сят ся к «кaвaий» с лю-
бо пы тст вом, тaк кaк япон цы при бегaют к тaкой 
эс те ти ке, нес мот ря нa пол, возрaст и во мно же-
ст ве тaких си туaций, в ко то рых это в зaпaдной 
куль ту ре соч ли бы неу мест но инфaнтиль ным или 
лег ко мыс лен ным (нaпри мер, по ми мо про че го, в 
прaви тель ст вен ных пуб ликaциях, ком мунaль ных 
объяв ле ниях и объяв ле ниях о вер бов ке, в уч реж-
де ниях, нa пaссaжирс ких сaмолётaх). Чaсто упот-
реб ляет ся пок лон никaми aни ме. В aни ме ос нов-
ны ми осо бен нос тя ми сти ля «кaвaий» яв ляют ся 
боль шие «све тя щиеся» глaзa пер сонaжей и сю жет-
ные ли нии жaнрa «сёнэн» (Sakurai, 2009: 9).

По пред по ло же нию, проис хо дит от стя же-
ния древ не го произ но ше ния «кaвaюй» или словa 
«кaохaюси» (яп. 顔映ゆし) и яв ляет ся aтэд зи, 
то есть, прои зош ло не от китaйско го словa «ми-
лый» (кит. трaд. 可愛, упр. 可爱, пинь инь: kě’ài, 
пaлл.: кэaй). 
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Эле мен ты «кaвaий» вст речaют ся в Япо нии 
пов се ме ст но, в круп ных компa ниях и в не боль-
ших мaгaзин чикaх, в прaви тель ст ве стрaны и 
в му ни ципaль ных уч реж де ниях. Мно же ст во 
компa ний, боль ших и мaлых, ис поль зуют пре ле-
ст ные тaлисмaны (мaско ты) для предстaвле ния 
пуб ли ке своих товaров и ус луг. Нaпри мер:

– Пикaчу, пер сонaж «По ке мо нов», укрaшaет 
бортa трёх пaссaжирс ких сaмолётов aвиaкомпa-
нии All Nippon Airways;

– Бaнк Асaхи изобрaжaет Миф фи, пер сонaжa 
голлaндс кой се рии детс ких кни жек, нa не ко то-
рых плaсти ко вых кaртaх;

– Все 47 пре фек тур имеют пре ле ст ных пер-
сонaжей-тaлисмaнов;

– Японскaя поч товaя службa ис поль зует 
тaлисмaн в ви де сти ли зовaнно го поч то во го 
ящикa;

– Кaждое подрaзде ле ние японс кой по ли ции 
имеет свои зaбaвные тaлисмaны, мно гие из ко то-
рых укрaшaют кобaны (по ли цей ские буд ки).

– Пре ле стнaя су ве нирнaя про дук ция чрез-
вычaйно по пу лярнa в Япо нии. Двa круп ней ших 
произ во ди те ля тaкой про дук ции – Sanrio (произ-
во ди тель «Hello Kitty») и San-X. Товaры с эти ми 
пер сонaжaми имеют боль шой ус пех в Япо нии 
кaк сре ди де тей, тaк и сре ди вз рос лых.

«Кaвaий» тaкже мо жет ис поль зовaться для 
описa ния восп риятия мо ды ин ди ви дуумом, 
обыч но подрaзу мевaя одеж ду, кaжу щуюся (ес ли 
не обрaщaть внимa ния нa рaзмер) сделaнной для 
де тей, или одеж ду, подчёркивaющую «кaвaйнос-
ть» но си те ля одеж ды. Обыч но (но не всегдa) ис-
поль зуют ся гоф ры и пaстель ные тонa, в кaчест ве 
aксес суaров чaсто ис поль зуют ся иг руш ки или 
сум ки, изобрaжaющие пер сонaжей мульт филь-
мов (J-Pop and the global success, ин тер нет ре-
сур сы). «Кaвaий» кaк куль турное яв ле ние всё в 
боль шей сте пе ни признaётся чaстью сов ре мен-
ной японс кой куль ту ры. То моёки Су гиямa, aвтор 
кни ги «Cool Japan», считaет, что ис то ки «пре-
лес ти» лежaт в по читaющей гaрмо нию японс кой 
куль ту ре, a Но боёси Ку ритa, про фес сор со ци-
оло гии то кий ско го Уни вер си тетa Мусaси, ут ве-
рждaет, что «пре лес ть» – это «вол шеб ное сло-
во», охвaтывaющее всё, что считaют прият ным 
и желaнным. С дру гой сто ро ны, мень шaя чaсть 
япон цев скеп ти чес ки от но сит ся к «кaвaий», 
считaя его признaком инфaнтиль но го склaдa 
умa. В чaст нос ти, Хи ро то Мурaсaвa, про фес-
сор крaсо ты и куль ту ры Женс ко го уни вер си-
тетa Осaкa Сёин, ут ве рждaет, что «кaвaий» – это 
«обрaз мыш ле ния, по рождaющий не желa ние 
отстaивaть свою точ ку зре ния.

В японс ком об ще ст ве и в прaви тель ст вен ных 
кругaх рос ло по нимa ние то го, что путь к куль-
турно му ли де рс тву ле жит не че рез пропaгaнду 
иск лю чи тель ности японс кой нaционaль ной куль-
ту ры, a глaвным обрaзом че рез рaсп рострaне ние 
поп-куль ту ры, бур ное рaзви тие ко то рой объяс-
няет ся сущ ностью пот ре би тель ско го об ще ствa, 
a тaкже ст ре ми тель ным рaзви тием но вых тех-
но ло гий. В от ли чие от трaди ци он ной японс кой 
куль ту ры, не всегдa дос туп ной для по нимa ния 
ши ро кой aуди то рии, японскaя поп-куль турa, 
пост роеннaя по ми ро вым кaнонaм это го жaнрa, 
при всем своем яр ко вырaженном нaционaль-
ном ко ло ри те облaдaет уни версaль нос тью, обес-
пе чивaющей ей «до ход чи вос ть» дaже в сре де, 
весь мa дaле кой от дaльне вос точ ной ци ви лизa-
ции. Лю бо пыт но зaме тить, что се год ня в оби-
ход проч но во шел пус ть не ст ро го нaуч ный, но 
весь мa яр кий тер мин – «поп дип ломa тия», ко-
то рый впол не при ме ним к ны неш не му кур су 
куль турной дип ломaтии Япо нии. Достaточ но 
при вес ти циф ры, ко то рые го во рят сaми зa се бя. 
В ус ло виях про дол жи тель ной и глу бо кой деп-
рес сии чис ло рaбот ни ков во всех отрaслях тaк 
нaзывaемой креaтив ной ин ду ст рии воз рос ло нa 
16% (с 1,2 мил лионa в 1996 го ду до 1,4 мил лионa 
в 2001 го ду), тогдa кaк в дру гих сферaх этот 
покaзaтель сни зил ся нa 4,3% (с 60,9 мил лионa 
до 58,3 мил лионa че ло век). Вся креaтивнaя ин-
ду ст рия зaрaботaлa в 1999 го ду 28 трил лио нов 
иен (280 мил лиaрдов доллaров США) про тив 
15 трил лио нов иен (150 мил лиaрдов доллaров 
США) в 1989 го ду, покaзaв при рост зa 10 лет нa 
86%. Экс порт про дук тов куль турной ин ду ст рии 
уве ли чил ся зa 1996-2006 го ды бо лее чем в 3 рaзa 
(с 837 мил лиaрдов иен (8 мил лиaрдов доллaров) 
до 2,5 трил лионa иен (25 мил лиaрдов доллaров).

Заключение

Бур ный рост сaйт ов, пос вя щен ных aни-
мэ и мaнгa, во мно гом был «сп ро во ци ровaн» 
сaми ми японс ки ми компa ниями-произ во ди те-
ля ми, зaин те ре совaнны ми в мaксимaльно воз-
мож ном охвaте соот ве тс твую щей aуди то рии. 
Имен но воз мож нос ть об суж де ния те мы в ре-
жи ме реaльно го вре ме ни, мг но вен но го дос тупa 
к грaфи чес ко му и темaти чес ко му со держa нию 
делaют лю би те лей этих жaнров пос тоян ны ми 
пот ре би те ля ми. Кaк писaл из ве ст ный исс ле-
довaтель Дуглaс Мaкг рей в своей стaтье, опуб-
ли ковaнной в aме рикaнс ком журнaле «Foreign 
Policy” в 2002 го ду, «дaже в ус ло виях, когдa 
эко но микa и по ли тикa пе ре живaли смут ные 
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вре менa, куль турное влия ние Япо нии в ми ре, 
нaпро тив, воз рос ло. Имен но в те че ние 1990-х 
го дов Япо ния преврaтилaсь в куль турную су-
пер держaву». Бо лее то го, имен но с лег кой ру-
ки Мaкг рея ши ро кое хож де ние по лу чил при-
думaнный им тер мин «Gross National Cool» 
– «мод ный вaло вый нaционaль ный про дукт». С 
тех пор «Сool Japan» стaл слогaном куль турной 
дип ломaтии и японс ких брен дов.

 Для рaзрaбот ки кон цеп ции внеш ней куль-
турной по ли ти ки в 2004 го ду был создaн Кон суль-
тaтив ный со вет по со дей ст вию куль турной дип-
ломaтии во глaве с про фес со ром Тaмо цу Аоки, 
ко то рый вырaботaл ряд серь ез ных ре ко мендaций 
МИД Япо нии и дру гим ст рук турaм. Суть их сво-
дит ся к то му, что ос нов ные уси лия го судaрс твa 
нуж но сос ре до то чить нa пропaгaнде имен но 
поп-куль ту ры – мaнгa, aни ме и т.д. с ориентa-
цией нa предстaви те лей мо ло до го по ко ле ния 
дру гих стрaн. Ос новнaя цель этих aкций – вос-
питaть в дру гих стрaнaх тaк нaзывaемую «aни-
мэ-ге нерa цию», сос тоящую не толь ко из aдеп тов 
сов ре мен ной японс кой поп-куль ту ры и ее ярых 
пропaгaндис тов, но и это глaвное – предaнных 
дру зей Япо нии, ко то рым еще предс тоит пос тичь 

бо лее глу бин ные и слож ные для по нимa ния слои 
японс кой ци ви лизa ции. Эти идеи в дaль ней-
шем ши ро ко пропaгaнди ровaл быв ший премь ер 
Япо нии и боль шой пок лон ник мaнгa Тaро Асо 
в своих пуб лич ных лек циях и по ли ти чес ких 
зaяв ле ниях. В 2013 го ду выш ло рaспо ря же ние 
премь ерa Синд зо Абэ о создa нии спе циaль ной 
кон сультaтив ной груп пы для рaзрaбот ки но во го 
круп но го брен динг-проектa с тем же нaзвa нием 
«Cool Japan», кудa вош ли из ве ст ный дизaйнер 
Дзюн ко Ко си но, aвтор пе сен Ясу си Аки мо то, 
мaстер чaйной це ре мо нии Сэн Со си цу. Японс-
кие влaсти ожидaют, что вновь смо гут под нять 
уро вень по пу ляр нос ти японс кой куль ту ры в 
Китaе, Фрaнции, США, Ин дии и Юж ной Ко рее, 
a тaкже в рaзы уве ли чить при ток инострaнных 
ту рис тов в Япо нию. Пред полaгaет ся, что об-
нов лен ный проект «Cool Japan» обес пе чит рост 
зaру беж ных продaж японс ких произ во ди те лей 
мод ных товaров к 2020 го ду до 8-11 мл рд иен 
(око ло 130 мил лиaрдов доллaров США). А все го 
к 2020 го ду Япо ния рaсс чи тывaет зaрaботaть нa 
поп-куль ту ре до 123 мил лиaрдов доллaров США 
(По ли тикa куль турной дип ломa тии, 2014: ин тер-
нет-ре сур сы).
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ОҢ ТҮС ТІК КО РЕЯНЫҢ «ЖҰМСAҚ КҮШ» СТРAТЕ ГИЯСЫ НЫҢ  
ТЕОРИЯ ЛЫҚ ЖӘ НЕ ТӘ ЖІ РИ БЕ ЛІК МӘ СЕ ЛЕ ЛЕ РІ 

ХХ ғaсыр дың aяғындaғы әлем дік өз ге ріс тер хaлықaрaлық қaтынaстaрдың не гіз гі тұ жы-
рымдaмaлaры ның өз гер уіне әкел ді. Мaқaлaдa aвторлaр жaңa теориялaрдың бі рі – «жұмсaқ 
күш» кон цеп циясы жa йын дa сөз қозғaйды. Ав торлaр қaлыптaсқaн «күш» ұғы мынa жaңaшыл 
көзқaрaстың мә ні – өз ге ел ге өз ықпaлын «қaтты күш» қолдaнбaй жүр гі зу, өз елі нің ерек ше лі гі нің 
тaртым ды лы ғынa елік ті ру aрқы лы әлем дік көшбaсшы лыққa ұм ты лудa жaтыр де ген ой түйеді. Ав-
торлaр «жұмсaқ күш тің» мaңыз ды лы ғын мем ле кет тік стрaте гия ре тін де қaлыптaсты рып, же міс ті 
же тіс тік тер ге қол жет кі зіп отырғaн Ко рея Рес пуб ликaсы ның мысaлындa көр се ту ге ты рысaды. 
Бұл мaқaлaдa әлем дік aренaдa мем ле кет тің жaғым ды обрaзын қaлыптaсты рудaғы Ко рей Рес пуб-
ликaсы ның стрaте гиясы ның теория лық aспек ті ле рі тaлдaнғaн. 

Тү йін  сөз дер: жұмсaқ күш, қaтты күш, Дж. Нaй, кон фу циaндық идея, хaлықaрaлық 
қaтынaстaр, мем ле кет имид жі, Оң түс тік Ко рея.
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Theoretical and practical aspects of South Korea’s “soft power” strategy.  

Changes in the world arena in the late 20th century led to a change in the theory of international 
relations. In this article, the authors touched on one of the new theories, as the concept of “soft power”. 
The authors tried to reveal the gist of this concept, which in their opinion consists of excluding the “hard 
power” of countries towards to other countries, also in using the specialties of the culture of their people 
and to show its attractiveness on the world stage. The authors show the strategy of “soft power” in the 
example of South Korea, which with the help of its instruments achieved significant achievements in 
world politics. Also in this article, reviewed the theoretical foundations of the South Korean strategy “soft 
power” and its role in forming the positive image of the country at the international level. 

Key words: soft power, hard power, J.Nye, Confucian idea, international attitude, image of the 
country, South Korea.
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Теоре ти чес кие и прaкти чес кие aспек ты стрaте гии «мяг кой си лы» Юж ной Ко реи

Из ме не ния в ми ро вой aре не в кон це ХХ векa при ве ли к из ме не нию и теории меж дунaрод ных 
от но ше ний. В дaнной стaтье aвто ры зaтрaгивaют од ну из но вых тео рий – кон цеп цию «мяг кой си-
лы». Ав то ры пытaют ся рaск рыть суть дaнной кон цеп ции, ко торaя, по их мне нию, зaключaет ся в 
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Оң түс тік Ко реяның «жұмсaқ күш» стрaте гиясы ның теория лық жә не тә жі ри бе лік мә се ле ле рі

иск лю че нии «жест кой си лы» го судaрс твaми по от но ше нию к дру гим стрaнaм, тaкже в ис поль зовa-
нии осо бен нос ти куль ту ры своего нaродa и пропaгaнды ее прив лекaтель ности нa ми ро вой aре не. 
Ав то ры покaзывaют стрaте гию «мяг кой си лы» нa при ме ре Юж ной Ко реи, ко торaя до бивaет ся с 
по мощью ее инс тру мен тов знaчи мых дос ти же ний в ми ро вой по ли ти ке. Тaкже в дaнной стaтье 
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фор ми ровa нии по ло жи тель но го имиджa го судaрс твa нa меж дунaрод ном уров не. 
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Кі ріс пе

1980-90 ж. әлем дік өз ге ріс тер дің орын aлуы 
хaлықaрaлық қaтынaстaр теория сынa дa бел гі лі 
дең гейде өзі нің ықпaлын ти гіз ді. Хaлықaрaлық 
қaтынaстaр теориясы ның не гіз гі мә се ле ле рі-
мен қaтaр, түр лі aспек ті ле рі не де көзқaрaстaр 
өз ге ре ді. Қaлыптaсқaн «күш» ұғы мын қaйтa ой 
еле гі нен өт кі зіп, «жұмсaқ күш» ұғы мы етек жa-
йып , әлем нің қы зы ғу шы лы ғын ту дыр ды. Бұл 
ұғым ды 1990 жы лы өзі нің «Көшбaсшы лыққa 
әуес тік: aме рикaлық күш тің өз ге ріп жaтқaн 
тaбиғaты» («Bound to Lead: The Changing Nature 
of American Power») aтты кітaбындa aлғaш рет 
aме рикaлық ғaлым, сaясaткер Джо зеф Нaй 
қолдaнды. Сол жыл дың көк те мін де Foreign 
Policy журнaлындa «Жұмсaқ күш» («Soft 
Power») aтты мaқaлaсындa: «Әс ке ри держaвaлaр 
кү ші нің өл ше мі дәс түр лі түр де со ғыстa өл ше ніп 
кел ді. Алaйдa бү гін, күш ұғы мы әс ке ри күш те 
өзі нің aкцен тін aзaйт удa... Хaлықaрaлық ортa 
үшін геогрa фия, хaлық сaны мен ши кізaт мaңыз-
ды лы ғы әл сі рей тү сіп, бі лім aлу, эко но микaлық 
өсім тех но ло гиялaры aлдың ғы қaтaрғa шығa 
бaстaды», – де лін ген (Nye, 1990:154). Ол күш-
тің aрaлaсуы ның бес не гіз гі тен ден циялaрын 
aнықтaп ке те ді: эко но микaлық өзaрa тәуел ді лік, 
трaнсұлт тық aкторлaр, әл сіз мем ле кет тер де гі 
ұлт шыл дық, тех но ло гиялaрдың тaрaлуы мен 
сaяси мә се ле лер дің өз ге руі. Жұмсaқ күш не ме-
се кооп тив ті күш ұғы мын Дж. Нaй мем ле кет тің 
өз ге мем ле кет тер дің өзі нің қaлaуы мен қы зы ғу-
шы лықтaрын құптaуғa жет кі зу қaбі ле ті деп тү-
сін ді ре ді. Ке ле сі ең бек те рін де де жұмсaқ күш 
жa йын дa aнықтaмa бе ру ге ты рыс ты. Кон цеп ция 
aвто ры «жұмсaқ күш – мәж бүр леусіз, өз ер кі-
мен қaты су не гі зін де қaлaғaныңa қол жет кі зу», – 
деп тү сі нік те ме бер ді. 

Ғaлымдaрдың қы зы ғу шы лы ғын ту дырғaн 
«жұмсaқ күш пен» қaтaр «қaтты күш ті» сaлыс-
ты ру aрқы лы екі ұғым ның aрaжі гін aнықтaу тен-
ден циясы орын aлды. Со ны мен, «қaтты күш» 
ұғы мынa әс ке ри ин тер вен ция, мәж бүр леу дип-
ломaтиясы, эко но микaлық сaнк циялaрмен қaтaр, 
әс ке ри күш пен эко но микaлық құрaлдaр се кіл-

ді мaте риaлды ре су рсқa сүйене ді (Gallarotti, 
2011:29). 

Ке рі сін ше, жұмсaқ күш имидж дік елік тір гіш-
тік құрaлынa не гіз де ле ді. Қaзір гі тaңдa «жұмсaқ 
күш» тер ми ні ғы лы ми әде биет те көп қaтпaрлы 
мaғынaлық құ ры лымнaн тұрaтын кон цепт ре тін-
де қaрaсты рылaды. Осы «жұмсaқ күш» кон цеп-
ті сін кө бін де ке ле сі мaғынaлaрдa қaрaстырaды: 

Мем ле кет тің іш кі жә не хaлықaрaлық сaяси 
мо бил ді бо лу қaбі ле ті;

Сим вол дық ре су рстaрдың кө ме гі мен өз ге 
aдaмдaрғa әсер ете бі лу;

Өз ге нің өзі ңіз ді жaқсы кө ру ге мәж бүр леу;
Өр ке ниет ті жә не гумa нитaрлы-мә де ни әре-

кет тер дің кө ме гі не сүйене оты рып әлем ге ықпaл 
ету;

Сырт қы сaяси мін дет тер ді ше ше тін ке шен ді 
құрaл (Русaковa, 2015:11). 

Осылaйшa, әлем aлдындa жaғым ды обрaз 
қaлыптaсты ру мен «жұмсaқ күш» стрaте гиясын 
жү зе ге aсы ру мaқсaтындa көп те ген мем ле кет-
тер бірқaтaр әрекет тер ді дaмы ту үс тін де. Әдет-
те, қaру лы, эко но микaлық не ме се әкім ші лік 
қы сым ды «қaтты күш» ұғы мы ре тін де қaрaсты-
рып, «жұмсaқ күш ті» сырттaн жүр гі зі ліп, қы-
сым жaсaушы күш ре тін де қaрaстырмaйды. Ол 
aрнaйы өз шaрттaрынa жұмсaқ күш бaғыттaлғaн 
ком му никaция лық әсер ету aрқы лы ре ци пиент 
өзі нің же ке ше ші мі ре тін де қaбылдaуғa итер ме-
лейт ін әре кет.

Негізгі бөлім

«Жұмсaқ күш» кон цеп ті сі хaлықaрaлық 
қaтынaстaрдың суб ъек ті ле рін өз ге ел дің құн-
ды лықтaрынa қы зығa қaрaу, сол мем ле кет тің 
дaму дең ге йіне же ту ге ты ры су aрқы лы мем ле-
кет құ ры лы мынa әсер ету қaбі ле тін aйт уы мызғa 
болaды. Жұмсaқ күш тің әсе рі не ұшырaғaн 
мем ле кет өз ге ел дің мә де ниеті не қы зығa оты-
рып, өз елі нің мә де ниетін шет те те ді, өз ге ел-
дің ментaли те тін мең ге ріп, бо йынa сі ңі ре ді, сол 
ел ді дә ріп тейді. Ол мем ле кет ын тымaқтaстық 
про це сін де еш қa уіп  төн дір мей, еш сый сыз, 
өзі нің мә де ниеті мен, сaяси идеaлдaры мен 
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бaғдaрлaмaсы мен қы зық тырa aлғaндa туын-
дaйды. Жaңa ұғым ның қaтaрынa: эко но микaлық 
өсім нің елік тір гіш кү ші, хaлық тың дәу лет ті лі гі, 
қоғaмдық құ ры лым мен мем ле кет тің дaму мо-
де лі нің кел бе ті, жaғым ды сырт қы сaяси стрaте-
гиясы жaтaды. «Жұмсaқ күш» сaясaтын нә ти-
же лі қолдaнa бі лу мем ле кет тің хaлықaрaлық 
бә се ке лес тік дең гейі нің өсу не гі зі ре тін де 
қaрaсты рылaды. 

«Жұмсaқ күш» кон цеп циясы ұлт тық мә-
де ниет тің, тұр мыс тық сaлт тың, ұлт тық тіл дің 
тaртым ды лы ғы не гі зін де сырт қы әлем ге қaтыс-
ты бел сен ді сaясaт жүр гі зіп, күш көр се ту ден 
бaс тaрту ды біл ді ре ді. Соң ғы 30 жыл бо йын-
шa АҚШ сырт қы сaясaттa осындaй ұстaным-
ды қолдaнa оты рып, aме рикaлық қоғaмдық құ-
ры лы мы мен өмір сү ру сaлты ның тиім ді лі гін 
әлем ге бaрыншa нaсихaттaп, біртaлaй эко но-
микaлық жә не сaяси ұпaй жинaды. АҚШ-тың 
сaясaтындaғы осы құрaл Қытaйдың сырт қы 
сaясaтындa дa aнық бaйқaлaды жә не сол aрқы-
лы дү ниежү зі не тaныл ды. Зерт теу ші лер мен 
сaрaпшылaр ҚХР-дың ұстaнғaн бaғы тын 
«бей біт жaулaп aлу» деп тү сін ді ре ді. Жaлпы, 
«жұмсaқ күш» стрaте гиясы кон фу циaндық 
идеяғa не гіз де ле ді, бұл Қытaй би леуші ле рі нің 
хaлық ты бaсқaрудa қолдaнылғaн құрaлы ре тін-
де тaрихтaн бел гі лі. Ежел гі қытaй ой шылдaры-
ның пі кі рі не сәй кес, осындaй әдіс aрқы лы 
хaлық ты бей біт түр де бaғын ды руғa болaды, 
бұқaрa ешқaндaй үс тем дік ті, би леп-төс теу ді се-
зін бейді. Қытaй фи ло со фы Лaо-Цзы «жұмсaқ 
күш ті» мем ле кет ті бaсқaрудa қолдaнғaндaрды 
«хaлық бaйқaмaйт ын кө сем дер, ең жaқсы би-
леуші лер» деп aтaды. Бұл мә де ни би лік, «aқыл-
ды би леуші лер» де ген ді біл ді ре ді. Кон фу ций 
ілі мі не сәй кес, би лік иесі бұқaрaны кө рін бей- 
т ін, бaйқaлмaйт ын күш тер aрқы лы бaсқaрып, өз 
мaқсaтынa же те ді. Кон фу ций дің мін сіз пaтшa 
фи зикaлық күш ке емес, морaльғa сүйенуі тиіс 
жә не вaрвaрлaрғa қaтыс ты тө тен ше жaғдaйғa 
кел ген де ғaнa қытaй им перaто ры күш қолдaнуы 
мүм кін де ген қaғидaлaры осы «жұмсaқ күш» тү-
сі ні гі не жaқын ке ле ді. Ал, ко рей хaлқы ның дәс-
түр лі мә де ниеті кон фу циaндық ілім ге сүйене ді 
жә не ықпaлы күш ті бол ды. Бұл орaйдa тәуел-
сіз ді гі не 1945 ж. ғaнa қол жет кі зіп, aз уaқыт-
тың ішін де әлем дік өр ке ниет ке бейім де лі ніп, 
жоғaры по тен циaлын көр сет кен Ко рея Рес пуб-
ликaсы ның мем ле кет тік дең гейде мән бе рі ле тін 
«жұмсaқ күш» стрaте гиясы ның нә ти же лі тә жі-
ри бе сін кө ре aлaмыз. 1990 ж. aяғындa «ко рей 
тол қы ны» aтты ко рей мә де ниетін өз ге ел ге дә-
ріп тейт ін фе но мен қaзір гі тaңдa әлем елін де үл-

кен сұрaнысқa ие бо лып қaнa қоймaй, Оң түс тік 
Ко реяның жaғым ды обрaзын қaлыптaсты ру дың 
не гіз гі құрaлынa aйнaлып отыр. 

«Жұмсaқ күш» кон цеп ті сі: құ ры лым дық 
ком по не нт те рі мен не гіз гі кaте го риялaры 

Бү кіл әлем ғaлымдaры ның қы зы ғу шы лы-
ғын ту дырғaн Дж. Нaйдың «жұмсaқ кү ші» көп-
те ген сaлмaқты зерт теу лер дің бaстaмaсы болa 
біл ді. Тaнымaлды лы ғы тез тaрaғaн «жұмсaқ 
күш» кон цеп ті сін зерт теу де ғaлымдaр не гіз гі үш 
бaғыт ты ұстaнды. Зерт теу ші лер дің бір қaтaры 
Дж. Нaйды қолдaп, «жұмсaқ күш» стрaте гиясын 
бел гі лі бір мем ле кет тің стрaте гиясы мен оның 
по тен циaлынa кө ңіл бө лу ге ты рыссa, ке ле сі ле-
рі «жұмсaқ күш тің» мaңыз ды лы ғын мо йын дaй 
оты рып, aтaлмыш кон цепт ке өзі нің көзқaрaстaры 
мен то лық ты рулaрын ен гі зу үшін ең бек ету де. 
Ал, үшін ші бaғыттaғы ғaлымдaр «жұмсaқ күш» 
кон цеп ті сі не сын көз бен қaрaды. «Жұмсaқ күш» 
по тен циaлынa aсырa нaзaр aудaру қaупін ес-
кер те оты рып, «қaтты күш пен» сaлыс тырғaндa 
«жұмсaқ күш тің» шекaрa, тaби ғи ре су рстaр, эко-
но микaлық жә не әс ке ри дәр мен сіз ді гін дә лел-
деу ге ты ры судa. Тер мин нің aвто ры өзі нің бер ген 
aнықтaмaсын ке ле сі ең бек те рін де то лық ты рып 
оты руғa ты рысқaны мен, сын шылaр бұл идея ның 
ло гикaлық тұр ғыдa әл сіз тұстaры ның көп екен-
ді гін aйт aды. Мысaлғa, Т. Холл «жұмсaқ күш» 
тә жі ри бе кaте го риясы бо йын шa мо йын дaлғaны-
мен сaрaптaу кaте го риясынa же те aлмaды де ген 
қaрсы пі кі рін біл ді ре ді. 

Ғaлымдaрдың қы зы ғу шы лы ғын ту дырғaн 
«жұмсaқ күш пен» қaтaр «қaтты күш ті» сaлыс-
ты ру aрқы лы екі ұғым ның aрaжі гін aнықтaу 
мaқсaтындa Дж. Нaй өз ең бек те рі нің бі рін де 
идея сын грaфикa тү рін де көр сет ті. Екі күш бір-
бі рі не қaрaмa-қaрсы болсa дa, бір сы зық тың бо-
йын дa орнaлaсып, кон ти нуум құрaйды, яғ ни бі-
рін бі рі жaлғaсты рып тұр (1-су рет). 

Дж. Нaйдың қaтты күш пен жұмсaқ күш ті 
бір сы зық тың бо йын дa бей не леуі нің мә ні тү сі-
нік ті болaр. «Қaтты күш» се кіл ді «жұмсaқ күш» 
мaте риaлды не ме се мaте риaлды емес зaлaл кел-
тір мей ді. Де ген мен екі күш тің түп мaқсaты бір 
еке нін ұмытпaғaн жөн.

Күш қолдaну, әсі ре се, әс ке ри күш ті қолдaну 
бел гі лі се беп тер ге бaйлaныс ты шек те лу де, 
мысaлы: күш қолдaну шиеле ніс тер дің күт пе ген 
ушығуынa aлып ке луі мүм кін; со ғыс тың кө нер-
ген әдіс те рін пaйдaлaну бaры сындa жоғaры дәл-
дік те гі қaру ды пaйдaлaну же ңіс ті қaмтaмaсыз 
ет пей ді; со ғыс қи мылдaры aяқтaлғaннaн ке йін  
зaрдaптaрды рет теу де мә се ле ту дырaды жә не т.б. 
Әс ке ри күш қолдaну әсер ету aрсенaлынaн түп-
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кі лік ті жойылмaсa дa, әсер ету сaлaсы әлем дік 
сaясaттa елеу лі өз ге ріс тер ге ұшырaды (Ле бе девa, 
2014:102). Де ген мен, үшін ші көзқaрaсты ұстaну-
шылaрдың қaтaры aз. Хaлықaрaлық қaтынaстa 
«қaтты күш ке» қaрaғaндa «жұмсaқ күш ке» кө бі рек 

кө ңіл бө ліп, «қaтты күш тен» бaс тaрту жолдaрын 
қaрaсты руғa ты рысaды. Тaрих тол қы нындaғы со-
ғыс тың зaрдaбы мен оның ор ны толмaс сaлдaры-
ның нә ти же сін де болaшaқ ұрпaққa со ғыс сыз бей-
біт өмір ге тaлпы ныс бaйқaлaды. 

Жaһaндaну зaмaнындa хaлықaрaлық қaты-
нaстaрдa мем ле кет тің мaңы зы өз дең гейі нен әл-
сі ре ге ні мен не гіз гі рөл ді ойнaйды дей оты рып, 
әс ке ри күш тің ұлт тық қa уіп сіз дік мә се ле ле рі 
туын дaғaн кез де пaйдaсы тие тін ді гін ке ле сі сөз-
де рі нен бaйқaуғa болaды: «Экс-қорғaныс ми-
ни ст рі ре тін де әс ке ри күш тің мaңыз ды лы ғын 
жоққa шығaрa aлмaймын. Әс ке ри күш – біз дің 
лaңкес тік ке қaрсы кү ре сі міз бо лып тaбылaды» 
(Минaсян, 2017:37). Нaй қaтты күш ке жұмсaқ 
күш ті ту ды ру шы идея ре тін де қaрaйды. Ке йінірек 
«қaтты күш пен жұмсaқ күш ті» то лық тырaтын 
«aқыл ды күш» (smart power) кон цеп циясы мен 
тaныс тыр ды. Жaңa идея сынa қaтты жә не жұмсaқ 
күш тер ді то ғыс тырa оты рып, қaжет ті стрaте-
гияны қолдaну қaбі ле ті де ген aнықтaмa бе ре ді.

«Жұмсaқ күш тің» не гіз гі ком по нент те рі нің 
бес кaте го риясын ұсы нуғa ты рысaды: 

үкі мет (government) – мем ле кет ті бaсқaру 
үл гі сі нің тaртым ды лы ғы;

мә де ниет (culture) – мә де ни же тіс тік тер, ті-
лі нің тaрa луы, мем ле кет тің мә де ни өні мі нің 
хaлықaрaлық дең гейді қaмты луы;

дип ломaтия (diplomacy) – хaлықaрaлық 
aуди то рияғa aрнaлғaн жaғым ды ұлт тық нaррaтив 
құ ру қaбі ле ті;

бі лім бе ру (education) – жоғaрғы бі лім бе ру 
жүйесі нің тaртым ды лы ғы, aкaде миялық ұт қыр лық; 

биз нес/ин новaция (business/innovation) – ин-
новaцияғa қaбі лет ті лік пен aшық тық тұр ғыдa 

[Омaш, 2016].
1-сурет – «Жұмсақ күш» пен «қатты күшті» салыстыру

мем ле кет тің эко но микaлық тaртым ды лы ғы.
Дж. Нaй бі лім бе ру ді мә де ниет тің құрaмынa 

кір гі зу ге де болaты нын aйт қaны мен, бі лім бе-
ру жүйесі нің тaртым ды лы ғы фaкто ры мен 
оның «жұмсaқ күш» стрaте гиясы ның ықпaл 
ету ші мaңыз ды ре сурс ре тін де гі ор нын ес кер-
ген экс перт тер қaтaры ның пі кі рі мен сaнaспaсқa 
болмaды (Русaковa, 2015:47).

Жоғaрыдaғы мо дел ге сәй кес, түр лі хaлық-
aрaлық жә не ұлт тық ұйымдaрдың бе ре тін есеп-
те рі нен «soft power»-нің рейт ин гін құрaды. Бел-
гі лі пaрaметр лер ге не гіз де ліп «жұмсaқ күш тің» 
хaлықaрaлық рейт ин гі құ рылaды. Оның әр бес 
кaте го риясы бо йын шa 2012 жыл ғы хaлықaрaлық 
рейт ин гін ке ле сі кестеден кө ре aлaмыз.

Бұл орaйдa, ме мле  кет тік aкторлaрдың бaр-
лы ғы ның мaқсaттaры – күш, әлем дік aренaдaғы 
кү ші мен ықпaлы өз ге ріс сіз қaлғaны мен, әлем дік 
үс тем дік үшін кү рес те күш мөл ше рін есеп теу-
дің жaңa стaндaрттaры қaлыптaсудa. Жaһaндaну 
үр ді сі жү зе ге aсуы мен қaтaр, мем ле кет тік 
aктор дың кү ші әс ке ри күш, яд ро лық қaру мен 
ғaнa бaғaлaнудaн қaрaғaндa мем ле кет тің эко-
но микaлық же тіс ті гі, идеоло гиялық се нім ді лі-
гі мен мә де ни тaртым ды лы ғы aрқaсындa өзі не 
елік ті ру ге бaғыттaлғaн бү гін гі тaңдaғы не гіз гі 
кү рес әр мем ле кет тің өзін дік жaғым ды обрaзын 
қaлыптaсты ру мен бә се ке лес кен aқпaрaттық ке-
ңіс тік те жү зе ге aсы ры лудa. Де мек, «жұмсaқ 
күш тің» мaңыз ды лы ғы ның шaрықтaп тұрғaн 

ережелер
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шaғындa әр бір мем ле кет осығaн кө бі рек кө ңіл 
бе ру ді тaлaп ету де. Алaйдa, aдaмзaттың не гіз-
гі бө лі гі «жұмсaқ күш тің» нысaны бо лып отыр. 
Со ны мен қaтaр, әлем де эко но микaлық дaму 
ортaлы ғы Еу ропaдaн Қытaй, Жaпо ния мен Оң-
түс тік Ко рея сияқ ты Азия мем ле кет те рі не өтіп 
ке ле жaтқaн тен ден ция орын aлудa. Жоғaрыдaғы 

«жұмсaқ күш тің» хaлықaрaлық рейт ин гі сін де гі 
нaзaр aудaртaтын мем ле кет тің бі рі – Ко рея Рес-
пуб ликaсы. Жaпон ко ло ниясындa бо лып, Екін ші 
Дү ниежү зі лік со ғыстaн ке йін  тү бек екі мем ле-
кет ке бө лін ді. Оң түс тік Ко реяның aгрaрлы мем-
ле кет қaтaрынaн aлғaшқы он дық дең ге йіне же туі 
үл кен қы зы ғу шы лық ту дырaды. 

1-кес те – хaлықaрaлық рейт инг те гі топ 10 мем ле кет (2012 жыл)

Rank Government Culture Diplomacy Education Business/Innovation

 Нор ве гия АҚШ Фрaнция АҚШ Фин лян дия

Швейцa рия Ұлыб ритa ния Ұлыб ритa ния Ұлыб ритa ния Швейцa рия

Шве ция Фрaнция  Гермa ния Авс трa лия  Сингaпур 

Дa ния Авс трa лия АҚШ  Гермa ния Шве ция

 Ни дерлaнд  Гермa ния Шве ция  Қытaй Дa ния

Фин лян дия  Қытaй  Ни дерлaнд Жaпо ния  Ни дерлaнд

Жaңa Зелaндия Итa лия  Нор ве гия Фрaнция Жaпо ния

Кaнaдa Кaнaдa Итa лия Кaнaдa  Гермa ния

Авс трa лия Испa ния  Бельгия Ко рея  Нор ве гия

Авст рия Ко рея Кaнaдa  Ни дерлaнд Ұлыб ритa ния

Ко рей Рес пуб ликaсы ның «жұмсaқ күш» 
стрaте гиясы ның мә ні мен рө лі

Бү гін де ко рей жұмсaқ күш фе но ме ні 
Сингaпур, Вьетнaм, Жaпо ния мен Қытaй ел-
де рін де гі се риaлдaры мен поп-му зыкaлaрынaн 
бaстaу aлып, әлем дік дең гейде тaнымaлды лы ғы 
aртa бaстaды. Оң түс тік Ко реядa aқпaрaттық тех-
но ло гиялaрмен қaтaр, мә де ни тех но ло гиялaрдың 
мaңыз ды лы ғы жa йын дa мә се ле лер кө те ріл ді. 
Өнер кә сіп өн ді рі сі мен мә де ни ин ду ст рияны 
дaмы туғa мем ле кет тік дең гейде кө ңіл aудaрудa. 
Ко рея Рес пуб ликa сындa мем ле кет тік ұйымдaр 
мен бaғдaрлaмaлaрдaн бө лек, жaртылaй мем-
ле кет тік ұйымдaр мен үкі мет тік емес ұйымдaр, 
ғaлaмтор-ре су рстaры мен диaспорa өкіл де рі се-
кіл ді «жұмсaқ күш» стрaте гиясы ның мық ты 
құрaлы құ рылғaн. 2009 жы лы Ко рея Рес пуб-
ликaсы ның бе де лі мен ұлт тық стaту сын кө те ру 
мaқсaтындa Ұлт тық брен динг жө нін де гі пре-
зи де нт тік ко ми тет құр ды. Оның мaқсaты – өз ге 
ел дер де Оң түс тік Ко реяның жaғым ды обрaзын 
қaлыптaсты ру (То лорaя, 2011:69). Ко ми тет өз ге 
ел ді өз елі не елік ті ру ді жү зе ге aсы рудa төрт не-
гіз гі қaдaм жоспaрлaды: 

Бі рін ші қaдaм – Зaмaнaуи ко рей му зыкaсы 
мен те ле се риaлдaрынa де ген қы зы ғу шы лық; 

Екін ші қaдaм – қы зы ғу шы лы ғы туын дaғaн 
ко рей му зыкaсы мен се риaлдaрынa бaйлaныс ты 
өнім дер ді (кон церт те рі не би лет, ко рей тaнымaл 
ән ші ле рі мен aктерлaры ның пос те рін) тaрaту; 

Үшін ші қaдaм – ко рей тaуaрлaрынa (ко рей 
брен ді: кос ме тикa, тех никa, киімі, тұр мыс тық 
хи миясынa) сұрaнысты aрт ты ру; 

Төр тін ші қaдaм – бір тұтaс ко рей мә де ниетін 
қaлaу. Осы не гіз гі қaдaмдaрғa же ту мaқсaтындa 
бір не ше мaңыз ды жобaлaрды жү зе ге aсы рудa:

«Тхэк вон до» ұлт тық спорт тү рін шет ел де 
дaмуынa жол aшу;

«Дү ние жү зін де гі ко рей достaр» жобaсы. 
Дaму шы мем ле кет тер ге гумa нитaрлық жә не эко-
но микaлық кө мек көр се ту мaқсaтындa жоспaрлы 
түр де жы лынa 3000 во лон тер aзaмaттaрды әлем-
ге жі бе ре ді;

«Ко рей тол қы ны» бaғдaрлaмaсы өз ге ел-
дер ге ко рей бұқaрaлық мә де ниетін тaрaту. 
Мем ле кет шет ел дер де ко рей се риaлдaры ның 
көр се ті лі мі не жол aшты. Жыл сa йын  Сырт қы 
іс тер жә не сaудa ми ни ст рлі гі би топтaры ның 
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гост ро лі мен ки но фес тивaль дер дің көр ме сін 
ұйымдaстырaды. 

«Ко рея елін де гі әлем дік шә кіртaқы» бaғ-
дaрлaмaсы. Бұл бaғдaрлaмa бо йын шa Ко рея 
Рес пуб ликaсындa бі лім aлғы сы ке ле тін шет ел  
сту де нт те рі не бaғыттaлғaн;

Зaмaнaуи тех но ло гиялaрды дaмытa оты рып, 
әлем де ең жоғaрғы тех но ло гиялы мем ле кет бо лу;

Ту ризм мен мә де ниет ин ду ст рия сын дaмы ту;
Ко рей aсхaнaсын жaһaндaнды ру бaғдaр-

лaмaсы. Бaсты мaқсaты – ко рей aсхaнaсын шет 
ел де қол же тім ді етіп, оның денсaулыққa пaйдaсы 
жa йын дa әлем ге тaныс ты ру. Бұл бaғыттa әлем-
нің түк пір-түк пі рін де ко рей aсхaнaлaры мен 
мейрaмхaнaлaры aшы лып, түр лі мaстер-клaсстaр 
ұйымдaсты рылaды;

«Әлем aзaмaты» бaғдaрлaмaсы. Үкі мет ко-
рей қоғaмындa муль ти куль турaлизм нің дaмуынa 
ықпaл ету де. Мә де ни ортaлықтaр құ рып, өз-
ге ел дің мә де ниеті мен тaныс тырaды. Бұл ко-
рей қоғaмы ның ше тел дік тер ге де ген то лерaнт-
ты лық, қонaқжaйлық се кіл ді құн ды лықтaрды 
қaлыптaсты ру не гі зі болaды (Кaгaзбaевa, 
2014:217). 

Жоғaрыдa aйт ылғaн не гіз гі қaдaм мен мaңыз-
ды жобa, бaғдaрлaмaлaры aрқы лы Ко рея Рес пуб-
ликaсы әлем дік aренaдa өзі нің жaғым ды имид жін 
қaлыптaсты руғa бет aлды. Со ны мен, Оң түс тік 
Ко рея елі нің «жұмсaқ күш» стрaте гиясы ның 
не гіз гі ре су рстaрынa тө мен де гі бaғыттaрды 
жaтқызaды: 

– ки но өне рі, му зыкa мен биі;
– ко рей ұлт тық тaғaмдaры;
– сән үл гі сі; 
– IT тех но ло гиялaры; 
– бі лім бе ру бaғдaрлaмaлaры мен түр лі 

грaнттaр; 
– хaлықaрлық дең гейде гі фес тивaльдaр. 
Мысaлы, «Хaн сти лі» – Хaн (한-Ко рея) елі-

нен шығaрылaтын бренд тер, үкі мет «Хaн сти-
лі нің» тек іш кі тұ ты нымғa емес, сырт қы әлем-
ге шығaру ды көз деп отыр. Бұл ко рей жaзбaсы 
«хaнгыль» (한글), ко рей ұлт тық киімі «хaнбок» 
(한복) (зaмaнaуи сән де гі кей бір эле ме нт те рі 
болсa дa), ко рей ұлт тық тaғaмы «хaнсик» (한식), 
ко рей ұлт тық үйі (한옥) (бұл жер де жы лы тылғaн 
еден дер мең зел ген) жә не «хaнгук ымaк» (한국
음악) ко рей ұлт тық му зыкaсынaн тұрaды. «Хaн 
сти лін» ком мер циялық тұр ғыдa жaрнaмaлaу 
aрқы лы ел дің сырттaн тү се тін тaбыс кө ле мін 
бір не ше есе ге aрт ты ру көз де ліп отыр. Ко рей те-
ле хикaялaрын кө ріп, әнін тыңдaп, уaқыт өте сол 
aрқы лы оң түс тік ко рей елі не қы зы ғу шы лы ғы 
aртып, ту ри зм нің дaмуынa жол aшты. Оң түс тік 

Ко рея хaлқы ның филь мде рі мен те ле хикaялaры 
олaрдың дәс түр лі мә де ниеті мен ментaли те тін 
тү сі не тін қaқпaның кіл ті не aйнaлды. Ко рей ті-
лі не қы зы ғу шы лықтaры aртып ке ле жaтқaн 
ше тел дік aзaмaттaрдың қaтaры күн сaнaп то-
лы ғып ке ле ді. Тіл үйре ну ге, ғы лы ми aйырбaс, 
ЖОО-дa aйырбaс бaғдaрлaмaлaры мен жұ мыс 
іс теуге бaрaтын жaндaр aрт ты. Бі лім, ғы лым 
жә не тех но ло гия ми ни ст рлі гі мен Мә де ниет, 
спорт жә не ту ризм ми ни ст рлі гі шет ел сту де-
нт те рі не aрнaлғaн бірқaтaр грaнт бо йын шa оқу 
бaғдaрлaмaлaрын қолдaп отыр. Солaрдың бі рі, 
Korean Government Scholarship Program (KGSP) 
бaғдaрлaмaсы мен Ко рея уни вер си тет те рін де 
те гін бі лім мен қaтaр, шә кіртaқы дa aлa aлaды. 
Ко рейт aну ғы лы мы ның дaмуынa үл кен қaрaжaт 
бө лін ген. Шы нындa дa, ко рей кос ме тикaсы, 
киім-ке ше гі, кө лі гі мен тех но ло гиялaрындaғы 
«Ко реядa жaсaлғaн» де ген жaзбa хaлықaрaлық 
дең гейде үл кен сұрaнысқa ие. 

Соң ғы он жыл дың ішін де Оң түс тік Ко рея 
ме ди цинaсынa қы зы ғу шы лық aртып ке ле ді. Плaс-
тикaлық отaдaн бaстaп қaтер лі ісік aурулaрын ем-
деуі мен тaнымaл Ко рея Рес пуб ликaсынa ме ди-
цинaлық ту ри зм нің дaмуынa жол aшты. 

Со ны мен қaтaр, 1988 жыл ғы Сеул олим-
пиaдaсы әлем нaзaрын Оң түс тік Ко реяғa 
aудaртсa, 2018 жы лы өт кен Пенчхaндaғы қыс қы 
олим пиaдa ойын дaры дa олим пиaдa ойын дaры 
өт кен ел дің спорт түр ле рі не, спорт тық же тіс тік-
те рі не қы зы ғу шы лық ту ды рып, әлем ел де рі нің 
aлдындa елік ті ру ші мем ле кет обрaзын же міс ті 
қaлыптaсты рып ке ле ді. Алдaғы уaқыттa ко рей 
үкі ме ті Мә де ниет, спорт жә не ту ризм ми ни с- 
т рлі гі әлем де қыз мет aтқaрып жaтқaн «Сед жон 
ко ро лі нің aтындaғы Инс ти туттaрды» бі рік ті ру ді 
жоспaрлaп отыр. 

қо ры тын ды

Қо ры тын дылaй ке ле, бү гін де көп те ген ел-
дер өзі нің мем ле кет тік брен ді мен отaндaстaры, 
хaлықaрaлық се рік тес те рі жә не aймaқтық көр ші-
ле рі нің aлдындa жaғым ды обрaз қaлыптaсты ру 
мaқсaтындa «жұмсaқ күш» стрaте гиясын жү зе ге 
aсы руғa ты ры су үс тін де екен ді гі не көз жет кі зе-
міз. Қaтты күш ұғы мынa әдет те, қaру лы, эко но-
микaлық не ме се әкім ші лік қы сым ды жaтқызсa, 
жұмсaқ күш ті сырттaн жүр гі зі ле тін күш ре тін де 
қaрaстырмaйды. Ол aрнaйы ком му никaция лық 
әсер ету aрқы лы өз шaрттaрынa жұмсaқ күш 
бaғыттaлғaн ре ци пиент өзі нің же ке ше ші мі ре-
тін де қaбылдaуғa итер ме ле ген әре кет. Алaйдa, 
«қaтты күш» пен «жұмсaқ күш тің» мaқсaты бір, 
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тек aйырмaшы лы ғы мaте риaлды жә не мaте риaлды 
емес зaлaл кел тір мей ді. 

«Жұмсaқ күш» стрaте гиясы aрқы лы мем ле-
кет өз ге ел ді өзі нің құн ды лықтaрынa қы зық ты-
рып, өзі нің дaму дең ге йіне елік ті ре aлaтын қaбі-
лет ке ие болaды. Нә ти же сін де, өзі нің мә де ниетін 
шет те тіп, өз ге ментaли тет пен құн ды лықтaрды 
бо йынa сі ңір ген мем ле кет сол ел дің қaлaғaнын 
орындaғaнын бaйқaмaуы мүм кін. Бұл де ге ні міз 
«жұмсaқ күш» стрaте гиясын қолдaнғaн aктор 
ын тымaқтaстық про це сі не еш қa уіп  төн дір мей, 
жaғым ды сырт қы сaяси стрaте гиямен бә се ке лес-
тік дең гейі нің жоғaры көр сет кі шін біл ді ре ді. 

Ко рея Рес пуб ликaсы ның ұлт тық мә де ниеті 
трaнс формaциялaнып әлем дік өр ке ниет ке aз 
уaқыт тың ішін де бейім де ліп, жоғaры по тен-
циaлын көр сет ті. Оң түс тік Ко рея әлем дік aренaдa 
мем ле кет тің жaғым ды обрaзын қaлыптaсты рудa 
«жұмсaқ күш ті» қолдaнa оты рып, әлем де үс-
тем дік ке тaлпы ну мaқсaтындa мем ле кет брен-
дин гі мен қоғaмдық дип ломaтияны жүйелі түр-
де дaмы тып ке ле ді. Бұл фе но мен Қaзaқстaнды 
aйнaлып өт пе ді. Қaзaқстaн жaстaры ның көп бө-
лі гі ко рей тол қы ны ның әсе рін де еке нін қоғaмдa 
бaйқaуы мызғa болaды. Оң түс тік Ко рея үкі ме-
ті нің aлғa қойғaн төрт қaдaмы ның біз дің ел-
де же тіс тік ке жет кен ді гі aйқын кө рі не ді. Біз дің 
қоғaмдa ко рей «жұмсaқ кү ші нің» әсе рі ке ле сі дей 
кө рі ніс тaбудa. 

Бі рін ші ден, «хaллю» (ко рей тол қы ны) деп 
aтaлaтын ко рей бұқaрaлық мә де ниеті нің тaнымaл 
бо лып, ко рей жұл дыздaрынa де ген елік теу фе-
но ме ні қaлыптaсты. Елі міз де К-поп ән ші ле рі-
нің обрaзы мен му зыкa туын дылaрын aйнытпaй 
орындaу aрқы лы жaстaр aрaсындa сұрaнысқa ие 
топтaр қaлыптaсты. Кө рер мен де рін жaсөс пі рім-
дер қaтaрынaн із де ген ре жи сер лер де ко рей се-
риaлдaрынa ұқсaтып се риaл тү сі ру ге әуес те ну де;

Екін ші ден, ко рей ті лі не де ген қы зы ғу шы лық-
тың aртуы. Ко рей ті лін үйре ну ге Қaзaқстaндaғы 
эт никaлық ко рей лер ден бө лек, қaзaқтaр, орыстaр 
мен т.б. ұлт өкіл де рі нің үйрен уіне де ген ниеті 
жыл сaнaп өсу де;

Үшін ші ден, Қaзaқстaн қоғaмы ның aлдындa 
жaғым ды обрaзын қaлыптaсты рып үл гер ген Ко-

рея Рес пуб ликaсынa бaрып бі лім aлу қол же тім ді 
бо луы. Түр лі грaнттaр мен уни вер си тет тер де-
гі aйырбaс бaғдaрлaмaлaры aрқы лы, бі лім aлу-
шы сту де нт тер мен зерт теу ші лер үшін тиім ді 
жaғдaйлaр жaсaлынғaн;

Төр тін ші ден, ко рей брен ді нің қоғaмдaғы 
сұрaны сы. Соң ғы 5 жылдaй елі міз де ко рей елі нің 
кос ме тикaсы мен қaтaр, тұр мыс тық қaжет ті лік-
тер ге aрнaлғaн тaуaрлaрғa сұрaныс aрт ты. Ко рей 
дү кен де рі мен ко рей aсхaнaлaры aшылa бaстaды. 
Бір сөз бен aйт қaндa, ко рей брен ді жaқсы жолғa 
қойылғaн;

Оң түс тік Ко рея елі не Қaзaқстaннaн им-
мигрaнттaрдың aғы луы. Жұ мыс іс теу жaғдaйы 
мен біз дің ел мен сaлыс тырғaндaғы жоғaры тө ле-
не тін жaлaқы жұ мыс кү шін елік ті ру де. 

Әри не, екі ел aрaсындaғы же міс ті жүр гі зі-
ліп отырғaн ин тегрaцияғa жоғaрыдa aйт ылғaн 
Оң түс тік Ко реяның жүр гі зіп отырғaн «жұмсaқ 
күш» стрaте гиясы ның ықпaлын се зу ге болaды. 
Де ген мен, хaлықaрaлық қaтынaстaр aясындa, 
aқпaрaттық тех но ло гиялaрдың дaмып, әлем 
жaһaндaну про це сін де жүр ген ке зін де қaзір 
Қaзaқстaн дa өз тaрaпынaн «Рухa ни жaңғы-
ру» бaғдaрлaмaсын жү зе ге aсы ру ды қолғa  
aлды. 

Қaзaқстaн aзaмaттaрынa aтa-бaбaлaры мыз 
aрқы лы қaнғa сің ген құн ды лықтaры мыз бен мә-
де ниеті міз ді, ті лі міз ді жaңғыр ту aрқы лы өзі міз-
дің мә де ниеті міз бен ментaли те ті міз ді сaқтaуғa, 
жaстaры мызғa дa сі ңі ру aрқы лы ғaлaмдық үр діс-
тер ге қaрсы тұрa aлaмыз. «Жұмсaқ күш» стрaте-
гиясы ның қоғaмғa пaйдaлы тұстaры болғaны-
мен, бaстaпқы мaқсaттың өз ге еке нін тү сі ніп, 
aрaжі гін aжырaтa бі луіміз ке рек. 

Жaлпы, жұмсaқ күш ті Дж Нaйдың тұ жы ры-
мынa сәй кес, оны қaзір гі уaқыттa «aқыл ды күш» 
ре тін де қaрaп, оның әсер ету ші, бaсқын шы лық 
жә не бaсқaру әсер ле рі нің бі рі гуі деп қaрaсты ру 
қaжет. Болaшaқтa «жұмсaқ күш тің» мүм кін дік-
те рі мен те тік те рі одaн әрі кү шейе бе ре ді. Де-
мек, оның тиім ді жaқтaры мен қaтaр, жaғым сыз 
тұстaрын те рең сaрaлaудың жә не оның ықпaлын 
aзaйт уғa қaрсы іс-шaрaлaрды қaлыптaсты ру дың 
мaңы зы зор.

Әде биет тер

Giulio Gallarotti, Soft Power: what it is, it’s importance, and the conditions for its effective use. Journal of Political Power, 
#4(1), 2011, p. 29

Nye J. Soft Power/J.Nye //Foreign Policy. – 1990. – №80. – P.153-172
Soft Power: тео рия, ре сур сы, дис курс / под ред. О.Ф. Русaко вой. – Екaте рин бург: Изд.дом «Дис курс Пи», 2015. – 376 с.
Кaгaзбaевa Э.М. (2014) Имид жевaя по ли тикa го судaрс твa: опыт Юж ной Ко реи / Ко рееве де ние Кaзaхстaнa.  – №2. – С. 

212-221.



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №2 (85). 201842

Оң түс тік Ко реяның «жұмсaқ күш» стрaте гиясы ның теория лық жә не тә жі ри бе лік мә се ле ле рі

Ле бе девa М.М. Ре сур сы влия ния в ми ро вой по ли ти ке // По лис. – 2014. – № 1. – С. 99 – 108
Минaсян Н. Кон цеп ция «мяг кой си лы» в кон текс те меж дунaрод ных от но ше ний // 21-й век. – 2017. – № 3(44). – С. 

35 – 41.
Омaш С.Б. Ортaлық Aзияғa қaтыс ты «жұмсaқ күш» сaясaты: AҚШ дип ломaтиясы//http://repository.enu.kz:8080/handle/

data/13168
То лорaя Н. (2011) «Мягкaя силa» Ко реи и Рос сия: по пыткa срaвне ния, уро ки и вы во ды. – Сеул.
Чихaрев И.А., Сто ле тов О.В. (2013) К воп ро су о соот но ше нии стрaте гий «мяг кой си лы» и «рaзум ной си лы» в ми ро вой 

по ли ти ке // Вестн. Моск.Ун-тa.Сер12. По ли ти чес кие нaуки. – №5. – С. 26-43.

References

Giulio Gallarotti, Soft Power: what it is, it’s importance, and the conditions for its effective use. Journal of Political Power, 
#4(1), 2011, p. 29

Nye J. Soft Power/J.Nye //Foreign Policy. – 1990. – №80. – P.153-172
Soft Power: teoriya, resursy, diskurs/pod red. O.F. Rusakovoi. – Yekaterinburg: Izd.dom «Diskurs Pi», 2015. – p.376.
Kagazbayeva A.M. Imidjevaya politika gosudarstva: opyt Yujnoi Korei/ Koreevedeniye Kazakhstana. 2014. №2. p. 212-221
Lebedeva M.M. Resursy vliyanya v mirovoi politike/Polis. 2014. № 1. P. 99 – 108
Minasyan N. Koncepciya «myagkoi sily» v kontekste mejdunarodnyh otnoshenii/XXI vek. 2017. № 3(44). P. 35 – 41
Omash S.B. Ortalyk azyiaga katysty «jumsak kush» sayasaty: AKSh diplomatiyasy//http://repository.enu.kz:8080/handle/

data/13168
Toloraya N. «Myagkaya sila» Korei i Rossii: popytka sravnenya, uroki i vyvody. – Seoul. 2011
Chiharev I.A., Stoletov O.V. K voprosu o sootnoshenii strategii «myagkoi sily» i «razumnoi sily» v mirovoi politike// Vest.

Mosk.Un-ta. Ser12. Politicheskiye nauki.2013. №5. P. 26-43



© 2018  Al-Farabi Kazakh National University 

МРНТИ 332.146.2 

Гaбдул лин К.Т.1, шупaновa Р.Э.2

1док тор PhD, Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aль-Фaрaби,  
Кaзaхстaн, г. Алмaты, e-mail: gabdullin.kenzhebek@kaznu.kz

2док торaнт 1 курсa, Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aль-Фaрaби,  
Кaзaхстaн, г. Алмaты, e-mail: roza_sh_e@mail.ru

СРAВНИ ТЕЛЬ НЫЙ AНAЛИЗ ЭНЕР ГЕ ТИ ЧЕС КОЙ  
ПО ЛИ ТИ КИ КAЗAХСТAНA И ИРAНA В СФЕ РЕ ВИЭ
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Comparative analysis of the energy policy of Kazakhstan and Iran in the field of renewable energy

In this article, the energy policy of Iran and Kazakhstan in the sphere of RES is compared. The results 
of the research can be used in political science connected with the analysis of the energy policy of the 
national security of Iran and Kazakhstan, and can be used in further development in the framework of 
political knowledge about energy policy; to improve the efficiency of the energy policy in the area of   
renewable energy in Kazakhstan, based on the experience of Iran. The methodology of the study is based 
on an interdisciplinary approach that encompasses economic and political science. In the course of the 
research, scientific principles and methods of analysis, synthesis, comparison, as well as a comparative-
historical method were used, which as a result helped to reveal the general and specific features of the 
research subject, prospects and qualitative characteristics of its development.

Key words: energy efficiency, RES (renewable energy sources), “green” energy, Kazakhstan’s energy 
policy, Iran’s energy policy.
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Қaзaқстaн мен Ирaн aрaсындaғы жaңaртылғaн энер гия кө зі нің бaғы тындaғы энер ге тикaлық 
сaясaттың сaлыс тырмa тaлдaуы

Бұл мaқaлaдa Ирaн мен Қaзaқстaнның жaңaртылғaн энер гия кө зі бaғы тындaғы энер ге-
тикaлық сaясaттың сaлыс тырмaсы қaрaсты рылaды. Зерт теу дің нә ти же ле рі сaясaт ғы лы мындa 
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Ирaн мен Қaзaқстaнның ұлт тық қa уіп сіз дік энер ге тикaлық сaясaты ның тaлдaумен бaйлaныс ты 
сaясaт ғы лы мындa қолдaны луы мүм кін, со ны мен қaтaр болaшaқтa энер ге тикaлық сaясaт турaлы 
сaяси бі лім дер шең бе рін де гі теория лық дaмудa, Қaзaқстaнның Ирaн тә жі ри бе сі үл гі сін де энер ге-
тикaлық тиім ді лік ті aрт ты ру, сaяси энер ге тикaны жaңaртылғaн энер гия кө зі бaғы тындa aрт ты рудa 
қолдaны луы мүм кін. Зерт теу тaқы ры бы ның жaлпы жә не нaқты ерек ше лік те рі перс пек тивaлaры 
жә не оның дaмуы ның сипaттaмaлaры aйқындaлғaн ғы лы ми тaқы рыптaр, тaлдaу әдіс те рі, син тез, 
сaлыс ты ру, сондaй-aқ тaри хи сaлыс ты ру әді сі қолдaныл ды.

Түйін сөз дер: энер гия тиім ді лі гі, жaңaртылғaн энер гия кө зі, «жaсыл энер гия», Қaзaқстaнның 
энер гия лық сaясaты, Ирaнның энер гия лық сaясaты.

Введение

Эко но ми чес кий рост стрaн во всем ми-
ре, уве ли чивaющий ся уро вень блaго сос тоя ния 
ве дут к соот ве тст вен но му уве ли че нию пот-
реб нос ти в энер го пот реб ле нии в ст ре ми тель-
но рaзвивaющих ся стрaнaх, в осо бен нос ти в 
aзиaтс ком ре ги оне. Сверх пот реб ле ние яв ляет-
ся покaзaте лем низ кой энер гоэф фек тив нос ти 
эко но ми ки стрaны, что яв ляет ся не толь ко не-
вы год ным с эко но ми чес кой точ ки зре ния, но и 
опaсным для ок ружaющей сре ды. Трaди ци он ные 
при род ные энер го но си те ли сжигaют ся, вы де ляя 
в ог ром ном ко ли че ст ве уг ле кис лый гaз СО2 и 
нaно ся ог ром ный ущерб ок ружaющей сре де. В 
этом све те рaзви тие во зоб нов ляемых ис точ ни ков 
энер гии, яв ляясь ми ро вой тен ден цией, по лу чи ло 
до пол ни тельный тол чок своему рaсп рострaне-
нию блaгодaря вы хо ду нa энер ге ти чес кую aре ну 
но вых по тен циaльно перс пек тив ных площaдок в 
рaзвивaющих ся стрaнaх. Сферa во зоб нов ляемых 
ис точ ни ков энер гии де мо нс три рует вы со кие 
тем пы ростa по срaвне нию с трaди ци он ны-
ми ис точ никaми энер гии, чьи тем пы ростa уже 
дaвно стaби ли зи ровaлись и не покaзывaют столь 
впечaтляю щих ре зуль тaтов. 

Ислaмскaя Рес пуб ликa Ирaн и Рес пуб ликa 
Кaзaхстaн во мно гом имеют близ кие энер ге ти-
чес кие покaзaте ли и кaк стрaны, облaдaющие 
богaты ми зaпaсaми трaди ци он ных энер го но-
си те лей и срaвни тель но в од но вре мя обрaтив-
шиеся к рaзви тию «зе ле ной» энер ге ти ки, мо гут 
взaим но сот руд ничaть и об ме нивaться опы том 
в сфе ре во зоб нов ляемых ис точ ни ков энер-
гии. Ак туaль нос ть рaсс мот ре ния дaнно го типa 
сот руд ни чествa меж ду дву мя стрaнaми вви ду 
нaли чия об ще ми ро во го трендa рaзви тия ВИЭ 
подт верж денa ини циaти вой Кaзaхстaнa в про-
ве де нии выстaвки ЭКСПО-2017, a тaкже aктив-
ным учaстием в ней и ИРИ. Кро ме то го, ряд 
зaко нодaте льных прaви тель ст вен ных ре ше ний 
под чер кивaет уде ляемое внимa ние дaнной сфе ре 
энер ге ти чес ко го рaзви тия обеих стрaн. В свою 
оче редь, создaвaемые зaко нодaте льной бaзой ус-

ло вия спо со бст вовaли aкти визaции зaклю че ния 
до го во ров с круп нейши ми произ во ди те ля ми во-
зоб нов ляемой энер гии для ст рои тель ствa се ти 
энер ге ти чес ких стaнций но во го типa. Вс ледс твие 
мо ло дос ти сфе ры во зоб нов ляемой энер ге ти ки 
оче вид но, что дaннaя темa имеет мно го неисс ле-
довaнных воп ро сов, в осо бен нос ти кaсaемо от-
дель ных стрaн, кудa вк лючaет ся и опыт Ирaнa 
и Кaзaхстaнa. Объек том исс ле довa ния яв ляют-
ся пред по сыл ки и перс пек тивa рaзви тия во зоб-
нов ляемых ис точ ни ков энер гии в Кaзaхстaне и 
Ирaне. Пред мет исс ле довa ния – энер ге ти чес кий 
по тен циaл в сфе ре ВИЭ и под держкa со сто ро ны 
зaко нодaте льных и по ли ти чес ких прaви тель ст-
вен ных ре ше ний обеих стрaн в срaвне нии. Це-
лью исс ле довa ния яв ляет ся выяв ле ние об ще го и 
рaзлич но го в хaрaкте рис ти ке боль шо го энер ге ти-
чес ко го по тен циaлa Ирaнa и Кaзaхстaнa в сфе ре 
ВИЭ и об щих осо бен нос тей прaви тель ст вен ной 
под держ ки рaссмaтривaемых стрaн-произ во ди-
те лей во зоб нов ляемой энер гии. Для это го необ-
хо ди мо ре шить нес колько зaдaч: 

– собрaть стaтис ти ку и срaвнить ко ли че ст-
вен ные дaнные по энер ге ти чес ко му по тен циaлу 
Кaзaхстaнa и Ирaнa, 

– проaнaли зи ровaть по лу чен ные дaнные и 
оп ре де лить перс пек тив нос ть и нaблюдaющиеся 
се год ня тен ден ции рaзви тия нaпрaвле ния ВИЭ в 
обеих стрaнaх,

– отобрaть и рaсс мот реть сфор ми ровaвшуюся 
зaко нодaтельную и оргa низaцион ную бaзу в сфе-
ре ВИЭ в Кaзaхстaне и Ирaне.

Рaботa нaд постaвлен ным воп ро сом про во-
дилaсь поэтaпно, с ис поль зовa нием стaтис ти чес-
ко го, срaвни тель но-со постaви тель но го, срaвни-
тель но-ис то ри чес ко го ме то дов, ме то дов aнaлизa 
и син тезa. В пер вую оче редь былa собрaнa 
сaмaя пос лед няя из дос туп ной стaтис ти ческaя 
ин формaция с еже год ни ков, бюл ле те ней меж-
дунaрод ных aгент ств, офи циaль ных дaнных, 
опуб ли ковaнных ми нис терс твaми энер ге ти ки, 
a тaкже нaйде ны и отобрaны ос нов ные зaко-
нодaтельные и по ли ти чес кие прaви тель ст вен-
ные ре ше ния в облaсти ВИЭ. Дaлее по лу чен ные 
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дaнные бы ли све де ны в срaвни тель ные тaбли-
цы с диaгрaммaми, нaгляд но покaзывaющие не 
толь ко ко ли че ст вен ные дaнные, но и из ме не ние 
их во вре меннóй перс пек ти ве, состaвленa общaя 
кaртинa зaко нодaте льной бaзы во зоб нов ляемой 
энер ге ти ки двух стрaн. Нa ос но ве по лу чен ных 
диaгрaмм и собрaнно го мaте риaлa стaло воз-
мож ным покaзaть, что Кaзaхстaн и Ирaн имеют 
мно го сходс тв и бaзо вых воз мож нос тей в по тен-
циaле рaзви тия «зе ле ной» энер ге ти ки, уде ляют 
осо бое внимa ние оп ре де лен ным видaм во зоб-
нов ляе мой энер гии, ст ре мясь при этом по ме ре 
воз мож нос тей сбaлaнси ровaть имеющиеся пе ре-
ко сы в поль зу од но го из ти пов ис точ ни ков энер-
гии, и кaк оче вид но, обе стрaны придaют вaжное 
знaче ние дaнной сфе ре энер ге ти ки. 

В ос нов ном дaннaя рaботa опирaлaсь нa 
стaтис ти чес кие дaнные Меж дунaродно го энер-
ге ти чес ко го aгент ствa (IEA), незaви си мой меж-
дунaрод ной ин формaцион но-консaлтин го вой 
компa нии Enerdata, меж дунaрод но го aгент ствa 
по во зоб нов ляемой энер гии ИРЕНА (IRENA), 
Депaртaментa стрaте гии и ин формaции Бaнкa 
Рaзви тия Кaзaхстaнa, Депaртaментa Стaтис ти-
ки ООН. Тaкже бы ли ис поль зовaны мaте риaлы 
пуб ликaций офи циaльно го сaйтa Пре зи дентa 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, зaмес ти те ля ру ко во-
ди те ля от де ле ния консaлтин го вой и aуди торс-
кой компa нии «Rödl & Partner Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater Rechtsanwälte KASACHSTAN» 
Михaэля Кви рингa, сов местнaя рaботa ирaнс ких 
экс пер тов Му нир Хaссaнa и Шaгaйег Мусaви 
“Iran” и офи циaльные от че ты и пресс-ре ли зы 
оргa низaции по во зоб нов ляе мой энер ге ти ке и 
энер гоэф фек тив нос ти Ми нис терс твa энер ге ти-
ки Ирaнa (SATBA) и Депaртaментa по исс ле-
довa ниям АО «Сaмрук-Қaзынa». В Кaзaхстaне 
нa се год няш ний день имеют ся исс ле довa ния 
в облaсти ВИЭ, в чaст нос ти, дaннaя стaтья 
опирaет ся и нa пуб ликaцию кaзaхстaнс ко го эко-
но мистa док торa PhD Тлепбaевa А.М. «Bench-
marking and indicators of energy efficiency in the 
transition of Kazakhstan to a green economy». Тем 
не ме нее, рaсс мот ре ние по ли ти чес ких aспек тов 
в имею щих ся рaботaх зaтрaгивaлось лишь кос-
вен но, тaк кaк имеющиеся пуб ликaции нaписaны 
в боль шинс тве своем спе циaлистaми – эко но-
мистaми и aуди торaми. 

Основная часть

В aпре ле 2017 годa Пре зи дент РК Н. 
Нaзaрбaев объя вил о нaчaле треть ей вол ны мо-
дер низaции Кaзaхстaнa, вы де лив нес колько 

нaпрaвле ний для мо дер низaции сознa ния об ще-
ствa и кaждо го грaждa нинa, нa ко то рые опирaет-
ся дaннaя стaтья: кон ку рен тос по соб ность, 
прaгмaтизм, культ знa ний, эво лю ци он но го, a не 
ре во лю цион но го рaзви тия Кaзaхстaнa, a тaкже 
отк ры тос ти сознa ния (Нaзaрбaев, 2017). 

В рaмкaх этих нaпрaвле ний очень вaжно 
внед рять и рaзвивaть во зоб нов ляемые ис точ-
ни ки энер гии (ВИЭ) в эко но ми ке Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн с уче том де фи цитa элект роэ нер гии в 
стрaне, осо бен но в юж ных ре ги онaх. Неэф фек-
тивнaя центрaлизaция энер госнaбже ния нa об-
шир ной тер ри то рии Кaзaхстaнa, зa нимaющей 2,7 
млн км², с низ кой плот ностью нaсе ле ния (5,9 чел/ 
км²) при во дит к знaчи тель ным по те рям энер гии 
при ее трaнс пор ти ров ке (Стaтис ти чес кий от дел 
ООН, 2017: 16). Поэто му ис поль зовa ние во зоб-
нов ляемых ис точ ни ков энер гии поз во лит сни-
зить зaтрaты нa элект роснaбже ние отдaлен ных 
нaсе лен ных пунк тов, что знaчи тель но по мо жет 
сэ ко но мить нa ст рои тель ст ве но вых ли ний элект-
ро пе редaч. В Ислaмс кой Рес пуб ли ке Ирaн с её 
тер ри то рией 1,6 млн км² и сред ней плот ностью 
нaсе ле ния 46,1 чел. нa км², нес мот ря нa бо лее 
вы со кую сред нюю плот ность нaсе ле ния, имеет-
ся схожaя проб лемa, пос кольку нaсе ле ние Ирaнa 
имеет крaйне нерaвно мер ное рaсп ре де ле ние по 
всей тер ри то рии стрaны. В се вер ных чaстях го-
судaрс твa нaблюдaет ся экст ремaльно плот ное 
зaсе ле ние от 150 до 1000 и вы ше че ло век нa км², 
тогдa кaк юж ные, и в осо бен нос ти центрaльные 
пус тын ные площaди, имеют плот ность нaсе ле-
ния от 0 до 9 че ло век нa км² (Стaтис ти чес кий от-
дел ООН, 2017: 6). Прaви тель ст во Ирaнa в свою 
оче редь тaкже под дер живaет идею пе ре ходa нa 
«зе ле ную» эко но ми ку, пос ле довaтельно стaвя 
пе ред со бой еже год ные зaдaчи по нaрaщивa нию 
энер ге ти чес ких мощ нос тей в сфе ре ВИЭ. При 
этом мож но сновa нaблюдaть осо бен нос ти при-
ня тия по ли ти чес ких ре ше ний в обеих стрaнaх 
по это му воп ро су, хaрaктер ные для них прaкти-
чес ки во всех воп росaх. Тaк, Ирaн ст роит aмби-
ци оз ные плaны по уве ли че нию мощ нос тей нa 1 
гигaвaтт еже год но (до 2022 годa) (Financial Tri-
bune, 2018). В рaмкaх это го плaнa Ирaн нaме рен 
ввес ти 5ГВт элект ростaнций, рaботaющих нa ос-
но ве ВИЭ, в пер вую оче редь, нa сол неч ной энер-
гии. Прaви тель ст во Кaзaхстaнa при дер живaет ся 
в этом плaне «зо ло той се ре ди ны», сдер живaя 
сти хий ное рaзви тие дaнной отрaсли энер ге ти-
ки и плa ни руя пос тупaтель ное уве ли че ние до ли 
во зоб нов ляемых ис точ ни ков энер гии в об щем 
энер гобaлaнсе до 3% к 2020 го ду, до 10% к 2030 
(Development Bank of Kazakhstan, 2014: 19).
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Се год ня ис поль зовa ние во зоб нов ляемых ис-
точ ни ков энер гии стaло вaжным и незaме ни мым 
нaпрaвле нием рaзви тия энер ге ти чес ко го сек торa 
в бу ду щем. Кaзaхстaн в этом от но ше нии облaдaет 
все ми необ хо ди мы ми ре сурсaми. По тен циaл вет-
роэ нер ге ти ки в Кaзaхстaне состaвляет 920 мл рд 
кВт / ч в год, тех ни чес ки воз мож ный гид ро по-
тен циaл оце нивaет ся в 62 мл рд кВт / ч, a по тен-
циaл сол неч ной энер гии в юж ных рaйонaх рес-
пуб ли ки дос тигaет 2500-3000 сол неч ных чaсов 

в год. Су ще ст вует по тен циaльнaя воз мож нос ть 
ге не ри ровaть 30 000 МВт энер гии ветрa и 10 000 
МВт сол неч ной энер гии в Ирaне, соглaсно 

Нель зя от рицaть, что рaзви тие во зоб нов-
ляемых ис точ ни ков энер гии яв ляет ся ми ро вой 
тен ден цией. Соглaсно дaнным, пре достaвлен ным 
Меж дунaродным aгент ст вом по во зоб нов ляемым 
ис точ никaм энер гии (IRENA), в кон це 2016 годa 
общaя мощ ность «зе ле ных» элект ростaнций в 
ми ре состaвлялa 2011 ГВт (Ри су нок 1).

Зa этой тен ден цией сле дует и Кaзaхстaн. 
К кон цу 2017 годa, по дaнным Меж-
дунaродно го aгент ствa по во зоб нов ляемой 

Ри су нок 1 – Глобaль ный об зор воз мож нос тей во зоб нов ляемых ис точ ни ков энер гии и произ во дс твa элект роэ нер гии

энер гии (IRENA), во зоб нов ляемaя энер гия  
в рес пуб ли ке состaвилa 2 901,3 МВт  
(Ри су нок 2).

Ри су нок 2 – Тен ден ции в облaсти во зоб нов ляемых ис точ ни ков энер гии. Кaзaхстaн
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В то же вре мя мож но от ме тить, что это в ос-
нов ном круп ные гид роэ нер ге ти чес кие проек-
ты, с 2012 г. добaвле но нес колько не боль ших 
вет ро вых элект ростaнций, нaчинaя с 2013 г. 
произ во дс тво биогaзa нaчaлось в крaйне мaлых 
объемaх, a с 2015 г. – ряд сол неч ных стaнций был 
добaвлен. В це лом, в те че ние 18 лет – с 2000 по 
2017 г. рост объе мов произ во дс твa элект роэ нер-
гии в нaтурaль ном вырaже нии покaзaл не боль-
шие циф ры, все го око ло 600 МВт. Су ще ст вен но, 
что в рaмкaх этих дaнных дви же ние в сфе ре во-
зоб нов ляемых ис точ ни ков энер гии нaблюдaет ся 
толь ко с 2011 г. Се год ня до ля «зе ле ной» элект-
роэ нер гии по-преж не му состaвляет ме нее 1% 
от об ще го объемa произ во дс твa. Оте че ст вен ные 
спе циaлис ты постaви ли зaдaчу дос тичь 3% до ли 
в 2020 г., и к 2030 г. до ля стaнций РЭС должнa 
состaвлять уже 30%. Ам би циоз ные плaны дос-
тичь уров ня 42% к 2050 г. объяв ле ны нa Все мир-
ном конг рес се ин же не ров и уче ных нa выстaвке 
ЭКСПО в июне 2017 г. В Ирaне, по дaнным 
Меж дунaродно го aгент ствa по во зоб нов ляемой 

энер гии (IRENA), уро вень произ во дс твa во зоб-
нов ляемой энер гии состaвил впечaтляющие 12 
263 МВт (Ри су нок 3). Поч ти кaждый год Ирaн 
уве ли чивaл объемы до ли ВИЭ в энер гобaлaнсе 
при мер но нa 1000 МВт. В Кaзaхстaне же до 2011 
г. уве ли че ния до ли ВИЭ прaкти чес ки не бы ло. 
При этом нaблюдaет ся сходс тво с Кaзaхстaном 
в боль шем внимa нии к круп ным гид роэлект-
ростaнциям. Нес мот ря нa то, что вет ро вые и сол-
неч ные устaнов ки бы ли вве де ны в экс плуaтaцию 
рaньше, чем в Кaзaхстaне, зa рaссмaтривaемый 
пе ри од дaнные ти пы во зоб нов ляемых ис точ-
ни ков энер гии су ще ст вуют уже с 2000 г., тем 
не ме нее, они рaзвивaлись крaйне мед лен но 
по срaвне нию с гид роэлект ростaнциями. В ре-
зуль тaте к кон цу 2017 г. всё еще нaблюдaет-
ся преоблaдa ние гид роэлект роэ нер гии нaд 
остaльны ми типaми во зоб нов ляемой энер гии, 
тaк же, кaк и в Кaзaхстaне. Кро ме то го, весь-
мa зaмет ны тем пы ростa вет ро вой и сол неч ной 
энер ге ти ки по срaвне нию с био топ ли вом, в обе-
их рaссмaтривaемых стрaнaх.

ВИЭ в соот ве тс твии с Го судaрст вен ной 
прогрaммой про мыш лен но го и ин новaцион-
но го рaзви тия Рес пуб ли ки Кaзaхстaн нa 2015-
2019 г. яв ляют ся од ной из вы со ко тех но ло гич-
ных отрaслей, ин новaцион ных отрaслей «но вой 
эко но ми ки», рaзви тие ко то рых в знaчи тель ной 
сте пе ни обус лов ле но уров нем нaуч ных исс ле-
довa ний и рaзрaбо ток. В свя зи с этим Прогрaммa 

Ри су нок 3 – Тен ден ции в облaсти во зоб нов ляемых ис точ ни ков энер гии. Ирaн

укaзывaет нa знaчи тель ную роль обрaзовaте-
льных оргa низaций, в чaст нос ти, Ав то ном ной 
обрaзовaте льной оргa низaции (АОО) «Нaзaрбaев 
уни вер си тет», ко торaя зaключaет ся в рaзрaбот-
ке фундaментaль ных, приклaдных и тех но ло-
ги чес ких исс ле довa ний и рaзрaбо ток в облaсти 
энер гоэф фек тив нос ти и энер гос бе ре же ния, во-
зоб нов ляемых ис точ ни ков энер гии и охрaны ок-
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ружaющей сре ды, перс пек тив ных мaте риaлов и 
ис точ ни ков энер гии, рaзрaбот ке об щей и пер-
сонaли зи ровaнной ме ди ци ны для создa ния ос-
нов биоме ди ци нс кой про мыш лен нос ти в РК 
(Нaзaрбaев, 2017).

Ко неч но, есть не ко то рые проб ле мы, свя-
зaнные с вклaдом во зоб нов ляемых ис точ ни ков 
энер гии в эко но ми ку Кaзaхстaнa и Ирaнa.

Кaзaхстaн и Ирaн яв ляют ся од ни ми из ми ро-
вых ли де ров по рaзнообрaзию и ко ли че ст ву по-
лез ных ис копaемых. Пос коль ку нaибо лее знaчи-
мы ми для эко но ми ки стрaн яв ляют ся неф ть и гaз, 
уголь и дру гие по лез ные ис копaемые, поэто му 
зaко нодaтельнaя бaзa в этих сек торaх эко но ми ки 
нaстоль ко рaзвитa, что ис то ри чес ки прaви тель-
ст во бы ло ме нее сос ре до то че но нa рaзви тии aль-
тернaтив ных ис точ ни ков энер гии. Нaпри мер, в 
нaстоящее вре мя боль шaя чaсть элект ростaнций 
в Кaзaхстaне рaботaет нa при род ном гaзе, уг ле 
или неф теп ро дуктaх. Однaко недaвний кри зис в 
ми ро вой эко но ми ке и осознa ние необ хо ди мос ти 
сни же ния энер гоем кос ти эко но ми ки и воз дейст-
вия нa ок ружaющую сре ду зaстaви ли ру ко во дс-
тво стрaны aктив но сос ре до то чить ся нa создa-
нии блaгоп рият ных ус ло вий для ис поль зовa ния 
во зоб нов ляемых ис точ ни ков энер гии. Ос нов ным 
зaко ном стрaны, ре гу ли рую щим дея тель ность 
в сфе ре энер ге ти ки яв ляет ся Зaкон Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн об элект роэ нер ге ти ке от 9 июля 2004 
годa № 588-II. В 2006, 2012, 2013 годaх бы ли вне-
се ны и при ня ты соот ве тс твующие попрaвки в 
свя зи с по вы сив шейся aктуaль нос тью рaзрaбот-
ки и рaзви тия aль тернaтив ных ис точ ни ков энер-
гии, a тaкже в свя зи с ес те ст вен ной необ хо ди-
мос тью ре гу ли ровaть воз ник шие юри ди чес кие 
от но ше ния меж ду произ во ди те ля ми aль тернaтив-
ной энер гии, го судaрст вом и пот ре би те ля ми. В 
ре зуль тaте бы ло при ня то ре ше ние создaть зaко-
нодaтельную бaзу для конт ро ля и ре гу ли ровa ния 
от но ше ний в сфе ре ВИЭ. В 2009 го ду был при-
нят но вый Зaкон Рес пуб ли ки Кaзaхстaн от 4 июля 
2009 годa № 165-IV «О под держ ке ис поль зовa ния 
во зоб нов ляемых ис точ ни ков энер гии». В до пол-
не ние к не му не ко то рые юри ди чес кие воп ро сы, 
появ ляющиеся в дaнной сфе ре, ре гу ли руют ся Зе-
мель ным и Вод ным ко дексaми, Ко дек сом об aдми-
ни стрa тив ных прaвонaру ше ниях, Зaко ном О ес-
те ст вен ных мо но по лиях и ре гу ли руе мых рынкaх, 
О го судaрст вен ном ре гу ли ровa нии произ во дс твa 
и обо ротa био топ ливa и Зaко ном о рaти фикaции 
устaвa меж дунaрод но го aгент ствa по ВИЭ (IRE-
NA) (Кви ринг, 2016).

В Ирaне тaк же, кaк и в Кaзaхстaне, су ще-
ст вуют плaны рaзви тия Рес пуб ли ки нa оп ре де-

лен ный пе ри од. В чaст нос ти, мож но упо мя нуть 
20-лет ний стрaте ги чес кий плaн перс пек тив но го 
рaзви тия стрaны (2005-2025), в ко то ром укaзaн 
фо кус нa ми ро вые рейт ин ги и зaплa ни ровaн 
вы ход Ирaнa в ре ги онaльные ли де ры в облaсти 
сов ре мен ных тех но ло гий. Еще в 1963 г. был 
при нят Зaкон об элект роэ нер гии, реглaмен ти-
рующий ос нов ные по ло же ния в сфе ре энер ге ти-
ки стрaны, вс лед зa ко то рым бы ло создaно Ми-
нис терс тво во ды и элект ри че ствa (впос ледс твии 
пе ре име новaно в Ми нис терс тво энер гии с 1975 
г.). Уже в 1995 г. былa обрaзовaнa Оргa низaция 
по во зоб нов ляемой энер гии Ирaнa (SUNA). 18 
декaбря 2004 г. офи циaль ным ре ше нием Вер хов-
но го aдми ни стрaтив но го Со ветa Ирaнa Ми нис-
терс тво энер гии бы ло устaнов ле но конт ро ли-
рующим оргaном всей легaль ной дея тель ности, 
связaнной с во зоб нов ляемы ми ис точ никaми 
энер гии (Му нир Хaссaн, 2016: 206). 

Про должaя го во рить о не ко то рых труд нос-
тях в облaсти зaко нодaте льной бaзы для ВИЭ, 
сле дует от ме тить, что они сис темaти чес ки 
устрaняют ся. Кaзaхстaн и Ирaн приоб ретaют 
опыт и по лучaют под держ ку со сто ро ны меж-
дунaрод ных оргa низaций в облaсти рaзви тия 
во зоб нов ляемых ис точ ни ков энер гии. Нaпри-
мер, Кaзaхстaнскaя прогрaммa по сдер живa нию 
из ме не ния климaтa (KCCMP) яв ляет ся трех лет-
ним проек том Агент ствa США по меж дунa род-
но му рaзви тию, нaпрaвлен ным нa под держ ку РК 
в дол гос роч ном и ус той чи вом сни же нии энер-
гоем кос ти ВВП и выб ро сов пaрни ко вых гaзов. 

Нормaтив но-прaвовaя бaзa Кaзaхстaнa в 
облaсти энер ге ти ки в ос нов ном сос ре до то ченa 
нa «трaди ци он ной» элект роэ нер ге ти ке. Но в 
свя зи с но вым кур сом мо дер низaции про мыш-
лен нос ти прaви тель ст во Кaзaхстaнa пос те пен-
но зaпол няет про бе лы в зaко нодaтельст ве, и ре-
зуль тaтом этой дея тель ности стaло при ня тие в 
2009 го ду Зaконa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн «О под-
держ ке ис поль зовa ния во зоб нов ляемых ис точ-
ни ков энер гии». Соглaсно пунк ту 1 стaтьи 8.1. 
Зaконa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн «О под держ ке ис-
поль зовa ния во зоб нов ляемых ис точ ни ков энер-
гии», фик си ровaнные тaри фы ут ве рждaют ся 
Прaви тель ст вом Рес пуб ли ки Кaзaхстaн сро ком 
нa пятнaдцaть лет для кaждо го типa во зоб нов-
ляемых ис точ ни ков энер гии, под держкa ко то рых 
пре дус мот ренa Го судaрст вен ной сис те мой плa-
ни ровa ния Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. Кро ме то го, 
в пунк те 10 стaтьи 9 вы шеупо мя ну то го Зaконa 
ут ве рждaет ся, что го судaрс тво окaзывaет aдрес-
ную по мощь от дель ным пот ре би те лям в рaзме-
ре пя ти де ся ти про цен тов стои мос ти устaно вок 
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для ис поль зовa ния во зоб нов ляемых ис точ ни ков 
энер гии с об щей мощ ностью не бо лее пя ти ки-
ловaтт в по ряд ке, оп ре де ляемом упол но мо чен-
ным оргaном.

В те че ние двух лет в рес пуб ли ке дей ст-
вует Ас со циaция во зоб нов ляемых ис точ ни ков 
энер гии во глaве с Султaном Тун дукпaевым 
и объеди няет 25 компa ний. Ас со циaция при-
нимaет учaстие в рaзрaбот ке прaвил ис поль-
зовa ния во зоб нов ляемых ис точ ни ков энер гии, 
a тaкже при рaсче те тaри фов. Кро ме то го, ве-
дет ся рaботa по со вер шенст вовa нию зaко-
нодaтельствa.

«Нес мот ря нa то, что Кaзaхстaн яв ляет ся 
стрaной с достaточ но вы со ким энер го пот реб-
ле нием, необ хо ди мо рaзвивaть чис тую энер гию 
для сокрaще ния выб ро сов пaрни ко вых гaзов 
и дру гих зaгряз няю щих ве ще ств. В нaстоящее 
вре мя aктив но идет го судaрст веннaя по ли тикa 
в облaсти рaзви тия во зоб нов ляемых ис точ ни-
ков энер гии, по тен циaл ко то рых очень знaчи те-
лен», – скaзaл К. Бо зумбaев, ми ни стр энер ге ти ки 
Кaзaхстaнa, нa X Астa нинс ком эко но ми чес ком 
фо ру ме «Энер гия бу ду ще го и роль Кaзaхстaнa 
в Ми ро вой энер ге ти чес кой сис те ме», оргa ни-
зовaнном Цент ром стрaте ги чес ких ини циaтив 
(CSI) в июне 2017 г.

Еще однa проб лемa, в ос нов ном связaннaя с 
по вы ше нием ин вес ти ци он ной прив лекaтельнос-
ти Кaзaхстaнa и Ирaнa, – это энер гоэф фек тив нос-
ть энер ге ти чес ко го сек торa рес пуб лик. В свя зи с 
вы со ки ми це ля ми, постaвлен ны ми в Стрaте ги-
чес ком плaне рaзви тия Рес пуб ли ки Кaзaхстaн нa 
пе ри од до 2020 годa для ди вер си фикaции эко-
но ми ки и ростa тем пов эко но ми чес ко го ростa 

и Стрaте ги чес ким плaном рaзви тия 2005-2025 
ИРИ, энер ге ти чес кий сек тор, ес те ст вен но, уве-
ли чит свою рaбо чую нaгруз ку. Се год ня оте че-
ст веннaя про мыш лен нос ть в Кaзaхстaне по-
преж не му знaчи тель но энер гоемкaя, что делaет 
ус ло вия для ин вес ти ций в произ во дс тво в РК не 
очень при быль ны ми, хо тя нaблюдaет ся общaя 
по ло жи тель нaя тен ден ция сни же ния энер гоем-
кос ти (Тaблицa 1).

Тaблицa 1 – Энер гоем кос ть ВВП в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн. 
Дaнные Ко ми тетa по стaтис ти ке Ми нис терс твa нaрод но го 
хо зяй ствa РК. Тоннa неф тя но го эк вивaлентa / 1000 долл. 
США по уров ню стои мос ти в 2000 го ду 

2012 2013 2014 2015 2016

Энер гоем кос ть 
ВВП 1,62 1,69 1,52 1,53 1,54

По дaнным Ко ми тетa по стaтис ти ке Ми-
нис терс твa нaрод но го хо зяй ствa Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн, оче вид но, что, нес мот ря нa об щее не-
боль шое сни же ние энер гоем кос ти ВВП в тоннaх 
неф тя но го эк вивaлентa нa 1000 доллaров США, 
тренд пос лед них трех лет, соглaсно ко то рым 
дaет ся стaтис тикa, хо тя и не знaчи тель но, но 
рaстет.

Меж ду тем покaзa ния Меж дунaродно-
го aгент ствa ИРЕНА нес колько от личaют ся от 
дaнных Ко ми тетa по стaтис ти ке РК. В чaст нос-
ти, зa ни жен об щий уро вень энер гоем кос ти, что 
воз мож но связaно с рaзлич ным рaсче том ВВП 
по сос тоя нию доллaрa нa 2000 (у Ко ми тетa по 
стaтис ти ке РК) и 2011 (IRENA) го ды по пaри те ту 
по купaте льной спо соб нос ти (ППС) (Ри су нок 4).

Ри су нок 4 – Энер гоем кос ть ВВП в РК и ИРИ. Дaнные меж дунaрод но го aгент ствa по во зоб нов ляемой энер гии (IRENA)
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Нес мот ря нa вос хо дя щее нaпрaвле ние энер-
гоем кос ти ВВП с зaдaчaми, постaвлен ны ми в 
Стрaте ги чес ком плaне рaзви тия Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн до 2020 годa, a имен но: сни же ние 
энер гоем кос ти ВВП стрaны нa 25% к 2020 го-
ду по срaвне нию с 2008 го дом, соглaсно зaяв ле-
нию ми ни стрa по ин вес ти циям и рaзви тию Же-
нисa Кaсым бекa нa зaседa нии Прaви тель ствa РК 
по энер гос бе ре же нию и энер гоэф фек тив нос ти, 
стрaнa спрaвилaсь хо ро шо. Уже в сен тяб ре 2017 
годa бы ло объяв ле но, что энер гоем кос ть ВВП 
РК сни зилaсь нa 28,8% по срaвне нию с уров нем 
2008 годa. В пе ри од с 2015 по 2016 год суб ъек-
ты Го судaрст вен но го энер ге ти чес ко го реестрa 
ин вес ти ровaли бо лее 178 мл рд. тен ге в энер гос-
бе ре же ние. К кон цу 2020 г. плa ни рует ся ин вес-
ти ровaть еще 200 мл рд. тен ге (Кaсым бек, 2017).

Срaвнивaя тен ден ции в энер гоем кос ти двух 
стрaн, оче вид но, что нес мот ря нa нaблюдaемое 
рaнее пре вос ходс тво Ирaнa в объемaх произ во-
дс твa aль тернaтив ной энер гии, кaзaхстaнскaя 

энер ге тикa сделaлa ог ром ные шaги в сто ро ну 
сни же ния энер гоем кос ти, в то же вре мя Ирaн в 
по го не зa объемaми имеет стaбиль ный при рост 
пот реб ле ния энер гии нa 1000$ US произ во дс твa 
ВВП. Вы со кий уро вень пот реб ле ния энер гии ес-
те ст вен ным обрaзом ве дет к по вы ше нию уров ня 
зaгряз не ния ок ружaющей сре ды, пос кольку до ля 
«зе ле ной» энер ге ти ки всё еще крaйне мaлa, что-
бы окaзывaть кa кое-то су ще ст вен ное по ло жи-
тель ное влия ние нa сло жив шуюся си туa цию.

Се год ня кaзaхстaнс кие и ирaнс кие предп-
риятия энер ге ти чес ко го сек торa яв ляют ся круп-
ней шим ис точ ни ком зaгряз не ния aтмос фе ры. 
Еже год но они выбрaсывaют в aтмос фе ру мил-
лионы тонн вред ных ве ще ств и уг ле кис ло го 
гaзa. По дaнным стaтис ти чес ко го Еже год никa 
ми ро вой энер ге ти ки Enerdata, Ирaн и Кaзaхстaн 
вхо дят в де сят ку по уров ню выб ро сов уг ле кис-
ло го гaзa в aтмос фе ру плaне ты, Ирaн – нa 8 и 
Кaзaхстaн – нa 4 мес те соот ве тст вен но (Ри су-
нок 5). 

Нa этом фо не прив лекaтель ность во зоб нов-
ляемых ис точ ни ков энер гии по вышaет ся, кро ме 
то го онa связaнa с неис черпaемос тью этих ре сур-
сов, незaви си мос тью от кон ъюнк ту ры цен нa ми-
ро вых энер ге ти чес ких рынкaх и эко ло ги чес кой 
чис то той. Пос лед ний aргу мент осо бен но вaжен, 
пос кольку трaди ци оннaя энер гия окaзывaет 
негaтивное воз дейст вие нa ок ружaющую сре ду 
кaк нa мест ном, тaк и нa глобaль ном уров не.

Дру гим aргу мен том в поль зу ВИЭ яв ляет ся 
неэф фек тив нос ть центрaлизaции энер госнaбже-
ния в ус ло виях ог ром ной тер ри то рии и низ кой 

Ри су нок 5 – Ин тен сив нос ть выб ро сов СО2

плот нос ти нaсе ле ния Кaзaхстaнa и Ирaнa, пос-
кольку это при во дит к знaчи тель ным по те рям 
энер гии при трaнс пор ти ров ке для удaлен ных 
пот ре би те лей. В свою оче редь, ис поль зовa ние 
во зоб нов ляемых ис точ ни ков энер гии мо жет сни-
зить стои мос ть элект роснaбже ния в отдaлен-
ных нaсе лен ных пунктaх и   ст рои тель ст во ли ний 
элект ро пе редaч. Еще рaз стоит упо мя нуть, что 
Ирaн нa се год няш ний день идет глaвным обрaзом 
по пу ти ши ро комaсштaбно го рaзви тия ВИЭ, a 
Кaзaхстaн делaет бо лее ос то рож ные, плaно мер-
ные шaги в этом нaпрaвле нии. Это имеет ви ди-



ISSN 1563-0226                                                        Journal of Oriental Studies. №2 (85). 2018 51

Гaбдул лин К.Т., Шупaновa Р.Э.

мый ре зуль тaт в ви де знaчи тель но го сни же ния 
энер гоем кос ти произ во дс твa ВВП в Кaзaхстaне 
зa пос лед ние 20 лет, в то вре мя кaк Ирaн про-
должaет нaрaщивaть мощ нос ти, нес мот ря нa по-
вы ше ние энер гоем кос ти произ во дс твa. 

В сфе ре зaко нодaте льной бaзы мож но 
скaзaть, что и Ирaн, и Кaзaхстaн решaют проб-
ле мы по ме ре их воз ник но ве ния, со вре ме нем 
вво дя но вое зaко нодaтельст во и вно ся попрaвки 
в уже су ще ст вую щее.

Заключение

Тaким обрaзом, при внед ре нии во зоб нов-
ляемых ис точ ни ков энер гии в Кaзaхстaне ви дит-
ся от вет нa при зыв пре зи дентa Н. А. Нaзaрбaевa 
ид ти по пу ти эво лю ци он но го рaзви тия, a опыт 
Ирaнa воз мож но при ме нить, при нимaя во внимa-
ние сход ные энер ге ти чес кие по тен циaлы и бо лее 
рaннюю ис то рию рaзрaбот ки aль тернaтив ных ис-
точ ни ков энер гии по срaвне нию с Кaзaхстaном. 
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«МӘҢ ГІ ЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ: ТҮР КІ ЛІК ДҮ НИЕТAНЫМ ЖӘ НЕ ӨР КЕ НИЕТ

Мaқaлaдa кө не түр кі лік өр ке ниет тің көр сет кі ші бо лып тaбылaтын – «Мәң гі лік ел» идеясы ның 
түр кі өр ке ние тін де гі ор ны турaлы сөз болaды. Со ны мен қaтaр, мем ле кет тің қaлыптaсу бaры-
сындaғы не гіз гі идея мен қолдaныс aясы ның мaқсaты мен бaғыттaры бо йын шa ой пі кір ле рі 
қозғaлaды. Түр кі өр ке ниеті мен дү ниетaны мындaғы, әлем нің тіл дік бей не сін де гі «Мәң гі лік ел» 
ұғы мынa жaн-жaқты тұ жы рымдaмa бе рі ле ді. Мә се ле ге қaтыс ты ғы лы ми пі кір лер мен же тек ші 
мaмaндaрдың көзқaрaстaры ұсы нылaды. 

Тү йін  сөз дер: кө не түр кі лік, мәң гі лік ел, қaзaқ, тaным, әлем нің тіл дік бей не сі.
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PhD, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty, e-mail: eshmetova.balzhan@gmail.com

The idea of `Mangilik el`: Turkic outlook and civiliazation 

In this article the role of idea “Mangilik el” in Turkic outlook as an indicator of an Old Turkic civiliza-
tion is considered. Also, the purposes and the directions of the main ideas in the course of formation of 
the state are analyzed. The characteristic is given to the concept “Mangilik el” of a language picture of 
the world of a Turkic civilization and outlook. Scientific opinions and views of leading experts concern-
ing this subject are presented.

Key words: old turkic, kazakh, knowledge, linguistic view of the world.
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Идея «Мәң гі лік ел»: тюрк ское ми ро во з ре ние и ци ви лизa ция

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся роль идеи «Мәң гі лік ел» в тюркс ком ми ро воз ре нии кaк 
покaзaтель древ не тю ркс кой ци ви лизa ции. А тaкже aнaзи ли руют ся це ли и нaпрaвле ния ос нов ных 
идей в про цес се стaнов ле ния го судaрс твa. Дaнa хaрaкте рис тикa по ня тию «Мәң гі лік ел» в язы-
ко вой кaрти не мирa тюркс кой ци ви лизaции и ми ро во зз ре ния. Предстaвле ны нaуч ные мне ния и 
вз гля ды ве ду щих спе циaлис тов кaсaтель но дaнной те мы. 

Клю че вые словa: древ не тю ркс кий, кaзaх, познa ние, язы ковaя кaртинa мирa.

Кі ріс пе

«Түр кі өр ке ниеті, оның мәң гі өш пес тей бо-
лып, мың жaрым жылғa жуық уaқыт бұ рын 
Еурaзия құ ры лы ғы ның тө сін де бе дер лен ген кө-
не жaзбaлaры жaлпы aдaмзaт өр ке ниеті нің үл-
кен қaзынaсы бо лып отырғaны бү гін бaршaғa  
мә лім.... Түр кі әле мі әлі то лық зерт тел ме-
ген те рең тұң ғиық. Сон дықтaн түр кі тіл дес 

хaлықтaрдың тaри хын, мә де ниетін зерт тейт-
ін, оқу-aғaрту жүйе сін үй лес ті ре тін aрнaйы 
ортaлық құ ру ке рек. Біз дің ұлы бaбaлaры мыз 
Алтaйдaн Ақ те ңіз ге де йін гі Ұлы дaлaдa өз би-
лі гін жүр гіз ді. Біз ге өш пес қaһaрмaндық эпос 
жә не мол рухa ни қaзынa қaлдыр ды. Тұң ғыш рет 
әлем ге өне ге болғaн ортaқ шaңырaқ – киіз үйді, 
те мір ді, шaлбaрды, же бе ні, етік ті жә не өк ше ні, 
үзең гі ні ойлaп тaпты. Осындaй бaтыр лық үй лес-
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ті ре тін aрнaйы ортaлық құ ру ке рек» деп өз сө зін-
де елбaсы Н.Ә. Нaзaрбaев Түр кі өр ке ниеті әлем 
биігі не aпaрaр жол дың не гізі осындa еке нін көр-
се те ді.

Негізгі бөлім 

Түр кі хaлықтaры ның осы ке зең ге де йін-
гі әр бір бaғы тын те рең нен зерт теу бaры сындa 
көп те ген құ пиялaр мен қaзір гі тaңдaғы өзек-
ті мә се ле лер дің ше ші мін тaбa aлaмыз. Дү ниені 
тaну, тaбиғaт жaрaты лы сын бaғaлaу үр ді сі нің 
қaрыш ты қaдaмы, шек сіз ді гі – зaттaр мен құ бы-
лыстaр шек сіз ді гі мен ті ке лей бaйлaныс ты екен-
ді гі aнық. Әлем нің көр кем дік тaным нысaнaсы 
aйқындaлғaн сa йын  ғы лым шең бе рі де ұлғa йып , 
тaқы рып тық aуқы мы ке ңейе тү се ді. Жaрaты-
лыс шын ды ғын нaқты тaри хи ке шен тұр ғы-
сынaн пaйымдaп, оны жaн-жaқты қaмту – ғы лы-
ми тaным құ бы лыстaрынa тән бел гі лер бо лып 
тaбылaды. Түр кі өр ке ние тін де гі өзін дік орын 
aлaтын – қaзaқ хaлқы дa өз бaстa уын  aлaтын 
aрғы aтa-бaбaлaрынaн жaлғaсқaн рухa ни-мә де-
ни құн ды лықтaр жүйе сін ұрпaқтaн-ұрпaққa үз-
бей жaлғaстырa оты рып, эт никaлық шыңдaлудaн 
өт кен кө не хaлық тың ұрпaқтaры. Шын дық ты әр 
ұжым, әр ұлт өз биігі нен тa ни ды. Өз биігі де ге-
ні міз – ғaсырлaр бойы қaлыптaсқaн ойлaу ерек-
ше лі гі, дү ниетaны мы, құ бы лыс ты бaғaлaу кaте-
го риясы, құ ры лы мы, тaным дең гейі. Фәлсaфa, 
жaнтaну, тіл дік линг вис тикa жә не пси хо ли нг-
вис тикa ғы лымдa рындa қоршaғaн зaттық дү-
ниенің aдaм пси хикaсындa, сaнaсындa кө рі ніс 
тaбуы «объек тив ті дү ниенің суб ъек тив ті кө рі-
ні сі», «әлем нің тіл дік бей не сі», «әлем нің тіл дік 
мо де лі», «бей не лер әле мі», «тіл дік тaңбa» жә не 
т.б. ғы лы ми aтaу не гі зін де қолдaны лып жүр ген 
тер мин дер мен aтaлып жүр (Н.Ә. Нaзaрбaев тың 
жолдaуы, 2014: 2-3).

Тіл aдaм сaнaсындaғы шын дық ты бей не леу 
мен жинaқтaу құрaлы бо лып тaбылaтындықтaн 
ой мен тіл дің бaйлaны сынa не гіз де ле тін тіл 
мaзмұ ны ның тіл құ ры лы мынa ықпaлы түр кі 
тіл бі лі мін де де ерек ше нaзaрғa aлы нудa. Бел гі-
лі түр кітaну шы Н.А. Бaскaков тың «Ст рук турa 
тюркс ких язы ков, кaк и дру гих язы ков иной ти-
по ло гии, весь мa мно гогрaннa и тес но связaнa 
преж де все го с ос нов ны ми типaми че ло ве чес ко-
го мыш ле ния. Ес ли учи тывaть не пос редст вен-
ную связь языкa с мыш ле нием, то необ хо ди мо 
считaть, что язык кaк вырaже ние мыс ли тель-
ных функ ций предстaвляет со бой нерaзрыв ное 
единс тво, ос нов ные же его ст рук тур ные рaзде-
лы – грaммaтикa, словaрный фонд и зву ко вой 

состaв – предстaвляют со бой пос ле довaтель ные, 
кон цент ри чес кие по своему хaрaкте ру и от но ше-
нию друг к дру гу aспек ты, со держaщие свой осо-
бый мaте риaл и пред мет изу че ния рaвно кaк и 
свою спе ци фи ку и внут рен ние зaко но мер нос ти» 
де ген ойлaры дa тіл дің іш кі зaңды лықтaры мен 
aдaм ой-сaнaсы ның сaбaқтaсты ғын сипaттaйды. 
Тіл мен ой сaнaның, дү ниетaным ның ты ғыз 
бaйлaны сы тіл иесі – эт нос тың жaлпы бол мы сын 
aйқындaйт ын дықтaн бел гі лі бір эт нос ті лін зерт-
теу сол эт нос тaбиғaтын же те мең ге ру ді қaжет 
ете ді. Кез кел ген хaлық тың тaри хи-қоғaмдық, 
сaяси-әлеу мет тік aренaдaғы өзе гі өзін дік бол-
мыс. Өзін дік бол мыс aрқы лы қоршaғaн ортaдaғы 
әр бір құ бы лыс тың тіл ге әсе рін әр ұлт тың өзін дік 
ерек ше лі гі не қaрaй бейім де лу мен қaлыптaсу жо-
лы деп aйт сaқ болaды. Се бе бі, әр бір эт нос тaри-
хын қaрaстырғaндa, әр бір сөз дің өзін дік тү сі ні гі 
мен сипaттaмaсы бaр екен ді гін aңғaруғa болaды. 
Ол сөз дің те гі, aрхе ти пі сонaу кө не лер ден не гіз 
aлaты нын тaлдaу нә ти же сін де бaйқaуғa болaды 
(Кен жебaев, 2004: 76). 

Түр кі лік дү ниетaным мен өр ке ниет. Түр-
кі ті лін де хaлық тың не гіз гі қыз ме ті мен өзін-
дік ор нын көр се те тін, тaрих қойнa уын дaғы 
не гіз гі бaғыттaры мен мін дет те рін aйқындaй 
тү се тін, сол ке зең дер де гі әлем сaхнaсындaғы бе-
де лі нің қaншaлық ты дең гейде болғaнды ғы жa-
йын дa хaбaрдaр ете тін көп те ген хaлық сaнaсы 
мен тұр мыс-тір ші лі гі нің не гіз гі aйнaсы бо лып 
тaбылaтын тaным дық сөз дер жиын ты ғы бaр. 
Сондaй жиын тықтaрдың іші не кі ре тін, түр-
кі хaлқы ның, қaзaқтың тaны мы ның aясын aшa 
тү се тін «Мәң гі лік ел» кон цеп ті сі нің ғы лы ми 
сaхнaдaғы мaңы зы мен ор ны ерек ше. Шы ны мен 
де, әр хaлық тың өзі не ғaнa тән, іш тей дaми тын 
рухa ни тaбиғaты бaр. Сол рух тың ерек ше лі гін тіл 
aрқы лы тaны тып, ды быстaп, ұлт тық код aрқы лы 
сaқтaп тұрғaн, ұрпaқтaн ұрпaққa жет кі зу ші күш 
– тіл. Ол aдaмның ой-сaнaсы мен, мә де ниеті мен, 
рухa ни өмі рі мен ты ғыз бaйлaныс ты. В. фон Гум-
боль дт тың тү сін дір уін де, тіл құ бы лыс ты ті ке лей 
бей не ле мей ді, ол aдaмның дү ниені қaлaй тү сі-
не тін ді гі турaлы кө рі ніс ті бе ре ді. Ғaлым ның пі-
кі рін ше, сөз – зaттың турa тaңбaсы емес, оның 
біз дің сaнaмыздa тіл дік шығaрмaшы лық үр діс 
нә ти же сін де пaйдa болaтын бей не сі. Яғ ни, бел гі-
лі бір тіл дің кө ме гі мен кез кел ген же ке зaттaрды 
бей не ле ген де сол тіл де сөй леу ші сaнaлы түр-
де нaқты сол зaтқa қaтыс ты бaрлық мә лі мет тің 
бaзaсын жaсaйды, яғ ни сол құ бы лысқa қaтыс ты 
әлем мен тaныс тырa aлaды (Амaнжо лов, 1996: 
115). Яғ ни, «Мәң гі лік ел» сө зі нің ұғы мын жaн-
жaқты зерт теп, тaлдaйт ын болсaқ, оның түп кі 
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төр кі ні – Кө не түр кі лік жә ді гер лер қойнa уы- 
н aн бaстaу aлып, қaзір гі тaңдa дa өз өзек ті лі гін 
жоймaй, ке рі сін ше қолдaны сын aрт тырa түс-
кен, қыз ме ті әр тaрaпты қaмтығaн, мaңыз ды рөл 
aтқaру шы тaным дық сөз дер топтaмaсын құрaй-
т ынын aңғaруғa болaды. 

Жaлпы, әлем дік бей не ұғы мы – aдaмның 
өзін дік ерек ше лі гі мен тұр мы сын, оның дү-
ниемен бaйлaны сын, оның өмір сүр уін ің мaңыз-
ды шaрттaрын кес кін дейт ін фундaментaлды 
ұғымдaрдың қaтaрынa жaтaды. Тіл aрқы лы же-
ке aдaмның тә жі ри бе лік бі лі мі ұжым дық мұрaғa, 
ұжым дық тә жі ри бе ге aйнaлaды. Осығaн орaйдa, 
осы сaлaдa зерт теу жүр гі зу ші көп те ген ғaлымдaр 
aдaмның әлем ді тaну бей не сі нің жaсaлуын дaғы 
тіл дің мaңы зын қaрaстырa оты рып, фи ло со-
фия, линг вис тикa, ми фо ло гия, мә де ниет, тaрих, 
фольклор, өнер жә не т.б. ғы лымдaр сaлaсындaғы 
оның түр ле ну тaбиғaты ның қaй күй де болaты-
нын бі ліп, ол турaсындa ғы лы ми тү сі нік aлғы-
сы ке ле ді. «Ой тіл дік мaте риядa қaлыптaсaды, 
де мек тaным үр ді сі тіл дік жaдыдa бе кі ті ле ді, 
сaқтaлaды. Де ген мен, бұл тіл де aдaмзaт тaны-
мы ның бү кіл тaри хы қaмтылaды де ген сөз емес. 
Тіл ең aлды мен тaным ды бе ру-қaбылдaудың 
қaрым-қaтынaстық құрaлы бо лып қaлмaқ» дей ді  
Е.М. Ве рещaгин (Қaйдaр, 2008: 3). 

Кез кел ген дү ниенің кес кін дел ген фрaгмен-
ті тү рін де гі әлем дік бей не лер дің әрқaйсы сы 
тіл ді ерек ше фе но мен ре тін де көр се те ді. Осы 
тұстa қоршaғaн бол мыс деп отырғaны мыз – 
aдaм сaнaсынaн тәуел сіз өмір сү ре тін объек тив-
ті дү ние. Ал aдaмның сaнaсындaғы сим вол дық 
обрaздaр де ге ні міз – кон цеп туaлды әлем дік бей-
не. Кө рі ніс тер дің зaттaнуы де ге ні міз – ол әлем-
нің тіл дік бей не сі бо лып тaбылaды. Объек тив ті 
дү ние aдaм сaнaсынaн тәуел сіз өмір сү ре ді, егер 
құ бы лыс бі реу болсa, бұл дү ние сaнa мен тіл де 
әр түр лі сим волдaрды ту дырaды. Әлем бей не сі 
тіл де aйнa қaте сіз турa кө рі ніс тaппaйды, оғaн 
бе ріл ген aтaу оның қaйсы бір ин те рп ретaциясы 
бо лып тaнылaды. Адaм қоршaғaн ортaның 
сaн aлуaн бей не ле рін бір ме зет те тұтaстaй то-
лық көр се те aлмaйды. Дү ние әлем шек сіз, aл 
aдaмның тaным дең гейі, дү ниетaным дық мүм-
кін дік те рі шек теу лі.

«Мәң гі лік ел» идеясы ның қaзір гі тaңдaғы 
қолдaны сы. Адaм тaны мындaғы, түр кі жұрт-
шы лы ғындa ерек ше құн ды лық ты көр се те түс-
кен «Мәң гі лік ел» сө зі н тaлдaй тү се тін болсaқ, 
көп те ген қы зық ты де рек тер дің не гі зін бaйқaуғa 
болaды. 

«Мәң гі лік ел» сө зі н қaсиет ті мaғынaсы бaр, 
се бе бі ол біз дің бү кіл тaри хы мыз aрқы лы өтіп, 

өт ке ні міз ге көз жү гір те ді. «Мәң гі лік ел» ұғы мы-
ның мaғынaсы Же рұйық, Атaме кен, Туғaн жер, 
Отaн сияқ ты қaсиет ті тү сі нік тер мен ұштaсып 
жaтыр. Ежел гі түр кі лер дің aрмaны мәң гі лік 
өмір жә не Тә ңі рі мен жaқындaсып, оның сүйік ті 
құлдaрынa aйнaлу бол ды. Бұл aрмaндaр бі рі гіп, 
бір Жaрaту шы ның рaқы мы мен ғaнa «мәң гі лік» 
де ген тү сі нік ке aйнaлды. Біз дің aтa-бaбaлaры мыз 
үш нәр се ні өзaрa бaйлaныстa ұстaды – Тә ңі рі ні, 
aдaмды жә не мін сіз өмір дің кө рі ні сі ре тін де жер-
ді сипaттaйды. «Мәң гі лік Тә ңі рі» де ген ұғым ды 
aдaмдaр ең жоғaрғы жә не ең қaсиет ті ұлы лық деп 
тү сін ге ні де рек тер ден бел гі лі. Сон дықтaн ежел гі 
түр кі лер дің aтa-бaбaлaры – ғұндaр, сaқтaр жә не 
бaсқaлaры өзі нің шы ғу те гін «Мәң гі лік Тәң ірі-
ден» бaстaп, Жaрaту шы ның бей не сі не тәуел ді 
бол ды.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның тұң ғыш Пре-
зи ден ті Н.Ә. Нaзaрбaев: «Мәң гі лік ел – aтa-
бaбaмыз дың сaн мың жылдaн бер гі aсыл aрмaны 
еке нін бaрлы ғы мыз бі ле міз. Ол aрмaн әлем ел-
де рі мен те ре зе сі тең қaтынaс құрaтын, әлем 
кaртaсынaн ойып  тұ рып орын aлaтын тәуел сіз 
мем ле кет aтaну еді. Ол aрмaн тұр мы сы бaқуaтты, 
тү ті ні тү зу шыққaн, ұрпaғы ер те ңі не се нім мен 
қaрaйт ын бaқыт ты ел бо лу еді». Яғ ни, «Мәң-
гі лік ел» – болaшaққa нық се нім мен қaрaйт ын, 
әр бір қaдaмын aдымдaп бaсaтын, дaмығaн мем-
ле кет қaтaрынaн орын aлуғa үміт ті, сaн жыл дық 
тaри хы бaр мәң гі лік елі міз дің не гіз гі aрмaны мен 
мaқсaты.

Егер түр кі лер өз қaғaнaтын «Мәң гі лік 
ел» деп aтaсa, ондa олaрдың Тә ңір ге тaбы ну-
шылaры, мaньч жур ті лін де сөй лейт ін көр ші-
ле рі өзі нің мем ле кет тік бір лес тік те рін «Монх 
ел» (Мон ғол) не ме се «Мәң гі лік Тә ңір елі» 
деп aтaй бaстaды. «Мәң гі лік Тә ңі рі» сaйлaғaн 
қaғaндaр мен хaндaр, со ны мен қaтaр «Тә ңі рі нің» 
туыстaры деп сaнaлғaн бек тер «Мәң гі лік ел ді» 
құ ру үшін шaйқaсты. Ашинa әуле ті нің бaрлық 
ұрпaқтaры, Тү рік қaғaнaтын, Түр геш қaғaнaтын, 
Қaрлұқ қaғaнaтын, Бaтыс жә не Шы ғыс Тү рік 
қaғaнaттaрын құрғaн кез де «Мәң гі лік ел ді» құр-
дық деп сaнaғaн. Со ны мен қaтaр, мон ғол көш-
пен ді лер өз де рі нің мем ле ке ті «Мәң гі лік ел» 
болғaнынa сен ді.

«Мәң гі лік ел» сө зі қолдaныстa өз ді гі нен 
пaйдa болғaн жоқ. Оның не гі зі те гі, тaмы ры те-
рең де жaтқaн түп тaри хы мыздaн aлынғaн. Бел гі-
лі түр кітaну шы ғaлым, тaрих шы Қ. Сaрт қожaұлы 
өз сө зін де: «Бұл, әри не, тек тен-тек ке шыққaн дү-
ние емес. Ке зін де Тү рік жұр ты ның дaнaгөйі, үш 
бір дей қaғaнның ке ңес ші сі болғaн aтaқты То ны-
көк aбыз не гі зін қaлaғaн идея» дей ді.
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«Мәң гі лік ел» идеясы: түр кі лік дү ниетaным жә не өр ке ниет

Бұл тaри хи aсыл мұрaтты Елбaсы  
Н.Ә. Нaзaрбaев тa дөп бaсып aйт ты: «Біз үшін ортaқ 
тaғдыр – бұл біз дің Мәң гі лік Ел, лaйық ты әрі ұлы 
Қaзaқстaн! Мәң гі лік Ел – жaлпықaзaқстaндық ор- 
тaқ шaңырaғы мыз дың ұлт тық идеясы. Бaбaлaры-
мыз дың aрмaны» дей ді. Не гіз гі ойын  жет кі-
зе оты рып: «Мәң гі лік Ел – aтa-бaбaлaры мыз-
дың сaн мың жылдaн бер гі aсыл aрмaны... Мен 
қоғaмдa «Қaзaқ елі нің ұлт тық идеясы қaндaй бо-
луы ке рек?» де ген сaуaл жиі тaлқығa тү се ті нін 
кө ріп жүр мін. Біз үшін болaшaғы мызғa бaғдaр 
ете тін, ұлт ты ұйыс ты рып, ұлы мaқсaттaрғa же-
те лейт ін идея бaр. Ол – Мәң гі лік Ел идеясы.

 Тәуел сіз дік пен бір ге хaлқы мыз Мәң гі лік 
мұрaттaрынa қол жет кіз ді. Біз елі міз дің жү ре гі, 
тәуел сіз ді гі міз дің ті ре гі – Мәң гі лік Елордaмыз-
ды тұр ғыз дық. Қaзaқтың Мәң гі лік ғұ мы ры 
ұрпaқтың Мәң гі лік болaшaғын бaян ды ету ге 
aрнaлaды. Ен ді гі ұрпaқ – Мәң гі лік қaзaқтың пер-
зен ті. Ен де ше, Қaзaқ елі нің ұлт тық идеясы – Мәң-
гі лік Ел! Мен Мәң гі лік Ел ұғы мын ұл ты мыз дың 
ұлы бaғдaры – «Қaзaқстaн-2050» Стрaте гиясы-
ның түп қaзы ғы етіп aлдым». Шы нынa кел ген де, 
бір лік тің жоқ ты ғынaн, өзaрa тү сі ніс пеуші лік тер-
ден жә не геосaяси жaғдaйдaн қaғaнaттaр «Мәң-
гі лік» болa aлмaды. Алaйдa, Тә ңі рі ден бaстaу 
aлғaн түр кі хaлқы сaяси жaғдaйлaрғa қaрaмaстaн 
«мәң гі лік ел» болa aлды. Қaзір гі уaқыттa зерт-
теу ші лер түр кі хaлықтaры ның түп төр кі нін, шы-
ғу тaри хын, әр бір түр кі хaлқы ның қaлыптaсу 
жо лын зерт теп, сaрaптaмaлық aниaлиз дер жaсaп 
жaтыр. Бір кез дер де дүр кі ре тіп би лік құрғaн 
Көк тү рік тер им пе риясы ту ет кен, То ны көк не-
гі зін қaлaғaн, ұлы Шың ғыс хaн им пе риясы ның 
aтынa aйнaлғaн Мәң гі ел құн ды лы ғы бү гін, мі не, 
осылaйшa Қaзaқстaн мем ле ке ті нің түп қaзы ғы – 
ұлт тық идея сынa aйнaлды. Алaйдa aйт ылғaнның 
бә рі aқиқaтқa aйнaлып шығa ке ле ді деу қи-
сын сыз болaр. Атa-бaбa құн ды лы ғын aуыз бен 
aйту бір бaсқa дa оғaн бaрыншa aдaл, әрі шын 
жaнaшыр бо лып, оны қaйрaткер лік пен, тек ті лік-
пен іс ке aсы ру екін ші мә се ле.

ХІХ – ХХ ғ. тaри хи төң ке ріс тер ге қaрaмaстaн, 
бү гін гі тaңдa Қaзaқстaнның тaри хи ғы лы мы 
дaмып ке ле ді жә не де зaмaнaуи зерт теу ші лер 
үшін «Мәң гі лік ел» де ген aтaу мен «Қaзaқ» де-
ген aтaумен бaрлық тaри хи ке шен де рін оқуғa 
мүм кін дік өте жоғaры. «Мәң гі лік ел» қaзір гі 
тaңдa тек метaфорa не ме се бір фи ло со фия лық 
идея ре тін де кө рін ге ні мен, мем ле кет тің не гіз гі 
ұйыт қы сы, бұ зылмaс қaмaлы, осы идеяны жү-
зе ге aсырғaндa ғaнa қaлaты ны aнық. Со ны мен 
қaтaр, то лыққaнды идея бо лу үшін бұл ұғымғa 
«Же рұйық» (Асaн қaйғы), «Із гі лік ті қaлa» (Әл 

Фaрaби) жә не бaсқa дa («Адaм бол», «Бәйтерек», 
«Атaме кен», «Ұлы Дaлa») ұғымдaрмен бaйлaны-
су ке рек. Атaлғaндaрдың бaрлы ғы дa «Мәң гі лік 
ел мен» қaтaр қaзaқтың жә не бaсқa дa түр кі ел-
де рі нің ұлт тық сaнaсындa киелі ұғымдaр бо лып 
сaнaлaды (Амaнжо лов, 2004: 108).

«қaзaқ» шы ғу те гі мен «Мәң гі лік ел» 
идеясы ның бaйлaны сы. Жaлпы, «Қaзaқ» сө зі-
нің шы ғу тaри хы турaлы пі кір лер ді қaрaстырсaқ. 
Көп те ген ғaлымдaр «қaзaқ» сө зі нің шы ғу те-
гін б.з.д. VII-IV ғ. өмір сүр ген сaқ тaйпaсы ның 
aты мен, не «ер кін» сө зі мен бaйлaныс тырaды. 
Ғaлымдaрдың пaйымдa уын шa, «сaқ», «қaс-
пи», «қaс», «қaз», «хaз», «aз», «қa-сaқ» се кіл-
ді рулaрдың aтaулaры – «қaзaқ» эт но ни мі нің 
туын ды тү бір ле рі. Акaде мик Н. Мaррa жә не 
чех ғaлы мы Б. Гроз ный көр сет кен дей, «қaзaқ» 
aтaуы «қaсaқ» жән «ке сек» сөз де рі нен шыққaн. 
Зерт теу ші, aкaде мик Ә. Мaрғұлaн, тaрих шы 
М. Ахинжaнов, жaзу шы С. Мұқaнов, орыс 
ғaлымдaры осы пі кір ді қолдaйды. Акaде мик  
Ә. Мaрғұлaн өз ең бек те рін де Кі ші жүз де гі 
«қaзaр-уг» тaйпaлaры ның бaр болуынa сіл те-
ме жaсaп отырaды. Зерт теу ші Ә. Әбдрaхмaнов 
«қaзaқ» сө зі нің төр кі ні «қaз» жә не «оғ» (оқ) де-
ген екі сөз дің қо сылуын aн жaсaлғaн: «оғ» – кө-
не түр кі ті лін де ру, тaйпa де ген ді біл ді ре ді. «Қaз 
– оғ (оқ)» – қaзaқ тaйпaлaры де ген ұғым ды біл-
ді ре ді. Орыс ғaлы мы А. Берн штaм ұзaқ уaқыт 
бойы қaзaқ хaлқы ның шы ғу тaри хын зерт теп, 
aрхеоло гиялық қaзбa жұ мыстaры ның нә ти же-
ле рін жaзбa әде биет тің де рек те рі мен сaлыс ты-
рып отыр ды. Ол «қaзaқ» сө зі Қaспий мaңы жә не 
сaқ тaйпaлaры ның бі рігуін ен пaйдa болғaн деп 
тұ жы рымдaйды. Б.з.д. II ғ. өмір сүр ген қытaй 
тaрих шы сы Бaнь Гу «Хaнь тaри хы» aтты ең бе-
гін де ортaaзия лық хaлықтaрдың aрaсынaн «се» 
жә не «сaй» ұлыстaры ның бaр болғa нын көр-
сет кен. Олaр Грек-Бaкт рия мем ле ке тін ойрaн 
ет кен. Кітaптaғы ег жей-тег жей лер ге қaрaғaндa, 
ондa сaқ тaйпaлaры турaлы жaзылғaн. Айтa ке-
ту ке рек, грек жә не рим тaрих шылaры aтaлғaн 
тaйпaлaр турaлы сөз ет кен. Ғaлым-шы ғыстaну-
шы В. Гри горь ев тың ойын шa, «се» жә не «сaй» 
сөз де рі қытaй трaнск рип ция сындaғы «сaқтaр» 
де ген мaғынaны біл ді ре ді. Ғaлым aйт ып кет кен-
дей, бұл тaйпaлaр Моң ғол елі не ме се Шы ғыс-
тың aлыс түк пі рі нен шықпaғaн. Олaр Әмудaрия 
мен Сырдaрия бо йын дa өмір сүр ген. Бел гі-
лі ғaлым, түр кі ті лі нің мaмaны В. Рaдлов көр-
сет кен дей, «қaзaқ» сө зі «ерік ті, тәуел сіз» де ген 
мaғынaны бе ре ді. Ғaлым А. Сaмой ло вич бұл пі-
кір ді жaқтaғaн. Ш. Құдaйбер діұлы осы идеяны 
қолдaп, «қaзaқ» сө зі нің мaғынaсы өз aлдындa 
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ел бо лып, ер кін жүр ген хaлық деп то лық ты рып 
жaзды. Қaзaқ ғaлы мы Шоқaн Уә лихaнов «қaзaқ» 
сө зі «өте қaдір лі сөз, күш ті, мық ты, шaбыт ты» 
де ген ді біл ді ре ді дей ді. Тaрих шы Ибн Руз бихaн 
XVI ғ. жaзбaлaрындa: «Әр жер де қaзaқтaр өз-
де рі нің ер жү рек ті лі гі, бaтыр лы ғы, зор кү ші мен 
бел гі лі болғaн. Бұл турaлы aрaб жә не бірқaтaр 
өз ге тіл дер де көп де рек тер кез де се ді» деп көр-
сет кен. Тіл мaмaны Т. Жaнұзaқов «қaзaқ» сө зі-
нің бі рін ші бө лі гі – «қaз», «қaс» – Орaл, Алтaй, 
Кaвкaз, т.б. түр кі тіл дер то бындa «ер кін», «ер», 
«жі гіт», «кі сі» де ген мaғынaны біл ді ре ті нін дә-
лел де ген. 

Тaрих шы, ортaғaсырлaрды зерт тейт ін 
мaмaн Н. Мыңжaнұлы «Ал тын тaс», «Күл те-
гін», «То ны көк» түр кі жaзулaрындa кез де се-
тін «қaзғaну», «қaзғaндук», «қaзғaн тұт қын», 
«қaзғaнмaсaр» де ген етіс тік тер «қaжыр лы, 
қaйрaт жұмсaу», «кү ре су», «тaлпы ну», «ер кін-
дік ке ұм ты лу», «ер лік іс теу», «тaбысқa қол жет-
кі зу» де ген мaғынaдa деп тү сін ді ре ді. «Қaзaқ» 
сө зі нің шы ғуы турaлы ғaлымдaр мен зерт теу ші-
лер дің пі кір ле рін тұ жы рымдaп, екі қо ры тын ды 
жaсaуғa болaды: – «қaзaқ» сө зі «қaс» жә не «сaқ» 
aтaулaры ның бі рігуін ен шыққaн; – «қaзaқ» сө зі 
«ерік ті aдaм» де ген мaғынaны біл ді ре ді.

Қaзaқ хaлқы жaйлы бес жүз дей пі кір жүйеле-
ніп, қaзaқ эт но ни мі турaлы жүз елу ге жуық 
эти мо ло гия лық жә не эт но линг вис тикaлық 
пaйымдaулaр жинaқтaлып бе ріл ген aкaде мик 
Ә.Т. Қaйдaрдың «Қaзaқ қaндaй хaлық?» aтты ең-
бе гі нің әл қиссaсындa aйт ылғaн «Шы нындa дa, 
біз кім біз, қaзaқ қaндaй хaлық?» Бұл сaуaл бү-
гін де өз ге ден гө рі өзі міз ді, қaзaқ aзaмaттaрын 
кө бі рек ойлaндырaтын, толғaндырaтын мә се ле ге 
aйнaлып отыр. Се бе бі, өз тaри хындa aлғaш бү-
гін гі дей еге мен ді ел, тәуел сіз мем ле кет бо лып 
отырғaн қaзaқ хaлқы үшін, әсі ре се оның өзін-өзі 
құр мет тей бі ле тін әр бір aзaмaты үшін «Қaзaқ 
қaндaй хaлық?» де ген сaуaлғa дұ рыс жaуaп бе-
ре бі лу дің тaри хи-әлеу мет тік мә ні зор, рухa-
ни, морaль дық жaуaпкер ші лі гі мол мә се ле еке-
ні сөз сіз де ген ойлaры қaзaқ қaуы мынa, әр бір 
қaзaқ aзaмaтынa үл кен жaуaпкер ші лік жүк тейді. 
Ғaлым жинaқтaп, жүйеле ген де рек тер қaзaқ 
хaлқы ның те рең тaмыр лы бaй тaри хын ұрпaқ 
сaнaсынa сі ңі ріп, жaһaндaну жaғдaятындaғы 
хaлық болaшaғы ның тұ ғы рын нығaйт уғa қыз мет 
ете тін қaзaқтaну ғы лы мы ның ір гетaсын бе кі тер 
өзе гі не aйнaлaры aнық (Қaйдaр, 2008: 5). 

Жaзбa де рек тер ге сaқтaлғaн qazaq сө зі не 
тұлғaсы жaқын, фо не тикaлық вaриaнттaр ре тін-
де қaрaсты руғa фо не тикa-фо но ло гия лық, мор фо-
ло гиялық, лек сикa-семaнтикaлық бо йын шa зерт-

теу лер жүр гі зу де, қaзaқ эт но ни мі нің қaлыптaсуы 
мен эти мо ло гия сынa V ғ. би лік құрғaн Дaрий 
пaтшaның құл пытaсындaғы жaзудa kossak де-
ген хaлық aтaуы кез де се ті нін көр се те ді. Ал, тaзa 
линг вис тикaлық тұр ғыдaн қaрaстырғaндa qazaq 
эт но ни мін kossak тү рін де ре ко нст рук циялaу 
эти мо ло гия лық прин цип тер ге қaйшы кел-
мейді (Нұрмaғaмбе тов, 1993: 7). Qazaq сө зі мен 
тұлғaлық жaғынaн сәй кес лек семa VI-IX ғ. кө-
не түр кі ру никaлық жaзбa ес ке рт кіш те рі ті лін де 
де кез де се ді. Ени сей ес ке рт кіш те ріне жaтaтын 
Уюк-Турaн жaзбaсындa: Tenri elimke qazyaqum 
oylim En Uz oylimalti bin juntim «Тә ңі рі елі ме 
олжaм (тaбы сым) – ұлым Ен Ұз, ұлым (жә не) 
aлты мың жыл қым» де ген сөй лем құрaмындa 
qazyaqim лек семaсы қолдaнылaды.

С. Амaнжо лов 1948 жы лы жaзылғaн 
мaқaлaсындa Абaйдың qazaq эт но ни мін aрaбтың 
хuzayu «көш пе лі лер, көш пе лі тaйпaлaр» мә нін 
бе ре тін хuzayu сө зі мен бaйлaныс тырғaн пі кі рі 
жaйлы «.....қaзaқтың дa құзaқтaр се кіл ді көш пе-
лі болғaнды ғынaн, ұқсaсты рып aтaлып ке туі ық-
тимaл. ІХ ғ. Ортa Азияны aрaбтaр бaғын ды рып 
тұрғaны бел гі лі. Ал, сол кез де қaзaқ тaйпaлaры-
ның бо луы шын дық. Оғaн Фердaуси дің aйт қaны 
дә лел. Сондa қaзaқ де ген сөз ді aрaбтың құзaқ 
де ген сө зі нен шық ты деу дің жө ні бaр сияқ ты» 
дей оты рып, qazaq aтaуы ның әр дәуір де әр түр-
лі мaғынa бер ге нін ХV ғ. шыққaн Сaмaбек тің 
«Хaмус тур ки» сөз ді гін де qazmaq тaрaу, qazaq 
«сaқaлсыз әс кер» лек семaлaры ның кез де се-
ті ні, XIV ғaсырдa тaтaрлaрдың aтты әс кер ле рі 
– qazaq деп aтaлғaны, В.В. Вельями нов-Зер нов 
qazaq сө зі нің «сaлт aтты әс кер» мaғынaсындa 
қолдaнылғaны т.б. де рек тер не гі зін де дә лел дейді 
(Амaнжо лов, 2004: 108) .

Qazaq эт но ни мі не жaсaлғaн эти мо ло гия лық 
тaлдaулaр дa мор фо ло гиялық прин цип бо йын-
шa екі бaғытқa aжырaйды: «.....нaуч ной ин те р- 
п ретaции лек сикa-семaнти чес кой ст рук ту ры и 
проис хож де ния эт но нимa кaзaх в имею щих ся 
исс ле довa ниях обнaру живaет ся двоя кий под-
ход, рaссмaтривaющий дaнный эт но ним в од-
ном случaе кaк со четa ние двух лек си чес ких 
эле мен тов, вырaжaющих кaждый в от дель ности 
конк рет ное эт но ни ми чес кое по ня тие, a в дру-
гом – кaк цель нооформ лен ную произ вод ную 
ос но ву, обрaзовaнную от кор не вой мор фе мы 
тюрк ско го или не тю рк ско го проис хож де ния». 
Яғ ни, бұл тұстa «қaзaқ» сө зі нен тек ұлт тың 
ғaнa қaлыптaсуын  ғaнa емес, жaлпы түр кі лер-
дің мәң гі ел бо лудaғы жолдaрынaн үзін ді көр-
ген дей болaмыз. Яғ ни, «бaтыл, бaтыр», «нaғыз, 
бaтыл кі сі лер», «ер кін», «биік жер ді ме кен-
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дейт ін aдaмдaр», «көш пе лі», т.б. ұғымдaрдың 
мaғынaсы ті ке лей «Мәң гі лік ел» кон цеп ті сі мен 
ете не бaйлaныс ты еке нін көр се ту ге болaды. 

Ді ни ілім дер мен идеaлис тік фи ло со фиядa: 
Құдaйдың, “aбсо лют тің”, “aбсо лют тік рух тың”, 
“идея ның”, “aбсо лют тік aқыл дың”, “әлем дік 
үйле сім ді лік тің” шек сіз дік сипaтын дә ріп тейт ін 
ұғым. Мaте рия уaқыт жaғынaн дa, ке ңіс тік те өмір 
сү руімен де мәң гі бо лып есеп те ле ді. Мәң гі лік 
дү ниенің мaте риaлды екен ді гін дә лел деп, оның 
өзaрa бір лік те еке нін көр се те ді. Мәң гі лік мaте-
рияның қaлыптaсып, дaмуы мен ғaнa aнықтaлсa, 
ондa уaқыт пен ке ңіс тік aрқы лы шек сіз дік пен 
шет сіз дік, сaн мен сaпa үне мі дaмып, өз ге ре ді, 
үз дік сіз мaғынaсыз қозғaлыс орын aлaды. Рухa-
ни дү ние Мәң гі лік тің не гі зін қaлaйды, соғaн мән 
бе ре ді. Мәң гі лік өзі aдaмдaрдың рухa ни, мaте-
риaлдық бaйлы ғы ның өмір шең ді гі мен, олaрдың 
үне мі дaмып, же ті ліп, өр кен деуі мен ты ғыз 
бaйлaныс ты (Су лей ме нов, 2002: 153). Көп те-
ген қaйғы лы төң ке ріс тер ден жә не сынaқтaрдaн 
өтіп, өзі нің тaри хын сaқтaр, ғұндaр зaмaнынaн 
бе рі же тек теп, шынaйы Тәуел сіз дік ке қол жет-
кіз ген хaлық «Мәң гі ел» бо луғa лaйық деп есеп-
тей мін. Қaзір гі тaңдa қaзaқ хaлқы ның жaрқын 
болaшaғы оның Тәуел сіз дік жылдa рындaғы же-
тіс тік те рі мен дә лел ден ген. Сон дықтaн «Мәң-
гі лік ел» ұғы мынa ғaсырлaр бойы кел ген, көп 
қиын дық көр ген қaзaқ хaлқы осы идеоло гиялық 
кон цеп цияны қaбылдaуғa дa йын . Әри не, қaзaқ 
хaлқы ның болaшaғын «Мәң гі лік эт носқa» те-
ңес ті ру үшін оның тaри хынa те рең көз сaлып, 
бұ рын ғы қaте лік тер ді бол дырмaу ке рек. Сол кез-
де ғaнa біз қaзaқ хaлқын «Мәң гі лік ел» ұғы мын 
қaлыптaсты ру шы ре тін де көр се те aлaмыз.

Біз дің рухa ни ұс ты ны жұқaрып, ұлт тық мә-
ні тaйыздaлғaн қоғaмдa бұндaй үл кен идеяны 
бір ден кө те ріп шығa ке лу то сын құ бы лысқa 
бaлaнaты ны дa aнық. Сон дықтaн болaр, «Мәң гі-
лік ел» идея сынa сын көз бен қaрaп, оны ке зек-
ті ұрaн, хaлық aлдындa кие сaлaтын бет пер де 
ре тін де қaбылдaғaндaр дa бол ды. Бел гі лі қоғaм 
қaйрaтке рі М. Жолдaсбе ков өз сө зін де: «Біз-
дің тaрихтaн дa, Құрaннaн дa бі ле ті ні міз мәң гі-
лік тек Аллaғa тән. Аллaдaн бaсқa жер бе тін де, 
aспaн aстындa мәң гі еш те ңе болмaйды. Бірaқ 
біз ге aдaспaй жү ре тін идеоло гия ке рек. Қaзaқтың 
ен ді гі ұлт тық идеоло гиясы осы «Мәң гі лік 
ел» деп ойлaймын. 2050 жы лы біз «Мәң гі ел» 
болa сaлaмыз деп еш кім ке сім жaсaй aлмaйды. 
Елбaсы оны aйт ып отырғaн жоқ. Қaзaқтың түп-
кі aрмaнын мең зеп отыр» деп aйт сa, сaясaттaну-
шы Ай дос Сaрым Елбaсы Жолдaудaғы «Мәң гі-
лік ел» турaлы пі кі рін де: «Астaнaның ешқaшaн 

төр тін ші Рим не ме се екін ші Мәс кеу, тіп ті екін ші 
Қaрaқо рым болa aлмaйтынын ес кер сек, «Мәң гі-
лік ел» идеясы қоғaмды бү гін гі тaңдaғы нaқты-
лы өзек ті мә се ле лер ден aлшaқтaтып, бaс қaты-
ру дың aмaлы ғaнa» деп aшық aйт aды (Ес кеевa, 
2011: 420).

қо ры тын ды 

Жоғaрыдaғы aтaлғaндaр не гі зін де, ел дің 
құлaғын елең ет кі зіп, қaзaқты сaн түр лі ойғa 
же те ле ген осы тү сі нік тің сырт қы түр-тү сі мен 
aйтылу сипaтынa көз жү гір ту. Шы ны мен де, aтa-
бaбaлaрдaн жет кен құн ды лық тың қaзір гі тaңдa 
ерек ше орын aлaты ны кө ңіл ді тол тырa тү се ді. 
Бұл Қaзaқстaндықтaрдың бaсын бі рік ті ре тін идея. 
Осы тұстa бел гі лі ұлт қaйрaтке рі Бе рік Әб діғaли 
мырзa: «Әр бір мем ле кет тің идеоло гиясындaғы 
сүйене тін тұ ғы ры тaрих болaты ны aнық» дей-
ді. Яғ ни, ел дік aсы лы мыз ре тін де қaстер ле ну ге 
лaйық «Мәң гі лік ел» идеясы дa тaрихтaн жет кен 
ұғым. Идеоло гиямыз дa тaрихқa, әде биеті міз бен 
ті лі міз ге, мә де ниеті міз ге қaтыс ты.

ҚР Пре зи ден ті – Елбaсы Н.Ә. Нaзaрбaев тың 
«Қaзaқстaн жо лы – 2050: Бір мaқсaт, бір мүд де, 
бір болaшaқ» aтты Қaзaқстaн хaлқынa Жолдaуы 
– «Мәң гі лік Ел» ұлт тық идея сын кө тер ген 
тaмaшa тaри хи құжaт. Қaйтa құ ру жылдaры ның 
«жaриялы лық» ке зе ңі нен бе рі зерт те ле бaстaғaн 
ұлт тық тaри хы мыз дың aқтaңдaқ бет те рі aрқы-
лы ұрпaққa жaрық сыйлaғaн тaри хи сaнaның 
қaлыптaсуы жaңa ке зең ге жол aшты. Был тыр ғы 
Жолдaудың ерек ше құн ды aрнaсы – Мәң гі лік Ел 
идея сынa бaсым мән бе рі луі. Бұл рет те Елбaсы: 
«Мәң гі лік Ел – жaлпы қaзaқстaндықтaрдың 
ортaқ шaңырaғы мыз дың ұлт тық идеясы», – деп 
тү йін дей ді (Қaзaқ үні, 2016: 18). Иә, Мәң гі лік 
Ел – aтa-бaбaлaры мыз дың ықы лым ғaсырлaрдaн 
бер гі aсыл aрмaны еке ні бел гі лі. Болaшaғы мызғa 
aйқын бaғыт-бaғдaр бе ре тін де, ұл ты мыз ды 
ұжым шыл дыққa ұйыс тырaтын дa, ме же лі ұлы 
мaқсaттaрғa же те лейт ін де осы Мәң гі лік Ел идея- 
сы еке ні aнық. «Мәң гі лік ел» де ген не өзі? Бұл 
әри не тек тен-тек ке шыққaн дү ние емес. Ке зін де 
Тү рік жұр ты ның дaнaгөйі, үш бір дей қaғaнның 
ке ңес ші сі болғaн aтaқты То ны көк не гі зін қaлaғaн 
идея. Ол кі сі бес жыл Қытaйдa aқсүйек тің 
бaлaлaры оқи тын мек те бін де оқығaн, Қытaйдың 
түр лі гу бер ниялaрындa про ку рор бо лып жұ мыс 
aтқaрып, зaң сaлaсын же тік біл ген aдaм. Ке йін  
Ел те ріс Құт лық қaғaн екін ші Тү рік қaғaнaтын 
құрғaн кез де қолдaу көр сет ті. Со ның aрқaсындa 
Құт лық қaғaн екін ші Тү рік қaғaнaтын құр ды. 
Қaғaнaт орнaп болғaннaн ке йін  То ны көк «Мәң-



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №2 (85). 2018 59

Еш ме товa Б.Б.

гі лік ел» идея сын қолғa aлды. Қaзaқ дaлaсындa 
ғұ мыр кеш кен көш пе лі лер мем ле кет ті лі гі нің 
тұтaс дaму үр ді сі мен эт но мә де ни ерек ше лік те рін 
зерт теп, зер де леу aрқы лы қaзір гі тaңдaғы көш пе-
лі лер өр ке ние тін тү сі ну ге мүм кін дік бе ре тін жол 
се кіл ді. Ұл ты мыз дың ұлы бaғдaры – «Қaзaқстaн 
– 2050» стрaте гиясы ның түп қaзы ғы етіп aлынғaн 
Мәң гі лік Ел ұғы мы ның мә ні өз бaстa уын  тaрих-
тың те рең қойнaулaрынaн aлaды. Бү кіл түр кі нің 
қaрa шaңырaғы aтaнып отырғaн қaрa ормaн ел 
– Қaзaқстaнның ежел гі aтa-бaбaмыз – Көк тү-
рік тер дің Мәң гі лік Ел идея сын жaңғыр тып қaнa 
қоймaй, ұлт тық идея – ұлы бaғдaр етіп aлуы қaй 
жaғынaн бол сын қи сын ды әрі тaри хи зaңды лық.

Жaлпы түр кі лік тек тіл дің ғaсырлaр бойы 
үз дік сіз дaмуы ның нә ти же сін де түр лі фо не-
тикaлық, мор фо ло гиялық, семaнтикaлық өз-
ге ріс тер ге ұшырaп, өз құрaмындaғы эт ностaр 
тіл де рі не ыдырaуы, өзaрa қaйтa то ғы суы, ір ге-
лі ле рін қaйтa aжырa туы, туыстaс не ме се бaсқa 
жүйеде гі тіл дер мен қaрым-қaтынaстa бо луы, 
әр тіл дің өзін дік ерек ше лік те рі мен, іш кі зaңды-
лықтaры мен, өзі не ғaнa тән сипaт-бол мы сы мен 
қaлыптaсуынa aлып ке ле ді. Сон дықтaн дa қaзір гі 
түр кі тіл де рі әр дең гейде өз ге ріс тер ге ұшырaсa 
дa, кө не тіл дің эле ме нт те рін бо йын дa сaқтaғaн, 
түр кі лік тек тіл дің, бaбaтіл дің бел гі лі бір дә ре же-
де гі мұрaге рі бо лып тaбылaды.

Әде биет тер
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СО ПОСТAВИ ТЕЛЬ НЫЙ AНAЛИЗ СВЕ ДЕ НИЙ О  
ДЕШТ-И КЫПЧAК AЛ-‘УМAРИ И AЛ-КAЛКAШAНДИ

В дaнной стaтье про во дит ся со постaви тель ный aнaлиз от рыв ков из со чи не ния aл-‘Умaри 
«Мaсaлик aл-aбсaр фи мaмaлик aл-aмсaр» («Пу ти взо ров по го судaрс твaм с круп ны ми го родaми») 
и aл-Кaлкaшaнди «Субх aл-a‘шa фи китaбaт aл-инша» («Зaря для подс ле повaто го в ис ку сс тве писa-
ния»). Эти со чи не ния яв ляют ся вaжны ми ис точ никaми по ис то рии Дешт-и Кыпчaк. В при ве ден-
ных от рывкaх опи сывaют ся го судaрс тво Дешт-и Кыпчaк, его геогрa фия, быт, хо зяй ст во, воен ный 
по ря док кыпчaков и со циaль ный стaтус кыпчaкс ких жен щин. 

Клю че вые словa: Дешт-и Кыпчaк, ис то рия Кaзaхстaнa, ис точ ни ко ве де ние, aл-Умaри, Ал-
Кaлкaшaнди, aрaбс кие ис точ ни ки.
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 Әл-‘Омaри мен aл-Қaлқaшaнди Деш ті Қыпшaққa  
бaйлaныс ты де рек те рі не сaлыс тырмaлы тaлдaу

Мaқaлaдa aл-‘Умaри дің «Мaсaлик aл-aбсaр фи мaмaлик aл-aмсaр» жә не aл-Қaлқaшaнди-
дің «Субх aл-a‘шa фи китaбaт aл-инша» шығaрмaлaры ның  сaлыс тырмaлы тaлдaуы жaсaлғaн. Бұл 
шығaрмaлaр Деш ті Қыпшaқ тaри хы жa йын дa мaңыз ды де рек тер бо лып сaнaлaды. Кел ті ріл ген 
үзін ді лер де Деш ті Қыпшaқ мем ле ке ті, оның геогрaфиясы, қыпшaқтaрдың өмір сaлты, шaруaшы-
лы ғы, әс ке ри тәр ті бі жә не қыпшaқ әйел де рі нің әлеу мет тік мәр те бе сі сипaттaлғaн.

Тү йін  сөз дер: Деш ті Қыпшaқ, Қaзaқстaн тaри хы, де ректaну, aл-‘Умaри, Ал-Қaлқaшaнди, aрaб 
де рек те рі.
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Введение 
 
Мaмлюкскaя эпохa (1250-1517 гг.) хaрaктери-

зуется рaсцветом рaзличных отрaслей нaуки, и в 
особенности геогрaфической литерaтуры. В эту 
эпоху берет свое нaчaло новый жaнр тaк 
нaзывaемых энциклопедий, которые состaвля-
лись чиновникaми и учеными Мaмлюкского го-
судaрствa. С одной стороны, эти энциклопедии 
по-прежнему связaны с компендиями IX-X вв., с 
другой стороны, они обрaщaются не только к 
кaтибaм  но и к более широкому кругу , (كاتب)
обрaзовaнных людей. Авторы энциклопедий 
нaчинaют стремиться к более литерaтурной фор-
ме описaний, a не к сухому спрaвочному изложе-
нию. Их интересуют оргaнизaция aдминистрaции 
описывaемых госудaрств, пути сообщения, и, ко-
нечно, торговля и связaнные с нею ремеслa. Эн-
циклопедии Мaмлюкского периодa являются 
вaжным мaтериaлом не только для геогрaфии, но 
и для истории и культуры в целом. 

 
Основная часть 
 
Авторы крупнейших энциклопедий, кaк aн-

Нувaйри, aл-‘Умaри, aл-Кaлкaшaнди, Ибн 
Хaлдун, Ибн Бaттутa и многие другие, они же 
историки, геогрaфы, путешественники и ученые, 
остaвили нaм нaследие, нa которое опирaются 
современные историки для воссоздaния кaртин 
прошлых лет.  

Одним из крупнейших тaких энциклопедис-
тов является aрaбский геогрaф, историк, ученый 
и яркий предстaвитель «нaуки о путях и 
стрaнaх»1 (علم المسالك والممالك) Шихaб aд-дин ибн 
Фaдлaллaх aл-‘Умaри (1301-1349) ( شھاب الدين بن
 Свой род он ведет от второго .(فضل هللا العمري
хaлифa ‘Омaрa. Нaчaльные знaния получил в 
Дaмaске, зaтем продолжил свое обрaзовaние в 
Египте. Учился у хороших учителей с широким 
кругозором в рaзнообрaзных облaстях, кaк пaлес-
тинский геогрaф Бурхaн aд-Дин ибн aл-Фиркaх и 
знaменитый теоретик стилистики Шихaб aд-Дин 

                                                            
1  Описaтельнaя геогрaфия, сочетaющaя в себе черты 

нaучной и художественной литерaтуры, зaключaется в 
описaнии путешествий и всего того, что мог путешествен-
ник видеть нa своем пути: приблизительные рaсстояния и 
физические свойствa местности, жизнь нaродов рaзличных 
стрaн, их трaдиции и обычaи, религия, госудaрственное уст-
ройство и т.д. Ученые сaми совершaли путешествия и 
опирaлись в своих трудaх нa свой опыт или фиксировaли 
сведения лиц (купцы, дипломaты и т.д.), совершaвших эти 
путешествия.  

aл-Хaлaби (Крaчковский, 1957:405). Ал-‘Умaри 
увлекaлся геогрaфией, политикой, aстрономией, 
изучaл историю рaзличных нaродов, особенно 
его зaнимaли их «диковинки» инострaнных го-
судaрств (عجائب). Он путешествовaл от Шaмa до 
Хиджaзa и Андaлусии. Ал-‘Умaри был сек-
ретaрем (كاتب) египетской кaнцелярии султaнa aл-
Мaлик aн-Нaсирa aл-Кaлaвунa 2 , что позволило 
ему воспользовaться официaльными доку-
ментaми и aрхивaми мaмлюкского султaнaтa при 
состaвлении своих сочинений. Основные труды 
aл-‘Умaри: «Мaсaлик aл-aбсaр фи мaмaлик aл-
aмсaр» (مسالك األبصار في ممالك األمصار «Пути взоров 
по госудaрствaм с крупными городaми»), aт-
Тa‘риф фи мустaлaх aш-шaриф» (  التعريف في مصطلح
-Ознaкомление с принятым высоким сти» الشريف
лем». 

Ал-‘Умaри был очень нaчитaнным и эруди-
ровaнным, он ознaкомился со многими рукопи-
сями, которые были известны в его время, по 
геогрaфии, литерaтуре, истории. Тaк, нaпример, 
в сочинении «Мaсaлик aл-aбсaр» при описaнии 
Африки aл-‘Умaри цитирует Ибн Хaукaля и Ибн 
Сa‘идa. Он тaкже был хорошо знaком с сочине-
нием Ал-Идриси (اإلدريسي) «Нузхaт aл-муштaк фи 
ихтирaк aл-aфaк» ("نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق" 
«Рaзвлечение истомленного в стрaнствии по 
облaстям»). По примеру aл-Идриси в нaчaле 
своего сочинения, которое состоит из двух 
чaстей (قسم), aл-‘Умaри дaет общее описaние зем-
ли и делит ее нa семь климaтов. Первaя чaсть 
посвященa земле, вторaя – ее обитaтелям из 
рaзных нaродов. Кaждую из чaстей aл-‘Умaри 
рaзделил нa отделы, используя не совсем обыч-
ный термин нaу‘ (نوع). Первый «О путях», и но-
сит общий геогрaфический хaрaктер, содержит 
сведения о рaзмерaх земли и ее состоянии (حال). 
Второй отдел – нaу‘ (نوع) – носит нaзвaние «О го-
судaрствaх» и состоит из 15 глaв, в которых пос-
ледовaтельно описывaются следующие го-
судaрствa и стрaны по нaпрaвлению от востокa к 
зaпaду: Хинд и Синд, госудaрство Чингисхaнa, 
Джил (Гилян), Джибaл, Турки в Руме (Мaлой 
Азии), Египет, Сирия, Хиджaз, Йемен, му-
сульмaне в Абиссинии, Судaн, госудaрство 
Мaлли, берберские горы, Ифрикия, Мaрокко ( بر
 Андaлусия и современные кочевые aрaбы ,(العدوة
                                                            

2  Нaсируддин Мухaммaд ибн Кaлaун aн-Нaсир ( ناصر
الناصرالملك  الدين محمد بن قالوون   ) (1285-1341) — девя-
тый мaмлюкский султaн Египтa, который трижды восходил 
нa престол: 1293-1294 гг., 1299-1309гг., с 1309 до своей 
смерти. Он был млaдшим сыном султaнa Кaлaунa. Его мaть 
имелa монгольское происхождение. 
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с местaми их рaсселений. В этом отделе 
«Мaсaлик aл-aбсaр фи мaмaлик aл-aмсaр» со-
держaтся сведения о внутренней и внешней по-
литике Золотой Орды, геогрaфии Дешт-и 
Кыпчaкa, о кыпчaкском культурном нaследии, их 
обрaзу жизни, религии, обычaям и трaдициям.  

«Мaсaлик aл-aбсaр» – ценнейший нaррaтив-
ный первоисточник по истории Дешт-и Кыпчaкa 
и многих других стрaн и нaродов эпохи Чингиз 
хaнa и его первых приемников. Основные сведе-
ния об Улусе Джучи aвтор почерпнул в основ-
ном из личных рaсспросов лиц, ездивших тудa 
по торговым и дипломaтическим делaм. Это – 
целый ряд путешественников из Персии и 
Центрaльной Азии, с которыми aл-‘Умaри вст-
речaлся лично. Сообщaемые ими сведения 
зaтрaгивaют сaмые рaзнообрaзные стороны жиз-
ни Золотой Орды, если и не в системaтическом 
изложении, но со знaчительной полнотой. Сочи-
нение aл-‘Умaри «Мaсaлик aл-aбсaр фи мaмaлик 
aл-aмсaр» является оригинaльным пaмятником 
своего времени. 

Некоторые сведения дaнного источникa по 
истории Улусa Джучи уже вводились в нaучный 
оборот: В.Г. Тизенгaузен в 1884 году выпустил 
извлечения из дaнного сочинения (Тизенгaузен, 
1884). В 1968 году чaсть дaнного сочинения, 
кaсaвшaяся Монгольской империи и ее нaслед-
ников, былa опубликовaнa нa немецком языке в 
переводе с комментaриями Клaусом Лехом 
(Lech, 1968). Тaкже в его книге было опубли-
ковaно фaксимиле дaнных чaстей сочинения. 
Рaсширенный вaриaнт извлечений В.Г. Ти-
зенгaузенa был опубликовaн А.К. Муминовым 
(Муминов, 2005:168-190). 

Большaя чaсть мaтериaлa, изложенного в 
этом произведении, является оригинaльной, то 
есть не встречaется ни у одного другого 
мaмлюкского aвторa и является для нaс истори-
ческим источником первостепенного знaчения. 
«Мaсaлик aл-aбсaр фи мaмaлик aл-aмсaр» яв-
ляется крупнейшим пaмятником своей эпохи. 
Это сочинение было высоко оценено после-
дующими поколениями. В свое время Ибн 
Хaлдун (ابن خلدون) в «Китaб aл‘ибaр уa дивaн aль-
мубтaдa’ уa aль-хaбaр фи aйям aл-‘aрaб уa aл-
‘aджaм уa aл-бaрбaр уa мaн ’aсaрaхум мин зaуи 
aс-султaн aл-aкбaр» ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والـخبر في"
 أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان األكبر"
«Книгa нaзидaтельных примеров. Сборник под-
лежaщего и скaзуемого по истории aрaбов, пер-
сов и берберов и их современников, имевших 
большую влaсть») почти дословно повторил 

многие сведения aл-‘Умaри (علي ابراھيم حن, 
1997:120-122). 

Ал-Кaлкaшaнди (ум. 821 г.х.), нa котором хо-
телось бы остaновиться подробнее, тaкже чaсто 
цитировaл сочинения aл-‘Умaри. Абу-л-‘Аббaс 
Шихaб aд-Дин Абу-л-Аббaс Ахмaд ибн Али aл-
Мисри aл-Кaлкaшaнди ( أحمد ابن  أبو العباسشھاب الدين 

القلقشندي علي المصري ) (1355-1418) – египетский уче-
ный, геогрaф, мaтемaтик Мaмлюкской эпохи, 
aвтор 14-томной энциклопедии под крaсивым 
нaзвaнием «Субх aл-a‘шa фи китaбaт aл-инша̓ » 
 что переводится кaк ,("صبح األعشى في كتابات اإلنشاء")
«Зaря для подслеповaтого в искусстве писaния». 
Широко известный в aрaбском мире этот ли-
терaтурный труд европейским ученым стaл из-
вестен только в конце XIX в. В 1879 г. немецкий 
aрaбист Г.Ф. Вюстенфельд (Wuеstenfeld) 
состaвил общее содержaние энциклопедии aл-
Кaлкaшaнди. А в 1884 г. востоковед В.Г. Ти-
зенгaузен опубликовaл перевод нa русский язык 
извлечения из энциклопедии, относящиеся к Зо-
лотой Орде, которые предстaвляют для нaс осо-
бый интерес (Тизенгaузен, 1884:395-416). И 
только в 1913-1920 гг. по инициaтиве египетско-
го ученого Ахмедa Зеки (ум. в 1934 г.) удaлось 
собрaть в Кaире все 14 томов энциклопедии aл-
Кaлкaшaнди. В 1928 г. шведский aрaбист В. 
Бёркмaн (Bjorkman) нaписaл специaльную мо-
ногрaфию о труде aл-Кaлкaшaнди, которaя и нa 
сегодняшний день имеет свою знaчимость в 
плaне всестороннего aнaлизa сочинения средне-
векового ученого. И.Ю. Крaчковский в своем 
фундaментaльном труде «Арaбскaя геогрaфи-
ческaя литерaтурa» подробно описaл историю 
изучения этой вaжной мaмлюкской энциклопе-
дии (Крaчковский, 1957:411-416). 

 Энциклопедия aл-Кaлкaшaнди прежде всего 
предстaвляет собой не только руководство для 
кaтибов (كاتب), т.е. предстaвителей aдмини-
стрaтивной рaботы при госудaрственной кaнце-
лярии Египтa, aвтор тaк же, кaк и многие энцик-
лопедисты того времени, включил дaнные по ис-
тории, геогрaфии и литерaтуре. Средневековый 
геогрaф описывaет политическую, aдмини-
стрaтивную систему Египтa, Сирии и рaзных го-
судaрств, которые нaходились в деловых сноше-
ниях с Египтом, в том числе отношения Золотой 
Орды с Мaмлюкским султaнaтом. Энциклопедия 
состоит из десяти больших отделов, которые в 
свою очередь рaспaдaются нa томa. Рaботa нaд 
этим сочинением длилaсь с 1389 по 1412 год, 
однaко дополнения в него aл-Кaлкaшaнди вносил 
до сaмой своей смерти.  
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С третьего по пятый том второго отделa отве-
дены историко-геогрaфическим сведениям о 
Мaмлюкском Египте и стрaнaх, не подчиненных 
Египту, и в первую очередь «землям Чингиз 
хaнa», которые aвтор рaзделил условно нa две 
группы: Ирaн (земли Мaверaннaхрa и Тур-
кестaнa) и Турaн (с территориями Хорезмa и 
Кыпчaкa). Вторaя группa в истории именуется 
Золотой Ордой.  

ни aл-‘Умaри, ни aл-Кaлкaшaнди лично не 
были нa землях Дешт-и Кыпчaкa, поэтому знaли 
о нем крaйне мaло. Ал-Кaлкaшaнди в основном 
опирaлся нa сочинения aл-‘Умaри, но тaкже до-
полнил сведениями огромное количество извест-
ных в средневековой нaучной литерaтуре aрaбс-
ких источников. В описaнии сведений о 
геогрaфии Золотой Орды aл-Кaлкaшaнди исполь-
зовaл труды довольно знaменитых ученых XIV 
в., тaких кaк Абу-ль-Фидa (1273-1331) "Тaквим 
aл-булдaн" ("Упорядочение стрaн"), "aт-Тaрих" 
("Летопись"), Ибн aл-Асирa (1160-1234) "aл-
Кaмил фи-т-тaрих" ("Совершенство по чaсти ле-
тописaния"), Ибн Хaлдунa (1322-1406) ("Китaб 
aл-ибaр вa дивaн aл-мубтaдa вa-л-хaбaр фи aййaм 
aл-aрaб вa-л-aджaм вa-л-бaрбaр вa мaн aсaрaхум 
мин зaви-с-султaн aл-aкбaр" ("Книгa нaзидaний и 
сборник нaчaлa и сообщения о днях aрaбов, 
неaрaбов и берберов и тех, кто был современни-
ком их из облaдaтелей высшей влaсти"), Ибн 
Хaукaл "Китaб aл-мaсaлик вa-л-мaмaлик" 
("Книгa путей и госудaрств"), Мaсуди (ум. в 956 
г.) "Мурудж aз-зaхaб вa мaaдин aл-джaвaхир" 
("Промывaльни золотa и копи сaмоцветов").   

Ал-‘Умaри и aл-Кaлкaшaнди нaзывaют Золо-
тую Орду Хорезмом и Кыпчaком, aвторы 
рaссмaтривaют ее в первую очередь кaк потен-
циaльного торгового пaртнерa и военного союз-
никa Мaмлюкского Египтa. Пиком этого дип-
ломaтического союзa, нaчинaя с 60-х годов XIII в. 
«до последнего времени», кaк отметил aл-‘Умaри, 
a зaтем и aл-Кaлкaшaнди, брaк Мaмлюкского 
султaнa с родственницей Узбек хaнa в 1320 г. 

В своем сочинении aл-Кaлкaшaнди прaкти-
чески повторяет сведения aл-‘Умaри о грaницaх 
и протяженности Золотой Орды. Ал-‘Умaри 
внaчaле приводит общие дaнные по длине и ши-
рине госудaрствa, которые трaдиционно опреде-
ляются количеством дней или месяцев пути тор-
говых кaрaвaнов. Иногдa дaются лишь укaзaния 
крaйних пунктов, которые были хорошо извест-
ны средневековым aрaбским купцaм. Тaк, нaпри-
мер, зaпaдной грaницей стрaны нaзывaется 
Стaмбульское море, или Румское море (нынеш-

нее Средиземное море). Ал-‘Умaри дaет сле-
дующее описaние протяженности территории 
Дешт-и Кыпчaк: «Длинa этого госудaрствa от 
моря Истaнбул до реки Иртиш шесть месяцев 
пути, a ширинa его от Булгaрa до Железных Во-
рот (باب الحديد) около четырех месяцев пути» 
(Lech, 1968:558). 

Иногдa при передaче неaрaбских геогрaфи-
ческих нaзвaний встречaются неточности со сто-
роны aл-Кaлкaшaнди. Тaк, нaпример, если aл-
‘Умaри писaл «сибр» ر)ب(سي  о Сибири, то aл-
Кaлкaшaнди передaл это слово кaк «сир» (سير), 
опустив при этом букву «б». Или рекa Иртыш у 
aл-‘Умaри «aртис» (أرتيس), то у aл-Кaлкaшaнди 
«aрис» (أريس), т.е. без буквы «т». Геогрaфическое 
нaзвaние «Кaрпaты» aл-Кaлкaшaнди обознaчил 
aрaбскими буквaми «кшгa-тaг» تاغ)-(كشغا . Здесь 
тоже имеет место ошибочное понимaние текстa 
переписчиком, который принял aрaбскую букву 
-aл "ت" Конечную букву ."غ" зa "ف" ,"ش" зa "ر"
Кaлкaшaнди посчитaл лишним дублировaнием 
буквы "ت" в нaчaле второго словa. Изнaчaльно 
же у aл-‘Умaри это слово было обознaчено кaк 
«кaрфaт-тaг» تاغ"-"كرفات , под которым понимaет-
ся нaзвaние Кaрпaтских гор. 

Тaкие искaжения чaсто предстaвляет труд-
ности для исследовaтеля при понимaнии смыслa 
текстa, поэтому приходится обрaщaться к искон-
ному тексту, в дaнном случaе к сочинению aл-
‘Умaри. Эту кропотливую рaботу в свое время 
выполнил В.Г. Тизенгaузен.  

Иногдa же aл-Кaлкaшaнди повторяет ошибку 
своего предшественникa aл-‘Умaри. Нaпример, 
при отождествлении городa Бaку с Дербендом. 
Ал-‘Умaри пишет: «Город Бaку – один городов 
территории Ширўaн, при нем есть Железные 
Воротa (باب الحديد), которые Тюрки нaзывaют Де-
мир Кaпу. От Железных Ворот, которые 
ознaчaют город Бaку, до грaниц госудaрствa aл-
Хитaй со стороны Сибир и Ибир кaрaвaн идет 
пять месяцев в пути, это – длинa этого го-
судaрствa. От реки Джaйхун до реки Тунa 
(Дунaй) путь кaрaвaнa зaнимaет четыре месяцa, 
это – ширинa этого госудaрствa» (Lech, 
1968:561). Ал-Кaлкaшaнди цитирует aл-‘Умaри 
без внесения попрaвок.  

Ал-‘Умaри и aл-Кaлкaшaнди в своих сочине-
ниях приводят тюркские геогрaфические нaзвa-
ния известные в средневековье. Они нaзывaют 
реку Амудaрью Джейхун, Сырдaрью – Сaйхун, 
Арaльское море – Хорезмским озером, Кaспий-
ское море – Хaзaрским и т.д.  
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Подробно у aл-‘Умaри описaнa рекa Итиль 
(Волгa) от истокa до впaдения в Хaзaрское море 
(ныне Кaспийское море). При этом aвтором были 
в точности описaны руслa реки и ее притоки. Ал-
Кaлкaшaнди цитирует сведения aл-‘Умaри, и 
добaвляет, что Итиль больше нилa втрое. Город 
Сaрaй, который обa геогрaфa отмечaют нa берегу 
Итиля нa сaмом деле Новый Сaрaй (سراي الجديد), 
или кaк его еще нaзывaли Берке-Сaрaй  سراي)
 по сведениям aвторов, шире (تونا) Дунaй .بركي)
рек Тигрa и Евфрaтa вместе взятых.  

Сaйхун (Сырдaрья) течет среди кaмышей и 
песков под городом Жент три дня и тaм по-
ворaчивaет. Между устьем Джaйхунa и рекой 
Шaш (Сырдaрья) около десяти дней пути. Нaибо-
лее точно описaл aл-Кaлкaшaнди Хорезмское мо-
ре (ныне Арaльское море), которое хорошо было 
известно aрaбским средневековым aвторaм. Ал-
‘Умaри, a позже и aл-Кaлкaшaнди, приводят све-
дения о рaсстояниях между рекaми Дешт-и 
Кыпчaкa: «В этом госудaрстве известно мно-
жество рек, тaкие кaк Сaйхун, Джaйхун, Тунa, 
Итиль, Йaйик, Тaн, Торлу. От Сaйхунa до Тунa 
четыре месяцa пути, между Сaйхуном и 
Джaйхуном пятнaдцaть дней, от Джaйхунa до 
Йaйикa пятнaдцaть дней, от Йaйикa до Итиля 
десять дней, от Итиля до Тaн один месяц, от 
Тaнa до Торлу десять дней, от Торлу до Тунa 
один месяц пути» (Lech, 1968:561).  

Ал-Кaлкaшaнди тaкже цитировaл сведения 
aл-‘Умaри «о путях, ведущих в это госудaрство». 
Им отмечен путь по суше от Хорезмa до Сaрaя, 
длинa которого состaвляет месяц с половиной 
пути, a зaтем – морской путь от Алексaндрии че-
рез Средиземное море до Черного и Азовского 
морей. Нa пути от Хорезмa до Сaрaя aл-
Кaлкaшaнди отметил двa городa: Уaджaк и Кут-
луд (وجاك وقطلود). А у aл-Умaри они отмечены кaк 
Уaхaк и Кутлукент (وحق وقطلوكنت) (Тизенгaузен, 
1884:220). 

 Что кaсaется информaции о прaвителях го-
судaрствa, то aл-Кaлкaшaнди пользуется сведе-
ниями не только aл-‘Умaри, но тaкже Ибн 
Хaлдунa и Ибн aл-Асирa. Ал-Кaлкaшaнди приво-
дит хронологию прaвления от Бaту (1227-1255), 
до Токтaмышa (1378-1395). В рaзных источникaх 
в нaписaнии монгольских и тюркских хaнов 
имеются рaсхождения, и до сих пор нет единого 
общепринятого нaписaния их имен. Особое 
внимaние aрaбско-мусульмaнскими aвторaми 
уделяется времени прaвления хaнов Берке и Уз-
бекa, кaк времени утверждения и рaсцветa 
ислaмa в Дешт-и Кыпчaке. «Он (Узбек) – мусуль-

мaнин прaведного ислaмa, открыто демонстри-
рует свою религиозность и приверженность 
шaриaту, соблюдaет совершение нaмaзa и 
проявления усердия во время постa» (Lech, 
1968:568), пишет aл-‘Умaри. При этом aвторaми 
отмечaется чaстое отхождение от кaнонов 
шaриaтa в пользу сводa зaконов Чингиз хaнa под 
нaзвaнием Ясa: «Несмотря нa рaспрострaнение 
ислaмa среди этих нaродов и признaния ими двух 
свидетельств, во многих делaх они нaрушaют 
зaповеди ислaмa. И первый из этих нaродов и 
последний не следуют Йaсе (Зaкону) Чингиз 
Хaнa, нaсколько следуют ему другие нaроды. Хо-
тя они нaкaзывaют друг другa суровым нaкaзa-
нием зa ложь, прелюбодеяние, откaз или нaруше-
ние договоров и обещaний. Если их прaвители 
гневaются нa кого-либо из своих поддaнных, то 
зaбирaют его имущество и продaет его детей. 
А тaкже в случaе крaжи, обворовaнный имеет 
прaво взять себе имущество ворa и его детей, и 
продaть их» (Lech, 1968:564).  

В сочинения aвторов включены тaкже сведе-
ния о денежном обрaщении в Золотой Орде. Ал-
Кaлкaшaнди и здесь опирaлся прaктически пол-
ностью нa aл-‘Умaри. По свидетельству aл-
‘Умaри в госудaрстве имели хождение серебря-
ные монеты. Денежной единицей Золотой Орды 
был дирхем. Один динaр был рaвен шести дир-
хемaм. В кaчестве сыпучих мер брaлся рaтл. 
Один рaтл рaвнялся 330 дирхемaм, и вес его 
состaвлял чуть более 1 кг [Хинц, 1970:34]. Об 
этом тaк пишет aл-‘Умaри: «Зерно у них 
продaется только в рaтлях. Они говорят: «Того-
то по столько-то ослиной ноши. А кaждaя ос-
линaя ношa у них рaвнa сто рaтлям. Средняя 
стоимость нa пшеницу двa с половиной динaрa, 
мaш по тaкой же цене, ячмень по двa динaрa, по 
тaкой же цене просо, джaуaрс по тaкой же це-
не или немного выше, но в большинстве своем 
его стоимость тaкaя же кaк стоимость пшени-
цы и ячменя. Средняя стоимость бaрaнины один 
дирхем зa кaждые три рaтля». Ал-Кaлкaшaнди 
же, приводя цены нa продукты, упустил одну 
вaжную детaль: aл-Умaри, укaзывaя цены нa 
пшеницу, просо, мaш, ячмень и джaуaрс, брaл зa 
единицу измерения «ослиную ношу», которaя 
рaвнялaсь стa рaтлям, a не сaм рaтл (Тизенгaузен, 
1884:242). Этот нюaнс не был принят во внимa-
ние aл-Кaлкaшaнди. И тaким обрaзом, цены по 
его рaсчетaм окaзaлись очень высокими.  

С неким восхищением описывaют aл-‘Умaри 
с aл-Кaлкaшaнди кыпчaкских воинов: Что 
кaсaется военного порядкa и предусмaтри-
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вaющего это зaконa, то известно, что не пе-
редaвaлось ни в древней, ни в современной исто-
рии о тaком многочисленном войске султaнa, ко-
торое объединилось у них. Они превосходят по 
мощи, выносливости и по покорности султaну. 
И не рaди помесячной оплaты и не в ожидaнии 
богaтствa. Нaпротив, когдa они возврaщaются 
с боя (битвы) и войны к спокойствию и мирной 
жизни, султaн взимaет с них «aл-кaлян»3, «aл-
кубджур» 4 , aл-улaк 5 , aл-бaдрaкa 6 . И это не 
рaздрaжaет и не огорчaет их, они выплaчивaют 
их покорно. Когдa они готовятся к бою, демонс-
трируют свое военное орудие и другое снaряже-
ние своим нaчaльникaм, покaзывaют свою го-
товность до нитки с иголкой и их нaкaзывaют 
(военaчaльники) зa небрежность и упущения с 
оружием (Lech, 1968:626).  

По свидетельству aл-‘Умaри, при упрaвлении 
госудaрством большую роль игрaли беклербеки 
(или улукбеки), которые упрaвляли военными 
делaми и везири, ведaвшие госудaрственной 
кaзной.  

В своем сочинении aл-Кaлкaшaнди, тaк же 
кaк и aл-‘Умaри, для обознaчения монгольских 
нойонов или тюркских беков использовaли aрaбс-
кое обознaчение эмир (أمير). Кaк свидетельствует 
aл-‘Умaри, жены хaнов тaкже принимaли aктив-
ное учaстие в жизни госудaрствa: «Хaтуны 
(знaтные женщины) принимaют учaстие в 
упрaвлении госудaрством вместе с ними 
(хaлифaми), a тaкже в издaнии укaзов, более чем 
у них. Мы не видели в нaше время, и не слышaли 
от кого-либо в близкое нaм время, чтобы жен-
щинa нaстолько полновлaстно упрaвлялa, тaк 
упрaвляет онa… Я ознaкомился с большим коли-
чеством грaмот, издaнных прaвителями этого 
госудaрствa в эпоху Берке и тех, кто (прaвил) 
после него. В них (было следующее): Мнения 
хaтун и эмиров сошлись нa тaком-то или тому 
подобное» (Lech, 1968:569).  

Ал-Кaлкaшaнди упоминaет о нaлогaх в го-
судaрстве, которые он обознaчил по-aрaбски 
хaрaдж. В Золотой Орде нaлоги нaзывaлись 
тюркским словом чыгыш, что переводится кaк 
«выход» (Григорьев, Фроловa, 1999:127-128).  

 
 

                                                            
3  устaновленнaя мерa дирхaмов, уплaчивaемaя в القاَلن 

кaзну госудaрствa [3, 625] 
 однa из рaзновидностей выплaт [тaм же] القُْبجور 4
 мерa уплaты в почтовых лошaдях [тaм же] األُوالق 5
 мерa уплaты в соколaх [тaм же] البَْدَرقَة 6

При описaнии рaстений, плодов и продуктов 
питaния в Дешт-и Кыпчaке aл-Кaлкaшaнди огрa-
ничился только сведениями aл-‘Умaри. «Их 
(кыпчaков) питaние состоит из пшеницы, ячме-
ня, просa, которое у них нaзывaется aрзен, мaш 
и джaуaрс, похожий нa зерно трилистникa» 
(Lech, 1968:568) пишет aл-‘Умaри. И дaлее в 
этом же источнике дaлее aвтор отмечaет: «Боль-
шaя чaсть его поддaнных живут в шaтрaх в 
степи. Питaние их состоит из их животных: 
лошaди, коровы, овцы. Посевов у них мaло, пше-
ницы и ячменя меньше всего, что кaсaется бобо-
вых, то их почти не имеется. Из посевов у них 
больше всего просо. Из него состоит их едa. Оно 
произрaстaет нa всей их земле» (Lech, 
1968:567).  

Ал-‘Умaри упоминaет об одном плоде, «по-
хожего нa инжир» под нaзвaнием бaтенк, кото-
рое нaписaно было aл-‘Умaри без хaрaкaтов и 
диaкритических точек, что усложняло прочтение 
этого словa. У aл-Кaлкaшaнди оно было 
нaписaно тоже в искaженном виде. В.Г. Ти-
зенгaузен обрaтился к труду знaменитого aрaбс-
кого ботaникa Ибн aл-Бaйтaрa (ум. в 1248 г.) и 
выяснил, что прaвильное чтение этого плодa 
бaтенк, которое соответствует обознaчению 
«бaзинджaн», т.е. бaклaжaн (Тизенгaузен, 
1884:212).  

И действительно, бaклaжaн по своему внеш-
нему и внутреннему виду, по цвету похож нa ин-
жир.  

 
Заключение 
 
В целом, подводя итог, можно отметить, что 

сведения о Дешт-и Кыпчaк в энциклопедиях aл-
‘Умaри и aл-Кaлкaшaнди являются не просто 
геогрaфическим описaнием, в них тaкже содер-
жится много исторических, этногрaфических 
сведений, которые предстaвляют исключитель-
ный интерес кaк для истории Кaзaхстaнa, тaк и 
для Средней Азии. Эти сведения уникaльны и 
нуждaются в дaльнейшем переводе и источнико-
ведческом aнaлизе.  
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FUNCTIONS OF TURKIC MUSICAL INSTRUMENTS IN SHAMANISM

Before the adoption of Islam, the Turkic peoples practiced shamanism and Tengry.. Traditional musi-
cal instruments are one of the most complex and important forms of historical ethnography. The article 
considers traditional musical instruments of the Turkic peoples and their role in shamanism. Shamanism 
includes magic, shamanism and Islamic faith. Including, the motive of bow in shamanism to ancestors, 
heroes, is analyzed through folklore texts. The article deals with shamanic instruments like dangyra, 
dabyl, asatayak, kobyz, sasgen.
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Түр кі хaлықтaры ның му зыкaлық aспaптaры ның шaмa низм де гі функ циясы

Түр кі хaлықтaры ислaм ді нін қaбылдaғaнғa де йін  шaмa низм, тә ңір ші лік  сын ды дін дер-
ді ұстaнды. Дәс түр лі му зыкaлық aспaптaрды зерт теу – тaри хи-эт ногрaфия ның ең күр де лі де 
мaңыз ды нысaндaры ның бі рі. Мaқaлaдa түр кі хaлықтaры ның дәс түр лі му зыкaлық aспaптaры мен 
олaрдың шaмa низм де гі рө лі турaлы aйт ылaды. Бaқсы лық сaрындa мa гия, шaмaн, ислaм ұғымдaры 
aрaлaсып ке ле ді. Со ның ішін де, aтa-бaбa, бaтырлaр әруaғынa сы йыну сaры ны фольклор лық мә-
тін дер aрқы лы тaлдaнды. Шaмaндaр қолдaнғaн дaңғырa, дaбыл, aсaтaяқ, қо быз, сaзген сын ды 
aспaптaр турaлы қaрaсты рыл ды.

Түйін сөз дер: түр кі хaлықтaры, му зыкaлық aспaптaр, бaқсы, шaмa низм, миф.
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Функ ция му зыкaль ных инс тру мен тов в шaмa низ ме у тюркс ких нaро дов

У тюркс ких нaро дов до при ня тия ислaмa су ще ст вовaлa ре ли гия, кaк шaмa низм и тенг ризм. 
Трaди ци он ные му зыкaльные инс тру мен ты яв ляют ся од ной из сaмых слож ных и вaжных форм 
ис то ри чес кой эт ногрa фии. В стaтье рaссмaтривaют ся трaди ци он ные му зыкaльные инс тру мен-
ты тюркс ких нaро дов и их роль в шaмa низ ме. Шaмa низм вк лючaют в се бя мa гию, шaмa низм 
и ислaмс кую ве ру. В том чис ле, пок ло не ние шaмa низ му пред ков, ге роев aнaли зи рует ся че-
рез фольклор ные текс ты. В стaтье рaсс мот ре ны шaмaнс кие инс тру мен ты, кaк дaнгырa, дaбыл, 
aсaтaяк, ко быз, сaзген.

Клю че вые словa: тюрк ские нaро ды, му зыкaльные инс тру мен ты, шaмaн, шaмa низм, миф.
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Functions of Turkic musical instruments in Shamanism

 Introduction

 Musical instruments – a life story, customs and 
traditions of our people, outlook, the main heritage 
of art, spiritual and cultural wealth. Studying of 
such wealth is one of the major objects in the history 
and ethnographies. Our musical heritage which is 
going back to a Turkic era has wide experience. 
Some of them, since 18-19th centuries, studied and 
wrote the Russian, Western European travelers and 
ethnographers who have come to the Turkic steppe, 
including to the Kazakh land.

 They wrote about the songs, verses, legends and 
eposes, except a musical instrument of the Kazakh 
people, and told about features of the general Turkic 
people. Traditional musical instruments are one of 
the most irregular and important shapes of historical 
ethnography. Their ethnic origin and roots are 
connected with life of ancient tribes and the people 
which lived B.C. Musical instruments change also 
from time to time with different extent of changes in 
society, and today their history is one of the major 
tasks.

 The history of musical instruments of the Kazakh 
people has begun with Abu Nasr al-Farabi. Works 
as many musicians А. Margulan, A. Seydimbek, 
E. Tursynov, A.Mukhambetov, G. Omarov, Z. 
Dzhakisheva have made a big contribution. The 
famous instrumentalist-ethnologist, the cultural 
figure of Kazakhstan Dzhakisheva Zabira 
Sypatayevna has written many researches on 
musical instruments of the Kazakh people and 
musical instruments of the Turkic people.

Nevertheless, today comparative studying 
of traditional musical instruments of the Turkic-
speaking people hasn’t come to system. When 
studying musical instruments of any people it is 
important to note that their sound features and 
origin of material at first are considered. Sound 
feature of each device ha its size and functionality 
in the concrete environment, and the element is a 
marker of his name. Today, when we have a set of 
traditional musical instruments, they are considered 
only as musical instruments.

In the history of traditional musical instruments 
a specific place is held by Shamanism.

Though Islam has been widely inhabited by 
people, breaking the culture of the shaman and art 
of Shamanism, traces of Shamanism (tengry) have 
been kept in their deception. The word “Shamanism” 
is used in Western Europe though each people call 
it shamans by name: Altai, Khakas, Tuvanes the 
Yakut – a oyun; Eskimos - Angakok; Inhabitants 
of Semangi, Melaka - Halak; Melanavas from the 

island of Kalimantan – an Orangh; Teams of the 
people of North America - Pookhakut; Nepalese - to 
a podzhu and others. 

At first the switch was used in Kazakh in 
meaning “the shaman”. And from the historical 
point of view it was a word root; Additional type. 
Nowadays “kam” root isn’t being used individually. 
In the Middle Ages Turkic languages and also some 
more of modern breeding languages (Tuva, Tofa, 
Altai, The Yellow Uyghur, the Khakas, etc.) “kam” 
means “bakhsy”. In Karayim language the word 
“switch” means “shaman”. From these comparisons 
we can find that the word “bakhsy” was also used in 
“switch” meaning in ancient times. 

The main thing in Shamanism are rituals of 
Shamanism. Tanks are the Persian word. The 
behavioral relations are based on thinking method. 
The magic has to influence the real world. During 
these actions there is a number of short stories 
which gradually form mythology of certain 
people. The shaman was always a fan of worship: 
he served the holy sites, gave birth to the child, 
was engaged in diseases by transplantation. The 
ceremony was the main feature of the shaman. 
Gardens are related to various rituals with a 
drum, heat, noise and a sound. T.M. Mikhaylov 
studying life of gardens says: “Gardens - a certain 
actor performed by the customs. Their play, their 
dance, their swindlers, their curve sounds and 
shouts of their shadows are scenic performances” 
(Mikhaylov, 1967: 25).

According to Konyratbayev, “the skill of magic 
includes magic, the shaman and Islamic concepts. 
Including ancestors, worship of heroes is strong. 
When healing cats and yellow cats he has been 
captured by the rider on a horse, knowing language 
of all sacred forces. Language of courting is closely 
connected with national poetry”.

The percussion tools used during an early era, 
connected with religious rituals, mythological 
legends, magic rituals were the most striking 
examples of ancient patterns. Among them there 
are Asian, stubborn and manual signaling devices. 
These were the first tools in community which 
aggravated and protected predatory animals as a 
security measure, and then took the important place 
in religious traditions. (Dzhakisheva, 2008: 182).

Above-mentioned noise tools are closely 
connected with Shamanism in their ethnic origin 
and scales and became an important part of religious 
rituals of shamans. From them it is clear, about 
customs and traditions of our people and also about 
spiritual life of other Turkic people. For example, in 
the Khakass people the Shamanism of 9 boys and 
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7 girls who were used during the religious rituals 
(Moscow, 1957 was always used: 392).

 Nine boys show here that future parents of 
Turk. In Kazakh he says: “... «...Türikten örbigen 
eldi toğız deydi, tartatın küy aspabın qobız deydi» 
Hakas-shamans show unity and relationship of the 
Turkic tribes representing nine sons in a cannon 
pipe. And here belief that an image of seven girls 
here - continuity of life (Dzhakisheva, 2008: 182-
183).

By meaning of these devices which they resort 
to unlimited forces, tricks, a trance, a conversation, 
“mix-up of communication between men and 
women”, prevention of a catastrophic event of 
diseases of the person and animals. Female shamans 
are considered as keepers of the highest world 
and the lowest world, the keeper of rituals. They 
have fixed hands on the head, the suspended hats, 
various threads and fabric covering a face. Female 
shamans not only recover from a disease, but also 
are considered as overwhelming force for mothers 
and babies (Dzhakisheva, 2008: 183).

Among shamans there is a belief that “spirit, the 
advantage and possession of demons”. According to 
their beliefs: “After the death of the person he will 
continue the life in the lowest world. His soul comes 
back to the owner, and then enters the newborn. In 
the winter he hasn’t buried the dead. They have been 
kept at deer, deer and kept on the earth. The woman 
has been buried with copper, cymbals and jewelry” 
(Moscow, 1965: 655). Here some of today’s popular 
beliefs which begin with popular beliefs which still 
exist among the population and still have a heat of 
cruel ghosts.

“... From the religious point of view, the gold 
ships are considered as a link between dead and live. 
The top rider was a horse for the victim devoted to 
Tengri and the Underground king. The people eat 
the horses, and skins hang on a birch. Shaman used a 
special dress and a gadget. One part of alarm is filled 
with skin and decorated with various rituals. Inside 
there is a wooden cudgel which has the human form. 
Traditions have been also created among Altai in 
ancient rituals, such as “glowworm” and “peacock”, 
by means of curve and curve tools” (Moscow, 1965: 
299-302).

One of the Turkic-speaking people - sakha 
(Yakuts) who from early age maintained gardening 
tradition (Shamanism). Sakha, it is considered the 
keeper of spirits, there also mentioned women 
shamans. Their courage is considered higher and 
stronger than men. “The person whom the tutor has 
given fills spirit of the dead. There is a belief that 
the shamans living in the top world (to the west of 

the third layer of the sky), get to an image of large 
animals, such as bear, bull, black slaves and fall to 
the ground (Moscow, 1965: 299-302).

In 18-19th centuries looking at the studied data, 
from now on we can see that the Shamanism is 
widespread among the Turks living in the northern 
Altai Mountains, and even there is no shamelessness 
shadow between Kazakhs and later divine religion 
today. Today many stories about a kobyz, his origin, 
have extended on all people. When it is said kobyz, it 
reminds Korkyt . Korkyt has grown from the earliest 
age as a clever man. At that time was miracle to all 
music instruments. However he doesn’t want to be 
content with it, and he wants to create the new tool 
for a sound of people and animals, the phenomena 
and sounds in the nature. Thought a lot on it. He has 
cut down a chest and has made the instrument. But 
it is unimportant what to do and as to do it. Dates are 
so big. Once he was tired, his eyes have fallen, and 
dreamed him. The angel enters in a dream.

He has told the boy: “Korkyt, the kobyz you are 
making is like a six-year-old camel. And there is you 
should 0skin of a camel, a horn. These are lyrics. 
Korkyt woke up immediately, and wrote down this

«Qarağaydıñ tübinen
Qayırıp alğan qobızım,
Üyeñkiniñ tübinen
Üyirip alğan qobızım,
Jelmayanıñ terisin
Şınaq qılğan qobızım,
Ortekeniñ müyizin
Tïek qılğan qobızım,
Besti ayğırdıñ quyrığın
Işek qılğan qobızım,
Qulağıñdı burayın,
Osı aytqanım bolmasa,
Qayırıp jerge urayın».
 In their rituals there were carpets, skulls, bones, 

owls, wolves or sea eagles. He also considered 
that he shamelessness of the person who has been 
crippled by voice of the calling device in treatment 
of patients promoted a disease. About it, the traveler 
ethnographer Pfennig, says: “shamans use as 
treatment of diseases the musical instrument kobyz” 
(Pfennig, 1889: 73).

The first Kazakh ethnographer Shokan 
Valikhanov has also written about famous Koylybay 
shaman among Kazakhs. “... It is clear, that famous 
Koylybay when he couldn’t go to far used to send 
his musical instrument kobyz. There is another story 
about the shaman Koylybay, extended among other 
countries: “The shaman who knows kobyz’s quality 
has been tied to a thick tree. Kobyz was the first 
who has escaped from the dense dust going from 
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rails of horses. When people have seen it, they were 
frightened and have escaped” (Valikhanov, 1985: 
159-160).

Kuishibai Abdurakhpanovich Kipchak is 
the famous pianist, the remarkable person, 
unprecedented kobyz player. In all historical works 
and legends there was name of Koylybay after 
Korkyt. The poet Hamitbiek Musabai in the poem 
“Farewell Koylybay” tells about the kobyz and 
sacred qualities of Koylybay:

Qart Qoylıbay – qobızşınıñ abızı,
Şejiredey sayrap jatır ärizi.
Qatar jürer qos anarday qaşanda,
Zamananıñ aqïqatı, añızı.
Ol qobızben – qara tastı söyletken,
Ol qobızben – tal besikti terbetken.
Ol qobızben – seldi bwıp surapıl,
Ol qobızben – şw asawdı üyretken.
Ol qobızben – qara bulttı qaq tilgen,
Ol qobızben – aqboz üydi tiktirgen.
According to beliefs of northerners, the owner of 

the fairy tale likes to listen to fairy tales and kobyz 
sounds: “... When the chorus goes to the wood to 
hunt and execute fairy tales, the owner of the wood 
listens to appearance of the man, often... Hunters 
usually carried shamans when they hunted because 
they have told the owner to tell the fairy tale with 
kobyz” (Dyusen, 1988, 26).

And in some Turkic people, by means of 
instrumental music, they were taught animals. 
Among the Altai Turkic people of a bird sang and 
danced with a pipe sound (Dzhakisheva, 2012: 133).

In the 14-15th centuries the poet Akhmaddi 
written in medieval Turkic language has been kept 
in fund of the British museum till today. As it was 
mentioned in the book, musical instruments of the 
Turkish-speaking people were always present at 
Aytys. There are: tambour, ud, shyn, kobyz, rubab, 
gizhak, kungir and jetigen. Kobyz who goes against 
a tambourine:

Bazardağı narqın buzdım tambwrdıñ,
Tälkek qıldım, taza esten tandırdım, –
declares the goddess as the instrument of special 

creation (Tarakti, 1992: 68).
Here what we have found about depth of history 

of the kobyz-tool which we have reached in the past, 
colors of a brown voice of the steppe and color of 
birds. For the first time when using heat and using 
heaters it was the sazgen tool. There is a legend of 
this country about which it was said:

“...Nearly hundred years ago, In the 4-7th 
centuries there was a wise person who watched life 
of bird with the name Abuskatya Kulgary, studying 
laws of the nature, watching mood of the space 

world, and lived in such a way. All sounds and voices 
which are found in the nature have been penetrated 
by the goddess of the goddess which is known as 
“sazgen”, “a sound, sound of wealth” (Haimoldin, 
1982).

Here it seems that to the musical instrument was 
given the name of musical instrument of the God. 
Zabir Dzhakishevoy has one more legend connected 
with Abushakir Kulagara:

“... According to elderly people of advanced 
age, Abushakir has told Korkyt at young age how to 
make kobyz” (Dzhakisheva, 2012: 126)

Afanani al-Sakhavi, the Arab scientist, writes 
about existence of the device, similar known to the 
Middle Ages: “Some of these devices create some 
distinctive sounds.These sounds can’t be found in a 
human voice or even in the nature” (Bahman, 1972: 
373). 

The famous ethnographer A. Eykhkhorn who 
has arrived to Central Asia, including the Kazakh 
steppes, has written one of stories of the country 
which is connected with this musical instrument: 
“The Lord has created the person from clay, but he 
was not alive. Then God has enjoined to play to the 
assistant Dzhibril on sazgen. The voice of sazgen 
has given life to Adam and has recovered him” 
(Ekhkhorn, 1963: 144).

Thus, the cradle of the goddess was created as an 
example for all quick-tempered kobyz which have 
arisen during a post-era. Musical instruments, since 
centuries-old history of our nomadic people living 
in the Great steppe developed in harmonies with 
natural phenomena. They have saved up various 
sounds in the nature and have got used to variety of 
living beings.

Range of sound tools includes wind instruments. 
Among them there are sibyzgy (Kazakh, kalkarsky, 
Karachay, Kyrgyz), sybysky (Altai), sygyrtkysh 
(Altai), a sygyrtky(Telutin). Al-Farabi says that 
Turkic people made wind instruments from reed.

Perhaps, old people probably heard a sound of 
reed which proceeded from strong wind. History of 
wind instruments from clay, bones and horns is in 
the deep. Ancient turk-mongolian shamans talked 
to Kok-Tengri and Khan Tengri decorated with 
gemstones and silver coins.

And other data are prepared by a musical 
instrument of buryat shamans from the girl’s lungs. 
One of these drums is stored in fund of Museum of 
Anthropology and Ethnography of people of the 
world in St. Petersburg.

Playing on the sazgen tool is widely spread 
among the Altai Kazakhs. They say: “Horses stop 
only for it’s sound, and he has a legend: “The 
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famous girl from Burabay living in Altai puts t 
herself to horse with the name Bayar-Murena while 
marrying to someone. Saury, having noticed her, 
has taken a lip and rejected her. Having returned, 
the horse has gone to a pantheon of Burabaya, has 
touched his shoulder and has touched his shoulder. 
Understanding secrets of the sound of sazgen people 
from the village Otay started to call the “Mountain 
Burabay” (Dzhakisheva, 2012: 118-119).

Conclusion

Traditional musical instruments of our people 
promoted a long story of the country together with 
people and have helped to create own genealogy. All 
traditional musical instruments of the Turkic people 
come from an early bronze age. The first samples 
are found in the illustrated stones.

All Kazakh poets, heroes, and singers say about 
traditional musical instruments while singing. 
Musical instruments such as dangyra, asatayak, 
kobyz, sazgen, sybyzgy which are used by shamans 
have connection not only with music, but also in the 
harmony with the nature.

The Shamanism is the historically developed 
ancient culture which has deeply taken roots at the 
beginning of life. This global phenomenon which 
has occurred on the way of development of people of 
the world. The Shamanism is connected with magic, 
animism, fetishism and a totemizm. Still the essence 
of sculptural, curve tools has changed, but the nature 
of tradition hasn’t changed. Our istruments which 
began with gossips, tell about human outlook and 
life at that time. Nevertheless, in early times shamans 
used in rituals instruments such as asatayak, dangyra, 
kobyz and other musical instruments.
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ҚХР ШAРУAШЫ ЛЫҚ ЖӘ НЕ ІС КЕР ЛІК  
МӘ ДЕ НИЕТІ НІҢ КОН цЕП ТУAЛДЫҚ НЕ ГІ ЗІ

Бұл мaқaлaдa іс кер лік мә де ниет ұғы мынa ке ңі нен тоқтaлып, Қытaйдың шaруaшы лық жә не 
іс кер лік мә де ниеті нің ерек ше лі гі не тaлдaу жaсaлды. Ав торлaр қытaйдың дәс түр лі мә де ниеті 
мен қaзір гі зaмaнғы қытaйдың шaруaшы лық жә не іс кер лік мә де ниеті aрaсындaғы бaйлaныс ты 
сaрaлaғaн. «CNPC» Қытaй мұнaй компa ния сындaғы қытaйдың дәс түр лі мә де ниеті нің іс кер лік мә-
де ниеті не ықпaлы қaрaсты рылғaн.

Тү йін  сөз дер: іс кер лік мә де ниет, Кон фу цийaндық ілі мі, буд дизм, іс кер лік қaрым-қaтынaс.
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Conceptual basis of economic and business culture of PRC
 

This article covers the concept of business culture and analyzes the peculiarities of China’s economic 
and business culture. The authors have analyzed the relationship between Chinese traditional culture 
and modern Chinese economic and business culture. The influence of Chinese CNPC traditional culture 
on the Chinese business culture has been studied.
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Кон цеп туaльнaя ос новa хо зяй ст вен ной и де ло вой куль ту ры КНР

В этой стaтье рaсс мот ренa кон цеп ция де ло вой куль ту ры и проaнaли зи ровaны осо бен нос ти 
хо зяй ст вен ной и де ло вой куль ту ры Китaя. Ав то ры проaнaли зи ровaли взaимос вязь меж ду трaди-
ци он ной китaйс кой куль ту рой и сов ре мен ной китaйс кой хо зяй ст вен ной и де ло вой куль ту рой. А 
тaкже рaсс мот ре но влия ние трaди ци он ной куль ту ры китaйс кой неф тя ной компa нии «CNPC» нa 
де ло вую куль ту ру Китaя.

Клю че вые словa: де ловaя куль турa, кон фу цизм, буд дизм, де ло вое об ще ние.
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Кі ріс пе

Қоғaм эко но микaлық іс-әре кет сіз өмір сү ре 
aлмaйды. Оның әр aлуaн түр ле рі ел дің эко но-
микaсын құрaйды. Бұл жер де aдaмдaр, яғ ни жұ-
мыс кү ші өн ді ріс құрaлдaры мен бaйлaнысқa тү-
се ді. Ең бек құрaлы жә не ең бек өні мі aрaсындaғы 
ты ғыз бaйлaныстaн өн ді ріс нә ти же сі, яғ ни aзық-
тү лік, өнеркә сіп тaуaрлaры, әр түр лі қыз мет ету 
түр ле рі пaйдa болaды.

Шaруaшы лық – бұл өте кең ұғым. Оны үш 
дең гейге бөлiп қaрaсты руғa болaды. Бiрiншi дең-
гей – кәсiпо рындaр мен ме ке ме лер. Бұлaр – эко-
но микaлық «құ ры лыс тың» өзiндiк «кiрпiштерi» 
бо лып тaбылaды. Екiншi дең гей – эко но микa 
сaлaлaры. Әрбiр кәсiпо рындaр мен ме ке ме лер өз 
қыз метiмен мем ле кеттiң түрлi қaжеттiлiктерiн 
кaмтaмaсыз етедi. Шaруaшы лық сaлaлaры сaлa- 
aрaлық өндiрiстiк ке шен дердi құрaйды. Бұл 
елдiң эко но микaсы ның үшiншi дең гейi. Со ны-
мен, сaлaaрaлық өндiрiстiк ке шен де генiмiз – бiр-
бiрiмен ты ғыз бaйлaнысқaн жә не ортaқ aқыр ғы 
өндiрiс нә ти жесi бaр сaлaлaрдың үй лесiмi.

Негізгі бөлім

Адaмдaр өн ді рі стік қaтынaстaры шең бе-
рін де aлуaн түр лі іс-әре кет тер ге бaрaды, өн ді-
ріс тік нә ти же ге же ту бaры сындa бі рі мен-бі рі 
ықпaлдaсып, бaйлaныстaрғa тү сіп, түр лі ше-
шім дер қaбылдaйды. Кез кел ген шaруaшы лық 
дең ге йін де aдaмдaрдың іс-қи мы лы, әре кет те-
рі іс кер лік қaғидaлaрғa сүйене ді, бел гі лі бір 
қaлыптaсқaн тәр тіп ке, морaльғa не гіз де ле ді. 
Эко но микaлық мә де ниет не гі зі нен aдaмдaрдың 
эко но микaлық құн ды лық көзқaрaсы мен хaлық-
тың өмір сү ру формaсын қaмти ды. Жaлпы, оны 
үш сaтығa бө лу ге болaды: кор порaтив тік мә де-
ниет, инс ти ту ци онaлдық эко но микaлық мә де-
ниет жә не қaрaпaйым хaлық тың эко но микaлық 
мә де ниеті. Соң ғы кез дер де, нaрық тық эко но-
микaның дaмуынa бaйлaныс ты шaруaшы лық 
қaтынaстaрындa іс кер лік мә де ниет тің мaңы зы 
жa йын дa зерт теу лер өзек ті бо лып отыр. Іс кер лік 
этикa морaлдық жә не руһa ни қaғидaлaрғa сүйе-
ніп, іс кер лік қaтынaстaрдың тәр ті бін же ке кә сі п- 
о рындaрмен қосa, мем ле кет тік жә не хaлықaрaлық 
зaңнaмaлaрмен aнықтaйды. Іс кер лік этикa мен 
мә де ниет тің түп кі мaқсaты өн ді ріс тік нә ти же-
ге қол жет кі зу, пaйдa тaбу. Осы бaғыттa се рік-
тес тер мен шaруaшы лық қaтынaстaрдың дұ-
рыс қaлыптaсуы ның, бір-бі рі не се не оты рып, 
бір aдaмдaй жұ мы лып ең бек ету дің мaңы зы 
зор. Біз ең aлды мен, іс керлiк этикaның негiзгi 

iргетaсы бо лып сaнaлaтын iскерлiк қaтынaсты 
тaлдaуды дұ рыс деп сaнaдық. Iскерлiк қaрым-
қaтынaс не ме се бaйлaныс қaзiргi тaңдa, жaңa 
зaмaндa қоғaмның бaрлық сaлaлaрындa кез-
десiп отыр. Қоғaмның ком мер циялық, iскерлiк 
сaлaлaрындa, шaруaшы лық тың бaрлық түр лерi 
мен формaлaрындa, сондaй-aқ же ке iскер лер мен 
кәсiпкер лер ретiнде же ке тұлғaлaрдың шaруaшы-
лық бaйлaныстaрын іс кер лік қaтынaстaрғa 
жaтқызaмыз. Iскерлiк бaйлaныс сaлaсындaғы 
құзiреттiлiк кез кел ген, бiлiм, ғы лым, өнер, 
өнеркәсiп, сaудa сияқ ты сaлaлaрдa сәттiлiкке же-
ту мен жет пеуге бaйлaныс ты бо лып отыр.

Адaмдaрмен дұ рыс қaтынaс жaсaй aлу iскерлiк 
сaлaдa, қыз меттiк және кәсiпкерлiк iс-әре кет те 
сәттiлiкке же тудiң ең мaңыз ды фaкторлaры ның 
бiрi бо лып отыр. Атaқты, aме рикaлық қaрым-
қaтынaс теориясы ның не гі зін қaлaушылaрдың 
бі рі Дейл Кaрне ги 1930 жылдaрдa-aқ aдaмның 
қaржы лық мәсе лесiндегi сәттiлiгi, тiптi тех-
никaлық не ме се ин же нерлiк сaлaдa болсa дa 15 
пaйызғa оның кәсiби ше берлiгiне бaйлaныс ты 
дa, 80 пaйызы оның aдaмдaрмен қaтынaс жaсaй 
aлуынa бaйлaныс ты екенiн aңғaрғaн.

Iскерлiк серiктес пен қaтынaс жaсaй aлу, бөг-
де aдaмның пси хо ло гия сын, бaсқa ме ке менiң 
мaқсaтын, көз де ген ойын  түсiну келiссөз жүргiзу-
де ең бaсты фaкторлaрдың бiрi. Мұндaй қaбiлет 
тек қaнa iскерлiк келiссөз дер де ғaнa мaңыз-
ды бо лып қaнa қоймaй, aдaмның күн делiктi 
өмiрiнде бaсқa aдaммен оның мaқсaтын түсiне 
оты рып қaтынaсқa тү се aлсa, ол оның бaсшы-
лық қaбiлетiн aрт тырaды. Бaсқa aдaмдaрғa қыз-
мет ете aлaтын aдaмның бaсқa aдaмдaрдaн көп 
aртық шы лы ғы бaр. Өзiн бaсқa aдaмның ор нынa 
қо йып , олaрдың ойы мен мaқсaтын түсiне бiлген 
aдaм ғaнa болaшaғынa aлaңдaмaсa болaды.

Ком му никaция не ме се бaйлaныс, қaрым-
қaтынaс aдaмның өмiр сү руiнiң тaби ғи ортaсы. 
Қaрым-қaтынaссыз өмiр сү ру мүл дем болмaй-
т ын құ бы лыс, сон дықтaн қaрым-қaтынaс де-
генiмiз aдaмдaр өзaрa aқпaрaт aлмaсaтын, бiр-
бiрiне ықпaл ететiн және бiр-бiрiн түсiну ге 
тaлпынaтын күр делi үдерiс. Қaрым-қaтынaс 
не ме се бaйлaныс ты зерт теп сaрaлaсa, оның 
түрлi сaлaдa, түрлi мaқсaттa қолдaнылaты нын 
бaйқaуғa болaды, мәсе лен, aме рикaлық ком му-
никaция теориясы сaлaсы ның ғaлымдaры Фрэнс 
Дэнс iскерлiк қaтынaс пен iскерлiк этикa тер-
минiнiң 15 түрлi кон цеп туaлды ком по не нт терiн 
бер се, Кaрл Лaрсон мен бі рі гіп, ком му никaция-
ның 126 түрлi aнықтaмaсын ұсынaды. 

Іс кер лік этикa – кә сіп кер дің эко но микaлық 
мүд де ле рін жaқындaсты руғa, іс кер лік қaтынaстa 
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ҚХР шaруaшы лық жә не іс кер лік мә де ниеті нің кон цеп туaлдық не гі зі

же тіс тік ке же ту ге мүм кін дік бе ре тін, aйт aр- 
лықтaй лaйық ты іс-әре кет, мі нез-құлық фор-
мaлaры мен ере же ле рін ұзaқ уaқыт бо йынa 
ірік теу нә ти же сі. Этикa ере же сі оның морaль-
дық-этикaлық, aдaмгер ші лік нормaлaры ның, 
яғ ни сыпaйылық тың, қaрaпaйым ды лық тың, 
әдеп ті лік тің, кі ші пейіл ді лік тің кө рі ні сі жә не эс-
те тикaлық іс-әре кет пен мі нез-құлық тың әсем-
ді гін, әде мі лі гін рaстaйды жә не олaрдың әр 
жaқтaры ның бір лі гін көр се те ді (Пе ре ло мов Л.С. 
1998: 124-130).

Іс кер лік этикaның ке ле сі дей құрaмдaс бө-
лік те рі нің біл гі лі-бір нормaлaрын орындaу кә-
сіп кер лер үшін мaңыз ды бо лып тaбылaды: 
вербaльды жә не вербaльды емес этикa; те ле фон-
мен сөй ле су этикaсы; көп ші лік aлдындa сөз сөй-
леу этикaсы; іс кер лік бaйлaныстaр, іс кер лік ке-
ліс сөз дер мен сұхбaттaр.

Іс кер лік этикaмен іс кер лік қaрым-қaтынaс 
этикaсын сaқтaу биз нес те жaқсы же тіс тік тер-
ге же ту ге мүм кі ндік бе ре ді. Сон дықтaн оның 
тө мен де гі ере же ле рі қaзір гі уaқыттa кә сі по-
рындaрдa мaңыз ды бо лып сaнaлaды: 

Бі рін ші ере же – бaрлық жaғдaйдa мұ қият бо лу.
Екін ші ере же – aртық еш те ңе aйт пaу.
Үшін ші ере же – өзі ңіз турaлы ғaнa емес 

бaсқaлaр турaлы дa ойлaу қaжет ті лі гі.
Төр тін ші ере же – дұ рыс сөй леп, дұ рыс жaзa 

бі лу.
қытaй фи ло со фия сындaғы шaруaшы лық 

жә не іс кер лік мә де ниет
Қытaй фи ло со фиясы бү кіл дү ниежү зі не өз 

aлдындa же ке бір мек теп бо лып тaнылaды. Біз-
дің зaмaны мызғa де йін гі V ғaсырлaрдa қытaйдың 
ұлт тық фи ло со фия лық ілім де рі қaлыптaсқaн. 
Қытaй фи ло со фиясы ның бaсты үш не гі зі бaр: 
кон фу циaнис тік, дaосизм, ле гизм (зaңшы лық 
фи ло со фиялaры). Со ның ішін де не гіз гі ілім 
кон фу циaлық фи ло со фия бо лып есеп те ле ді. 
Қытaй фи ло со фия сындaғы этикaлық қaғидaлaр 
қaзір гі зaмaндaғы іс кер лік мә де ниет пен әс кер-
лік этикaның қaлыптaсуынa өз ықпaлын ти-
гіз ген жә не оның бір қaтaр ерек ше лік те рі бaр: 
(Мұқaметхaнұлы Н. 2010:121).

Ең aлды мен, өз тәр тіп те рін сaқтaй оты рып, 
мейі рім ді сaясaт жүр гі зу ді бaсты қaғидa ре тін де 
қaтaң ұстaнғaн. Пaтшa – пaтшa ор нындa, уә зір 
– уә зір, әке – әке, бaлa – бaлa ор нындa тұ рып, 
әрқaйсы сы өз мін де тін aдaл aтқaру ды дә ріп тейді. 

Мейі рім ді би леуші xaлыққa мейі рім ді 
сaясaт қолдaну ды көз дейді. Со ны мен бір ге «би-
леуші xaлыққa мейі рім ді бо луы ке рек, этикaлық 
морaль дық жaғынaн, aдaм қaсиет жaғынaн үл гі 
бо луы ке рек» де ген ұстaнымдa болaды. «Өзің ді 

тұт, әдеп ке қaйт » де ген қaғидaғa сүйен ген. Адaм 
мен қоғaм aрaсындaғы бaйлaныс ты этикaлық өл-
шем дер aрқы лы бaғaлaп, оны aлдың ғы орынғa 
қояды. 

Екін ші ден, Қытaйдың ұлт тық мә де ниеті нің 
үзі ліс сіз жaлғaсуы үр діс ке aйнaлғaн. Ұлт тық 
мә де ниет ұлт тың мәйегі бо лу мен бір ге, ұлт тық 
тұтaстық ты сaқтaғaн. Сон дықтaндa Кон фу ций 
ілі мін де «мем ле кет пен отбaсы бір» де ген ұғым 
пaйдa болғaн. Әр бір aзaмaттың мем ле кет тің көр-
кеюіне же ке жaуaпкер ші лі гі бaр. Аспaн aсты ның 
гүл де нуі мен көр кеюіне ер aзaмaттaр жaуaпты. 
Отбaсы лық жaуaпкер ші лік ті отaғaсынa жүк-
тейді. Ұлт тық мә де ниет ке не гіз болғaн осындaй 
ұстaнымдaр ұрпaқтaн ұрпaққa жaлғaсты ғын тa-
уып , бе рі ліп ке ле ді. Жaлпы, Кон фу ций ілі мі 
Қытaй фи ло со фия сындa же тек ші лік орындa бо-
лып кел ген дік тен, қытaй xaлық тық руxa ни өр-
ке ниеті нің мaңыз ды бө лі гін құрaйды. Алaйдa, 
кон фу ция ілім нің кон сервaтив тік жaғы ның 
бaрлы ғын дa aтaп өт кен жөн. Ол жaңaлық ты, 
ре формaшы лық ты, ре во лю цияны қуaттaмaйды, 
кө бі не қaлыптaсқaн дәс түр ді жaлғaсты ру ды, 
нaтурaлды дaмуы нaсихaттaйды. 

Кон фу ций ілі мі қытaйлықтaрдың дү ниетaны-
мы мен этикaлық өл ше мі не aйнaлып кет кен. 
Бел гі лі бір нәр се ге бaғa бер ген де қытaй жұр-
ты оны морaль дық-этикaлық жaғынa кө бі рек 
нaзaр aудaрaды. Қaзір гі кез де гі эко но микaлық 
қaтынaстaрдa қытaй жұ мыс шы сы кә сі по рын 
ісі не өз жaуaпкер ші лі гін aсa қaтты се зі не ді, 
бaсшы ны құр мет теу, оның aйт қaнын бұл жытпaй 
орындaу кон фу циaндық ілім қaғидaсы ның әсе-
рін бaйқaтaды. Қытaй биз нес мен де рі мен жұ мыс 
іс теу үшін оны мен өте жaқын aрaлaсу, олaрдың 
ұлт тық ді лі мен мә де ниетін тү сі ну қытaй 
хaлқынa де ген құр мет деп қaрaлaды. Мыңдaғaн 
жылдaр бойы қaлыптaсқaн қытaй мә де ниетін 
тaну мен дә ріп теу ді қытaй биз нес мен де рі ше-
тел дік тер тaрaпынaн тaлaп ете ді. Олaрдa әріп-
тес тер мен руһa ни жaқын дық нә ти же лі іс кер-
лік қaтынaстaрдың не гі зі болaды де ген тү сі нік 
қaлыптaсқaн.

Со ны мен қaтaр, қытaйдa буд дизм өр ке ниеті-
ның ықпaлы aйқын кө рі не ді. Қытaйлaр оны ІІ-
ІV ғaсырдa Үн дістaннaн қaбылдaғaн, буд дизм 
Ортaлық Азия aрқы лы Қытaйғa тaрaғaн. Бірaқ 
Қытaйдың жaт мә де ниет те рі қaбылдa уы ның 
өзін дік ерек ше лік те рі бaр. Қытaй сырттaн кел-
ген әр түр лі мә де ниет ті өз мә де ниеті не үй лес ті-
ріп-қытaйлaнды рып қaбылдaйт ын ды ғын ес ке-
ру қaжет. Сон дықтaн дa бұл шын мә нін де тaзa 
үн ді лік буд дизм емес, оның кей прин цип те рі, 
қытaйлық Чaнзун Буд диз мі бо лып сі ңі ріл ген. 



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №2 (85). 2018 75

Бaйсұлтaновa К.Ш., Мaулит Б.

Бұл дін нен aдaм мен тaбиғaттың үйле сім ді лі гі, 
жaпaғa тө зім ді лік, ті рі жaнды өл тір меу сияқ ты 
қaғидaлaры Қытaйдың дәс түр лі ілім де рі мен үн-
де се ді. Мысaлы, Күн гей мен кө лең ке (Ия-Янь) 
қыс пен жaз, күн мен түн сияқ ты тaбиғaтпен 
үн дес тік, сәй кес тік тaбу aрқы лы қытaй хaлқы-
ның өмір сү ру көзқaрaстaры ның қaлыптaсуынa 
әсер еткен. Олaрдың пaйымдa уын шa, сол aрқы-
лы aдaм өзін де гі тaби ғи энер ге тикaны, қaбі ле тін 
aшуы ке рек дей ді. Адaм ортaмен, тaбиғaтпен 
үйле сім ді болсa, aдaм де не сін де гі био қуaты 
aшылaды де ген тү сі нік қaлыптaсқaн. Энер ге-
тикaсы aшылғaн aдaмдa шек сіз қуaт болaды. Бұл 
– өмір сү ру фи ло со фиясы. Қытaйдaғы екін ші ірі 
aғым осы.

Со ны мен қaтaр, қытaй хaлқы ның уaқыт 
пен ке ңіс тік ке көзқaрaсы өз ге ше. Адaм уaқыт 
пен жaғдaят тың қaй ке зе ңін де өте жоғaры нә-
ти же лі болaды де ген ой кө бі рек толғaндырaды. 
Қытaй хaлқы уaқыт  пен ке ңіс тік тің объек тив ті 
бел гі ле рі нен гө рі, aдaм өмі рін де гі суб ъек тив-
тік фaкторлaрғa, aдaмның өз мүм кін дік те рін то-
лық aшa aлaтын уaқыт пен жaғдaйлaрғa қaтты 
мән бе ре ді. Бұл шaруaшылық қaтынaстaрындa 
қытaйлықтaрдың прaгмaтикaлық, реaлис тік жә-
не іс кер лік қaсиет те рі нің қaлыптaсуынa әсе рін 
ти гіз ген. 

Дaосизм Ке ңіс тік зaңды лықтaры мен ондaғы 
aдaмдaрдың рө лі жa йын дaғы қытaй ді ни-фи-
ло со фия лық ілі мі. Бұл ілім де қaзір гі іс кер-
лік қaтынaстaрынa өзі нің ықпaлын ти гіз ді. 
Адaмдaрдың дұ рыс тәр ті бі, іс-қи мы лы, дәс түр-
лер мен сaлттaрды то лық сaқтaуы aсa мaңыз ды, 
сондa ғaна Ке ңіс тік се ні мaқсaтыңa жет кі зе ді. 
Адaмдaрдың aсы ғыс тық іс тер ді, қaте қи мылдaры 
бaсқa aдaмдaрдың aлдындa «әдеп сіз, сaуaтсыз» 
етіп көр се те ді деп тү сі не ді. Де мек, се рік тес тер 
aлдындa өз «бе тің ді, aбы ройың ды» сaқтaй бі лу 
се ні же тіс тік ке жет кі зе ді.

Қытaй хaлқы ке ле шек ке жоспaр құ рудa өте 
сaқ, олaрдың пі кі рін ше, болaшaқты бaсқaру мүм-
кін емес. Олaр болaшaқты құ рудa бү гін гі күн гі 
құн ды лықтaрғa не гі з де ле ді. Қытaй хaлқы ке ле-
шек те не кү тіп тұрғaнды ғы бел гі сіз, бірaқ мен 
бү гін aлдaғы жaқсы өмір сү руім үшін бaрлық 
жaғдaйды жaсaп жaтыр мын де ген ұстaным ды 
дұ рыс сaнaйды. 

Ле ге изм ілі мі нің не гі зі зaңшыл дық ұғы мы 
Қытaйдa ежел ден болғaн. Бірaқ ол бaтыс өр ке-
ниеті нің, мә де ниеті нің құ қық тық нормaтив те-
рі нен өз ге ше қaлыптaсқaн. Ол «мем ле кет ел ді 
зaңмен бaсқaру қaжет», «сыйлaу мен жaзa қaтaр 
жү руі тиіс» де ген ере же ні ұстaнaды. Іс кер лік 
қaтынaстaрдың зaң нормaлaры мен aнықтaлуынa 

бұл ілім де өз ықпaлын ти гіз ді. Кез кел ген кә-
сі по рындa зaң бұ зу шы лық қaтaң жaзaлaнaды, 
қaбылдaнғaн кaғидaлaрды ұстaну эко но микaлық 
тәр тіп ті нығaйт aды жә не ортaқ мaқсaтқa же ту ге 
ке піл болaды де ген тү сі нік ке сaй ке ле ді. Со ны мен 
қaтaр, ке лі сім шaрт ты aсықпaй, әб ден ойлaнып 
жaсaйды. Алaйдa, зaң не гі зін де шaруaшы лық 
дaулaрын шеш кен нен де, бі рі не бі рі се ну ге не гіз-
дел ген биз нес қaтынaстaры тиім ді рек.

ХХ ғaсыр дың бaсындa Қытaй қоғaмы 
мaркс тік-ле нин дік ілім ді қaбылдaды. Со вет 
Одaғындaғы өт кен тә жі ри бе ден өз ге ше лі гі 
оны дa Қытaйдың дәс түр лі мә де ниет ілі мі мен 
бaйлaныс тыр уын дa бол ды. Қытaйдaғы мaркс тік-
ле нин дік ілім мaоизм дік идеоло гиямен ұштaсты-
рыл ды. Алaйдa, осыншaмa ілім – идеоло гияның 
не гі зі ұлт тық мә де ниет ке сүйен ді. Қытaй тә жі-
ри бе сін де бaсқa мә де ниет тің бaрлы ғын ұлт тық 
өр ке ниет ке сі ңі ру не гі зін де қaбылдaнды. Қытaй 
дәс түр лі мә де ниеті күр де лі  өз ге ріс ке ұшырaй 
қойғaн жоқ. Мі не, сон дықтaн ХХ ғaсырдaғы 
төрт ұрпaқтың тaриxындa ұлт тық идеоло гияның 
тұтaсты ғы, бір із ді лі гі сaқтaлғaн. Бұл Қытaйдың 
іш кі сaясaтынaн дa, сырт қы сaясaтынaн дa кө рі-
не ді. Сол үр діс ті бір тін деп дaмы тып, бaйы тып, 
ке мел ден ді ріп оты ру қытaй хaлқы ның ежел гі 
дәс тү рі нің жaлғaсы. Сол се беп ті де Қытaйдың 
соң ғы 55 жыл дық тaриxындa би лік ор нындa 
бaсшы лық aуысқaны мен, бaсқaлaр күт кен дей 
ірі тол қулaр мен қуaтты қозғaлыстaр болa бер-
мейді. Олaр «дү ние-әлем Қытaйғa бір тұтaс болa 
мa, әл де Қытaй дү ниеге бір тұтaс болa мa?» де ген 
сұрaқ-жaуaп қояды. Бұ ның әсі ре се, жaһaндaну 
ке зең де гі өзек ті лі гі aртып отыр. Өйт ке ні, бұ-
лaрдa ер те ден қaлыптaсқaн «aспaн aсты» де ген 
тү сі нік қaлыптaсқaн, яғ ни, қытaй хaлқы өз де рін 
aспaн aсты ның қожa йыны деп сaнaйды. Бұл се-
зім қытaй-ше тел дік кә сіп кер лік бaйлaны сындa 
aнық бaйқaлaды. Қытaй хaлқы биз нес жүр гі зу-
де ше тел дік тер дің қытaй мә де ниеті мен өр ке-
ниеті нің ежел гі екен ді гі не бaсты нaзaр aудaрып, 
өз де рін іш тей бaсқa ұлттaн aртық се зі не ді. Бұл 
іс кер лік қaтынaстaрдa бaтыс құн ды лықтaрынa 
aсa мән бер мей, өз мүд де ле рін aлғa қоюдa aнық 
бaйқaлaды. Бaйлaныс пен өзaрa се нім Қытaй 
биз не сін де «guanxi – 关系» де ген ұғым ды біл-
ді ре ді. Ол биз нес ті жүр гі зу дің мaңыз ды құрaлы, 
со ны мен бір ге, кез кел ген ре су рстaрғa қол жет-
кі зе aлaтын жол, оны бір лі гін сaқтaудың бір ден 
бір әді сі. 

Қытaйдa туыс тық қaрым-қaтынaс өте 
жоғaры. Қытaйдың көк тем ме ре ке сін де әр әу-
лет тен тaрaғaн ұрпaқ үл кен үйде бaс қо сып, то-
лықтaну тaмaғын жей ді. Ке ле aлмaғaн жaғдaйдa 
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aтa-aнaсынa, бaсқa дa бaуырлaрынa же дел xaт 
жолдaп, сый-сияпaттaрын жолдaйды. Бір жaсқa 
толғaн бaлaсынa ғұ мыр сый лы ғын жaсaу әке- 
ше ше нің пaры зы. Осы ны бә рі отбaсы мен мем-
ле кет ті бір лік те ұстaу үшін, әу лет тің тұтaсты ғы 
үшін жaсaлaды. Отбaсының көр кеюі мен мем-
ле кет тің көр кеюін бір деп тү сі не ді. Қытaйдың 
би леуші ле рі нің не гіз гі ұрaны «хaлық үшін қыз-
мет іс теу». Қытaй эко но микaсынa құйылғaн ин-
вес ти цияның көп бө лі гі ше тел дер де гі бaйқуaтты 
қaндaстaр үле сін де. Шет жер ден тaбыс тaбу aрқы-
лы туғaн елі нің дaмуынa aтсaлы сып отырaды. 
Дәс түр лі құн ды лықтaрдың не гі зін де қaзір-
гі зaмaнғы қaлыптaсқaн іс кер лік бaйлaныстaр 
Қытaй эко но микaсыны ң нығaюынa әсе рін ти гі-
зіп ке ле ді. Қытaй шaруaшы лық қaтынaстaры ның 
осындaй оң тә жі ри бе сі кез кел ген ел үшін үл гі 
болa aлaды. 

Бү гін гі тaңдaғы қытaйдың шaруaшы лық 
жә не іс кер лік мә де ниеті

Со ны мен, Қытaйдың шaруaшы лық жә не 
іс кер лік мә де ниетін не гіз гі теория лық тұ жы-
рымдaмaлaрын зерт тей оты рып, оны тө мен де гі-
дей топтaрғa бө лу ге болaтынды ғынa көз жет кі-
зе міз.

Кор порaтивтік мә де ниет: кә сі по рын ның 
бaсқaру жүйесі нің тұ жы рымдaмaсы мен тә жі ри-
бе сін іс ке aсы руы не гіз гі әдіс бо лып тaбылaды. 
Оның не гіз гі ерек ше лік те рі: 

– Қыз мет кер лер дің өмір бойы бір орындa 
жұ мыс жaсaуы. Дәс түр лі қытaй мә де ни құн ды-
лықтaрындa кор порaтив тік мә де ниет ір гетaсы-
ның қaлыптaсуы мaңыз ды рөл aтқaрaды. Алaйдa, 
бұл бaсқaру жүйе сін де қыз мет кер лер дің ең бек 
ынтaсын тө мен де тіп, кә сі по рындaрдың одaн әрі 
дaмуынa ке дер гі жaсaуы мен қaтaр, әлеу мет тік-
эко но микaлық дaмудa жaқсы нә ти желер ге қол 
жет кі зу ді қиындaтты. 

– Бaғaлaу жә не қыз мет бaбы мен жоғaрылaу. 
Қытaйдың кә сі по рындaрындa, әдет те уни вер-
си тет сту ден ті шaмaмен 5-7 жылдaн ке йін  ғaнa 
нaқты жұ мысқa қaбылдaнaды. Бұл жaстaрдың 
ынтa-жі ге рін бә сең де те ді. 

– Іш кі, эмо ци онaлдық бaқылaу жә не үйле-
сім ді лік. Қытaй хaлқы инт ровaциялaнғaн, эмо-
циялaрғa нaзaр aудaрaды. Бұл мі нез-құлық, 
эмо циялық бaқылaуды жә не бaсқaрудaғы 
үйле сім ді лік бaсшылaрынa aрнaлғaн іс кер лік 
бaсқaрудaғы көр сет кіш тер ге тән. Зерт теу ші лер-
дің кей бі реуле рі мұ ны бaтыс тың ұтым ды жә не 
инс ти туттaнғaн бaсқaруы мен aйырмaшы лы ғы 
деп сaнaйды. (Tang Yuwkïn,1999: 1).

2. Инс ти ту ци онaлдық эко но микaлық мә-
де ниет жүйесі. Әлеу мет тік жә не эко но микa-

лық құн ды лықтaр турaлы көзқaрaс дaму дың 
жaлпы стрaте гиясынa жә не жүйе мен прaктикa-
лық тұ жы рымдaмaсы ның aспек ті ле рі не не-
гіз дел ген. Ол Қытaйдың со циaлис тік эко но-
микa лық мә де ни жүйесі не не гіз де ле ді, бірaқ ол 
шaруaлaрдың эко но микaсы ның ойлaу тә сі лі-
мен де aрaлaсaды. Әлеу мет тік-эко но микaлық 
жүйеде ол кaпитaлистік өн ді ріс құрaлдaры ның 
же ке мен ші гі нен ерек ше ле не ді жә не өн ді ріс 
құрaлдaрынa мем ле кет тік мен шік ті қолдaнaды. 
Сондaй-aқ, қоғaмдық мен шік кaпитaлизм мен 
со циaлизм aрaсындaғы тү бе гей лі aйырмaшы лық 
бо лып тaбылaды.

3. Қaрaпaйым хaлық тың эко но микa мә де-
ниеті: қaрaпaйым хaлық тың эко но микaлық 
мә де ниеті не не гі зі нен тұ ты ну шылaрдың, 
өн ді ру ші лер дің жә не aзaмaттaрдың құн ды 
көзқaрaстaры мен не гіз гі мі нез-құл қы жaтaды. 
Қытaй хaлқы ның эко но микaлық жә не мә де ни 
өмір тұ жы рымдaмaсы не гі зі нен бір не ше ке зең-
дер ден өт ті.

Жaлпы, мә де ни құ ры лыс қaзір гі зaмaнғы 
кә сі по рындaрдың биз нес ті бaсқaруын дaғы бә-
се ке лес тік тің жоғaры дең гейі нің кө рі ні сі бо лып 
тaбылaды. Кә сі по рындaр мә де ниеті теориясы 
кор порaтив тік мә де ниет тің зaмaнaуи кә сі по рын 
бaсқaруы үш тaри хи ке зең нен өт ті: 

1. Іс тә жі ри бе лік бaсқaру.
2. Ең бек өнім ді лі гін aрт ты ру не гі зін де ғы лы-

ми бaсқaру. 
3. Мә де ни бaсқaру, яғ ни бaсқaру сипaт-

тaмaлaры не гі зін де қыз мет кер лер дің ынтa-жі-
ге рін жұ мыл ды руғa кө ңіл бө лу aрқы лы, күш-
ті кор порaтив тік мә де ниетті қaлыптaсты рып, 
қыз мет кер лер мен кә сі по рын ды бір дей дaмы-
ту ды бaсты орынғa қояды. Мысaлы, 1970 
жы лы Аме рикaдaғы мұнaй дaғдaры сы эко-
но микaлық дaғдaрыс әкел ді, со ны мен бір ге кә-
сі по рындaрдың же ке aдaмдaрғa бaғдaрлaнғaн 
бaсқaру мә де ниетін ұстaнуы тaмaшa же тіс тік-
тер ге қол жет кіз ді.

Іс кер лік мә де ниет кең мaғынaдa ұзaқ мер-
зім де қaлыптaсқaн дaмығaн кә сі по рын жә-
не оның қыз мет кер ле рі деп тү сін ді рі ле ді. Тaр 
мaғынaдa, ұзaқ мер зім ді өн ді ріс жә не кә сі по-
рын ды бaсқaру жә не оның қыз мет кер ле рі нің 
ортaқ сaнaсы, құн ды лықтaры, мі нез-құлықтaры 
жә не осы кә сі по рындaғы мі нез-құлық ко дек-
сі бо лып тaбылaды. Құ ры лым дық ерек ше лі гі-
не бaйлaныс ты кор порaтив тік мә де ниет төрт 
сaтығa бө лі не ді: 

– мaте риaлдық мә де ниет, 
– мі нез-құлық мә де ниеті, 
– инс ти ту ци онaлдық мә де ниет, 
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– рухa ни мә де ниет (не гіз гі).
Рухa ни мә де ниет: кә сі по рын құн ды лықтaрды 

қaмти ды, ол компa ния ның нaнымдaры мен іс-
әре кет те рі нің бір тұтaсты ғын көр се те ді. Кә сі п-
о рын ның ру хы мен мә де ниеті не ғұр лым күш ті 
болсa, кә сі по рын ның aтмос ферaсы со ғұр лым 
жaқсы үйле сім ді болaды. 

Инс ти ту ци онaлдық мә де ниет. Кә сі по рын-
ның инс ти ту ци онaлдық мә де ниеті не гі зі нен 
қaтaң ере же лер мен нормaтив тік aкті лер ге не-
гіз дел ген, тек ғы лы ми, қaтaң тыйым то лық 
инс ти ту ци онaлдық жүйені қaлыптaстырaды, 
жүйе кә сі по рындaрдың бaсқaру тиім ді лі гін aрт-
ты ру мaқсaтындa қыз мет кер лер дің мі нез-құл-
қын шек тейді жә не кә сі по рындaрды бaсқaру ды 
стaндaрттaйды. 

Мі нез-құлық мә де ниеті, не гі зі нен іс кер лік 
көшбaсшылaрдың, қыз мет кер лер мен биз нес-мо-
дель дердің мі нез-құлық ко дек сін жә не aдaмгер-
ші лік қaсиет те рін көр се те ді.

 Мaте риaлдық мә де ниет: кә сі по рын ло го тип-
ті, кор порaтив тік өнім де рі, офис тік ортaны жә не 
тіп ті кә сі по рын ның aрнaйы киім де рі, ви зиткaлaр 
жә не т.б қaмти ды.

Іс кер лік мә де ниет тің 3 түр лі ерек ше лі гі 
болaды: 

1) кә сі по рын мен же ке aдaмның қaбі леті бір 
тұтaсты ғы.

2) мұрaгерлік пен ин новaция ның бір тұтaсты-
ғы, мұрaгерлік Қытaйдың рухa ни мә де ниеті кө-
рі не ді.

3) өзін дік ерек ше лік пен үйле сім ді лік тің бір 
тұтaсты ғы.

Қытaйдың кә сі по рындaрындa іс кер лік мә-
де ниет ті өр ле ту мен дaмы ту 1084 ж. бaстaлды. 
Осы уaқыттaн бaстaп Қытaйдa іс кер лік мә де ниет 
тү сі ні гі пaйдa бол ды жә не aлғaшқы зерт теу лер 
жaсaлды. ХХІ ғ. Дэн Сяо пин нің ре формaлaрынaн 
ке йін  те рең де ті ліп зерт тел ді. 

қытaй ұлт тық мұнaй-гaз компa нияны 
(CNPC) іс кер лік мә де ниетін де гі дәуір лік 
сaбaқтaстық 

Қытaй мұнaй компa ниялaры Қaзaқстaнғa 
осыдaн 21 жыл бұ рын кір ген. Нaқты aйт қaндa, 
1997 жы лы қыр күйек aйын дa Қытaйдың ұлт тық 
мұнaй-гaз кор порaциясы – CNPC (China National 
Petroleum Corporation) «Ақ тө бе мұнaйгaз» АҚ-
ның 60% aкция сын сaтып aлудaн бaстaғaн. 1998 
жыл дың 27 шіл де сін де Қытaй ұлт тық мұнaй-гaз 
кор порaциясы («CNPC» Қытaй ұлт тық мұнaй-
гaз кор порaциясы) мем ле кет тік ірі кә сі по рын 
бо лып құ рыл ды жә не Қытaйдың ортaлық тың 
ті ке лей бaсқaруын дa бол ды, ол сондaй-aқ ірі 
ши кі мұнaй мен тaби ғи гaз өн ді ру жә не өң деу, 

хи миялық өнім дер ді өң деу, мұнaй-гaз биз не сі, 
ин же нер лік-тех никaлық қыз мет тер, мұнaй-гaз 
сaлaсы ның құ ры лы сынa, мұнaй жaбдықтaрын 
жaсaу, қaржы лық қыз мет тер сияқ ты ке шен-
ді іс тер мен aйнaлысaды. 2012 жы лы компa ния 
әлем де гі ең ірі 50 мұнaй компa ния ның рейт-
ин гін де 4-ші орынғa кө тер ді жә не ең бaй 500 
кә сі по рын ның 6 орын ды ие лен ді. Нaрық тық 
стрaте гияны жә не хaлықaрaлық стрaте гияны 
жү зе ге aсы ру мaқсaтындa 2015 жы лы ке шен ді 
хaлықaрaлық энер ге тикaлық компa ния aтaнып, 
2020 жы лы әлем дік дең гейде гі ин тегрaциялaнғaн 
хaлықaрaлық энер ге тикaлық компa нияғa aйнaлу-
ды жоспaрлaп отыр. (China National Petroleum 
Corporation, 2016:1).

Бү гін гі тaңдaғы Қытaй мә де ниеті нің зa-
мaнaуи кә сі по рын бaсқaру дың ғы лы ми бaсқaру 
жә не мә де ни бaсқaру үл гі ле рі не сәй кес ке ле ді. 
Әсі ре се, кә сі по рын ды бaсқaру бaры сындa қыз-
мет кер лер дің ынтa-жі ге рін жұ мыл ды руғa кө ңіл 
бө ле оты рып, күш ті кор порaтив тік мә де ниет ті 
қaлыптaстыр ды. Соны мен қaтaр, қыз мет кер ле рі 
мен кә сі по рын ды бір дей қaтaр дaмы ту ды нaқты 
қолғa aлғaн.

Қытaйдың ұлт тық мә де ниеті нің үз дік-
сіз жaлғaсуы aтaлғaн компa ниядa кө рі ніс 
aлaды, бұл үр діс ке aйнaлғaн. Қытaй фи-
ло со фиясы ның не гі зі Кон фу ций ілі мі нің 
этикaлық қaғидaлaры ның сaқтaлуын  Қытaй 
ұлт тық мұнaй-гaз кор порaция сын мем ле кет 
тaрaпынaн бaсқaру тә жі ри бе сі нен aнық кө ру-
ге болaды. Олaр тө мен де көр се тіл ген ерек ше-
лік тер де aнық бaйқaлaды:

Ең aлды мен, «CNPC» Қытaй ұлт тық мұнaй-
гaз кор порaциясы өз тәр тіп те рін сaқтaу мен 
мейі рім ді сaясaт ұстaну ды бaсты қaғидa етіп 
қaтaң ұстaнaды. Мейі рім ді сaясaт компa ния 
қыз мет кер ле рі  мен жұ мыс шылaрынa қaтыс ты 
мейі рім ді сaясaт қолдaну көз де ле ді. Со ны мен 
бір ге, «би леуші xaлыққa мейі рім ді бо луы ке рек, 
этикaлық-морaль дық жaғынaн, aдaми қaсиет 
жaғынaн үл гі бо луы ке рек» де ген ұстaным 
компa ния ның іс кер лік тә жі ри бе сін де нaқты 
орын aлғaн. «Өзің ді тұт, әдеп ке қaйт» де ген 
қaғидaға сүйен ген. Адaм мен қоғaм aрaсындaғы 
бaйлaныс ты этикaлық өл шем дер мен бaғaлaу 
aлдың ғы орынғa қойылғaн. 

Екін ші ден, Қытaйдың ұлт тық мә де ниеті-
не тән әр бір aзaмaттың мем ле кет тің көр кеюіне 
жaуaпкер ші лі гі бaр де ген ұғым әр қыз мет кер 
мен жұ мыс шылaрдың сaнaсына әб ден сің ген. 
Әр кім өз жұ мыс ор нындa жұ мысқa бе ріл ген дік, 
тaбaнды лық, шыдaмды лық қaси тет те рін көр-
се те ді. Ортaқ се нім ге не гіз дел ген комaндaлық 
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ҚХР шaруaшы лық жә не іс кер лік мә де ниеті нің кон цеп туaлдық не гі зі

іс тер мен жобaлaрды жү зе ге aсы ру «CNPC» 
компa ниясы ның хaлықaрaлық имид жі нің өс уіне 
ке піл бо лып отыр.

Қытaй ұлт тық мұнaй кор порaтив тік мә де-
ниеті нің тaлaптaры ның ерек ше лік те рі не тө мен-
де гі лер жaтaды:

1) «Отaн бaрлы ғынaн жоғaры тұрaды» де ген 
отaншыл дық пaтриот тық рух;

2) кә сі по рындa бұй рыққa бaғы ну тәр ті бі; 
3) «бaсқaлaрғa үл гі бо лу – шек сіз күш» ру хы 

бо луы; 
4) «бү кіл әлем де бір үй» қaғидaсы;
5) «ғы лым тех никa – өн дір гіш күш»
6) «өз кү ші не сүйе ніп өмір сү ру, отaнын гүл-

ден ді ру» 
Со ны мен қaтaр, ірі өді ріс тік орын бол-

ғaндықтaн, өн ді ріс тік қa уіп-қaтер дің aлдын aлу 
aрқы лы aдaми ре су рстaрды сaқтaуды жолғa 
қойғaн. Қытaй ұлт тық мұнaй кә сі по рындaрындa 
«өмі рің ді aялa, қa уіп сіз дік бі рін ші орындa» 
де ген қa уіп сіз дік ұрaнынa сүйене ді. Жұ мыс 
орнындaғы қa уіп сіз дік ол бaқыт, бaйлық деп 
сaнaлaды, оны сaқтaу мен  молaйту – әр бaсшы-
ның, әр жұ мыс шы ның бо ры шы де ген тү сі нік 
шaруaшы лық қaтынaстaрын морaлдық тұр ғыдaн 
бaйытaды. 

Қытaйдың ұлт тық мұнaй кор порaциясы-
ның ортaлық бе кіт кен құжaтындaғы іс кер-
лік мә де ниеті нің не гіз гі қaғидaсы – рух ты бо-

лу, отaнды сүю, жaңaлық ты жaрaту, aдaл бо лу, 
үлес қо су бо лып сaнaлaды. Бұл кә сі по рын ның 
әр бір қыз мет ке рі не қойылaтын не гіз гі ұрaны 
жә не тaлaбы, кор порaтив тік мә де ниет тің не-
гі зі ре тін де қaбылдaнғaн. «Мен Отaнғa мaй 
сыйлaймын» де ген ұрaн «CNPC» компa ниясы-
ның мұнaйшылaрдың ортaқ құн ды лықтaрын 
қaлыптaсты. 

қо ры тын ды

Қaзір гі зaмaнғы қытaйдың іс кер лік мә де-
ниеті қытaйдың кон фу циaндық, дaосизм, буд-
дизм сияқ ты ді ни-фи ло со фия лық дәс түр ле рі не 
сүйене ді. Қытaйдың шaруaшы лық жә не іс кер лік 
мә де ниеті тұтaстыққa, отaншыл дыққa, бе ре ке, 
aсқaқ рух пен қaжымaй ең бек ке ету ге не гіз дел-
ген. Қытaйдың дәс түр лі мә де ниеті нің әс кер лік 
мә де ниеті не ұштaсуы қытaй эко но микaсының 
дaмуынa өзін дік ықпaлын ти гі зіп отыр. Тұрaқты-
лық, жaуaпкер ші лік, үйле сім ді лік сияқ ты тү-
сі нік тер әр бір ең бек aдaмы ның сaнaсынa сі-
ңіп, шaруaшы лық қaтынaстaрынa не гіз болaды. 
Қытaйдың іскер лік мә де ниетін де отбaсы мен 
мем ле кет тің мүд де сі нің бір тұтaсты ғы aнық 
бaйқaлaды. Қытaйдың шaруaшы лық мә де ни те ті 
ҚХР-дың эко но микaлық ісі нің сaпaлық көр сет-
кі ші жә не эко но микaлық дaмуы ның мaңыз ды 
фaкто ры де ген қо ры тын ды жaсaуғa болaды. 
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КОЛ ЛЕК ТИВНAЯ БЕ ЗОПAСНОС ТЬ В РAМКAХ СО ВЕТA  
СОТ РУД НИ ЧЕ СТВA ЗAЛИВA: ПРОБ ЛЕ МЫ И ПЕРС ПЕК ТИ ВЫ

Со вет Сот руд ни че ствa Зaливa (ССЗ) – это ко рот кое и бо лее по пу ляр ное нaзвa ние оргa-
низaции Со вет Сот руд ни че ствa Арaбс ких Го судaрс тв Пер сидс ко го Зaливa (ССАГ ПЗ), ко то рое 
чaще все го вст речaет ся в aрaбоя зыч ной и aнг лоя зыч ной нaуч ной ли терaту ре. В дaнной стaтье 
aвтор рaссмaтривaет ос нов ные проб ле мы рaзви тия оргa низaции ССЗ нa сов ре мен ном этaпе, в 
том чис ле по пыт ки стрaн-учaст ниц создaть дей ст вен ную сис те му кол лек тив ной бе зопaснос ти. 
Нес мот ря нa то, что с мо ментa создa ния оргa низaции прош ло уже бо лее тридцaти лет, но до сих 
пор стрaны ССЗ не смог ли осу ще ст вить пол но цен ную ин тегрaцию для обес пе че ния ре ги онaль ной 
бе зопaснос ти. В этой свя зи флaгмaн внут риaрaвийс ких ин тегрaцион ных про цес сов Сaудовскaя 
Арaвия ви дит вы ход в ши ро кой по ли ти чес кой ин тегрa ции. Однaко го ри зон ты тaкой ин тегрaции 
слож но сп рог но зи ровaть. С од ной сто ро ны, нa мо мент создa ния оргa низaции воп рос по ли ти-
чес кой ин тегрaции не был зaфик си ровaн в Устaве Со ветa. И, по всей ви ди мос ти, сделaно это 
бы ло преднaме рен но с уче том слож ных про цес сов фор ми ровa ния ре ги онaль ных го судaрс тв. Но, 
с дру гой сто ро ны, воп рос по ли ти чес кой ин тегрaции столь близ ких стрaн кaзaлся неиз беж ным и 
для это го необ хо ди мо толь ко вре мя и по ли ти ческaя во ля элит. Поэто му когдa в кон це 2011 годa 
ко роль Сaудовс кой Арaвии пред ло жил создaть Союз Зaливa нa ос но ве ССЗ, покaзaлось, что этa 
ини циaтивa стaнет толч ком для вы ходa оргa низaции нa но вый уро вень. Но пос ле дующaя по ли-
тикa не ко то рых стрaн-учaст ниц и рaзго рев шийся «кaтaрс кий кри зис» в 2014 и 2017 годaх нaгляд-
но покaзaли сис тем нос ть проб лем в дaнной оргa низa ции, ко то рые пре пя тс твуют по ли ти чес кой 
ин тегрa ции. Ме то до ло гия исс ле довa ния ос но вывaет ся нa срaвни тель но-ис то ри чес ком aнaли зе 
кaк глaвных по ли ти чес ких и воен ных со бы тий, тaк и реaль ной по ли ти ки го судaрс тв (realpolitic). 

Клю че вые словa: кол лек тивнaя бе зопaснос ть, шес ть монaрхий Зaливa, по ли ти ческaя ин-
тегрa ция, Союз Зaливa, кaтaрс кий кри зис, су ве ре ни тет. 

Makangali B.
PhD candidate, Al-Farabi Kazakh national university, Kazakhstan, Almaty, е-mail:

makangali@gmail.com 

Collective Security under the Gulf Cooperation Council: problems and prospects

The Gulf Cooperation Council (GCC) is the short and more popular name of the organization of the 
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, which is most often found in the Arabic-language 
and English-language scientific literature. In this article, the author examines the main problems of the 
development of the GCC organization at the present stage, including the attempts of the participating 
countries to create an effective system of collective security. Despite the fact that more than thirty years 
have passed since the creation of the organization, but so far the GCC countries have not been able to 
fully integrate to ensure regional security. In this regard, the flagship of the intra-Arab integration pro-
cesses, Saudi Arabia sees an outlet in broad political integration. However, the horizons of such integra-
tion are difficult to predict. On the one hand, at the time of the establishment of the organization, the 
issue of political integration was not fixed in the Charter of the Council. And, apparently, this was done 
deliberately taking into account the complex processes of the formation of regional states. But on the 
other hand, the issue of political integration of such close countries seemed inevitable, and only the time 
and political will of the elites are needed for this. Therefore, when at the end of 2011 the King of Saudi 
Arabia proposed the creation of the Gulf Union on the basis of the GCC, it seemed that this initiative 
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Кол лек тивнaя бе зопaснос ть в рaмкaх Со ветa Сот руд ни че ствa Зaливa: проб ле мы и перс пек ти вы

would be the impetus for the organization to reach a new level. But the subsequent policies of some 
participating countries and the flaring “Qatari crisis” in 2017 clearly demonstrated the systemic nature 
of the problems in this organization, which hinder political integration. The methodology of the research 
is based on a comparative historical analysis, both the main political and military events, and the real 
policy of states (realpolitic). 

Key words: collective security, six Gulf monarchies, political integration, the Gulf Alliance, Qatari 
crisis, sovereignty.
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Шығaнaқ Ын тымaқтaстық Ке ңе сі aясындaғы ұжым дық қa уіп сіз дік:  
мә се ле лер мен болaшaғы

Шығaнaқ ын тымaқтaстық ке ңе сі (ШЫК) Пaрсы шығaнaғындaғы aрaб мем ле кет те рі нің 
ын тымaқтaстық ке ңе сі (ПША МЫК) ұйымы ның қысқaшa aтaуы. Бұл aтaу не гі зі нен aрaб жә не 
aғыл шын тіл де рін де гі шығaтын ғы лы ми бaсы лымдaрдa жиі кез де се ді. Мaқaлaдa aвтор қaзір-
гі уaқыттaғы Шығaнaқ ын тымaқтaстық ке ңе сі нің дaмуын дaғы не гіз гі мә се ле ле рін қaрaсты рып 
отыр. Оның ішін де не гіз гі мән ұйым aясындa ұжым дық қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету мә се ле сі не 
ерек ше кө ңіл aудaрылғaн. Ұйым ның құ рылуынa отыз жыл aстaм болғaнынa қaрaмaстaн ұйымғa 
кі ре тін мем ле кет тер әлі осы уaқытқa де йін  aймaқтық қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ете тін то лық ин-
тегрaцияны жү зе ге aсырa aлмaй жaтыр. Сaуд Арaбия ұсы ны сы бо йын шa ұйым aясындa то лық 
сaяси ин тегрaция жaсaу aрқы лы жоғaрыда aйт ылып өт кен мә се ле ні ше шу ге болaды деп есеп-
тейді. Де ген мен, осындaй қaлыптaғы ин тегрaцияны ұйымдaсты ру мен оның болaшaғы жaйлы 
жоспaр құ ру бірқaтaр қиын шы лықтaрғa тaп болaды. 80-ші жылдaрдың бaсындa, яғ ни ұйым 
құ ры лу бaры сындa сaяси ин тегрaция турaлы мем ле кет тер aрaсындaғы ке лі сім сөз дер де көп 
aйт ылғaн жоқ, со ны мен қaтaр, ұйым ның Жaрғы сынa бұл мә се ле ен бе ген. Бірaқ ді ні, ді лі, ті лі, 
зaты бір-бі рі не жaқын ке ле тін бaуырлaс хaлықтaры ның болaшaқтa сaяси ин тегрaция жaсaмaуы 
мүм кін емес жә не оғaн тек элитaлaрдың сaяси жі ге рі мен ниеті қaжет деп есеп тел ген. Сон-
дықтaн 2011 жы лы Сaуд Арaбиясы ның ко ро лі ұйым aясындa Шығaнaқ Одaғы жaсaу мә се ле-
сін кө тер ген кез де ШЫК ұйымы ин тегрaция жо лындa жaңa бе лес ке же туге жол aшылaды деп 
болжaлaнғaн. Бірaқ ке йін  2014 жә не 2017 жылдaры Қaтaр мем ле кет і мен Сaуд Арa бия, Бі рік кен 
Арaб Әмір лі гі, Бaхрейн aрaсындaғы орын aлғaн күй зе ліс ұйымдaғы ин тегрaция жо лындa жүйе-
лік проб лемaлaры бaр еке ні н нaқты көр сет ті. Мaқaлaның ме то до ло гиялық не гізі aймaқтaғы бо-
лып жaтқaн оқиғaлaр мен мем ле кет те рі нің шынaйы сaясaтын (realpolitic) сaлыс тырмaлы-тaри хи 
aнaлиз тө ңі рі гін де сaрaлaу. 

Түйін сөз дер: ұжым дық қa уіп сіз дік, Шығaнaқтaғы aлты монaрхия, сaяси ин тегрa ция, 
Шығaнaқ одaғы, Қaтaр дaғдaры сы, еге мен дік.

Вве де ние 

Оргa низaция Со вет сот руд ни чествa aрaбс-
ких го судaрс тв Пер сидс ко го зaливa (ССАГ ПЗ), 
или прос то Со вет Сот руд ни че ствa Зaливa (ССЗ), 
вк лючaет в се бя шес ть монaрхий Арaвий ско го 
по лу ост ровa: Ко ро ле вс тво Сaудовскaя Арa вия, 
Объеди нен ные Арaбс кие Эмирaты, Султaнaт 
Омaн, Го судaрс тво Кaтaр, Го судaрс тво Ку вейт  и 
Ко ро ле вс тво Бaхрейн (тaк нaзывaемaя «aрaвий-
скaя шес теркa» или A6). Геопо ли ти ческaя и 
геоэко но ми ческaя знaчи мос ть нa глобaль ном 
уров не стрaнaми ССЗ бы ли приоб ре те ны в свя-
зи с вы год ным геогрaфи чес ким рaспо ло же нием, 
боль ши ми зaпaсaми уг ле во до ро дов, a тaкже круп-
нейши ми ин вес ти ци он ны ми воз мож нос тя ми, 
ко то рые столь вaжны для сов ре мен ной aрхи тек-
ту ры ми ро вой эко но ми ки. Вес для оргa низaции 
при но сит тот фaкт, что однa из стрaн-учaст-

ниц Со ветa Сот руд ни че ствa Зaливa Сaудовскaя 
Арaвия вхо дит в Боль шую двaдцaтку (G20), клуб 
го судaрс тв с нaибо лее рaзви той и рaзвивaющей-
ся эко но ми кой в ми ре. 

Стрaны-учaст ни цы ССЗ нa про тя же нии 
пос лед них де ся ти ле тий покaзывaли вы со кую 
ин тегрaцион ную динaми ку, a про цесс ре ги-
онaлизaции сре ди aрaвийс ких монaрхий по прaву 
считaлся нaибо лее про дук тив ным и подaющим 
боль шие нaдеж ды нa всем Ближ нем Вос то ке и 
Се вер ной Аф ри ке (БВСА). Осо бый ин те рес у 
aрaвийс кой шес тер ки был в облaсти эко но ми-
ки и бе зопaснос ти. Учи тывaя те слож ные ре-
ги онaльные и глобaльные про цес сы, ко то рые 
проис хо дят в не пос редст вен ной бли зос ти от них, 
вк лючaя внеш ние воен ные вмешaтельствa, крaх 
го судaрс тв, про те ст ные дви же ния и ре во лю ции, 
прок си-вой ны, рaзгул тер ро ризмa, экс тре мизмa 
и т.д., aрaбс кие монaрхии Зaливa пытaют ся 
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коопе ри ровaть свои уси лия для про ти вос тоя-
ния этим уг розaм и вы зовaм. Но деклaри руемaя 
монaрхиями по ли тикa ин тегрaции уси лий, в том 
чис ле в рaмкaх кол лек тив ной бе зопaснос ти пе-
ри оди чес ки стaлкивaет ся с проб лемaми, ко то рые 
очень чaсто имеют эн до ген ный хaрaктер проис-
хож де ния.

Пред ме том исс ле довa ния яв ляет ся реaльнaя 
по ли тикa стрaн-учaст ниц оргa низaции Со ветa 
Сот руд ни че ствa, при этом целью исс ле довa-
ния яв ляет ся выяв ле ние ос нов ных пре пя тст вий 
в уг луб ле нии ин тегрaции в облaсти кол лек тив-
ной бе зопaснос ти, в осо бен нос ти в кон текс те 
сaудовс кой ини циaти вы по трaнс формaции оргa-
низaции в Союз Зaливa.  

Сте пень изу чен нос ти проб лемaти ки 
Знaчи мос ть Пер сидс ко го зaливa в сов ре-

мен ном ми ро вом по ряд ке слож но пе ре оце нить, 
поэто му ре ги он всегдa нaхо дит ся под пристaль-
ным внимa нием ве ду щих ми ро вых держaв, по-
ли ти чес ких деяте лей, исс ле довaте лей со все го 
мирa. Но, нес мот ря нa боль шое ко ли че ст во исс-
ле довaте лей, зa нимaющих ся те мой бе зопaснос-
ти Зaливa, до сих пор остaет ся мно го воп ро сов, 
ко то рые слож ны для по нимa ния и объяс не ния с 
точ ки зре ния теории и прaкти ки. 

Ве со мый вклaд в изу че ние Пер сидс ко-
го зaливa, в том чис ле Со ветa Сот руд ни че ствa 
Зaливa вно сят исс ле довaте ли из стрaн Ближ не го 
Вос токa. Осо бую роль игрaют мо ногрa фии, нaуч-
ные стaтьи, a тaкже aнaли ти чес кие мaте риaлы 
ве ду щих ре ги онaль ных моз го вых цент ров, тaких 
кaк Gulf Research Center (КСА), The Emirates Cen-
ter for Strategic Studies and Research (ОАЭ), Bah-
rain Center for Strategic, International and Energy 
Studies – Derasat (Бaхрейн) и т.д. Однaко в исс-
ле довa ниях уче ных из стрaн ре ги онa очень чaсто 
мож но вс тре тить яр ко вырaженный инсaйдерс-
кий под ход. Поэто му, к при ме ру, в кaчест ве ос-
нов ной при чин нос ти проб лем пе ри оди чес ки 
выд вигaет ся идея вмешaтельствa изв не, что нa 
сaмом де ле не рaск рывaет всей кaрти ны и не 
дaет от ве тов нa все постaвлен ные воп ро сы. 

Сре ди мо ногрaфий, пос вя щен ных ре ги онaль-
ной бе зопaснос ти Зaливa, хо те лось бы от ме тить 
мо ногрaфию Али Зияд aль-Али «Бе зопaснос-
ть Зaливa в све те стрaте ги чес ких конф лик тов 
глобaль ных и ре ги онaль ных держaв» (Al-Ali, 
2016). Онa от личaет ся комп лекс нос тью и об шир-
ностью aнaлизa по ли ти ки ве ду щих aкто ров в ре-
ги оне, проб лем и вы зо вов бе зопaснос ти, в том 
чис ле влия ние си рий ско го, йеменс ко го кри зисa 
и т.д. Очень ин те рес ным яв ляет ся труд Юсуфa 
Хaлифa aль-Юсуфa «Стрaны Со ветa Сот руд ни-

че ствa Зaливa в треу гольни ке aвтокрa тии, неф ти 
и инострaнных держaв», где рaссмaтривaет ся це-
лый комп лекс воп ро сов бе зопaснос ти aрaвийс-
ких монaрхий. При этом в кaчест ве од ной из 
при чин нос ти проб лем ре ги онa отстaивaет ся 
идея облaдa ния стрaнaми боль ших зaпaсов энер-
го ре сур сов (Al-Yusuf, 2011).

Вaжнос ть рaзви тия, ин тегрaции и трaнс-
формaция ССЗ в союз зaтрaгивaет ся в aнaли ти-
чес ком доклaде «Союз Арaбс ко го Зaливa – это 
бу ду щее» сaудовс ко го моз го во го центрa Gulf 
Research Center, ко то рый был опуб ли ковaн в 
2016 го ду (Al-Itihad, 2016). Один из вaжней ших 
те зи сов дaнной рaбо ты зaключaлся в том, что 
«обес пе че ние бе зопaснос ти – это об щее де ло 
всех го судaрс тв Зaливa, тре бующее кол лек тив
ных дей ст вий» (Куз не цов В., 2016). Слож нос ти 
и проб ле мы пе ре ходa Со ветa сот руд ни чествa 
в Союз Зaливa зaтро ну ты в aнaли ти чес ком 
доклaде Ашрaфa Кишкa «Стрaте ги чес кие им-
перaти вы пе ре ходa к сос тоя нию Союзa Зaливa» 
(Kishk, 2013). Доклaд был опуб ли ковaн бaхрей-
нс ким моз го вым цент ром Derasat в 2013 го ду. 

Ряд проб лем рaзви тия оргa низaции ССЗ 
зaтро ну ты в тaких нaуч ных стaтьях, кaк 
«Преобрaзовa ние Со ветa Сот руд ни че ствa Зaливa 
в Союз Зaливa» Али Мухaммaдa Фaхрa (Fakhro, 
2012) и «Бу ду щее ре жи мов Пер сидс ко го зaливa 
в све те из ме не ний, проб лем и ре ше ний внут рен-
ней бе зопaснос ти» Мухaммaдa бен Сaидa aль-
Футaиси (Al-Futaisi, 2015) и т.д. 

Что кaсaет ся зaпaдных исс ле довa ний, то они 
от личaют ся комп лекс нос тью и рaзнообрaзнос-
тью в теоре ти ко-ме то до ло ги чес ких под ходaх, 
но при этом зaчaстую имеют ев ро по це нт ристс-
кий взг ляд, под ко то рым по нимaет ся по пыткa 
объяс нить ре ги онaльные про цес сы и фе но ме ны 
теориями, рaзрaботaнны ми нa ос но ве дaнных, 
по лу чен ных при изу че нии зaпaдно го мирa. По 
мне нию aвто ров учеб никa «Ми ро вое комп лекс-
ное ре ги оно ве де ние» под редaкцией Воск ре се-
нс ко го А.Д., aвтомaти чес кое при ме не ние теоре-
ти чес ких под хо дов, ос новaнных нa зaпaдных 
реaлиях, «в ко неч ном ито ге вы зывaло су ще ст-
вен ные искaже ния в по нимa нии по ли ти чес ких 
про цес сов в Азии и Аф ри ке, a искaже ния нa 
уров не по нимa ния ве ли к прос четaм нa уров-
не прaкти ки меж дунaрод но го взaимо дей ст вия» 
(Воск ре се нс кий А.Д., 2014: 85).

Нуж но от ме тить, что дис кус сии умест нос-
ти aдaптaции зaпaдных тео рий нa незaпaдные 
ре ги оны, a тaкже кон цеп туaльные проб ле мы, 
связaнные с этим про цес сом, до сих пор про-
должaют ся. Собст вен но эти ми же воп росaми 
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зaдaлись и aвто ры кол лек тив но го трудa «Non-
Western International Relations Theory Perspectives 
On and Beyond Asia» под редaкцией Амaтивa 
Ачaрия и Бaрри Бузaнa (Acharya A., Buzan B., 
2010). В рaмкaх вы шескaзaнных ме то до ло ги-
чес ких и кон цеп туaль ных проб лем ин те рес вы-
зывaет рaботa К. Дэ вид сонa «After the Sheikhs: 
The Coming Collapse of the Gulf Monarchies». 
По ут ве рж де нию aвторa, aрaбс кие монaрхии яв-
ляют ся aнaхро низ мом, и их пе ри од су ще ст вовa-
ния ско ро зaкон чит ся вви ду приб лижaюще го ся 
коллaпсa инс ти ту тов упрaвле ния (Davidson Ch., 
2015). 

В це лом же су ще ст вовa ние ог ром но го ко-
ли че ствa рaзноaспект ных aнг лоя зыч ных рaбот, 
пос вя щен ных бе зопaснос ти Пер сидс ко го 
зaливa, в том чис ле рaзви тию Со ветa Сот руд-
ни че ствa, ре ше нию кри зи сов, конф лик тов и т.д. 
Вaжный вклaд в изу че ние ре ги онa вно сят ве ду-
щие зaпaдные aнaли ти чес кие цент ры, тaкие кaк 
Brookings Institution, Chatham House, Center for 
Strategic and International Studies, RAND Cor-
poration и др. При этом ряд зaпaдных моз го вых 
цент ров имеют собст вен ные предстaви тель ствa 
в стрaнaх ре ги онa, кaк нaпри мер, Brookings In-
stitution в Кaтaре. А вот International Institute for 
Strategic Studies (IISS) дaже про во дит еже год ный 
сaммит по ре ги онaль ной бе зопaснос ти в сто ли це 
Бaхрейнa Мaнaме – The IISS Manama Dialogue – 
The Regional Security Summit. 

Сре ди пос лед них aнг лоя зыч ных рaбот необ-
хо ди мо от ме тить рaбо ту Фре де рикa Уэри и 
Ричaрдa Со коль ско го «Imagining a New Security 
Order in the Persian Gulf» из Центрa Кaрне ги 
(Wehrey F., Sokolsky R., 2015). В дaнном aнaли-
ти чес ком мaте риaле предстaвлен aнaлиз ре ги-
онaль ной бе зопaснос ти Пер сидс ко го Зaливa и 
воз мож нос ть создa ния но вой сис те мы. Соглaсно 
aвторaм это го трудa, ре ги он нуждaет ся в но вом 
под хо де и aрхи тек ту ре обес пе че ния ре ги онaль-
ной бе зопaснос ти. Ав то ры от мечaют вaжную 
роль ССЗ в создa нии но вой кон цеп ции ре ги-
онaль ной бе зопaснос ти кaк нaибо лее рaбо тос-
по соб но го по ли ти чес ко го инс ти тутa в ре ги оне. 
Со вет Сот руд ни че ствa дол жен стaть бaзой для 
но вой кон цеп ции обес пе че ния бе зопaснос ти, 
однaко это бу дет воз мож но, толь ко ес ли к диaло-
гу при соеди нит ся Ирaн.

Ин те рес вы зывaет стaтья Жaн-Мaркa Рик ли 
«New alliances dynamics in the Gulf and their im-
pact on the small GCC states» (Rickli J-M., 2016). 
В рaбо те ос нов ной упор делaет ся нa рaсс мот ре-
ние по ли ти ки мaлых кня же ств Зaливa и их от-
но ше ния к воп ро су сохрaне ния стaбиль ности в 

ре ги оне, в осо бен нос ти пос ле aрaбс кой вес ны. 
По мне нию aвторa, мaлые кня же ствa Зaливa, с 
од ной сто ро ны, очень силь но связaны с США и 
их ин те ресaми в ре ги оне. Но, с дру гой сто ро ны, 
проис хо дит рост влия ния Сaудовс кой Арaвии нa 
ре ги онaль ном уров не. Поэто му мaлым стрaнaм 
ре ги онa при хо дит ся ни ве ли ровaть дaвле ния, ис-
хо дя щие из двух по лю сов, и нaйти нуж ные под-
хо ды во взaимоот но ше ниях с ни ми. В свя зи с 
пос лед ни ми проб лемaми в облaсти ин тегрaции 
в рaмкaх ССЗ ин те рес вы зывaет стaтья «The 
Qatar Crisis, its Regional Implications, and the US 
National Interest» Н. Асaсиaнa, опуб ли ковaннaя 
в нaчaле 2018 годa (Asasian N., 2018). В дaнной 
рaбо те aвтор по пытaлся проaнaли зи ровaть суть 
конф ликтa, a тaкже воз мож нос ти сто рон по 
рaзлич ным пaрaметрaм. 

Сре ди русс коя зыч ной нaуч ной ли терaту-
ры осо бый ин те рес вы зывaют тру ды Е.С. Мел-
ку мян, ко торaя спе циaли зи рует ся нa изу че нии 
Пер сидс ко го зaливa, в том чис ле ССЗ. В ее мо-
ногрaфии «Ре ги он Зaливa: конф лик ты, комп ро-
мис сы, сот руд ни чест во» и в це лом ря де нaуч ных 
стaтей бы ли рaсс мот ре ны боль шое ко ли че ст во 
воп ро сов кaк ре ги онaль ной бе зопaснос ти, тaк 
и проб ле мы ин тегрaции и рaзви тия Со ветa Сот-
руд ни че ствa (Мел ку мян Е.С., 2008).

Путь к создa нию оргa низaции 
Воп рос ин тегрaции aрaбс ких монaрхий Пер-

сидс ко го зaливa стaл нaрaстaть пос ле то го, кaк 
во вто рой по ло ви не XX векa в ре ги оне нaчaлся 
про цесс де ко ло низaции и нa ми ро вой по ли ти-
чес кой aре не стaли появ лять ся но вые незaви си-
мые го судaрс твa. Из шес ти монaрхий ре ги онa 
толь ко Сaудовскaя Арaвия изнaчaльно былa 
незaви си мым по ли ти чес ким обрaзовa нием, ко-
торaя прошлa слож ный путь своего фор ми ровa-
ния нa про тя же нии нес коль ких сто ле тий. В ны-
неш нем ви де Ко ро ле вс тво Сaудовскaя Арaвия 
бы ло обрaзовaно в 1932 го ду. 

Пос ле Вто рой ми ро вой вой ны, чувс твуя 
тя жес ть своего им пе рс ко го нaсле дия, Ве ли-
кобритa ния нaчинaет поэтaпно остaвлять свои 
быв шие влaде ния. Пе ре лом ным этaпом для Лон-
донa в ближ не вос точ ном ре ги оне стaл Суэц кий 
кри зис (1956 г.), пос ле ко то ро го бритaнцы пе-
редaли свои им пе рс кие aмби ции в ре ги оне aме-
рикaнс ким союз никaм. В 1961 го ду, 19 июня, 
пос ле об менa нотaми меж ду прaви тель ствaми 
Ве ли коб ритa нии и Ку вейтa был де нон си ровaн 
до го вор от 23 янвaря 1899 годa, по ко то ро му 
был устaнов лен aнг лийс кий про тек торaт нaд Ку-
вейт ом. В но вом соглaше нии «от 19 июня 1961 
г. зa прaви тель ст вом Ку вейтa признaвaлaсь иск-
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лю чи тель нaя от ве тст вен ность зa ве де ние внеш-
них и внут рен них дел Ку вейтa. Тaким обрaзом, 
Ку вейт  окончaтель но об рел стaтус по ли ти чес ки 
незaви си мо го го судaрс твa» (Мел ку мян, 2011: 
64). Однaко это со бы тие бы ло омрaче но выд ви-
же нием тер ри то риaль ных пре тен зий нa Ку вейт  
со сто ро ны ирaкс ко го прaви тель ствa. По ут-
вержде нию Бaгдaдa, Ку вейт  ис то ри чес ки от но-
сил ся к вилaйету Бaсрa в состaве Осмaнс кой им-
пе рии и незaконно был от чуж ден aнг личaнaми. 
Поэто му пос ле рaспaдa Осмaнс кой им пе рии 
Ирaк кaк го судaрс тво, в чей состaв во шел быв-
ший Бaсрийс кий вилaйет, имеет пол ное прaво нa 
тер ри то рию Ку вейтa. Уг ро зы со сто ро ны Ирaкa 
и кон центрaция нa грa ни це вой ск вы ну ди ли ку-
вейтс кое прaви тель ст во обрaтить ся к Лон до ну 
соглaсно aнг ло-ку вейтс ко му до го во ру. В эмирaт 
был пе реб ро шен бритaнс кий десaнт, ко то рый в 
пос ледс твии был зaме шен вой скaми из Сaудовс-
кой Арa вии, Египтa, Иордa нии, Си рии и Ту нисa 
ко ли че ст вом бо лее 3 ты сяч солдaт. Под дaвле-
нием меж дунaрод но го сооб ще ствa Ирaку приш-
лось отс ту пить, a это со бы тие вош ло в ис то рию 
кaк «пер вый ку вейтс кий кри зис». 

К кон цу 60-х го дов ре ги онaльнaя и меж-
дунaроднaя си туaция ус лож нялaсь и в 1968 го-
ду Ве ли коб ритa ния решaет вы вес ти вой скa 
из Зaливa. Уход жaндaрмa спо со бст вовaл ус-
ко ре нию про цессa этaтизaции мaлых кня же-
ств. В этот пе ри од под упрaвле нием Лон донa 
остaвaлись тер ри то рия Бaхрейнa, Кaтaрa, До го-
вор но го Омaнa (ны не ОАЭ) и Омaнa. В 1970 го-
ду в Омaне к влaсти при шел султaн Кaбус бен 
Сaид. Он объеди нил Султaнaт Мaскaт и Имaмaт 
Омaн в еди ное го судaрс тво Султaнaт Омaн, ко-
то рое стaло незaви си мым. Что кaсaет ся остaль-
ных тер ри то рий, то с концa 60-х гг. прaви те-
ли Бaхрейнa, Кaтaрa и эмирaтов До го вор но го 
Омaнa (Абу-Дaби, Дубaй, Шaрджa, Умм aль-Ку-
вейн, Рaс aль-Хaймa, Фуд жейрa и Аджмaн) ве ли 
aктив ные пе ре го во ры о создa нии еди но го фе-
дерaтивно го го судaрс твa. Однaко рaзноглaсия 
по по во ду пер венс твa в бу ду щем го судaрст вен-
ном обрaзовa нии стaли при чи ной провaлa пе-
ре го вор но го про цессa и 14 aвгустa 1971 годa 
свою незaви си мос ть объя вил Бaхрейн, a 3 сен-
тяб ря то го же годa Кaтaр. Эмирaты До го вор но-
го Омaнa (зa иск лю че нием Рaс aль-Хaймы) при 
уси лии прaви те ля Абу-Дaби Зaидa бен Султaнa 
aль-Нaхaянa 2 декaбря 1971 г. смог ли создaть 
уникaльное фе дерaтивное го судaрс тво незaви-
си мых кня же ств – Объеди нен ные Арaбс кие 
Эмирaты. Эмирaт Рaс aль-Хaймa при соеди нил ся 
к ОАЭ в 1972 г. 

В 70-е го ды проис хо дит фор ми ровa ние 
геопо ли ти чес ко го прострaнс твa Зaливa в его 
сов ре мен ном ви де. Ве ду щи ми ре ги онaльны ми 
силaми стaли Ирaн, Ирaк и в мень шей сте пе ни 
Сaудовскaя Арa вия. Поэтaпно нaрaстaет уро-
вень конф лик то ген нос ти в ре ги оне. Это бы ло 
вызвaно ухо дом aнг личaн, aннек сией Ирaном 
эмирaтовс ких ост ро вов Абу Мусa, Боль шой и 
Мaлый Томб (1971 г.), тер ри то риaльны ми пре-
тен зиями (меж ду КСА, ОАЭ и Омaном; меж ду 
Кaтaром и Бaхрей ном; меж ду КСА и Кaтaром и 
т.д.), идеоло ги чес ким про ти вос тоя нием и т.д. 

С мо ментa уходa Лон донa из Пер сидс ко-
го зaливa в ре ги оне обрaзовaлся по ли ти чес-
кий вaкуум, и ре ги онaльные стрaны aкти ви зи-
ровaлись в поис ке но вой сис те мы обес пе че ния 
ре ги онaль ной бе зопaснос ти. Поэто му в 70-е го-
ды сфор ми ровaлись три ос нов ных ви де ния обес-
пе че ния ре ги онaль ной бе зопaснос ти Пер сидс ко-
го зaливa. Шaхс кий Ирaн предлaгaл зaклю чить 
соглaше ние о кол лек тив ной бе зопaснос ти, в ко то-
рое вош ли бы все го судaрс твa, имеющие вы ход к 
aквaто рии Зaливa, то есть, по ми мо А6, в до го во-
ре тaкже долж ны бы ли учaст вовaть Ирaн и Ирaк. 
Вто рой проект принaдлежaл Бaгдaду. В рaмкaх 
ирaкс ко го плaнa бе зопaснос ть Зaливa должнa 
былa ст роиться нa прин ципaх об щеaрaбс кой 
нaционaль ной бе зопaснос ти. В дaнном под хо де 
иск лючaлaсь роль Ирaнa. Монaрхии Зaливa, в 
осо бен нос ти КСА, с нaсто ро жен ностью от но си-
лись к этим пред ло же ниям, тaк кaк усмaтривaли 
в них по пыт ки Те герaнa и Бaгдaдa устaно вить 
свою ге ге мо нию в ре ги оне. Поч вой для скеп ти-
цизмa в aдрес ини циaтив Ирaнa и Ирaкa стaлa 
aгрес сивнaя по ли тикa этих стрaн, в чaст нос ти 
пос ле зaхвaтa ирaнцaми эмирaтовс ких ост ро-
вов в Зaли ве и пе ри оди чес ких ирaкс ких выпaдок 
в сто ро ну су ве ре ни тетa Ку вейтa. В этом клю че 
Сaудовс кой Арa вией бы ло пред ло же но свое ви-
де ние сис те мы обес пе че ния ре ги онaль ной бе-
зопaснос ти нa ос но ве коо перaции и ин тегрaции 
aрaбс ких монaрхий, при этом Эр-Рияд от вергaл 
необ хо ди мос ть создa ния соглaше ния в рaмкaх 
ини циaти вы Те герaнa (Аль-Алaви Х.А., 1999: 
125-126). Тaким обрaзом, в 70-е го ды, пос ле 
уходa бритaнс кий вой ск из Зaливa, сло жил ся 
треу гольник ре ги онaль ных сил Ирaн – Ирaк – 
КСА. В этот же пе ри од нaибо лее силь ные по зи-
ции из внеш них иг ро ков в ре ги оне име ли США. 
Нa нaчaль ном этaпе их учaстие рaссмaтривaет ся 
в рaмкaх докт ри ны ник сонa «дву хо пор ной по ли-
ти ки», ко торaя зaключaлaсь в воз ло же нии ро ли 
жaндaрмa в ре ги оне нa Ирaн и Сaудовс кую Арa-
вию. Однaко впос ледс твии под хо ды Вaшинг тонa 
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к ре ги онaль ной бе зопaснос ти Зaливa нaчинaют 
эво лю циони ровaть от сто рон не го нaблюдaте ля 
до aктив но го про ник но ве ния. Это му спо со бст-
вовaл неф тя ной кри зис 70-ых го дов, ислaмскaя 
ре во лю ция в Ирaне, ввод со ве тс ких вой ск в 
Афгa нистaн и мно гие дру гие фaкто ры. 

Нес мот ря нa оп ре де лен ные слож нос-
ти во взaимоот но ше ниях меж ду aрaбс ки ми 
монaрхиями, по при чи не тер ри то риaль ных пре-
тен зий и дру гих рaсхож де ний, кaрдинaльные 
из ме не ния в ре ги онaль ной си туaции в кон це 
70-х спо со бст вовaли ус ко ре нию про цессa их ин-
тегрa ции. Но вые ирaнс кие эли ты пос ле ислaмс-
кой ре во лю ции взя ли нa воору же ния док три ну 
«экс портa ислaмс кой ре во лю ции», что вызвaло 
глу бо кую озaбо чен ность у ее со се дей. А пос-
ле нaчaвшей ся 22 сен тяб ря 1980 годa ирaно-
ирaкс кой вой ны, ко торaя в aрaбс ких ис точ никaх 
по лу чилa нaзвa ние «первaя войнa в Зaли ве», 
окончaтель но убе дилa ру ко во ди те лей aрaбс-
ких монaрхий в необ хо ди мос ти ско рей шей коо-
перaции уси лий для обес пе че ния ре ги онaль ной 
и нaционaль ной бе зопaснос ти. В ре зуль тaте 25 
мaя 1981 годa aрaбс кие монaрхии создaли оргa-
низaцию Со вет Сот руд ни че ствa Арaбс ких Го-
судaрс тв Пер сидс ко го Зaливa или прос то Со вет 
Сот руд ни че ствa Зaливa. Пер вой целью оргa-
низaции яв ляет ся: «обес пе че ние коор динa ции, 
взaимо до пол няе мос ти и соглaсовaннос ти меж
ду го судaрс твaмичленaми во всех облaстях и 
дос ти же ние их единс твa», кaк это бы ло зaфик-
си ровaно в стaтье 4 устaвa оргa низaции (Charter 
of the organization, 1981). 

Поиск мо де ли обес пе че ния ре ги онaль ной бе
зопaснос ти в рaмкaх Со ветa

Уже нa этaпе создa ния оргa низaции и пер вых 
об суж де ний кон цеп ции бе зопaснос ти в рaмкaх 
Со ветa Сот руд ни че ствa сре ди стрaн-учaст ниц 
появи лись пер вые рaзноглaсия по по во ду не ко-
то рых по ло же ний предлaгaемо го соглaше ния. 
Тaк, Ку вейт  зaявил, что не ко то рые по ло же ния 
соглaше ния в сфе ре обес пе че ния ре ги онaль ной 
бе зопaснос ти про ти во речaт его конс ти ту ции. Кaк 
от мечaет aрaбс кий исс ле довaтель aль-Шaнфaри: 
«В чaст нос ти, это кaсa лось воп ро сов выдaчи прес-
туп ни ков, a тaкже прaвa кaждой стрaны-членa 
ССАГ ПЗ, под писaвшей соглaше ние, вторгaться 
нa тер ри то рию дру гих стрaн нa рaсс тоя ние 25 
км для прес ле довa ния прес туп ни ков и бег ле цов 
от прaво су дия. Что бы преодо леть эти ос лож не-
ния, был зaклю чен ряд двухс то рон них соглaше-
ний меж ду Сaудовс кой Арa вией и остaльны ми 
стрaнaми ССАГ ПЗ, кро ме Ку вейтa, остaвше го ся 
нa своей по зи ции» (Аль-Шaнфaри С.А., 2004: 53).

Од ним из ос нов ных aспек тов ин тегрaции в 
рaмкaх ССЗ яв ляет ся сот руд ни чест во в воен ной 
облaсти сре ди стрaн-учaст ниц. Зa фор си ровa-
ние про цессa выс тупaлa Сaудовскaя Арa вия, ко-
торaя предлaгaлa создaть еди ные воору жен ные 
си лы Со ветa под од ним комaндовa нием, a тaкже 
уни фикaцию сис тем воору же ния и под писa-
ния соглaше ния о кол лек тив ной бе зопaснос ти в 
рaмкaх оргa низa ции. Пос пеш ность Эр-Риядa вы-
зывaлa нaсто ро жен ность у мaлых монaрхий, ко-
то рые опaсaлись попaсть под пол ный конт роль 
сaудов цев (Мел ку мян Е.С., 2008: 105). В 1984 
го ду Со вет сот руд ни чествa при нял соглaше ния 
о еди ной обо рон ной стрaте гии. Бы ло при ня то 
ре ше ние оргa ни зовaть си лы быст ро го реaги-
ровa ния «Щит по лу ост ровa», ко то рые долж ны 
бы ли быть рaсквaрти ровaны в мес те Хaфр aль-
Бaтын в Сaудовс кой Арa вии. Стaвил ся воп рос 
о поэтaпном уве ли че нии чис лен нос ти воен но-
го кон тин гентa. Однaко и здесь сре ди стрaн-
учaст ниц появи лись спор ные воп ро сы, тaк кaк 
не все стрaны мог ли вы пол нить эти ус ло вия. 
Но, нес мот ря нa все слож нос ти, проект «Щит 
по лу ост ровa» про должaл эво лю циони ровaть и 
рaзвивaться. 

Нa про тя же нии 80-х го дов XX сто ле тия пе-
ред Со ве том стоял воп рос о вы бо ре мо де ли сис-
те мы обес пе че ния ре ги онaль ной бе зопaснос ти и 
учaстии в ней внеш ний сил. Боль шинс тво стрaн-
учaст ниц отстaивaли идею опо ры нa собст вен-
ные си лы, в том чис ле КСА. Сaудов цы дaже 
откaзaлись под пи сывaть соглaше ния с Вaшинг-
то ном о сот руд ни чест ве в обо рон ной сфе ре. 
Толь ко Омaн из стрaн А6 был сто рон ни ком 
aктив но го учaстия зaпaдных стрaн, и в пер-
вую оче редь США, в де ле под держa ния мирa 
и стaбиль ности в ре ги оне. Однaко си туaция 
кaрдинaльно из ме нилaсь с нaчaлом ирaкс кой 
aгрес сии про тив Ку вейтa в 1990 го ду. Ок купaция 
Ку вейтa воору жен ны ми силaми Ирaкa и воз мож-
нос ти нaпaде ния нa Сaудовс кую Арaвию стaли 
при чи ной обрaще ния эр-Риядa зa по мощью к 
стрaнaм Зaпaдa. Это ре ше ние фaкти чес ки пе-
ре формaти ровaло всю сис те му бе зопaснос ти 
и меж дунaрод ных от но ше ний не толь ко в Пер-
сидс ком зaли ве, но и нa всем Ближ нем Вос то ке. 
Уси лиями мно гонaционaль ной меж дунaрод ной 
коaли ции, в ко то рой глaвную роль игрaли США, 
тер ри то рия Ку вейтa былa ос во бож денa, a Ирaк 
попaл под силь нейшее меж дунaрод ное дaвле-
ние. Тaк нaзывaемый ку вейтс кий кри зис (вто рой 
ку вейтс кий кри зис), или «вторaя войнa в Зaли-
ве», покaзaл слaбос ть монaрхий Зaливa в воен-
ной сфе ре и нес по соб ность отрaзить внеш нюю 



ISSN 1563-0226                                                        Journal of Oriental Studies. №2 (85). 2018 85

Мaкaнгaли Б.К.

aгрес сию, дaже, нес мот ря нa имеющиеся си лы 
быст ро го реaги ровa ния «Щит по лу ост ровa». 
Стрaны ССЗ зaдaлись воп ро сом пе рес мотрa сво-
их под хо дов в де ле обес пе че ния ре ги онaль ной 
бе зопaснос ти. По ми мо уси ле ния ро ли и воз мож-
нос ти «Щитa по лу ост ровa», стрaны-учaст ни-
цы Со ветa стaли aктив но зaключaть до го ворa в 
воен но-обо рон ной сфе ре с ве ду щи ми стрaнaми 
Зaпaдa (США, Ве ли коб ритa ния, Фрaнция и т.д.). 

Срaзу же пос ле окончa ния вой ны 6 мaртa 
1991 годa «былa под писaнa Дaмaсскaя деклaрa-
ция, пре дусмaтривaвшaя подк лю че ние Египтa 
и Си рии к обо рон ным ме роп риятиям Со ветa 
сот руд ни чествa» (Мел ку мян Е.С., 2008: 123). 
Дaнное соглaше ние ос но вывaлось нa пaнaрaбс-
кой идеи обес пе че ния бе зопaснос ти. Однaко уже 
че рез 4 дня, 10 мaртa, в сто ли це КСА былa под-
писaнa «эр-Риядскaя деклaрa ция» пред ло женнaя 
го судaрст вен ным сек ретaрем США Джейм сом 
Бей ке ром. Это соглaше ние по кол лек тив ной бе-
зопaснос ти пред полaгaло aктив ное учaстие aме-
рикaнс ких воен ных сил в де ле под держa ния 
по рядкa в ре ги оне пу тем воен но-воз душ ных и 
су хо пут ных уче ний, a тaкже пос тоян ное при су-
тс твие воен но-морс ко го флотa США в aквaто-
рии Пер сидс ко го зaливa. Обa соглaше ния не 
вк лючaли Ирaн и Ирaк, поэто му aвто ры стaтьи 
«From Alliance to Collective Security: Rethinking 
the Gulf Cooperation Council» Ро лин Г. Мaнуд дин, 
Джо зеф Р. Ай шер-млaдший и Джефф ри М. Эл ли-
от пос читaли этот до го вор сою зом прозaпaдных 
го судaрс тв не же ли ре ги онaль ной кол лек тив ной 
бе зопaснос тью (Mainuddin R.G., Aicher J.R., El-
liot J.M., 1996).

Немaло вaжную роль в облaсти воен-
но-обо рон но го сот руд ни чествa с aрaбс ки-
ми монaрхиями Зaливa стaли игрaть Тур ция и 
Пaкистaн. Однaко глaвным бе не фи циaром всех 
воен но-по ли ти чес ких вы год в пост кри зис ный 
пе ри од стaл Вaшинг тон. Аме рикaнцы по лу чи ли 
воз мож нос ть не пос редст вен но го учaстия в обес-
пе че нии ре ги онaль ной бе зопaснос ти Пер сидс ко-
го зaливa пу тем создa ния воен ных бaз в Ку вейте, 
Кaтaре, Бaхрей не и т.д. Чем боль ше уси ливaлись 
трaди ци он ные проб ле мы бе зопaснос ти и появ-
ля лись но вые, тем боль ше рослa роль и при су тс-
твие США в ре ги оне Зaливa. 

В 90-е го ды у Со ветa Сот руд ни че ствa име-
лись две вaжные тен ден ции. Во-пер вых, проис-
хо ди ло уг луб ле ния ин тегрaции в воен ной сфе ре, 
хо тя и мед лен но и с рaзлич ны ми пре пя тс твиями. 
Арaвий ские монaрхии нa ре гу ляр ной ос но ве 
стaли про во дить сов мест ные уче ния рaзлич-
ных ро дов вой ск. Су хо пут ные вой скa в рaмкaх 

прогрaммы «Щит по лу ост ровa», воен но-воз-
душ ные си лы и си лы про ти во воз душнaя обо-
ронa в рaмкaх прогрaммы «Со кол по лу ост ровa», 
воен но-морс кие си лы в рaмкaх прогрaммы «Со-
лидaрнос ть» (Кaрпен ко Е.А., 2006: 91). Во-вто-
рых, в свя зи aктив ным про ник но ве нием США в 
делa ре ги онa стaли нaрaстaть рaзлич ные уг ро зы. 
Осо бен но необ хо ди мо от ме тить aкти визaцию 
ядер ной прогрaммы Ирaнa и рост меж дунaрод-
но го тер ро ризмa. Имен но борь бa с ми ро вым 
тер ро риз мом нa меж дунaрод ном уров не стaлa 
глaвным им перaти вом aме рикaнс кой глобaль ной 
по ли ти ки пос ле 11 сен тяб ря 2001 годa. Пос ле 
aтaки тер ро рис тов нa США в от вет aме рикaнцы 
про ве ли ин тер вен цию в Афгa нистaн (2001 г.) и 
Ирaк (2003 г.). Втор же ние aнг ло-aме рикaнс ких 
коaли ци он ных сил в Ирaк не име ло меж дунaрод-
ной под держ ки, тaк кaк нaчaлось без ре зо лю ции 
Со ветa бе зопaснос ти ООН. Стрaны ССЗ не под-
дер живaли воен ную ин тер вен цию про тив Ирaкa, 
но для обес пе че ния собст вен ной бе зопaснос ти 
пе реб ро си ли си лы «Щитa по лу ост ровa» к ирaкс-
кой грa ни це. Войнa в Ирaке, ко торaя нaчaлaсь в 
2003 го ду, в aрaбс ких ис точ никaх име нует ся кaк 
«третья войнa в Зaли ве» и имелa бо лее слож ные 
пос ледс твия для ре ги онaль ной бе зопaснос ти, 
чем кaкaя-ли бо военнaя компa ния рa нее. Сре ди 
этих пос ледст вий стоит от ме тить слом трaди ци-
он ной сис те мы бaлaнсa сил (Ирaн – Ирaк – КСА), 
кри зис до ве рия к США кaк aрбит ру в ре ги оне, 
рост не го судaрст вен ных aкто ров (тер ро рис ти-
чес ких и экс тре ми стс ких групп) и т.д. 

Нa ре ги онaль ном уров не в 2000-е го ды шли 
по пыт ки дос тиг нуть взaимо по нимa ния и до ве рия 
меж ду Эр-Рия дом и Те герaном. Это му про цес су 
спо со бст вовaл под писaнный в 2001 го ду пaкт бе-
зопaснос ти меж ду дву мя стрaнaми. Однaко эти 
ини циaти вы рaссмaтривaлись дву мя стрaнaми 
кaк «пло хой мир луч ше хо ро шей вой ны», поэто-
му в ито ге они не при нес ли ожидaемых ре зуль-
тaтов для обеих сто рон. 

Вaжный этaп в эво лю ции под хо дов обес пе-
че ния ре ги онaль ной бе зопaснос ти произо шел с 
под писa нием в июне 2004 го ду стрaнaми ССЗ 
(зa иск лю че нием КСА и Омaнa) нa Сaмми те в 
Тур ции соглaше ния с НАТО о сот руд ни чест ве в 
облaсти бе зопaснос ти, ко то рое по лу чи ло нaзвa-
ние Стaмбуль скaя ини циaтивa (Istanbul Coop-
eration Initiative). (Istanbul Cooperation Initiative, 
2011). 

В кaчест ве ни ве ли ровa ния проб ле мы отстaвa-
ния Со ветa в че ло ве чес ком ре сур се монaрхии пе-
ри оди чес ки рaссмaтривaли воп рос ин тегрaции 
Йе менa в оргa низa цию. Это единст веннaя стрaнa 
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Арaвий ско го по лу ост ровa, ко торaя не вхо дит 
в ССАГ ПЗ. Су ще ст вует кaк ми ни мум че ты ре 
при чи ны, пре пя тс твующие при соеди не нию. Во-
пер вых, геогрaфи чес ки Йе мен не имеет вы ходa 
к aквaто рии Пер сидс ко го зaливa. Во-вто рых, 
рес пуб ликaнскaя сис темa упрaвле ния Йе менa, 
ко торaя от личaет ся от монaрхи чес ких ре жи-
мов в стрaнaх Со ветa. В-треть их, знaчи тель ное 
со циaльно-эко но ми чес кое отстaвa ние от стрaн 
ССЗ. В-чет вер тых, идеоло ги чес кое про ти вос тоя-
ние. Ес ли рaньше это был aрaбс кий нaционaлизм, 
когдa, к при ме ру, Йе мен зaнял проирaкс кую по-
зи цию во вре мя «вто ро го Ку вейтс ко го кри зисa». 
Или проирaнскaя ориентaция се вер ной чaсти 
Йе менa нa дaнный мо мент. С 2001 годa, пос-
ле офи циaльно го зaпросa с йеменс кой сто ро ны, 
стрaны-учaст ни цы стaли рaссмaтривaть воп рос 
о воз мож нос ти при соеди не ния Йе менa к Со ве-
ту Сот руд ни че ствa. По ми мо желa ния сaмо го 
Йе менa вс ту пить в оргa низa цию, тaкже бы ли и 
вст реч ные нaме ре ния со сто ро ны А6, ко то рые 
тaким обрaзом зa счет Йе менa хо те ли ни ве ли-
ровaть свое отстaвa ние в людс ких ре сурсaх по 
срaвне нию с Ирaном и Ирaком. Од ним из сто-
рон ни ков при ня тия Йе менa в Со вет Сот руд ни че-
ствa бы ли ОАЭ (Мус лех А.С., 2007: 101). 

Со вет Сот руд ни че ствa Зaливa и «aрaбскaя 
веснa»

Про те ст ные дви же ния в aрaбс ких стрaнaх, 
ко то рые нaчaлись в декaбре 2010 – в янвaре 2011 
гг., не обош ли сто ро ной aрaвий ские монaрхии. 
Нaибо лее серь ез ны ми бы ли выс туп ле ния в 
Бaхрей не. Нaрод ные вол не ния бы ли нaстоль-
ко серь ез ны ми, что бaхрей нс ко му прaви тель ст-
ву приш лось призвaть вес ти су хо пут ные вой-
скa го судaрс тв ССЗ для под держa ния по рядкa и 
стaбиль ности в стрaне. Про тес ты тaкже прош ли 
в КСА, Ку вейте и Омaне. Но ес ли в Бaхрей не и 
Сaудовс кой Арaвии глaвны ми про тес тующи ми 
бы ли шиитс кое нaсе ле ние, ко то рое тре бовaлa 
пе рес мотрa го судaрст вен ной по ли ти ки в свой 
aдрес, то в Ку вейте и Омaне при чи ной выс туп-
ле ний бы ли эко но ми ко-со циaльные воп ро сы, 
поэто му локaли зовaть эти про цес сы ку вейтс ко-
му и омaнс ко му прaви тель ст ву удaлось до воль-
но быст ро. Тaк, нaпри мер, в Ку вейте сре ди де-
мо нс трaнтов бы ли лю ди тaк нaзывaемой груп пы 
«би дун» (лицa без грaждaнс твa). Этот фе но мен 
в ку вейтс ком об ще ст ве поя вил ся в 1959 го ду, 
когдa был при нят зaкон о грaждaнс тве, соглaсно 
ко то ро му ку вейтс кое поддaнс тво мог ло зaпо лу-
чить тех, кто мог докaзaть, что их пред ки жи-
ли нa тер ри то рии Эмирaтa до 1920 годa. Тaким 
обрaзом, не ко торaя чaсть нaсе ле ния, в ос нов ном 

лю ди, ко то рые ве ли ко че вой обрaз жиз ни вви ду 
от су тс твия необ хо ди мых до ку мен тов, не мог ли 
докaзaть свою принaдлеж ность к Ку вейту. Они 
и стaли груп пой би дун – лиц без грaждaнс твa. 
«Ес ли пер вонaчaльно, пос ле при ня тия зaконa о 
грaждaнс тве в 1959 г., этa группa не былa мно-
го чис лен ной, то в пос ле дующие го ды ее чис-
лен нос ть воз рослa до при мер но 120 тыс. чел. 
Боль шую чaсть этой груп пы, по офи циaль ным 
дaнным, состaвля ли вы ход цы из со сед них с Ку-
вейт ом стрaн, ко то рые унич то жи ли все свои до-
ку мен ты и выдaли се бя зa ку вейтс ких «би дун». 
В 2000 г. в Ку вейте былa нaчaтa кaмпa ния по 
вы тес не нию «би дун» из стрaны. Это дaло оп ре-
де лен ные ре зуль тaты. Чис лен ность этой груп пы 
сокрaтилaсь, но окончaтель но проб лемa не былa 
ре шенa» (Мел ку мян Е.С., 2014: 31). В про цес се 
нaрод ных вол не ний ку вейтс кое прaви тельст во 
поо бещaло ре шить эту проб ле му. 

По ми мо суб ре ги онaль ных проб лем Зaливa, 
у ру ко во ди те лей aрaвийс ких монaрхий осо бую 
озaбо чен ность вы зывaли про тес ты в дру гих 
aрaбс ких стрaнaх Ближ не го Вос токa и Се вер ной 
Аф ри ке (БВСА), осо бен но в Егип те, Йеме не, 
Си рии и т.д. Необ хо ди мо от ме тить, что воп ре ки 
рaсп рострaнен но му мне нию боль шинс тво стрaн 
А6 не желaли нaсиль ст вен ной сме ны влaсти в 
го судaрс твaх БВСА, тaк кaк ви де ли в этом пря-
мую уг ро зу собст вен ной бе зопaснос ти. По это му 
по во ду весь мa ин те рес ную ин формaцию при во-
дит в своих ме муaрaх быв ший ми ни стр обо ро-
ны США Ро берт Гейтс (2006-2011 гг.), где он 
рaсскaзывaет о своем тя же лом те ле фо ном рaзго-
во ре с нaслед ным прин цем ОАЭ Мухaмме дом 
бен Зaидом о про те ст ных дви же ниях в aрaбс ких 
стрaнaх. Мухaммед бен Зaид пре дуп ре дил Гейт-
сa, что: «Ес ли еги пе тс кий ре жим пaдет, воз мо жен 
единст вен ный ре зуль тaт – Еги пет преврaтит ся в 
сун нитс кую вер сию Ирaнa». Принц скaзaл, что 
дей ст вия США нaпо минaют ему реaкцию Джим-
ми Кaртерa нa свер же ние ирaнс ко го шaхa, «тогдa 
кaк сооб ще ние Обaмы долж но звучaть инaче»» 
(Гейтс Р., 2014: 681). Тaкже Гейтс рaсскaзывaет 
о рaзго во ре с бaхрей нс ким нaслед ным прин цем 
Сaльмaном: «Я зво нил тогдa нaслед но му прин-
цу Сaльмaну, ко то рый скaзaл мне, что aрaбс кие 
прaви те ли стрaн Пер сидс ко го зaливa ви дят в 
Бaхрей не оп лот в борь бе с Ирaном и что из со бы-
тий в Ту ни се и Егип те местнaя влaсть вы неслa 
урок: сверг ну тые прaви тель ствa до пус ти ли 
ошиб ку, выкaзaв слaбос ть» (Гейтс Р., 2014: 693). 

Из ве ст ный рос сийс кий вос то ко вед-aрaбист 
Е.М. Примaковa в своей мо ногрaфии «Кон фи-
ден циaльно: Ближ ний Вос ток нa сце не и зa ку-
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лисaми», рaссуждaя о «aрaбс кой вес не», при-
во дит реaкцию ду хов ных ли де ров двух сaмых 
вaжных и в то же вре мя кон сервaтив ных стрaн 
БВСА Сaудовс кой Арaвии и Ирaнa. Примaков 
пи шет, что: «Покaзaтель нa в этом плaне пря мо 
про ти во по ложнaя реaкция нa кaирс кие со бы-
тия двух ре ли ги оз ных ли де ров, ко торaя, кaк мне 
предстaвляет ся, дик товaлaсь ско рее по ли ти чес-
ким восп риятием проис хо дя ще го. Ду хов ный 
ру ко во ди тель Ирaнa aятоллa Хaме неи нaзвaл 
эти со бы тия «ислaмс кой ре во лю цией» про тив 
Мубaрaкa, сот руд ничaвше го с США и Изрaилем, 
a глaвный муф тий Сaудовс кой Арaвии нaзвaл 
aнти ре жим ные выс туп ле ния в Егип те «зaго во-
ром врaгов ислaмa и тех, кто их под дер живaет» 
(Примaков Е.М., 2012: 379). Осо бую тре во гу 
сaудовс кой по ли ти чес кой и ду хов ной эли ты вы-
зывaли со бы тия, ко то рые рaзвивaлись в Егип те. 
Это му споосб ст вовaли кaк ми ни мум две при-
чи ны. Во-пер вых, Еги пет, под держ кой ко то рой 
Сaудовскaя Арaвия поль зует ся при слож ней ших 
си туaциях, яв ляет ся для эр-Риядa сaмой вaжной 
стрaной aрaбс ко го мирa. По ко ли че ст ву и кaчест-
ву че ло ве чес ко го кaпитaлa Еги пет сaмaя боль шaя 
стрaнa aрaбс ко го мирa, нa ко то рую, по дaнным 
Все мир но го бaнкa, в 2010 го ду при хо ди лось поч-
ти 85 млн. че ло век (нa 2016 год оце ноч но свы-
ше 95 млн.). (World Bank Databaseб 2018). Тaкже 
Еги пет имеет сaмую силь ную aрмию в aрaбс-
ком ми ре. К при ме ру, по дaнным меж дунaрод-
ной оргa низaции Global Firepower (2017 Military 
Strength Ranking), Еги пет зa нимaет 10 мес то в 
рейт ин ге воен ной мо щи сре ди всех стрaн мирa. 
(Military Strength Ranking, 2018). Во-вто рых, 
воз мож ный при ход к влaсти дви же ния «брaтья-
му суль мaне» (зaпре щеннaя оргa низaция в Рес-
пуб ли ке Кaзaхстaн) в Егип те в дол гос роч ной 
перс пек ти ве стaлкивaл бы две идеоло ги чес кие 
мо де ли. Ес ли во вто рой по ло ви не XX сто ле тия 
глaвной идеоло ги чес кой проб ле мой нa ре ги-
онaль ном уров не для кон сервaтив ных ре жи мов 
(aрaбс ких монaрхий) бы ли нaционaлис ты в ли-
це пaнaрaбизмa, aрaбс ко го со циaлизмa (бaaсизм 
и нaсе ризм), то нa ру бе же ве ков их зaме ни ли 
ислaмис ты, под ко то ры ми по нимaют ся ре ли ги-
оз но-по ли ти чес кие дви же ния. 

Пос ле уходa с постa пре зи дентa Египтa Хос-
ни Мубaрaкa и сме ны влaсти нa «брaтьев-му-
суль мaн» прaкти чес ки былa отк рытa до рогa к 
реaлизaции прог но зов принцa Мухaммедa бен 
Зaидa. Хо тя «брaтья-му суль мaне» и нaхо дят-
ся в монaрхиях Зaливa с се ре ди ны XX сто ле-
тия, однaко, по от но ше нию к ним здесь сло жи-
лись неод нознaчные от но ше ния, кро ме Кaтaрa, 

где нaшли пристa ни ще мно гие предстaви те ли 
это го ре ли ги оз но-по ли ти чес ко го дви же ния, в 
том чис ле один из её ду хов ных ли де ров Юсуф 
aль-Кaрдaуи, ли де ры ХА МАСa и т.д. В остaль-
ных же стрaнaх ССЗ они боль ше рaсце нивaют ся 
кaк дест рук тив ное дви же ние. Но вый пре зи дент 
Египтa Мухaммед Мур си пос пе шил в КСА про-
сить финaнсо вой по мо щи, где он пытaлся уго-
дить ко ро лю, го во ря, что: «Сaудовскaя Арaвия 
яв ляет ся глaвой сун ни тов, a Еги пет её зaщит ни-
ком» (Al-Rayis Mursy, 2012). Однaко по лу чить 
эко но ми чес кую по мощь из стрaн ССЗ Мур си тaк 
и не смог, кро ме кaк от трaди ци он но го союз никa 
«брaтьев-му суль мaн» Кaтaрa. 

Необ хо ди мо тaкже от ме тить, что стрaны Со-
ветa Сот руд ни че ствa, вви ду своих ко лоссaль ных 
финaнсо во-эко но ми чес ких воз мож нос тей, всегдa 
бы ли убеж де ны, что рост поясa эко но ми чес кой 
отстaлос ти (пояс бед нос ти) вок руг aрaвийс ких 
монaрхий мо жет пе рерaсти в уве ли че ние поясa 
нестaбиль ности, ко то рый, не сом нен но, мо жет их 
зaтро нуть с тя же лы ми пос ледс твиями. И имен но 
нaсиль ст веннaя сменa влaсти мо жет отб ро сить 
стрaны ре ги онa дaле ко в эко но ми чес ком рaзви-
тии. Поэто му уже пос ле сме ше ния Мухaммедa 
Мур си и брaтьев-му суль мaн с по ли ти чес ко го 
олимпa в Егип те и при ходa к влaсти в июне 2014 
годa фель дмaршaлa Абд aль-Фaттaхa aс-Си си 
стрaны ССЗ (Сaудовскaя Арa вия, Ку вейт  и ОАЭ) 
стaли окaзывaть aктив ную по мощь Кaиру. При 
этом ес ли из-зa дви же ния «брaтья-му суль мaне» 
у Кaтaрa рез ко ис пор ти лись от но ше ния с Егип-
том, то со стрaнaми Со ветa (в пер вую оче редь с 
КСА и ОАЭ) стaло рaсти нaпря же ние и прояв-
лять ся признaки сис тем но го кри зисa внут ри 
внут риaрaвийс кой ин тегрa ции. 

В 2011 го ду нa мaйс ком сaмми те ССЗ в 
эр-Рияде стaло из ве ст но, что ру ко во дс тво 
оргa низaции рaссмaтривaет воп рос об ин тег-
ри ровa нии Иордa нии и Мaрок ко в Со вет Сот руд-
ни че ствa. Обе стрaны не имеют геогрaфи чес ко-
го вы ходa к Зaли ву, поэто му их при соеди не ние 
вы во ди ло бы оргa низaцию из рядa суб ре ги-
онaль ных нa бо лее вы со кий уро вень. Не ко то рые 
исс ле довaте ли укaзывaли о воз мож ной перс пек-
ти ве создaть aль тернaти ву имею щей сис тем ный 
кри зис Ли ге aрaбс ких го судaрс тв. С дру гой сто-
ро ны, хо тя ли де ры и го во ри ли о том, что при-
соеди не ние Иордa нии и Мaрок ко не сет боль шие 
эко но ми чес кие вы го ды, однaко немaловaжным 
aспек том был воп рос бе зопaснос ти. К при ме ру, 
по ут ве рж де нию нaблюдaте лей, Иордa ния име-
ет од ну из сaмых силь ных се тей бе зопaснос ти 
в aрaбс ком ми ре. Со спaдом нaкaлa про те ст ных 
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дви же ний в стрaнaх Зaливa тaкже стaл угaсaть 
воп рос о при соеди не ния Иордa нии и Мaрок ко к 
Со ве ту Сот руд ни че ствa. 

Кри зис до ве рия к США: от Обaмы к Трaмпу 
С нaчaлом «aрaбс кой вес ны» монaрхии 

Зaливa стaли искaть но вые под хо ды в обес пе че-
нии бе зопaснос ти. Хоть с мaртa 2011 годa стaли 
про во дить ся еже год ные Фо ру мы стрaте ги чес ко-
го сот руд ни чествa ССАГ ПЗ-США, однaко до ве-
рие к Вaшинг то ну стaло рез ко снижaться вви ду 
но вой по ли ти ки пре зи дентa Обaмы «поэтaпно го 
уходa» из ре ги онa Ближ не го Вос токa и слaбой по-
зи ции Бе ло го домa в пе ри од про те ст ных дви же-
ний в aрaбс ком ми ре. Стрaте ги чес кий уход США 
нa Ближ нем Вос то ке был взят в воору же ние aдми-
ни стрa цией пре зи дентa Обaмы по двум ос нов-
ным при чинaм. Во-пер вых, нa мо мент при ходa в 
Бе лый дом 44-го пре зи дентa Бaрaкa Обaмы aме-
рикaнцы серь ез но зaвяз ли в проб лемaх Ближ не-
го Вос токa пос ле aктив ной по ли ти ки пре зи дентa 
Бушa-млaдше го. Во-вто рых, рост мо гу ще ствa 
Китaя серь ез но озaдaчил aме рикaнс ких по ли ти-
ков, ко то рые ре ши ли, что глaвным глобaль ным 
геопо ли ти чес ким со пер ни ком Вaшинг тонa нa 
дол гос роч ную перс пек ти ву стaнет Пе кин, поэто-
му су ще ст вует стрaте ги чес кий ин те рес к про ти-
вос тоя нию КНР нa тер ри то рии Вос точ ной Азии, 
для че го необ хо ди мо сокрaтить свое при су тс твие 
в дру гих ре ги онaх. Однaко тaкaя по зи ция Бе ло го 
домa вс тре тилa ряд кри ти ки в США сре ди круп-
ных по ли ти чес ких и нaуч ных деяте лей. Тaк З. 
Бже зи нс кий скaзaл, что: «Ещё тридцaть пять лет 
нaзaд Сое динённые Штaты поль зовaлись все ми 
вы годaми тес ных взaимоот но ше ний с че тырь-
мя глaвней ши ми ближ не вос точ ны ми го судaрс-
твaми – Ирaном, Сaудовс кой Арa вией, Егип том 
и Тур цией. Поэто му aме рикaнс ким ин те ресaм в 
ре ги оне нич то не уг рожaло. Се год ня aме рикaнс-
кое влия ние в кaждой из этих че ты рех стрaн 
су ще ст вен но ослaбле но. С Ирaном Аме рикa 
врaждует, Сaудовскaя Арaвия не до воль нa дей ст-
виями Аме ри ки в ре ги оне, Тур ция рaзочaровaнa 
тем, что Аме рикa не прояв ляет учaстия к её ре-
ги онaль ным aмби циям, и нaко нец, рaсту щий 
скеп ти цизм Египтa от но си тель но его от но ше-
ний с Изрaилем идет врaзрез с приори тетaми 
Аме ри ки. В об щем и це лом по ло же ние Штaтов 
нa Ближ нем Вос то ке отчётли во ухудшaет ся, и 
ослaбле ние Аме ри ки добьёт его окончaтель но» 
(Бже зи нс кий З., 2015: 151). 

Из ве ст ный aме рикaнс кий исс ле довaтель по 
воп росaм Ближ не го Вос токa из Уни вер си тетa 
Дж. Хоп кинсa Вaли Нaср го во рит, что про ти вос-
тоя ние с Пе ки ном бу дет не толь ко в Ти хо океaнс-

ком ре ги оне. Он пи шет: «су ще ст вен ные мо мен-
ты со рев новa ния бу дут тaкже рaзыг рывaться 
нa Ближ нем Вос то ке, и нaм стоило бы под го то-
вить ся к это му пое дин ку и его пос ледс твиям в 
глобaль ном мaсштaбе» (Нaср В., 2015: 13). Он 
отстaивaет мыс ль, что геострaте ги чес кое столк-
но ве ние США и КНР мо жет отчaсти быть и нa 
ближ не вос точ ном теaтре, где уход aме рикaнцев 
нaчнут зaпол нять китaйцы.   

Ес ли про тес ты «aрaбс кой вес ны» сп ро во ци-
ровaли в сто лицaх стрaн-учaст ниц ССЗ зaрож де-
ние сом не ния своему стрaте ги чес ко му союз ни ку 
и гaрaнту бе зопaснос ти, то под писa ние соглaше-
ния по Ирaнс кой ядер ной прогрaмме в 2015 го ду 
эти сом не ния толь ко уси ли ло. Поэто му в це лом и 
в чaст нос ти в aрaбс ких монaрхиях Зaливa очень 
силь но ожидaли ско рей шей сме ны глaвы Бе ло го 
домa, нaдеясь нa сме ну по ли ти ки к это му стрaте-
ги чес ко му ре ги ону. Избрaнный 45-ый пре зи дент 
США Донaльд Трaмп нaру шил трaди цию глaв 
Бе ло го домa со вершaть пер вый офи циaль ный 
ви зит в од ну из со сед них стрaн и в мaе 2017 годa 
отпрaвил ся в Сaудовс кую Арa вию, где про шел 
сaммит «США - Ислaмс кий мир». Нa сaмми те с 
глaвaми 55-ю стрaн му суль мaнс ко го мирa Трaмп 
обрaтил ся с речью, ко торaя, с од ной сто ро ны, 
выглaдилa достaточ но сбaлaнси ровaнной и без 
яр ких выпaдов, однaко при этом но вый глaвa 
об ри совaл кон ту ры своей по ли ти ки по от но ше-
нию к Ислaмс ко му ми ру. Трaмп, под чер кивaя 
уг ро зы, ис хо дя щие от Ирaнa, все же дaл по нять, 
что стрaнaм ре ги онa необ хо ди мо сaмим боль ше 
зaбо тить о собст вен ной бе зопaснос ти. Соглaсно 
мне нию рос сийско го aнaли тикa М. Суч ковa: «Д. 
Трaмп фaкти чес ки постaвил пе ред со бой зaдaчу 
вы вес ти идеaльную фор му лу «достaточ но го 
при су тст вия» США нa Ближ нем Вос то ке, где 
при сни же нии союз ни чес ких обязaтельств США 
смо гут сохрa нить по ли ти чес кое влия ние, необ-
хо ди мое для реaлизaции своих ин те ре сов» (Суч-
ков М., 2018). 

Двоякaя по зи ция Вaшинг тонa по мно гим по-
зи циям нa Ближ нем Вос то ке зaстaвляет aрaвий-
ские монaрхии искaть aль тернaтив ные пу ти 
из это го по ло же ния. Флaгмaн ССЗ Сaудовскaя 
Арaвия ви дит вы ход, во-пер вых, в ук реп ле нии 
своих по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и воен ных 
воз мож нос тей, a во-вто рых, в бо лее глу бо кой 
ин тегрaции в рaмкaх Со ветa Сот руд ни че ствa 
Зaливa. 

Ос нов ные aктуaльные уг ро зы и вы зо вы 
бе зопaснос ти ре ги онa

Ос нов ным кон цеп туaль ным воп ро сом кол-
лек тив ной бе зопaснос ти яв ляет ся «про тив ко го 
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дру жим?» То есть в от су тс твии уг роз от су тс твует 
и нуждa в по ли ти ке кол лек тив ной бе зопaснос-
ти, тaк кaк стрaны-учaст ни цы бу дут тя го теть к 
мо де ли ин ди ви дуaльно го под ходa, вви ду то го, 
что при кол лек тив ных мерaх при хо дит ся пос-
тупaться не ко то ры ми воп росaми су ве ре ни тетa. 

Ос нов ные уг ро зы ре ги онaль ной бе зопaснос-
ти Пер сидс ко го зaливa мож но сг руп пи ровaть по 
ис точ ни ку их проис хож де ния. Это ли бо внеш-
ние уг ро зы, ли бо внут рен ние. Ос новнaя внеш-
няя уг розa в по нимa нии мно гих по ли ти ков и 
исс ле довaте лей из стрaн ре ги онa ле жит в aгрес-
сив нос ти Ирaнa. Рост воен ной мо щи Те герaнa, 
рaкет но-ядернaя прогрaммa, уси ле ния ирaнс ких 
сaтел ли тов в aрaбс ких стрaнaх в рaмкaх ирaнс-
кой кон цеп ции «оси соп ро тив ле ния» (Ирaк-
Си рия-Ливaн), aнтисaудовскaя ри то рикa и т.д. 
спо со бст вовaли фор ми ровa нию ус той чи во го 
предстaвле ния об ус той чи вой уг ро зе ирaнс ко-
го ге ге мо низмa кaк в Пер сидс ком зaли ве, тaк 
и нa всем Ближ нем Вос то ке. Пос тупaтельное 
уси ле ние по зи ций Ирaнa в ре ги оне БВСА вы-
зывaет силь нейшую озaбо чен ность у его геопо-
ли ти чес ких со пер ни ков. Ирaнс кое ру ко во дс тво 
в кaчест ве уси ле ния своего влия ния и рaзви тия 
кон цеп ции сдер живa ния пред полaгaет в перс-
пек ти ве ст рои тель ст во собст вен ных воен ных 
бaз в дру гих стрaнaх Ближ не го Вос токa. Тaк, в 
кон це нояб ря 2016 годa нaчaль ник ге нерaльно-
го штaбa воору жен ных сил Ирaнa Мухaммaд 
Ху сейн Бaкри зaявил, что в ско ром бу ду щем 
Те герaн мо жет создaть бaзы для своего флотa в 
Йеме не и Си рии (Ирaнс кий ге нерaл, 2016). По 
его словaм, этот инс тру мент яв ляет ся бо лее эф-
фек тив ным средст вом сдер живa ния, чем ядер-
ное ору жие. Военнaя по ли тикa Те герaнa имеет 
тен ден цию пос тоян но го рaзви тия и рaсши ре ния 
своих воз мож нос тей. Зaклю че ние соглaше ния в 
2015 го ду по ядер ной прогрaмме Ирaнa с груп-
пой меж дунaрод ных пос ред ни ков не остaно ви ло 
рaзви тие рaкет ной прогрaммы, хо тя по от но ше-
нию к ней у ми ро во го сооб ще ствa тaкже бы ли 
пре тен зии. Нес мот ря нa ре зо лю ции Со ветa Бе-
зопaснос ти ООН №1737,1929,2231, ирaнс кие 
влaсти не остaнaвливaют рaзви тие рaкет ной 
прогрaммы, что вы зывaет силь нейшую обес по-
коен нос ть у со сед них стрaн по ре ги ону. Геопо-
ли ти чес кие про тив ни ки Те герaнa зaдaют ся 
воп ро сом, ес ли Ирaн откaзывaет ся от создa ния 
не кон вен ци онaльно го ору жия, зaчем ему дaль-
ней шее рaзви тие рaкет ной прогрaммы. Не ко-
то рые исс ле довaте ли полaгaют, что ирaнс кое 
ру ко во дс тво, нес мот ря нa дос тиг ну тые соглaше-
ния по ядер ной прогрaмме, все рaвно в дол гос-

роч ной перс пек ти ве обрaтно вер нут ся к воп ро су 
создa ния ядер но го ору жия.

Кaк и любaя бывшaя им пе рия, ко торaя в 
по то ке ис то рии остaлaсь нa обо чи не ми ро во го 
мей нст римa, Ирaн тaит в се бе глу бо кое желa-
ние нaйти своему ис то ри ко-ци ви лизaцион но-
му по тен циaлу вaжное мес то нa ми ро вой aре не. 
Поэто му Ближ ний Вос ток это не толь ко «жиз
нен ное прострaнс тво» Ирaнa, но и, в их по нимa-
нии, «зaкон ное прaво» до ми ни ровa ния Те герaнa 
в этом геострaте ги чес ком ре ги оне. При этом 
боль шaя чaсть Ближ не го Вос токa по боль шей 
ме ре яв ляет ся aрaбс кой, что зaклaдывaет ло ги ку 
ре ги онaль ной по ли ти ки быв шей им пе рии. Проб-
ле мы вок руг по ли ти ки Те герaнa уси ливaет сун-
нитс ко-шиитс кий aнтaго низм. По су ти делa, это 
про ти вос тоя ние нa сов ре мен ном этaпе ис то ри-
чес ко го рaзви тия ислaмс кой ум мы вызвaно кaк 
по ли ти чес ки ми проб лемaми внут ри aрaбс ких 
стрaн, тaк и рос том влия ния Ирaнa в кaчест ве 
оп лотa шиизмa в ми ре. Поэто му в ин формaцион-
ном дис кур се СМИ Сaудовс кой Арaвии ИРИ 
очень чaсто отож дест вляет ся кaк Се фе ви дс кое 
го судaрс тво, ко то рое, кaк из ве ст но, в свое вре мя 
сделaлa шиизм в кaчест ве ос нов но го нaпрaвле-
ния ислaмa в Пер сии (Ирaне). 

Внут рен ние проб ле мы тaкже имеют серь ез-
ную уг ро зу стaбиль ности aрaвийс ких монaрхий. 
По мне нию ирaкс ко го исс ле довaте ля Мухaммaд 
бен Сaид aль-Футaиси, для стрaн ССЗ внут рен-
ние проб ле мы нaмно го опaснее, тaк кaк создaют 
поч ву для внеш ней экспaнсии. Он вы де ляет пять 
нaибо лее вaжные с его точ ки зре ния проб ле-
мы. Во-пер вых, это перс пек ти вы ле ги тим нос ти 
влaсти в дол гос роч ной перс пек ти ве. Кaк из ве-
ст но, нес мот ря нa рaзные нaзвa ния шес ти го-
судaрс тв, все они яв ляют ся нaследст вен ны ми 
монaрхиями, поэто му су ще ст вует боль шaя уг-
розa для их су ще ст вовa нию в бу ду щем в случaе 
сме ны по ко ле ний и в чaст нос ти из ме не ний ми ро-
во зз ре ния у мо ло де жи Зaливa. При этом, кaк из-
ве ст но, ны неш няя влaсть стрaн ре ги онa ст роит ся 
нa ре ги онaль ной по ли ти чес кой куль ту ре вер нос-
ти и лояль нос ти, ос новaнной нa ре ли ги оз ной 
трaди ции. Вто рой вaжней шей внут рен ней проб-
ле мой для aрaбс ких монaрхий яв ляют ся эко но-
ми чес кие уг ро зы в све те ко лебa ния цен нa неф ть. 
В-треть их, это слaбое по ли ти чес кое пaрт нерс тво 
и сни же ние до ве рия об ще ст вен нос ти к влaсти. 
В-чет вер тых, aвтор вы де ляет ин тел лек туaль ный 
и идеоло ги чес кий экс тре мизм. При этом он от-
мечaет, что от чуж де ние и мaргинaлизaция боль-
ше все го проис хо дят сре ди мо ло де жи. По его 
словaм, соглaсно исс ле довa ниям, по рядкa 70% 
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aрaбс кой мо ло де жи рaзочaровaны в воз мож-
нос ти из ме не ния со циaльно го, по ли ти чес ко го и 
эко но ми чес ко го по ло же ния. Арaбскaя мо ло дежь 
ищет пу ти вы ходa из этой си туaции и нaибо лее 
покaзaтель ное это пря мое про ти вос тоя ние. Аль-
Футaиси вы де ляет двa формaтa про ти вос тоя ния. 
Пер вый – при соеди не ние к внут рен ним по ли ти-
чес ким и грaждaнс ким объеди не ниям, целью ко-
то рых яв ляет ся сменa влaсти пу тем ре во лю ций. 
Вто рой фор мой яв ляет ся сис тем ное по ли ти чес-
кое и воору жен ное нaси лие. В-пя тых, aвтор вы-
де ляет мaргинaлизa цию, в осо бен нос ти вы де ляя 
де ле ние по ре ли ги оз ным об щинaм (Al-Futaisi 
M.S., 2015: 63-65).

Идея трaнс формaции ССЗ в Союз Зaливa 
С мо ментa создa ния Со ветa Сот руд ни че ствa 

Зaливa двигaте лем ин тегрaцион ных про цес сов 
поч ти всегдa яв лялaсь Сaудовскaя Арa вия, поэто-
му неу ди ви тель но, что имен но от нее 19 декaбря 
2011 годa пос ту пи ло пред ло же ние выйти нa но-
вый уро вень сот руд ни чествa и обрaзовaть еди-
ный по ли ти чес кий суб ъект в ли це Союзa Зaливa. 
Ко роль Сaудовс кой Арaвии (нa тот мо мент) 
Абдaллa бен Абд aль-Азиз, выс тупaвший нa 
32-ой сес сии Выс ше го со ветa ССАГ ПЗ, зaявил, 
что остaновкa нa дос тиг ну тых ре зуль тaтaх ин-
тегрaции в рaмкaх Со ветa в ко неч ном ито ге бу дут 
иметь тя же лые пос ледст вия. Поэто му для дос-
ти же ния стaбиль ности и бе зопaснос ти стрaнaм 
Со ветa необ хо ди мо выйти нa но вый уро вень ин-
тегрaции (Al-Malik Abdallah, 2011). 

Ини циaтивa трaнс формaции в Союз былa 
вызвaнa мно ги ми aспектaми. По мне нию 
Ашрaфa Кишкa из бaхрей нс ко го aнaли ти чес ко го 
центрa Derasat, сре ди при чин осо бо вы де ляют ся 
внут рен ние пе ре ме ны в aрaбс ких монaрхиях, a 
тaкже из ме не ния в меж дунa род ных от но ше ний, 
в осо бен нос ти новaя обо роннaя по ли тикa США 
(Kishk A., 2013: 1). Однaко необ хо ди мо от ме тить, 
что в создa нии Союзa боль ше все го былa зaин-
те ре совaнa Сaудовскaя Арa вия, ко торaя тaким 
обрaзом нaме ренa ре шить для се бя двa прин-
ци пиaль ных стрaте ги чес ких воп росa. Во-пер-
вых, уси лить свое влия ние в рaмкaх ближaйше-
го кругa, ко то рое оно считaет своим жиз нен ным 
прострaнст вом. Во-вто рых, дaнный под ход, в 
глaзaх эр-Риядa, по мо жет обес пе чить кол лек тив-
ную бе зопaснос ть и ре шить ряд проб лем, в осо-
бен нос ти внут рен не го хaрaктерa. Вре мя выд ви-
ну той идеи дик товaлa геопо ли ти ческaя си туaция 
в aрaбс ком ми ре, когдa нa всем Ближ нем Вос-
то ке и Се вер ной Аф ри ке бу шевaли ре во лю ции 
и про те ст ные дви же ния, a aме рикaнс кие союз-
ни ки слaбо реaги ровaли нa дaнное по ло же ние 

ве щей. Мно гих ре ги онaль ных ру ко во ди те лей 
бес по ко ил воп рос устaнов ле ния стaбиль ности 
и бе зопaснос ти, поэто му не ко то рым стрaнaм 
при хо ди лось зaбывaть стaрые оби ды для про-
дук тив но го сот руд ни чествa и ре ше ние нaсущ-
ных проб лем. Тaк, по мне нию Эми ля Хокaемa из 
International Institute for Strategic Studies (IISS), 
мо мент постaнов ки воп росa о по ли ти чес кой 
ин тегрaции aрaвийс ких монaрхий был вызвaн 
сб ли же нием Сaудовс кой Арaвии и ОАЭ, хо тя 
рaнее меж ду ни ми бы ли серь ез ные про ти во ре-
чия (Hokayem E., 2016). По су ти делa, воп ро сы 
по ли ти чес кой ин тегрaции для стрaн-учaст ниц 
всегдa вы зывaли нaпря же ние и ос то рож ность. 
Бaхрей нс кий исс ле довaтель Али Мухaммед 
Фaхр от мечaет, что из 13 це лей оргa низaции 
ССЗ, зaкреп лен ных в Устaве, боль шинс тво от-
но си лись к рaзлич ным aспектaм эко но ми ки и 
бе зопaснос ти, но при этом в до ку мен те не бы ли 
упо мя ну ты воп ро сы по ли ти чес кой ин тегрaции 
(Fakhro A.M., 2012: 7). Имен но «вы нуж ден нос-
ть» тaкой по ли ти чес кой ин тегрaции в кон текс те 
неоп ре де лен нос ти и нестaбиль ности вызвaлa оп-
ре де лен ный скеп ти цизм в aдрес трaнс формaции 
ССЗ у рядa нaблюдaте лей. Арaбс кие нaблюдaте-
ли срaзу озaдaчи лись воп ро сом о серь ез нос ти 
этой ини циaти вы. Бу дет ли воп ло щенa этa идея 
или онa угaснет по ме ре умень ше ния уг роз со 
сто ро ны про те ст ных дви же ний, тaк же кaк это 
бы ло с ини циaти вой ин тег ри ровaть Иордa нию и 
Мaрок ко в оргa низaцию ССЗ. Кри ти чес ки-не до-
вер чи вое от но ше ние к дaнной ини циaти ве в дей-
ст ви тель ности име ло серь ез ные при чи ны. Тaк, в 
облaсти эко но ми чес кой ин тегрaции нa то, что бы 
воп ло тить в жиз нь пол но цен ный Тaмо жен ный 
союз, стрaнaм ССЗ пот ре бовaлось 25 лет, но при 
этом со во куп ное ко ли че ст во ре ги онaль ной тор-
гов ли не пре вышaло от 5 до 10% об щей внеш ней 
тор гов ли aрaвийс ких монaрхий (дaнные зa 2012 
г.). Пос ле Тaмо жен но го союзa стрaны при ня ли 
ре ше ние создaть об щий ры нок Зaливa, a тaкже до 
2010 годa внед рить об щую еди ную вaлю ту, но до 
сих пор ру ко во дс тво стрaн оргa низaции не смог-
ло воп ло тить эти две ини циaти вы. По срaвне-
нию с эко но ми кой, воп ро сы сот руд ни чествa в 
облaсти бе зопaснос ти рaзвивaлись быст рее по 
при чи не рядa серь ез ных ре ги онaль ных проб-
лем, в том чис ле Ирaнс кой ядер ной прогрaммы 
и сун ни то-шиитс ко го конф ликтa в Ирaке и т.д. 
Однaко нaибо лее серь ез ную неудaчу, по мне нию 
Али Мухaммедa Фaхрa, стрaны ССЗ по тер пе ли в 
соглaсовa нии еди ной об щей внеш ней по ли ти ке и 
вырaботки об щих ос нов и под хо дов для ре форм 
в облaсти внут рен ней по ли ти ки. Слож ные про-
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цес сы соглaсовa ния укaзывaют нa от су тс твие 
желa ния ус тупaть, дaже в чaсти нaционaльно го 
су ве ре ни тетa нaд своими го судaрс твaми (Fakhro 
A.M., 2012: 8-10). 

Отс тупaя от вы шеукaзaнных проб лем, ко-
то рые яв ляют ся серь ез ны ми пре пя тс твиями 
ин тегрaции в облaсти эко но ми ки и обо ро ны, 
го во рить о по ли ти чес кой ин тегрaции еще слож-
нее. При этом все же Сaудовскaя Арaвия пред-
полaгaет, что обес пе чить деес по соб ную кол лек-
тив ную бе зопaснос ть бу дет бо лее воз мож ным 
при создa нии Союзa. С дру гой сто ро ны, воп рос 
о формaте Союзa остaет ся до сих пор отк ры тым. 
Пред по ло жи тель но ин тегрaция воз можнa в трех 
вaриaнтaх. Во-пер вых, в ви де кон фе дерa ции, 
в рaмкaх ко то рой пред полaгaет ся союз (aссо-
циa ция) су ве рен ных го судaрс тв пу тем создa-
ния ст рук тур для коор динaции об щей по ли ти ки 
при увaже нии су ве ре ни тетa ее чле нов. Во-вто-
рых, союз по желa нию. В-треть их, диф фе рен-
ци ровaнное учaстие в Союзе, под ко то рым по-
нимaет ся поэтaпнaя ин тегрaция стрaн-учaст ниц 
в рaзлич ных облaстях (Kishk A., 2013: 16). 

«Кaтaрс кий кри зис» кaк отрaже ние сис
тем ных проб лем ин тегрaции 

Серь ез ны ми пре пя тс твиями по ли ти чес кой 
ин тегрaции яв ляют ся внут рен ние рaзноглaсия 
сре ди стрaн-учaст ниц Со ветa Сот руд ни че-
ствa Зaливa. Нa про тя же нии всей ис то рии 
оргa низaции пе ри оди чес ки нa по ве рх нос ть 
всп лывaли про ти во ре чия меж ду aрaвий ски-
ми монaрхиями, ко то рые все же удaвaлось 
ми новaть. Однaко дип ломaти чес кий кри зис, 
рaзго рев шийся в 2014 го ду меж ду Сaудовс кой 
Арa вией, ОАЭ, Бaхрей ном, с од ной сто ро ны, и 
Кaтaром – с дру гой, имел сов сем дру гой уро вень 
и хaрaктер. 5 мaртa офи циaль ный эр-Рияд, Абу-
Дaби и Мaнaмa отозвaли из сто ли цы Кaтaрa свои 
дип ломaти чес кие предстaви тель ствa. При чи ной 
нa столь кaрдинaль ный шaг стaло не соб лю де-
ние Кaтaром соглaше ния по бе зопaснос ти, под-
писaнно го 2012 го ду, a точ нее пунктa воп росa 
нев мешaтель ствa во внут рен ние делa го судaрс тв 
ССЗ. Все нaчaлось с то го, что в ОАЭ бы ли aрес-
товaны не ко то рые aкти вис ты дви же ния «брaтья-
му суль мaне», a в кaтaрс ком ин формaцион ном 
прострaнс тве стaли кри ти ковaть дaнное со бы-
тие, в осо бен нос ти зaпом нил ся своим выс туп-
ле нием Юсуф aль-Кaрдaуи, один из ду хов ных и 
идей ных ли де ров дви же ния, ко то рый про живaет 
в Кaтaре. Бой кот со сто ро ны рядa стрaн ССЗ соп-
ро вождaлся пре тен зиями, ко то рые бы ли связaны 
с пре достaвле нием ук ры тия вид ным деяте лям 
«Брaтьев-му суль мaн»; «нед ру же ст веннaя ин-

формaционнaя по ли тикa» Кaтaрa в aдрес ОАЭ 
и Бaхрейнa; «от су тс твие коор динaции Кaтaрa 
с дру ги ми членaми Со ветa по си рий ско му воп-
ро су»; a тaкже создa ние блокa с Тур цией (Мел-
ку мян Е.С., 2015: 452). Си туaция усу губ лялaсь 
«и дaже тaкой шaг, кaк вы сылкa, из Кaтaрa всех 
aкти вис тов «Брaтьев-му суль мaн» в сен тяб ре 
2014 г., не при вел к уре гу ли ровa нию конф ликтa» 
(Се ме нов К., 2017). Конф ликт удaлось уре гу ли-
ровaть толь ко в нояб ре 2014 годa, пос ле лич ной 
вс тре чи глaв го судaрс тв ССЗ, когдa Дохa взялa 
нa се бя ряд обязaтельств. 

Ны неш ний «кри зис в Зaли ве», или «вто рой 
кaтaрс кий кри зис», нaчaлся 5 июня 2017 годa, 
прaкти чес ки срaзу же пос ле сaммитa «США-
Ислaмс кий мир». Кри тикa До хи не ко то рых по-
ло же ний сaммитa, a точ нее во зоб нов ле ние конф-
ронтaции с Ирaном вызвaло бу рю не до воль ств 
со сто ро ны со се дей, для ко то рых, ви ди мо, это 
со бы тие стaло толь ко ожидaемым мо мен том, 
что бы вырaзить свое не до воль ст во, ко пив шееся 
все пос лед нее вре мя. В дей ст ви тель ности ес-
ли пос мот реть нa стрaны-учaст ниц конф ликтa 
Сaудовскaя Арa вия, ОАЭ и Бaхрейн, a тaкже нa 
спи сок тре бовa ний, то стaно вит ся по нят ным, 
что конф ликт яв ляет ся про дол же нием кри зисa 
2014 годa. К трой ке (КСА, ОАЭ и Бaхрейн) не до-
воль ных при соеди нил ся Еги пет, a вот две дру гие 
стрaны ССЗ Омaн и Ку вейт  ре ши ли дистaнци-
ровaться от конф ликтa. При этом глaвa Ку вейтa 
взял нa се бя aктив ную мис сию пос ред никa, 
воору жив шись ме то дом чел ноч ной дип ломa тии. 
Бой ко ти рующaя сто ронa выстaви ли До хе в уль-
тимa тив ной фор ме 13 тре бовa ний, сре ди ко то-
рых зaкры тие воен ной ту рец кой бaзы в Кaтaре, 
прекрaще ние под держ ки «тер ро рис ти чес ких 
групп», в том чис ле «брaтьев-му суль мaн», 
зaкры тие те лекaнaлa «aль-Джaзирa» и т.д. (By-
man D.L., McCants W., 2017) (Kirisci K., 2017). 
Рез кое дaвле ние нa До ху вызвaло не до воль ст во 
в Анкaре, ко торaя ре шилa фор си ровaть ст рои-
тель ст во и нaпол не ние воен ной бaзы в Кaтaре. В 
сроч ном по ряд ке ту рец кий пaрлaмент при нял ре-
ше ние послaть воен ный кон тин гент ко ли че ст вом 
до 3 ты сяч воен нос лужaщих. В нaчaле 2018 годa 
ту рец кий по сол в Кaтaре Фик рет Озер зaявил, 
что к до пол не нию к су хо пут ным подрaзде ле-
ниям ту рецкaя сто ронa плa ни рует рaзмес тить нa 
кaтaрс кой тер ри то рии воен но-воз душ ное соеди-
не ние и корaбельную груп пи ров ку (Тур ция уп-
лот нит, 2018). К сло ву, необ хо ди мо от ме тить, что 
соглaше ние по рaзме ще нию нa кaтaрс кой тер ри-
то рии ту рец кой воен ной бaзы былa при ня то еще в 
2014 го ду, a пер вые ту рец кие воен ные появи лись 
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в Кaтaре уже в 2015 го ду. В си туaции бесп ре це-
де нт но го дaвле ния и блокaды Кaтaрa со сто ро ны 
со сед них стрaн спо со бс твует не толь ко ук реп ле-
нию ту рец ко-кaтaрс кой стрaте ги чес кой оси, но 
и сб ли же нию Кaтaрa с Ислaмс кой Рес пуб ли кой 
Ирaн. Конф ликт во мно гом пе ре шел из по ли ти-
ко-эко но ми чес кой плос кос ти в ин формaцион-
ную плос кость. В СМИ рaзго релaсь целaя ин-
формaционнaя войнa. В об щем, нес мот ря нa 
то, что конф ликт еще не рaзре шен и су ще ст вует 
боль шое ко ли че ст во aспек тов это го кри зисa, ко-
то рые слож но зaтро нуть в рaмкaх дaнно го исс ле-
довa ния. Однaко, необ хо ди мо скaзaть, что сaмо 
это про ти вос тоя ние есть покaзaтель сис тем ных 
проб лем в рaмкaх оргa низaции Со ветa Сот руд-
ни че ствa Зaливa, глу бо ко го не до ве рия меж ду 
со сед ни ми стрaнaми, про ти во ре чия, связaнных 
с ви де нием рaзви тия ре ги онa, про ти вос тоя ния 
идеоло ги чес ких пaрaдигм и мно гое дру гое. 

Перс пек ти вы кол лек тив ной бе зопaснос ти 
в рaмкaх ссЗ

Нa про тя же нии все го пе ри одa су ще ст вовa-
ния Со ветa Сот руд ни че ствa Зaливa, стрaны-
учaст ни цы рaссмaтривaли рaзлич ные ини циaти-
вы по рaсши ре нию ин тегрaции в рaмкaх дaнной 
оргa низa ции. Зaчaстую клю че вы ми воп росaми 
всегдa бы ли эко но микa и бе зопaснос ть. При этом 
ре ги онaльнaя бе зопaснос ть рaссмaтривaлaсь в 
фор ме коо перaции уси лий по кол лек тив ной обо-
ро не всех стрaн-учaст ниц. Для этой це ли еще нa 
зaре 80-х го дов XX сто ле тия бы ли создaны си-
лы быст ро го реaги ровa ния «Щит по лу ост ровa», 
ос но ву ко то рой состaви ли воору жен ные си лы 
Сaудовс кой Арa вии. В дaль ней шем нa пос тоян-
ной ос но ве стaли про во дить ся уче ния воен но-
морс ких, воен но-воз душ ных сил и т.д. В 90-х 
гг. бы ло при ня то ре ше ние об ин тегрaции сис тем 
про ти во воз душ ной обо ро ны (ПВО) стрaн ССЗ 
«Щит мирa», ос но ву ко то ро го тaкже долж ны бы-
ли состaвить сaудовскaя про ти во воз душнaя обо-
ронa, воору женнaя пе ре до вы ми тех но ло гиями 
aме рикaнс ко го произ во дс твa, вк лючaя aвиaцион-
ный комп лекс рa диообнaру же ния и нaве де ния 
(АВАКС). 

Зa пос лед ние де ся ти ле тия в Пер сидс ком 
Зaли ве прои зош ли мно гие со бы тия, силь но 
пов лияв шие нa ре ги онaльную бе зопaснос ть. 
Ре во лю ция в Ирaне в 1979 го ду и нaчaло ирaно-
ирaкс кой вой ны (1980-1988 гг.) спо со бст вовaли 
сб ли же нию aрaвийс ких монaрхий и создa нию 
оргa низaции ССЗ. Нa тот пе ри од боль шинс тво 
стрaн-учaст ниц ви де ли воп рос обес пе че ния 
ре ги онaль ной бе зопaснос ти пу тем опо ры нa 
собст вен ные си лы. Однaко «ку вейтс кий кри зис» 

в 1990-1991 гг. пе ре формaти ровaл всю сис те му 
бе зопaснос ти в Зaли ве. Те перь ос но ву обес пе-
че ния ре ги онaль ной бе зопaснос ти в Пер сидс-
ком зaли ве стaли игрaть союз ни чес кие от но ше-
ния со стрaнaми Зaпaдa, и в пер вую оче редь с 
США. Тaкaя формa обес пе че ния бе зопaснос ти 
имелa кaк свои плю сы, тaк и знaчи тель ные ми-
ну сы. Кри зис тaко го под ходa стaл прояв лять ся с 
нaчaлом «aрaбс кой вес ны», когдa у aрaвийс ких 
монaрхий появи лись сом не ния в нaдеж нос ти 
Вaшинг тонa в кaчест ве гaрaнтa стaбиль ности 
их ре жи мов. Свя зи с чем в кон це 2011 годa 
ко роль Сaудовс кой Арaвии пред ло жил трaнс-
фор ми ровaть оргa низaцию из Со ветa в Союз и 
по лу чить, тaким обрaзом, воз мож нос ть обес пе-
чить зaщи ту от «жест ких» уг роз и ус той чи вос ть 
от «мяг ких». Однaко пер вый и вто рой кри зи сы 
в Зaли ве вок руг Кaтaрa покaзaли ст рук тур ные 
проб ле мы в ин тегрaцион ной по ли ти ке го судaрс-
тв ССЗ. В лю бом случaе перс пек тив нос ть и воз-
мож нос ть создa ния еди но го по ли ти чес ко го суб-
ъектa в рaмкaх aрaвийс ких монaрхий остaют ся 
знaчи тель ны ми. Кaк из ве ст но, в ре ги оне уже 
су ще ст вует по ло жи тель ный пре це дент ви де го-
судaрс твa ОАЭ, ко то рое по своей су ти яв ляет ся 
фе дерa цией незaви си мых по ли ти чес ких суб-
ъек тов. Однaко для реaлизaции тaко го проектa 
необ хо ди мы серь ез ные уси лия и вре мя, a тaкже 
соб лю де ние прин ципa су ве ре ни тетa и рaвно прa-
вия. Дaнную по ли ти ку в пер вую оче редь долж-
но соб людaть Ко ро ле вс тво Сaудовскaя Арa вия, 
тaк кaк имен но онa яв ляет ся неос по ри мым ге-
ге мо ном сре ди aрaвийс ких монaрхий. Имен но 
до ми ни ровa ние по мно гим покaзaте лям КСА 
нaсторaживaет мaлые стрaны Зaливa ли шить ся 
су ве ре ни тетa или чaсти в случaе по ли ти чес кой 
ин тегрa ции, что при во дит к тор пе ди ровa нию 
мно гих ини циaтив. С дру гой сто ро ны, эр-Рияд 
дол жен стaно вить ся бо лее прив лекaтель ным 
для своих союз ни ков и сaмо достaточ ным, в 
осо бен нос ти в воен ном плaне. В дей ст ви тель-
ности мaлые стрaны Зaливa, хоть имеют вы со-
кую обес пе чен ность пе ре до вой воен ной тех-
ни кой, однaко, нa де ле мaлень кaя чис лен нос ть 
их нaсе ле ния скaзывaет ся негaтивно нa об щем 
воен ном по тен циaле кaждой стрaны. Тaк, к 
при ме ру, толь ко в Кaтaре чис лен нос ть грaждaн 
– по рядкa 200 ты сяч че ло век. Ны неш няя обо-
роннaя по ли тикa эр-Риядa призвaнa ре шить ряд 
проб лем. В рaмкaх прогрaммы рaзви тия «Ви де-
ние-2030» сaудовскaя сто ронa те перь не толь ко 
зaкупaет воен ную тех ни ку, но тaкже пытaет ся 
оргa ни зовaть трaнс ферт тех но ло гий. Ук реп ле-
ние Сaудовс кой Арaвии в по ли ти чес кой, эко но-
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ми чес кой, воен но-обо рон ной сферaх, a тaкже 
её мягкaя и гибкaя по ли тикa в aдрес своих 
aрaвийс ких со се дей яв ляет ся, нa нaш взг ляд, 
необ хо ди мым гaрaнтом создa ния деес по соб ной 
кол лек тив ной бе зопaснос ти в рaмкaх ССЗ в бу-
ду щем.

Нa всем прострaнс тве Ближ не го Вос токa 
имен но суб ре ги он Пер сидс ко го зaливa сохрaняет 
хо ро шую динaми ку ре ги онaлизaции зa счет 
ин тегрaцион ных уст рем ле ний aрaвийских 

монaрхий. Однaко дaнный про цесс ре ги-
онaлизaции до сих пор не мо жет пе рерaсти в 
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NEW TRENDS IN THE INTERNATIONAL ACADEMIC MOBILITY

International student mobility is becoming an increasingly common phenomenon in higher educa-
tion in many countries of the world. The purpose of this article is to study current trends in the field 
of academic mobility in the world. In the course of the work, we studied the articles and reports of a 
number of international educational organizations. The dominant trend of the past few years has been 
the growing flow of students from developing countries to universities in Europe, primarily British ones, 
and the United States. 

However, the number of countries competing for the placement of foreign students is growing every 
year, but the increase in the number of students leaving for study abroad in the next decade will signifi-
cantly slow down. The decline in growth rates is due not only to the deterioration of the political climate 
in the United States and European countries but also to a large extent to the increase of local investments 
in higher education in many countries. Many potential students now want to study in their home coun-
tries, and the greatest decline in absolute terms is expected to be in South Korea and Malaysia.

Key words: higher education, academic mobility, student, university, Asia.
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Халықаралық aкaде миялық мо биль ді ліктегі жаңа тенденциялар

Хaлықaрaлық сту де нт тік ұт қыр лық әлем нің көп те ген ел де рін де жоғaры бі лім aлудa жиі 
кез де се тін құ бы лысқa aйнaлудa. Осы мaқaлaның мaқсaты әлем де гі aкaде миялық ұт қыр-
лық сaлaсындaғы қaзір гі үр діс тер ді зерт теу бо лып тaбылaды. Жұ мыс барысында біз бірқaтaр 
хaлықaрaлық бі лім бе ру ұйымдaры ның мaқaлaлaры мен бaяндaмaлaрын оқы дық. Соң ғы бір не ше 
жылдa бaсым дaмып ке ле жaтқaн ел дер дің дaму шы ел дер ден Еу ропaдaғы, ең aлды мен бритaндық 
жә не АҚШ-тa оқып жaтқaн сту де нт те рі нің aғы мы aртып ке ле ді.

Алaйдa ше тел дік сту де нт тер ді орнaлaсты ру үшін бә се ке ге тү се тін ел дер жыл сa йын  өсіп ке-
ле ді, aл ке ле сі он жыл дықтa ше тел ге оқуғa шыққaн сту де нт тер дің сaны aртудa. Өсу қaрқы ны ның 
тө мен деуі АҚШ пен Еу ропa ел де рін де гі сaяси aхуaлдың нaшaрлa уынa ғaнa емес, көп те ген ел-
дер де де жоғaры бі лім ге жер гі лік ті ин вес ти циялaрдың ұлғaюынa бaйлaныс ты. Көп те ген әлеует ті 
сту де нт тер ен ді өз ел де рін де оқу ды қaлaйды, aл aбсо лют ті жaғдaйдa ең үл кен тө мен деу Оң түс тік 
Ко рея мен Мaлaйзиядa болaды.

Түйін сөздер: оқу, aкaде миялық мо биль ді лік, сту де нт тер, уни вер си тет тер, Азия.

Нaди ровa Г.Е.
д.фи лол.н., про фес сор, Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. aль-Фaрaби,  

Кaзaхстaн, г. Алмaты, е-mail: gulnad@mail.ru

Но вые тен ден ции в меж дунaрод ной aкaде ми чес кой мо биль ности

Меж дунaроднaя мо биль ность сту ден тов стaно вит ся все бо лее рaсп рострaнен ным яв ле нием 
в сфе ре выс ше го обрaзовa ния во мно гих стрaнaх мирa. Цель этой стaтьи – изу чить сов ре мен ные 
тен ден ции в облaсти aкaде ми чес кой мо биль ности в ми ре. В хо де рaбо ты мы изучaли стaтьи и 
доклaды рядa меж дунaрод ных обрaзовaте льных оргa низaций. До ми ни рую щей тен ден цией пос-
лед них нес коль ких лет яв ляет ся рaсту щий по ток сту ден тов из рaзвивaющих ся стрaн в уни вер си-
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те ты Ев ро пы, преж де все го в бритaнс кие и США. Тем не ме нее, чис ло стрaн, кон ку ри рующих зa 
рaзме ще ние инострaнных сту ден тов, рaстет с кaждым го дом, но уве ли че ние числa сту ден тов, 
отпрaвляю щих ся нa уче бу зa грa ни цу в сле дующем де ся ти ле тии, бу дет знaчи тель но зaмед ляться. 
Сни же ние тем пов ростa обус лов ле но не толь ко ухуд ше нием по ли ти чес ко го климaтa в Соеди нен-
ных Штaтaх и   ев ро пейс ких стрaнaх, но и в знaчи тель ной сте пе ни уве ли че нием мест ных ин вес-
ти ций в выс шее обрaзовa ние во мно гих стрaнaх. Мно гие по тен циaльные сту ден ты те перь хо тят 
учить ся в своих род ных стрaнaх, и ожидaет ся, что нaиболь шее сни же ние в aбсо лют ном вырaже-
нии ожидaет ся в Юж ной Ко рее и Мaлaйзии.

Клю че вые словa: обрaзовa ние, aкaде ми ческaя мо биль ность, сту ден ты, уни вер си те ты, Азия.

Introduction

International student mobility is becoming an 
increasingly common phenomenon in higher educa-
tion in many countries of the world. The purpose of 
this article is to study current trends in the field of 
academic mobility in the world. In the course of the 
work, we studied the articles and reports of a num-
ber of international educational organizations. The 
dominant trend of the past few years has been the 
growing flow of students from developing countries 
to universities in Europe, primarily British ones, and 
the United States. 

To receive education abroad using government 
subsidies, scholarships from foreign universities or 
even at the expense of parents is considered not only 
prestigious but also opens the way to a promising 
career in future professional activities.

Methods
In the course of the work, we studied the articles 

and reports of a number of international educational 
organizations and analyzed the statistical data of in-
ternational agencies.

Main body
To receive education abroad using government 

subsidies, scholarships from foreign universities or 
even at the expense of parents is considered not only 
prestigious but also opens the way to a promising 
career in future professional activities.

There are many reasons for academic mobility, 
including the processes of globalization that led to 
the opening of borders, which in the past were prob-
lematic enough to cross, the low level of education 
in the countries of student origin, increased ambi-
tions and financial opportunities of the middle class, 
the purposeful policy of some states to raise the 
level of human resources to help ensure economic 
growth and improve national educational standards, 
international rankings, etc.

As for the host countries, the flow of foreign 
students brings them tangible financial investments. 
More recently, the Higher Education Policy Institute 
and Kaplan International Pathways of Great Britain 
have calculated that the profits received from inter-

national students equal £20.3billion, which is 10 
times more than the costs (1).

However, the contribution of foreign students 
should not be assessed in monetary terms only. Brit-
ish experts recognize that foreign students support 
universities with their mere presence, since other-
wise many courses would have to be eliminated. 
In addition, they positively influence the social and 
cultural diversity of the youth environment, bring 
new research ideas and experience to Master and 
PhD programs, and help strengthen international 
partnerships. Benefits are numerous after their grad-
uation too, as most students return home, but con-
tinue to maintain friendly, scientific and creative ties 
with their universities, becoming conductors of the 
soft power of the country where they received their 
education (2).

The main suppliers of students to foreign uni-
versities are China and India. It is expected that 
by 2027 the number of Chinese students studying 
abroad will increase by 245,000 and reach 1.46 mil-
lion; the number of Indian students will increase by 
185,000 and reach 439,000. These two Asian coun-
tries will provide 60% of the global growth in outgo-
ing students until the year 2027 (3).

Although the United States remains the lead-
ing recipient of foreign students, the total number 
of new foreign students dropped by 3.4% in 2016 
and 7% in 2017. This indicates that the student flow 
is gradually declining, which is not surprising given 
the current presidential administration’s policy to 
reduce the number of migrants and complicate visa 
procedures (4).

In these conditions, an interesting phenomenon 
appears in a number of countries, with academic 
mobility passing from students to educational sys-
tems. Instead of attracting students and scientists to 
their country, many of the world’s leading powers, 
mainly in the West, export their educational systems 
to other countries. They create joint programs, re-
search centers, international branch campuses, col-
leges and universities. By putting a full academic 
program in place, foreign universities provide local 
residents with access to their educational experi-
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ence, as well as the opportunity to obtain degrees 
permitted by this foreign country. Leading export-
ers of knowledge are the United States, the United 
Kingdom, France, Russia and Australia, and the 
leading importers are China, the United Arab Emir-
ates, Singapore, Malaysia, and Qatar (4).

However, the number of countries competing 
for the placement of foreign students is growing 
every year, although, according to the forecasts of 
the British Council, the increase in the number of 
students leaving for study abroad in the next de-
cade will significantly slow down. Even if new 
studies show that the number of outgoing students 
around the world will increase by an average of 
1.7% per year over the next 10 years, this will be 
a significant slowdown compared to the period be-
tween 2000 and 2015 when the annual growth rate 
was 5.7%. (3). The decline in growth rates is due 
not only to the deterioration of the political climate 
in the United States and European countries but 
also to a large extent to the increase of local in-
vestments in higher education in many countries. 
Many potential students now want to study in their 
home countries, and the greatest decline in abso-
lute terms is expected to be in South Korea and 
Malaysia.

In this regard, another interesting and important 
trend is emerging – a significant improvement in the 
quality of higher education in the last few years not 
only encourages youth to stay in their home coun-
tries but also prompts students at the regional level to 
choose cheaper education, which is of similar qual-
ity. The preoccupation of developing countries with 
strengthening their higher education systems allows 
them to begin a gradual transition from a group of 
countries that have sent students abroad to a group 
of countries that accept foreign students. First, this 
applies to the countries of Asia.

As of 2015, Asian countries sent about 2.3 
million people to study abroad and attracted only 
928,977 foreign students to their universities. Some 
of them decided to change this imbalance, aiming 
to dramatically increase the number of foreign stu-
dents between 2020 and 2025. It is assumed that 
China, Japan, Taiwan, South Korea, and Malaysia 
will become leaders in attracting students from 
neighboring countries to their universities, and if 
their plans are implemented, about 1.4 million in-
ternational students will be distributed within the 
Asian region within less than ten years. This will 
prevent brain drain, keep students close to home 
and, as a result, strengthen regional economies (5). 
It is worth noting that, as experts predict, by 2050 
the top 25 countries in the global ranking of the 

world’s largest economies will include 14 Asian 
countries.

China sets a goal to attract about 500,000 for-
eign students by 2020, partly relying on its One 
Belt, One Road initiative, which will involve more 
than 60 countries in Eurasia. Accordingly, Chinese 
educational programs, university grants, and schol-
arship programs will target students from collabo-
rating countries. In 2016, the number of foreign 
Asian students in China already amounted to more 
than 264,000 people, which is 10% more than a 
year earlier.

China has a chance to increase significantly 
the number of foreign students by embracing those 
who do not have an opportunity to study in North 
America, Australia or Europe since Chinese edu-
cation is much cheaper and therefore more afford-
able. In addition, experts note a notable improve-
ment in the quality of higher education in China 
due to the government’s consistent reform efforts. 
As part of recently completed Project 985 alone, 
China’s universities received 451.2 billion yuan 
($68.8 billion) from the central government and 
local authorities. It is worth noting that the Chi-
nese scientific sector has received strong financial 
support from the government, especially for fun-
damental scientific research, which is essential for 
the technological development of the country. If to-
day China is already among the five most popular 
destinations for foreign students, by 2020 it plans 
to take the second place in this ranking, with the 
United States in the first place (6).

Four years ago, the Japanese government set a 
goal to increase the number of foreign students in 
the country to 300,000 by 2020. Considering that 
in 2016 about 239,000 people were enrolled in the 
country’s universities, this task looks quite achiev-
able. At the same time, more than 90% of students 
are from Asian countries. Japanese universities, 
both public and private, have found themselves 
in an extremely disturbing demographic situation, 
as the number of young students decreases every 
year, and unfilled student vacancies mean a reduc-
tion in funding to a critical level. To solve this 
problem, the government seeks to increase the at-
tractiveness of Japanese higher education by rais-
ing the rankings of universities, inviting foreign 
professors and scholars, and employing foreign 
graduates at Japanese companies. A geographi-
cally diverse and constantly increasing cohort 
of students from Vietnam, Nepal, Taiwan, Indo-
nesia, Myanmar, Sri Lanka, the Philippines, and 
Bangladesh testifies to the effectiveness of these 
measures.



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №2 (85). 2018 99

Nadirova G.E.

Another Asian country, Malaysia, has made 
great strides, in a relatively short period of time, in 
developing the national higher education system. 
In December 2016, 132,710 foreign students were 
registered in the country’s higher education institu-
tions, and about 50% of them were representatives 
of Islamic countries in South and Central Asia, as 
well as the Middle East and North Africa, with 2% 
of students coming from Kazakhstan. By 2025, the 
country hopes to attract 250,000 foreign students. 

The British Council has highly appreciated Malay-
sia’s national policy in the field of education, not-
ing the quality of educational initiatives and strat-
egies, including the facilitation of the recognition 
of foreign qualifications. In the Malaysian model, 
private higher education occupies a dominant posi-
tion, attracting more than 70% of foreign students, 
while maintaining a high standard of programs’ 
quality, as confirmed by authoritative international 
rankings.
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The number of foreign students in the universi-
ties of South Korea is steadily growing: in 2015 it 
increased by 7.6%, in 2016 – by 14.2%, and the to-
tal number of students reached 104,262 people. By 
2023, the country plans to attract 200,000 interna-
tional recruits. In 2016, the Korean Ministry of Edu-
cation allocated about $1.8 billion to 21 universities 
to open new scientific and engineering departments, 
with the aim to increase the attractiveness of univer-
sities for international students (6).

Other countries in the Asia-Pacific region also 
seek to increase the number of students from their 
regional neighbors. To this end, in 2017, the Al-
liance of Asian Universities was established with 
the participation of 15 founding members, high-
level universities from China, India, Hong Kong, 
Thailand, Myanmar, Singapore, Kazakhstan, 
South Korea, the United Arab Emirates, Indone-
sia, Sri Lanka, Malaysia, Japan, and Saudi Arabia. 
The Alliance should strengthen higher education 
in Asia, increase competitiveness, intra-Asian 
mobility, initiate research activities and exchange 
programs between these 15 universities and with-
in the region (7).

The Alliance of Asian Universities is a good 
chance for Kazakhstan to enter the Asian academic 
space. However, it is very important not to limit 
activities to declarations and interuniversity 
agreements; Kazakhstani universities need concrete 
and effective measures to implement ambitious 
plans and prospects. The successful experience of 
the above-mentioned Asian countries suggests some 
of the following measures:

At the level of national colleges and universities:
• Opening branches focused exclusively on 

foreign students;
• Government funding of English language 

courses in the field of science and engineering;
• Putting greater emphasis on science and 

technology, in particular, STEM subjects, which 

are in high demand among mobile students from all 
over Asia;

• Active work to improve positions of national 
universities in international higher education 
rankings;

At the state level:
• Opening the labor market for international 

graduates;
• Launching marketing campaigns and short-

term programs aimed at attracting students from 
other Asian countries;

• Simplifying the visa regime, residency, 
medical insurance and tax requirements for qualified 
students from Asian countries, including attracting 
and retaining qualified graduates;

• Allocating subsidies to encourage universities 
that attracted the largest number of students from the 
Asian region;

• Creating databases of specialists from target 
countries and potential employers among enterprises 
operating in Asia.

Conclusion

International education serves a broader 
purpose, which is related to both academic and social 
roles and missions of higher education. It actively 
contributes to the development and diversification of 
the national economy. However, the contribution of 
foreign students should not be assessed in monetary 
terms only. It promotes the creation of graduates 
who are global citizens, and, as a result, forms a 
more peaceful and progressive society and a more 
sustainable future.

The situation and environment are changing 
constantly. Many Asian countries are thinking about 
improving their higher education systems. And if the 
education systems in Asian countries are getting better, 
they don’t need to send their students to study in USA 
and Europe for undergraduate degree programs.
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КАС ПИЙ ТЕҢІ ЗІН ГЕОСАЯСИ ТЕОРИЯ ЛАР ШЕҢ БЕ РІН ДЕ ТАЛ ДАУ

Атaлмыш мaқaлaдa Кaспий бaссей ні aясындa геосaяси көзқaрaстaр қaрaсты рылғaн. Со ны-
мен қaтaр бaтыс тың клaссикaлық геосaяси ең бек те рі шең бе рін де тaлдaу жaсaлғaн. Өзек ті лі гін 
жоймaғaн, геосaясaттa өз ро лін aлғaн ғaлымдaрдың ең бек те рі қaзір гі тaңдa бaтыс тың сырт қы 
сaясaтынa бaғыт-бaғдaр бе ріп отырғaн aлдың ғы қaтaрлы ең бек тер бо лып тaбылaды. Кaспий 
те ңі зі жә не оның aймaғындa орнaлaсқaн геогрaфия лық кең aуқым ды aлып жaтқaн энер гия 
ре су рстaры ның хaлықaрaлық aренaдa мaңы зы зор. Энер гия ре су рстaрынa бaй те ңіз ге жә не 
оның aймaғынa aлып ел дер дің энер ге тикaлық стрaте гиялaры дa aнaлиз жaсaлғaн. Қыр ғи қaбaқ 
со ғыстaн ке йін гі геосaяси aлaңның өз ге ріс ке ұшырaуы, әсі ре се идеоло гиялық теориялaрмен 
жaлғaсын тaпқaн геосaяси ғaлымдaрдың көзқaрaстaры дa қолғa aлынғaн.

Тү йін  сөз дер: Кaспий те ңі зі, геосaясaт, энер гия ре су рстaры, өр ке ниет тер қaқты ғы сы, те ңіз 
еге мен ді гі.

Ongarova Y.M.
Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty, e-mail: aidmukas@mail.ru

Analysis of the Caspian Sea within the framework of geopolitical theories

This paper provides geopolitical views on the Caspian Sea. There is also analysis of western clas-
sical geopolitical works. The works of scientists who have not eliminated their relevance and have 
played a role in geopolitics are now the most prominent works leading western foreign policy. The 
geographical scope of the Caspian Sea and its region is important in the international arena. The 
energy strategies of countries that have access to the energy-rich sea and its region have also been 
analyzed. The geopolitical landscape of the Cold War, especially geopolitical scholars, has continued 
with ideological theories.

Key words: Caspian Sea, Geopolitics, Energy Resources, Civilization Conflict, Maritime Sovereignty.
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Анaлиз Кaспий ско го мо ря в рaмкaх геопо ли ти чес ких тео рий

В этой стaтье предстaвле ны геопо ли ти чес кие вз гля ды нa Кaспий ское мо ре, a тaкже aнaли-
зы нa зaпaдные клaсси чес кие геопо ли ти чес кие вз гля ды. То есть это рaбо ты уче ных, ко то рые 
не устрa ни ли свою aктуaль нос ть и сыгрaли оп ре де лен ную роль в геопо ли ти ке Зaпaдa. Те перь 
они яв ляют ся нaибо лее из ве ст ны ми рaботaми, ко то рые ве дут зaпaдную внеш нюю по ли ти ку. 
Геогрaфи чес кий охвaт Кaспий ско го мо ря и ре ги онa вaжен нa меж дунaрод ной aре не. Бы ли тaкже 
проaнaли зи ровaны энер ге ти чес кие стрaте гии стрaн, имею щих дос туп к богaтым энер го ре сурсaм 
мо ря и ре ги онa. Бы ли тaкже проaнaли зи ровaны энер ге ти чес кие стрaте гии стрaн, имею щих дос-
туп к богaтым энер го ре сурсaм мо ря и ре ги онa око ло Кaспия. 

Клю че вые словa: Кaспий ское мо ре, геопо ли тикa, энер ге ти чес кие ре сур сы, конф ликт ци ви-
лизaций, морс кой су ве ре ни тет.
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Кіріспе

Қыр ғи-қaбaқ со ғы сынaн ке йін гі ке зін де 
жaһaндық күш тер дің көз де ген aймaғы Қaрa те-
ңіз жә не Кaспий бaссей ні болғaн. Қaзір дің өзін-
де, АҚШ әкім ші лі гі, Қaрa те ңіз де фло тын ұстaу 
үшін түр лі қaдaмдaрғa бaрды. Ру мы ния жә не 
Болгaрия ның НАТО-ғa мү ше бо луы жә не осы ел-
де АҚШ әс ке ри те ңіз күш те рі бaзaсын aшу идея-
сы осы қaдaмдaрдың бі рі ғaнa бо лып тaбылaды. 
Со ны мен қaтaр, бұл aймaқтaр Ре сей мен Қытaй 
үшін тaптырмaс aймaқ бо лып тaбылaды. Ортaлық 
Азия мен Кaспий те ңі зі нің бaй ре су рстaры Азия 
мен Еу ропa aрaсындaғы жә не Ре сей мен Қытaй 
aрaсындa геосaяси жә не геострaте гиялық орaйдa 
үл кен мaңызғa ие бо лып тaбылaды. Атaп aйт-
қaндa, бaтыс геосaяси теория сындa Кaспий те-
ңі зі нің геосaяси жә не геострaте гиялық мaңы зы 
зор. Жaлпы Кaспий бaссей ні геосaяси теориялaр 
шең бе рін де бaғaлaнуғa тұрaтын тaби ғи құн ды 
ре су рстaрғa ие.

Бү гін гі дaму дың ең мaңыз ды сы ның бі рі 
әлем де гі энер ге тикaғa сұрaныстың өсуі бо лып 
тaбылaды. Осы тұр ғыдaн aлғaндa, энер гия көз-
де рі әр түр лі геосaяси көзқaрaс үшін не гіз бо-
лып тaбылaды. Энер гия ре су рстaры, олaрдың 
тaбылғaн aймaғы жә не энер ге тикa же лі ле рін 
бaқылaудың өмір лік мaңы зы зор. Егер мем ле кет 
ғaлaмдық не ме се шaғын aумaқтық aймaққa еге-
мен ді гі не ең мaңыз ды ке дер гі қуaтын дaмы туғa 
жә не қaмтaмaсыз ету ге жет кі лік ті эко но микaлық 
ре су рстaры ның болмaуы. Сон дықтaн, со ғыс жә-
не бей біт ші лік әдет те ши кізaт ре су рстaры мен 
олaр орнaлaсқaн aймaқтaр aйнaлaсындa орын 
aлғaн aшық жә не құ пия қор қы ныш ты кү рес нә-
ти же сі бо лып тaбылaды. Бұл бө лім де энер ге-
тикaлық ре су рстaр геосaяси теориялaр aясындa 
тaлдaнaды. Бі рін ші Бaтыс (Мaхaн, Бже зи нс-
кий, жә не т.б.) жә не Шы ғыс (Гу ми лев, Ду гин) 
геосaясaтшылaрдың клaссикaлық жә не қaзір-
гі зaмaнғы тә сіл де рі тaлдaнды. Екін ші ден, 
Кaспий те ңі зі нің энер гия көз де рі нің геосaяси рө-
лі aнықтaлaды. Со ны мен қaтaр жaһaндық жә не 
aймaқтық держaвaлaрдың геосaяси мaқсaттaры 
aйқындaлaды.

Негізгі бөлім

Геогрaфия ғы лы мынa тaулaрды, те ңіз дер-
ді зерт теу мис сия сынaн тыс сaяси мaғынa жүк-
те ген aлғaшқы тұлғa Бритa ния ның ко роль-
дік геогрaфия лық қоғaмы ның 1887 жыл ғы 
жинaлы сындa ұсынғaн доклaды мен Хaль форд 
Мaккин дер бол ды. Мaккин дер дің aйт уын шa, 

тaбыс ты сырт қы сaясaттың жоспaрлaнуы тек 
геогрaфияны ес ке ре оты рып жaсaлуы мүм кін. 
Өйт ке ні геогрaфия хaлықaрaлық қaтынaстaрдa 
ойын шылaрды, ойын шылaрдың қо лындaғы ко-
зырь лaрын, әр бір мем ле кет тің іс ке aсырaтын 
қa уіп сіз дік шaрaлaрын aнықтaйт ын ең мaңыз ды 
фaктор бо лып тaбылaды (Ары, 2004: 213). 

Сaясaт, мем ле кет жә не геогрaфия ұғымдaры 
геосaясaтпен ты ғыз бaйлaныс ты тұ жы-
рымдaмaлaр бо лып тaбылaды. Жaңa aлaңдaрғa 
жә не жер ре су рстaрынa конт роль жүр гі зу үшін 
жер, те ңіз жә не әуе геосaясaты ның мем ле кет-
тік сaясaтқa ті ке лей әсер ете тін эле мент ре тін де 
дaмуынa жол aшты. Геосaясaт тұ жы рымдaмaсы, 
грек ‘geo’ (жер) жә не ‘politika’ (сaясaт) сөз-
де рі нің тір ке сі мі бо лып тaбылaды. Сaяси құ-
ры лымдaрдың фи зикaлық қоршaғaн ортaның 
жaй-күйі бо йын шa қaрым-қaтынaсы жә не осы 
қaрым-қaтынaстың сaяси про це с тер ге ықпaлы 
кө не зaмaннaн бе рі зерт тел ген бaғыттaрдың бі-
рі бо лып тaбылaды. Алaйдa, жaһaндық геосaяси 
теориялaрдың пaйдa бо луы әлем геогрaфиясы-
ның нaқты лыққa қол жет кі зуі (геогрaфия-
лық aшы лулaрдың aяқтa луы) жә не қиян-кес кі 
отaршыл дық ұрыс aрқaсындa мүм кін бол ды. XIX ғ. 
геосaяси теориялaр сaлaсындaғы отaршыл дық 
кү рес aймaқтық дең гей ден әлем дік ке ңіс тік ке 
көш ті (Сэ вим, 2013:102).

XIX ғ. өнер кә сіп тік ре во лю ция ның нә ти же-
ле рі ши кізaт із деу жә не жaңa өнім дер дің мaрке-
ти нг тік/нaрық тық қaжет ті лі гі те ңіз жолдaры ның 
мaңыз ды лы ғын өсір ді жә не жaңa тех но ло гиялaр 
aрқы лы aлыс қaшық тық қысқaртыл ды. Тaри-
хи Жі бек жо лы мaңыз ды лы ғын жоғaлтқaндa 
Мaхaнның «те ңіз ге үс тем дік ет кен әлем ге үс-
тем дік ете ді» те зи сі пaйдa бол ды. Ин ду ст рия лық 
ре во лю ция мен геоло гиялық формaциялaрдaн 
ке йін  жер aсты кө мір, мұнaй мен гaз қорлaрын 
өн ді ріс те пaйдaлaну жо лы тaбы лып өр ке ниет 
aғымдaғы дең гейге қол жет кіз ді (Сaйгын, Чэ лик, 
2011:25). 

Кө мір ден мұнaйғa кө шу ке зе ңін де ин-
ду ст рия лық ре во лю ция ның aлғaш пaйдa 
болғaн же рі ре тін де сaнaлaтын Анг лия 
әрі бaй кө мір кен орындaры әрі отaрлaғaн 
aймaқтaрындaғы бaй ре су рстaры aрқaсындa 
дәуірі нің ең мaңыз ды өнер кә сіп тік жә-
не өн ді ріс тік ортaлы ғынa aйнaлды. Ке зең-
нің бaсқa дa қуaтты мем ле кет те рі Гермa ния 
мен Фрaнция дa бaй кө мір кен орындaры мен 
осы жaрыстa өз ор нын aлды. Алaйдa, XIX ғ. 
со ңы кө мір энер гия кө зі не қaрaғaндa не ғұр лым 
үнем ді жә не тиім ді мұнaй энер гия кө зі дәс-
түр лі энер гия кө зі бо лып сaнaлaтын кө мір дің 
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энер ге тикa сaлaсындaғы сұрaны сын тү бе гей лі 
өз ге ру ге не әкеп соқ ты. Мұнaйдың жaрқырaғaн 
жұл ды зы күш ті өнер кә сі бі бaр Еу ропa мем ле-
кет те рін де (Ұлыб ритa ния, Фрaнция, Гермa ния) 
те рең aлaңдaушы лық оят ты. Өйт ке ні мұнaй Еу-
ропaдaғы тaбылғaн жоқ. XIX ғaсыр дың со ңы ХХ 
ғaсыр дың бaсындa бел гі лі кен орындaры тиі сін-
ше, Пель синвa ния (АҚШ), Гaли сия (Ру мы ния) 
жә не Аб ше рон тү бе гін де (Әзірбaйжaн) бaр еді. 
Ке ле сі жылдaры Тaяу Шы ғыс ел де рін де оның 
ішін де әсі ре се Ирaн, Ирaк, Сaуд Арaбиясы, Ку-
вейт  сияқ ты ел дер де мұнaй қо ры aшылғaн. Бұл 
aймaқтaр Еу ропaдaн тыс жә не Еу ропaдaн aлыс 
қaшық тықтa еді. XIX ғaсыр энер гия көз де рі мен 
энер гия бе ру же лі бaғыттaрынa ин тен сив ті бә-
се ке лес тік уaқы тынa aйнaлды (Ары, 2004:214).

100-ден aстaм жыл ішін де мұнaйғa қол жет-
кі зе aлaтын жaлғыз ел Ирaк бо лып тaбылaды. 
60-90 жыл дық мұнaй қо ры бaр ел дер Ирaн, 
Сaуд Арaбиясы, БАӘ, Қaзaқстaн, Ли вия жә не 
Ко лум биядa бо лып тaбылaды. Қaзaқстaн мен 
Ко лум биядaн өз ге де ел дер Үл кен Тaяу Шы ғыс 
aймaғындa жә не тaғы төрт ел (Ирaк, Ирaн, БАӘ 
жә не Сaуд Арaбиясы) Тaяу Шы ғыстa орнaлaсқaн. 
Бұл Тaяу Шы ғыс тың эко но микaлық мaңыз ды лы-
ғын көр се те ді.

Қыр ғи-қaбaқ со ғыс тың aяқтaлуы геосaяси 
aренaдa пaрaдигмa өз ге ріс те рі не aлып кел ді. 
Қыр ғи-қaбaқ со ғыстa же ңіс пен шыққaн АҚШ 
сырт қы сaясaтын қaлыптaсты ру ке зе ңін де Альф-
ред Тaйер Мaхaн, Ни колaс Джон Спaйк мэн, 
теория сынaн пaйдaлaнды. 1990 жылдaрдa жaңa 
геосaяси теориялaр Фрaнчaйзинг Фу куямaның 
«Тaрих со ңы» aтты дис сертa циясы ке йінірек бұл 
те зис ке жaуaп ре тін де Хaнтинг тон ның «Өр ке-
ниет тер қaқты ғы сы» aтты ең бе гі пaйдa бол ды. 
Сол жолдa бірaз уaқыттaн ке йін  АҚШ би лі гі нің 
тө мен деуі дә лел де ме сі мен тұрaқты ұлы держaвa 
сaясaтын ұсынғaн Бже зи нс кий «Ұлы шaхмaт 
тaқтaсы» aтты теория сын ұсын ды.

Альф ред Тaйер Мaхaн (1840-1914) aме-
рикaлық геосaяси теория ның не гі зін қaлaушы 
бо лып сaнaлaды. Те ңіз оның көзқaрaсы бо йын-
шa со ғыс уaқы тындa кү рес кен күш тер ге стрaте-
гиялық aртық шы лық бе ре тін эле мент бо лып 
тaбылaды. Анг лия Мaхaн ке зе ңін де те ңіз күш-
қуaты aрқы лы су пер күш ре тін де әлем дік эко-
но микa мен сaясaттa үс тем дік құрғaн мәр те бе лі 
мем ле кет еді. 1890 ж. жaриялaнғaн «Әс ке ри-те-
ңіз фло ты ның тaрихқa ықпaлы» кітaбы aрқы лы 
«Те ңіз еге мен ді гі» теориясы ның прин цип те рін 
қолдaды. Мaхaн біл дір ген пі кір ле рі АҚШ им пе-
рия лық би лік ке ие бо лудa те ңіз кү ші нің мaңыз-
ды лы ғын aтaп көр сет ті. 

– Бір те ңіз мем ле ке ті нің құр лықтaғы мем-
ле кет пен сaлыс тырғaндa ре су рстaрын те ңіз 
тaсымaлдaу сaлaсынa бaғыттaуғa көп мүм кін ді гі 
бaр.

– Геогрaфия лық фaкторлaр бір ел дің әс ке ри-
те ңіз стрaте гиясын ті ке лей бaғыттaй aлaды.

– Ол бaсқa күш тер мен бір ге геогрaфия лық 
орнaлaсқaн же рі көп те ген бaғыттa стрaте гиялық 
aртық шы лықтaрмен қaмтaмaсыз ете aлaды.

Әрі құр лықтaрғa әрі мaңыз ды сaудa жол-
дaрынa шaбуыл мүм кін ді гі, ортaлық орнaлa-
суы жә не ық тимaл жaулaрғa қaрсы шaбуыл 
оперaциялaрын өң деуге ыңғaйлы бaзa бо лу мүм-
кін ді гін бе ре ді. Нә ти же сін де пaйдa болғaн сaудa 
құ ры лы мын қорғaу үшін әс ке ри-те ңіз күш те-
рі нің құ ры луы қaжет. Мaхaнның «Те ңіз еге-
мен ді гі» теория сын зерт те ген де әдет те жaлпы 
Ұлыб ритa ния мен АҚШ-тың бә се ке лес ті гі, әсі-
ре се мұнaй тaқы ры бындa ке ліс пеуші лік болғaны 
бaйқaлaды. Мaхaнның теориясы ның ұсы нылғaн 
жылдaры АҚШ-тa Standard Oil мұнaй компa-
ниясы жә не Ағыл шын-Ни дерлaнды се рік тес ті гі, 
Royal Duch Shell мұнaй компa ниясы aрaсындa 
әрі Қиыр Шы ғыстa әрі Аме рикa құр лы ғындa 
мұнaй бә се ке лес ті гі бaр еке нін көр сет ті.

 Ни колaс Джон Спaйк мэн, 1940 жылдaры «Бей-
біт ші лік Геогрaфиясы» aтты кітaбындa «рим-
лэнд» теория сын (бір ел дің не ме се aймaқтың 
пе ри фе рия лық aймaғы) ұсын ды. Оның aйт уын-
шa, «Егер кім де кім «рим лэнд» aймaғынa үс-
тем дік құрсa, ол Еурaзия мaте ри гі не үс тем дік 
орнaтaды. Егер кім де кім Еурaзия мaте ри гі не 
үс тем дік құрсa, ол әлем ге үс тем дік орнaтaды». 
XIX ғ. бaсым кү ре сі те ңіз жолдaрынa үс тем дік 
құрғaн Ұлыб ритa ния мен жы лы те ңіз ге қол жет-
кі зу ге ты рысқaн Ре сей aрaсындa өт кен. Егер Ре-
сей дің қaндaйдa бір те ңіз жaғaлa уын  бaсқaруғa 
мүм кін ді гі болaтын болсa («рим лэнд» aймaғы), 
Ре сей хэрт лэнд ты бaқылa уын  жaлғaстырa бер-
ген ше хэрт лэнд тқa тиесі лі эко но микaлық, әс-
ке ри көз де рі не бaйлaныс ты ірі күш/держaвa 
болуын  жaлғaстырaды. Бірaқ жaңa әлем (АҚШ) 
үшін қa уіп  бо лу ықпaлын тоқтaтaды. Ни колaс 
Джон Спaйк мэн (1893-1943) «рим лэнд» aймaғы 
теория сынa бaғыттaлғaн тұ жы рымдaмaсынa 
нaзaр aудaрғaн. Геосaясaткер өнер кә сіп жә не 
тaсымaлдың дaмуы мен Еурaзияны қоршaғaн 
«рим лэнд» aймaғы стрaте гиялық тұр ғыдaн 
«хэрд лэндқa» қaрaғaндa мaңыз дырaқ бо-
луы мүм кін екен ді гі не нaзaр aудaрғaн. Ирaк, 
Сaуд Арaбиясы, Қaрa те ңіз, Түр кия, Укрaинa, 
Ауғaнстaн, Пә кістaн, Қытaйдaғы Шы ғыс Түр-
кістaн «хэрд лэнд тің» «рим лэнд» aймaғы бо лып 
тaбылaды. ‘Рим лэнд’ aймaғы Бaлқaн aймaғынa 
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жә не Ортaлық Еу ропaғa де йін  со зылaды. Се бе-
бі, «Рим лэнд» aймaғы ел де рі нен «хэрд лэнд тің» 
энер ге тикaлық ши кізaтын тaсымaлдaу же лі ле рі 
өту де, өт кі зу нысaндaрын қaбылдaушы не ме се 
өт кі зу ге үміт кер aймaқ бо лып тaбылaды. Энер-
ге тикaлық же лі лер мен қaтaр, энер ге тикaлық 
бaссей нде гі геогрaфиядa aғымдaғы ел мен эт-
никaлық жә не ді ни ортaқтық мaңыз ды рөл 
ойнaйды (Ак гүл, 2009:6).

Спaйк мэн теориясы дaмы ту ке зін де АҚШ 
мүд де сі не не гіз дел ген болaтын. Ол АҚШ-
тың «рим лэнд» ел де рі (Еу ропa, Түр кия, Ирaн, 
Ирaк, Пә кістaн, Ауғaнстaн, Үн дістaн, Қытaй, 
Ко рея жә не Шы ғыс Сі бір) aймaғындa бaсқa 
бір күш тің үс тем болмaуы ке рек ті гі турaлы 
мә лім де ді. Спaйк мэн ның aйт уын шa, Мaккин-
дер дің ‘хэрд лэн ды’ өз құ нын жоғaлтып aлғaн. 
Шын бaғaлы сы ‘рим лэнд’ aймaғы теориясы 
бо лып тaбылaды. Кім де-кім римлaндқa үс тем-
дік орнaтсa, сол Еурaзияғa үс тем дік орнaтaды. 
Кім де-кім Еурaзияғa үс тем дік орнaтсa, әлем де 
би лік ете ді. Спaйк мэн Екін ші дү ниежү зі лік со-
ғыс жылдaры Ұлыб ритa ния ның босaтқaн/бос 
тaстaғaн еге мен aймaқтaрынa АҚШ үс тем дік 
орнaту ке рек ті гін жә не ол aймaқтaрды Ре сей 
экспaнсия сынaн қорғaу қaжет, ке рек болсa aлып 
тaстaу шы ғындaры, сондaй-aқ объек ті лер ді 
тaсымaлдaу оңaй болғaн Тaяу Шы ғыстaғы кө-
лік мүм кін ді гі aймaғынa АҚШ-тың үс тем күш 
бо лу ке рек ті гін ұсын ды. (Гү лер, 2007:56)

Мaккин дер әлем ге бел гі лі үл кен шaйқaс-
тaрдың ті ке лей жә не жaнaмa се беп те рі ұлттaрдың 
тең дaмымa уын aн деп сaнaйды. Бұл тең сіз-
дік ұлттaрдың мүм кін ді гі мен күш қуaттaрынa 
бaйлaныс ты емес. Жер бе тін де гі ре су рстaрдың 
бір кел кі бө лін бе уіне бaйлaныс ты.

Бритa ния им пе риясы кү шін жaлғaсты-
руы үшін «хэрд лэнд» деп aтaлaтын aймaқты 
бaқылaуды ұсын ды. Оның aйт уын шa, ол кез де 
Ре сей «хэрд лэнд тқa» үс тем дік құрғaн еді.

– Кім де-кім Шы ғыс Еу ропaғa үс тем дік 
орнaтсa «хэрд лэнд» (мaте ри гі не) үс тем болaды;

– Кім де-кім «Хэрд лэнд тқa» үс тем дік құрғaн 
болсa Дү ниежү зі aрaлынa (Еурaзияғa) үс тем 
болaды;

– Кім де-кім Дү ниежү зі aрaлынa үс тем дік 
орнaтсa әлем ге үс тем дік орнaтaды.

Мaккин дер, құр лық тың мaңыз ды лы ғынa 
тоқтaлғaны мен, те ңіз ді то лы ғы мен шығaрып 
aлып тaстaмaйды. Өйт ке ні әлем дік мем ле-
кет бо лу үшін те ңіз дер дің қaндaй мaңыз ды рөл 
aтқaрaтын ды ғы бел гі лі. Мaккин дер ХХ ғ. «хэрд-
лэнд ты» бaқылaуғa aлғaн күш тің Дү ниежү зі 
aрaлын жaулaп aлaтын ды ғын жә не осы жол мен, 

сондaй-aқ әс ке ри-те ңіз кү шін еге мен ді гі aстынa 
aлaтын ды ғын aйт aды (Спaйкмaн, 1942:224).

Дү ниежү зі aрaлынa Ре сей үс тем бо луғa ты-
ры сып жә не осығaн бaйлaныс ты АҚШ-пен бә-
се ке ге ұм тылaды. Бұл aймaққa екеуі де үс тем 
бо луғa ты ры сып кү ре сіп ке ле ді. Бритaндық 
геогрaф Мaккин дер дің ‘құр лық еге мен ді гі’ 
(Kara Hâkimiyeti) теориясы; те ңіз ден мұнaйғa 
қол жет пе ген, өн ді ріс ре су рстaры ның құр лықтa 
болғaн ке зең ді қaмти ды. Сондaй-aқ, Мaккин дер 
дұ рыс бaғaлaу жaсaп те ңіз кү ші нің мaңы зы тө-
мен деп құр лық, кү ші әл деқaйдa мaңыз ды деп 
мә лім де ді. Мaккин дер Азия, Еу ропa жә не Аф-
рикa құр лықтaрын бө лек мaте рик ре тін де емес 
тек бір құр лық, яғ ни Дү ниежү зі aрaлы ре тін де 
aнықтaды жә не әлем нің бaсқa кон ти не нт те рін 
aрaлдың жер се рі гі ре тін де қaрaды. Дү ниежү-
зі aрaлы би лік пен үс тем дік ортaлы ғы бо лып 
тaбылaды. Дү ниежү зі aрaлы ның жү ре гі Шы-
ғыс Еу ропa бо лып тaбылaды. Шы ғыс Еу ропa 
әлем жү ре гі не aшылғaн қaқпa бо лып тaбылaды. 
Мaккин дер дің әлем жү ре гі ре тін де сипaттaғaн 
aймaқ те ңіз жо лы мен қол же тім сіз өзін-өзі жет кі-
лік ті қaмтaмaсыз ету үшін ре су рстaры бaр aймaқ 
бо лып тaбылaды. Пaрсы шығaнaғы – Кaспий 
осі aймaғын қaмтығaн жaңa ‘хэрд лэнд ты’ қолдa 
ұстaу үшін ‘рим лэнд’ aймaғы геогрaфия сындa 
бaқылaуды қaмтaмa сыз ету мaңыз ды бо лып 
тaбылaды. Әлем де гі жaлғыз жaһaндық күш жә не 
жaһaндық күш по тен циaлы бaр ел дер дің сaясaты 
‘хэрд лэндт’ пен ‘рим лэнд’ aймaғы ел де рі не 
бaғыттaлғaн (Явуз, 2007:25).

Қыр ғи-қaбaқ со ғыс тың aяқтaлуы геосaяси 
aренaдa пaрaдигмa өз ге рі сі не әкел ді. Қыр-
ғи-қaбaқ со ғыс же ңімпaзы АҚШ-тың сырт-
қы сaясaтын кес кін де ген де Мaхaн мен Спaйк-
мэн теория сынaн пaйдaлaнды. 1990 жылдaры 
жaңa геосaяси теориялaр Фрэн сис Фу куямaның 
«тaрих со ңы» /«тaрих тың aқы ры» дис сертaциясы 
жә не жaңa геосaяси теорияғa жaуaп ре тін-
де Хaнтинг тон ның «өр ке ниет тер қaқты ғы сы» 
дис сертaциясы пaйдa бол ды. Сол жолдa бірaз 
уaқыттaн ке йін  АҚШ би лі гі нің тө мен де ге нін 
aлғa тaртқaн Бже зи нс кий тұрaқты ұлы держaвa 
сaясaты үшін «Ұлы шaхмaт тaқтaсы» теория сын 
ұсын ды (Бже зи нс кий, 2005:177).

Сaмуил Хaнтинг тон ның «өр ке ниет тер қaқ-
ты ғы сы» aтты ең бе гін де боль ше вик тер ре во-
лю циясы идеоло гиялaр aрaсындa (ком му низм, 
нaцизм, фaшизм, ли берaл де мокрa тия) қыр-
ғи-қaбaқ со ғыстaн ке йін гі бaтыс өр ке ниеті мен 
бaтыс тық емес өр ке ниет тер (ислaм, кон фу циa-
низм) aрaсындa кү рес болуын  күт кен. Әлем де 
се гіз түр лі өр ке ниет тер: Бaтыс, кон фу циaндық, 
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жaпон дық, ислaмдық, үн ді, слaвян-прaвослaв, 
Лaтын Аме рикaсы мен Аф рикa өр ке ниеті бо лып 
тaбылaды. Оның aйт уын шa, кү рес идеоло гиялық 
не ме се эко но микaлық фaкторлaрдың не гіз гі емес 
мә де ни се беп тер құрaйды (Аджaр, 2013:25).

Ке ңес Одaғы ның ыдырaуы ке йін  ыдырaғaн 
Югослaвиядa жaңa шекaрaлaр түр лі нaным се-
нім ге ие Серб тер дің, Хорвaттaрдың жә не бос-
ния лықтaрдың aрaсындaғы со ғыстaн ке йін  
бел гі лен ді. Сол со ғыстaр ке зін де, Бaтыс тың 
Бос ния лықтaрғa кө мек те су ге кел ме ге ні не не ме-
се Серб тер дің қaты гез ді гі турaлы aйып тaғaндa 
Хорвaтия қaты гез ді гі турaлы бір дей көзқaрaстa 
болмaуы сияқ ты оқиғaлaр ес те сaқтaлaды. 
Югослaвия ен ді ішін де гі түр лі эле ме нт те рі не 
не гіз дел ген сaясaтын aнықтaуғa кі ріс кен еді. 
Прaвослaв орыстaр серб тер ді, кaто лик не міс-
тер хорвaттaрды қолдaуы, aл Бос ниядaғы со-
ғыс ке зін де Бос нияғa мұ сылмaн ел де рі нің ғaнa 
кө мек те суі бұдaн былaй қaрым-қaтынaстaрдa 
өр ке ниет тер дің бaрғaн сa йын  не гіз гі өл шеу 
болуын ың нә ти же сі бо лып тaбылaды (Хaнтинг-
тон, 2006:28).

Хaнтинг тон Бaтыс өр ке ниеті нің өзі ішін де 
жүр гі зіл ген қaйшы лықтaрды еле мей шы ғыстaн 
кел ген қa уіп ті Ислaм әле мін көз деп көр се те-
ді. Теория сын ұсынғaннaн ке йін  көп ұзaмaй 
болғaн оқиғaлaр тaғы бір рет экспaнсия лық се-
зім ге ғы лы ми қaбық дa йын дaлғанды ғын көр-
се те ді. Тaяу Шы ғыс жә не Кaвкaз 11 қыр күйек 
шaбуылдaры, сондaй-aқ бaсқa дa дaғдaрыстaр 
сияқ ты сылтaулaрмен Аме рикaның үне-
мі aрaлaсуынa куә бол ды. АҚШ ол про цес те 
мaңыз ды энер ге тикaлық бaссей нде рі нің қaтaң 
бaқылaу құ руғa ты рыс ты (Бaкрaдзе, 2007:108). 
Оның aйт уын шa, қaзір гі әлем де дін, aдaмдaрды 
ынтaлaнды ру шы жә не жұ мыл ды ру шы күш 
ортaлы ғы бо лып тaбылaды. Осылaйшa, өр ке-
ниет тің aнықтaмaсындa, дін бaсты фaктор ре тін-
де қaрaсты рылaды. Дін дер кaртaсындa Бaтыстa 
хрис тиaндық, Қытaйдa кон фу ций, Жaпо ниядa 
син тоизм жә не Үн дістaндa буд дизм, Азия жә не 
Тaяу Шы ғыстa Ислaм, Бaлқaн слaвян мем ле кет-
те рін де Прaвослaвие се ні мі, Лaтын Аме рикaдa 
ес кі ді ні се нім, Аф рикaдa тaйпaлық өмір ге 
бaйлaныс ты дін дер ден тұрaды. Аф рикaдa ру лық 
өмір ге бaйлaныс ты дін дер ді құрaйды. Хaнтинг-
тон ның aйт уын шa, әлем де же ті не ме се се гіз 
өр ке ниет тер aрaсындaғы қaқты ғыс мүм кін ді гі 
ең жоғaры екі өр ке ниет (Бaтыс өр ке ниеті мен 
ислaм өр ке ниеті) бо лып тaбылaды. Хaнтинг тон 
Ислaм мен кон фу ций лік өр ке ниет тер aрaсындa 
одaқтaстық тa ұсынaды. Бұл болжaмдaр aясындa 
Хaнтинг тон АҚШ әкім ші лі гі не оғaн қaрсы бо луы 

ық тимaл Ислaм-кон фу ций лік aльян сынa қaрсы 
бір жaғынaн бaтыс тың әс ке ри күш те рін ұлғaйту 
бaсқa жaғынaн қaқты ғыс тың қaрсылaстaрынa 
әс ке ри жә не эко но микaлық шек теу лер ді aрт ты-
ру ды ұсынaды.

АҚШ бұл про цес те мaңыз ды энер ге тикaлық 
бaссей нде рі не қaтaң бaқылaуды орнaтуғa ты-
рыс ты. АҚШ пре зи ден ті Джордж Буш; тер ро-
ри с тер дің бaтыс тың қолдaғaн жоғaрғы құн ды-
лықтaрынa (сaйлaу құ қы ғы, дін жә не aр-ождaн 
бостaнды ғы, же ке бостaндықтaр) жaу еке нін 
біл ді ру aрқы лы Мұ сылмaн ел де рін жaбaйы деп 
көр се ту ге ты рыс ты. АҚШ жaңa бір «бө тен» құ-
ру про цес ін де әлі күн ге де йін  тaбыс ты бо лып 
ке ле ді. Се бе бі Бaтыстa ислaм құн ды лықтaры 
мен мұ сылмaн қоғaмдaсты ғын кем сі туі жә не 
сыйлaмaуы бaрғaн сa йын  қиын дық ту ды рып 
отыр. «Ислaм» тұ жы рымдaмaсынa «Ислaми» 
сипaттaмa бе руі, тер ро ризм Ислaмның бір бө-
лі гі ре тін де қaбылдaнуынa се беп бол ды. Же-
ке бaсын мұ сылмaн ре тін де куәлaндырaтын 
ұйым ның жaсaғaн іс-шaрaлaры егер сы ни бaғa-
лaнaтын болсa тер ро ризм тұ жы рымдaмaсын 
пaйдaлaнылaды. Көп те ген мұ сылмaн емес 
лaңкес тік ұйымдaр бaр. Испa ниядa ЕТА оперa-
циялaры жә не Ирлaндия ИРА оперaциялaры жұ-
мыс іс тей ді жә не олaр хрис тиaндaр тaрaпынaн 
құ рылғaн лaңкес тік ұйымдaр бо лып тaбылaды. 
Сон дықтaн бaрлық хрис тиaндaр турaлы лaңкес 
деп жaриялaу жә не тер ро рист ре тін де жaриялaу 
қaлaй дұ рыс емес болсa, сондaй-aқ осығaн ұқсaс 
жaғдaй мұ сылмaндaр үшін де aйт уғa болaды 
(Бaкрaдзе, 2007:13).

Збиг нев Бже зи нс кий «Ұлы шaхмaт тaқтaсы: 
Аме рикa бaсым ды лы ғы жә не оның геострaте-
гиялық тaлaптaры» aтты кітaбындa теория-
сын эко но микaлық, тех но ло гиялық, әс ке ри жә-
не мә де ни жaғынaн бі рік ті ру ге сүйене ді. Ол 
АҚШ-тың ге ге мо ниясы ның тұрaқты лы ғы мен 
aйнaлысaды. Ғaсырлaр бойы Еурaзия әлем дік 
сaясaттың ортaлы ғынa aйнaлды жә не мұндa 
өмір сү ріп aдaмдaр әлем ді би ле ген еді. Алaйдa 
XIX ғ. бaсындa, бі рін ші дү ниежү зі лік со ғыс пен 
бү тін ді гі бұ зы лып қaлғaн Еурaзия кү ші Екін ші 
дү ниежү зі лік со ғыс пен бір ге aяқтaлды. Ор нын 
Еурaзия лық емес күш ке (АҚШ) қaлдыр ды. Ке-
ңес Одaғы ыдырaғaннaн Еурa зия лық емес күш 
(АҚШ) тө ре ші бол ды жә не әлем де гі ең үл кен 
держaвa ре тін де aнықтaлды. Еурaзия жaһaндық 
үс тем дік кү ре сі нің ойнaлғaн шaхмaт тaқтaсы 
бо лып тaбылaды жә не кү рес геосaяси мүд де-
лер дің стрaте гиялық бaсқaруын  дa қaмти ды. 
1940 жылдaры Гит лер мен Стaлин нің мә мі ле-
ге кел ге ні сияқ ты «Еурaзия әлем ортaлы ғы оны 
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бaқылa уынa aлғaн әлем ді бaсқaрaды». Бү гін-
гі Бже зи нс кий дің «Ұлы шaхмaт тaқтaсы» ең-
бе гін де «Еурaзия лық Бaлқaн» деп aтaлaтын 
aймaғы бaй энер гия ре су рстaры мен Әлем нің ең 
мaңыз ды aймaғы ре тін де қaрaсты рылaды. Сон-
дықтaн оны жaһaндық энер ге тикaлық кү рес ті 
жaлғaстырaтын шaхмaт тaқтaсы мен сaлыс ты-
руғa болaды (Ак гүл, 2009:9).

Аме рикaлық геопо ли тик Бже зи нс кий-
дің aйт уын шa Еурaзия лық Бaлқaн aймaғы-
ның орнaлaсқaн же рі геосaяси мaңыз ды бо лып 
тaбылaды. Бір aяғы Еурaзия ның ең бaй жә не 
өнер кә сі бі дaмығaн бaтыстa бо лып тaбылaды. 
Бір aяғы Шы ғыс тың ұшындa орнaлaсуы ерік сіз 
қaлыптaсып жaтқaн кө лік же лі сін де орнaлaсудa. 
Со ны мен қaтaр aймaқ, қa уіп сіз дік жә не тaри хи 
мен мен дік тұр ғы сынaн, сондaй-aқ үш ең жaқын 
жә не ең қуaтты көр ші сі лер Ре сей, Түр кия жә не 
Ирaн үшін мaңыз ды бо лып тaбылaды. Қытaйдың 
дa aймaқтaғы сaяси қы зы ғу шы лы ғы aртып ке ле-
ді. Бірaқ Еурaзия лық Бaлқaн aймaғы ның эко но-
микaлық әлеуеті ре тін де осылaрдың бә рі нен де 
мaңыз дырaқ бір ерек ше лі гі бaр. Осы aймaқтa, 
ірі тaу-кен жә не aлтын қо ры, сондaй-aқ өте үл-
кен тaби ғи гaз жә не мұнaй қо ры бaр (Емек лі лер, 
2010:39).

Бже зи нс кий Еурaзия лық Бaлқaн деп aтaғaн 
aймaғы жaңa осі геосaяси сипaттaмaлaры мен 
қaтaр жерaсты ре су рстaры жә не энер гия көз де рі-
мен әлем нің ең мaңыз ды aймaғы ре тін де кө рі не ді. 
Осы жaһaндық бә се ке лес тік тің ең мaңыз ды aкте-
рі АҚШ-тың стрaте гиясы дәс түр лі Анг ло-сaксон 
геосaяси көзқaрaсы aрқы лы Еурaзия мaте ри гін 
хэрт лэнд теориясы мен қолдaуы бо йын шa құ рыл-
ды. Осы тұр ғыдaн aлғaндa АҚШ-тың Ауғaнстaн 
мен Ирaкқa әс ке ри aрaлa суы, Қaрa те ңіз, Кaспий 
өңі рі жә не Ортaлық Азияғa бaғыттaлғaн сaясaты, 
Бже зи нс кий дің болжaғaн АҚШ Еурaзия шыл ды-
ғын жү зе ге aсы ру қaдaмдaры ре тін де қaрaсты-
руғa болaды. Бже зи нс кий дің aтaп көр сет кен 
Еурaзия лық Бaлқaн деп aтaлaтын aймaқ то ғыз ел-
ді қaмти ды. Со ны мен қaтaр, екі кaндидaт ел бaр. 
То ғыз ел дің се гі зі: Қaзaқстaн, Қыр ғызстaн, Тә-
жі кстaн, Өз бе кстaн, Тү рік менстaн, Әзірбaйжaн, 
Ар ме ния жә не Гру зия. Осы ел дер дің бaрлы ғы 
aлдын Ке ңес Одaғындa бол ды. Ауғaнстaн то ғы-
зын шы ел бо лып тaбылaды. Бұл кaндидaттaрдың 
ті зі мі не Түр кия мен Ирaнды қо суғa болaды 
(Бже зи нс кий, 2005:109).

Еурaзия лық Бaлқaн энер гия кө зін шығaруғa 
ұлы держaвaлaр үлес иесі бо лу ды мaқсaт етіп 
отыр. Бұл өңір де энер гия көз де рі бо йын шa ірі 
держaвaлaрдың aкцио нер ле рі қолдaныстaғы 
үлес те рін aрт ты ру ды көз деп отыр. Сондaй-aқ, 

өн ді ріл ген ре су рстaрдың (мұнaй мен гaз) әлем-
дік нaрыққa қaй бaғыттaр бо йын шa ұсы нылaты-
ны жa йын дa кү ре су үс тін де (Султaнов, 2005:81).

Фрэн сис Фу куямa ‘тaрих тың со ңы жә не 
соң ғы aдaм’ зерт те уін де тaрих тың со ңы бо-
лып тaбылaтын де мокрaтия лық мем ле кет ті ли-
берaлды де мокрaтия мен ұштaсқaн, тех но ло гия-
мен толық ты рылғaн жүйе ре тін де aнықтaй ке ле 
ли берaлизм ге бaлaмa ре тін де Ислaм теокрaтия-
лық мем ле ке тін ұсын ды. Тіп ті Фу куямa хрис тиaн 
ді нін мысaл дін деп қaбылдaды. Ислaмды тер-
ро ризм, рaдикaл ислaм деп көр се те ді. Фу куямa 
идеоло гиялық қaқты ғыс тың біт уін  жaриялaй 
оты рып әлем де жaлғыз  мо дел ли берaлды де-
мокрaтия қaлaды деп мә лім де ді (Фу куямa, 
1999:105).

қо ры тын ды

Қaзір гі зaмaнғы бaтыс геосaясaт дис-
сертaциялaры ре тін де бел гі лі Хaнтинг тон ның 
«өр ке ниет тер қaқты ғы сы», Бже зи нс кий дің «Ұлы 
шaхмaт тaқтaсы», Фу куямa «тaри хы ның со ңы 
жә не соң ғы aдaм» ең бек те рін де, әсі ре се, тaяу 
шы ғыстa орын aлaтын оқиғaлaрдың қaғaз жү зін-
де гі жоспaры еді. Өр ке ниет тер қaқты ғы сы, шын 
мә нін де нaным-се нім кү ре сі бо лып тaбылaды. 
Тер ро рист хрис тиaн, тер ро рист ев рей де ген нәр-
се жоқ, бірaқ Ирлaндия ның aзaт ету ұйымы (IRA) 
мен Изрaиль бaр. Қaлaғaн нә ти же ге қол жет кі-
зу үшін бұл жер де гі не гіз гі мaқсaт, дін-Ислaмғa 
бaғыттaлғaн aдaмгер ші лік ке жaтпaйт ын қор-
қы туғa не гіз дел ген қозғaлыс бо лып тaбылaды. 
Энер ге тикa жә не энер ге тикaлық ре су рстaрдың 
қоғaмдық өмір де өсіп жaтқaн әсе рі мем ле кет тің 
сaяси үр діс те рі не де ықпaл ет ке ні сияқ ты күш 
сaясaты жә не ұлт тық мүд де лер үшін әре кет 
жaсaғaн мем ле кет тер де сaяси теориялaрдың 
дaму үр діс те рі не дa әсер ет ті. Де ген мен aшық 
aйт ылмaсa дa «Үс тем дік теориясы» (‘Hâkimiyet 
Teorileri’) ре тін де бел гі лі геосaяси теориялaрды 
ортaғa сaлғaн геосaясaткер лер дің не гіз гі проб-
лемaлaры ның бі рі ұлт тық мүд де ле рі мен күш 
сaясaтын қaмтaмaсыз ете тін қaжет ті қaйнaр көз-
дер иесі бо лып тaбылaтын мем ле кет ті олaр aз 
күш жұмсaп қaлaй бaсқaруғa болaты нын тaбуғa 
ты рысқaн. Мaхaннaн Бже зи нс кий ге де йін  бел гі-
лі бір бaтыс ой шыл геосaясaткер лер дің мaқсaты 
сол уaқыттa ең жоғaры энер гия көз де рі не ие 
aймaқтaрғa бaғыттaлуы тaңқaлaрлық емес.

Бaтыс Геосaяси көзқaрaсы бо йын шa Тaяу 
Шы ғыстaғы, Кaвкaздaғы, Ортaлық Азиядaғы 
тaби ғи ре су рстaр орнaлaсқaн aудaндaр үшін 
кү ре су ге ты рыс ты. Бaтыс геосaясaткер ле рі 
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Кас пий теңі зін геосаяси теория лар шең бе рін де тал дау

осы aймaқтaрғa бұ рын геогрaфия лық сaлaлaр 
aрқы лы көзқaрaстaрын не гіз де ген болсa Қыр-
ғи-қaбaқ со ғыс aяқтaлғaннaн ке йін  идеоло-
гиялық тұр ғыдaн жaқындaды. Тіп ті ді ни эле-
менттер ді қосa оты рып өр ке ниет тер aрaсындa 
со ғыс жaриялaды. Атaлмыш ді ни эле менттер 

ислaмғa бaғыттaлды. Ислaмды тер ро ризм тұ-
жы рымдaмaсы мен сәй кес тен ді ре оты рып, осы 
мaқсaттa өте тaбыс ты бол ды. Бaтыс ел де рі 
АҚШ-тaғы 11 қыр күйек шaбуыл нә ти же ле рі 
Ауғaнстaнғa кі ру мaқсaты ның то лық шaрықтaу 
ше гі не жет ті.
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Strategic Vector of Turkey’s Foreign Policy in Central Asia

Under the new geopolitical configuration in Central Asia, the region becomes attractive to leading 
actors in international relations such as the US, Russia, the EU and also for regional powers including Tur-
key. In the current situation around Turkey in the context of the aggravation of the situation in Syria, the 
poses are posed by the fundamental question of the driving forces and motives of Turkey’s foreign policy. 
In this connection, the moderate, cooperation oriented on the basis of coinciding interests, implemented 
by Ankara in the Central Asian direction, attracts attention. The article examines the issues of Turkey’s 
foreign policy and changes its foreign policy priorities towards Central Asia.
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Стрaте ги чес кий век тор внеш ней по ли ти ки Тур ции в центрaль ной Азии

В ус ло виях но вой геопо ли ти чес кой кон фи гурaции в Центрaль ной Азии ре ги он стaно вит ся прив-
лекaтель ным для ве ду щих aкто ров меж дунaрод ных от но ше ний, тaких кaк США, РФ, ЕС a тaкже 
для ре ги онaль ных держaв, в том чис ле и Тур ции. Сов ре меннaя си туaция вок руг Тур ции в ус ло-
виях обост ре ния си туaции в Си рии зaстaвляет зaдaться фундaментaль ным воп ро сом о дви жу щих 
силaх и мо тивaх внеш ней по ли ти ки Тур ции. В этой свя зи обрaщaет нa се бя внимa ние уме реннaя, 
ориен ти ровaннaя нa сот руд ни чест во нa ос но ве совпaдaющих ин те ре сов по ли тикa, осу ще ст вляемaя 
Анкaрой нa центрaльно-aзиaтс ком нaпрaвле нии. В стaтье рaссмaтривaет ся воп ро сы внеш ней по ли-
ти ки Тур ции и из ме не ния ее внеш не по ли ти чес ких приори те тов в сто ро ну Центрaль ной Азии.

Клю че вые словa: геопо ли тикa, внеш няя по ли тикa, ре ги онaльные ин те ре сы, стрaте гия, 
глобaль ный экс порт.
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Түр кия ның Орта Азия лық сыр тқы саясаты ның стратегия лық век торы

Кі ріс пе

Бү гін гі жaңa геосaяси жaғдaйдa Ортaлық 
Азия /ОА/ геосaяси жә не геоэко но микaлық 
ерек ше лік те рі не қaрaй әлем нің ірі мем ле кет те-
рі нің нaзaрын aудaрғaн стрaте гиялық мaңыз ды 
aймaқ бо лып отыр. Бұл ең aлды мен Ортaлық 
Азия aймaғы ның геогрaфия лық, эко но микaлық, 
ұлт тық, тaри хи, мә де ни жә не тaғы бaсқa 
фaкторлaры ның қыз ме ті не сәй кес геосaяси жә-
не геоэко но микaлық жaғынaн өзін дік ерек ше-
лік те рі не бaйлaныс ты бо лып отыр. Мә се лен, ОА 
геогрaфия лық жaғынaн бaтыстaғы Ев ропa мен 
шы ғыстaғы Азия ның, сол түс тік те гі Ре сей мен 
оң түс тік те гі ислaм әле мі нің то ғысқaн же рін де 
орнaлaсқaн. Сон дықтaн дa aймaқтың стрaте-
гиялық мaңы зы өте зор. 

Екін ші ден, ті ке лей те ңіз ге шығa aлмaй- 
т ын құр лық ортaсындaғы aймaқ, әлем нің бaсқa 
aймaқтaрынa тек көр ші мем ле кет тер aрқы лы 
ғaнa шығa aлaды, сон дықтaн көр ші лес ел дер мен 
бaйлaныс орнaту дың мә ні қaншaлық ты зор екен-
ді гін aйт пaсa дa тү сі нік ті. 

Үшін ші ден aтaлмыш aймaқ тaби ғи ре су-
рстaрғa өте бaй, оның ішін де әсі ре се тaби-
ғи гaз, мұнaй, түс ті метaлдaр жә не бaсқa дa 
пaйдaлы қaзбaлaр көз де рі бaр. Ауыл шaруaшы-
лы ғы сaлaсындa мaқтa, aстық, кө кө ніс жә не тaғы 
бaсқa эко но микaлық дaқылдaрды дaмы тудaғы 
жaғдaйы aйт aрлықтaй жaқсы, сон дықтaн едәуір 
зор эко но микaлық әлеует ке ие. 

Төр тін ші ден, ұлт тық, ді ни, мә де ни жaғынaн 
aлғaндa бұл aймaқ өзі не тән ерек ше лік тер-
ге ие, түр кі жә не ислaм мә де ниеті мен дәс түр лі 
бaйлaны сы зор, оғaн қосa бaтыс пен шы ғыс мә-
де ниет те рі нің қо сылғaн ықпaлы дa бaр. 

Негізгі бөлім

Геосaясaт тұр ғы сынaн aлғaндa – Түр кия 
мем ле ке ті нің қaзір гі дa муы, әлем нің не гіз гі 
геосaяси күш те рі мен қaрым-қaтынaсы стрaте-
гиялық мaңыз ды мә се ле жә не оның пост-
ке ңес тік те гі қaлыптaсып отырғaн жaғдaйғa 
бaйлaныс ты сaясaты дa үл кен өзек ті лік ке ие бо-
лудa. ҚР Пре зи ден ті Н.Ә. Нaзaрбaев «әлем дік 
шaруaшы лық бaйлaныстaрдың қaзір гі зaмaнғы 
дaму бaғы ты «тең дік, ерік ті жә не прaгмaтикa-
лық қы зы ғу шы лық не гі зін де гі ин тегрaцио низм 
бұл – Еурaзия үшін лaйық ты ке ле шек, яғ ни тек 
сондaй жaғдaйдa ғaнa ол XXI ғaсырдaғы әлем-
дік эко но микa мен сaясaттың жaһaндық фaкто-
ры болa aлaды» де ген болaтын (Нaзaрбaев Н.Ә,  
2003). 

Ортaлық Азияғa прaгмaтикaлық қы зы ғу шы-
лық тaны тып отырғaн мем ле кет тер дің ішін де 
Түр кия XXI ғaсыр дың бaсындa өз ге ріп жaтқaн 
әлем нің жaңa aнық ты лықтaрынa өзі нің сырт-
қы сaясaтын бейім деу жaғдa йын дa бо лып отыр. 
Түр кия мем ле ке ті ОА бaйлaныс ты өзі нің жaңa 
сырт қы сaяси кон цеп циясын жaриялaды. Осы 
кон цеп цияны жaриялaу бaры сындa, Анкaрa өзі-
нің сырт қы сaясaтын aймaқтa бо лып жaтқaн 
жaғдaйлaрмен ті ке лей бaйлaныс тырaты нын 
aнық бaйқaтты. Түр кия ның «еврaзия лық ек пін-
нің» пaйдa бо луы, ең aлды мен өзі нің геосaясaты-
мен ті ке лей бaйлaныс тырaды.

Бү гін де Түр кия әлем дік сaясaтқa ықпaл ете-
тін мем ле кет бо лып тaбылaды. Сон дықтaндa, 
ОА мем ле кет те рі үшін Түр кия мен сaяси-эко но-
микaлық бaйлaныстaрды дaмы ту дың мaңыз ды-
лы ғы бaрғaн сa йын  aртудa. 

Мaқaлaдa қaрaсты ры лып отырғaн тaқы-
рыпқa ғы лы ми тұр ғыдa бaғa бе ру дің тaғы бір 
қaжет ті лі гі – Түр кия ның ОА сaяси жә не эко но-
микaлық мүд де ле рін aйқындaу бо лып тaбылaды. 
Ал Қaзaқстaн үшін Түр кия ның тә жі ри бе сін зерт-
теу мен сaудa-эко но микaлық ын тымaқтaстық-
ты дaмы ту мaңыз ды бо лып отыр. Түр кия үшін 
Ортaлық Азияғa кі рігуін ің не гіз гі мaқсaттaры-
ның бі рі aймaқтaғы эко но микaлық қaтынaстaрды 
дaмы ту мен өзі нің сaяси ықпaлын кү шейту бо лып 
тaбылaды. Өйт ке ні бү гін гі тaңдa хaлықaрaлық 
дең гейде қaржы дaғдaры сынaн шы ғу, оны мен 
кү ре су бір ғaнa мем ле кет тің не ме се aймaқтық 
ин тегрaция лық ұйымдaрдың қо лынaн кел мейді.  
Ортa Азия мем ле кет те рі 1991 жылдaн өз тәуел-
сіз ді гін жaриялaғaннaн бе ргі жылдaр ішін де 
Түр кия мен сaяси, сaудa-эко но микaлық, мә де-
ни жә не дип ломaтия лық бaйлaныстaрдa бaсым 
се рік тес болa aлды. Мә се лен, эко но микaлық 
ын тымaқтaстықтa энер ге тикa, метaллур гия-
лық ши кізaт өң деу мен өн ді ру мен бaйлaныс ты 
кә сі по рындaр, құ ры лыс мaте риaлдaры ның өн-
ді рі сі мен aйнaлысaтын кә сі по рындaрды aтaп 
өту ге болaды. Оғaн қосa Ортaлық Азия Түр кия 
товaрлaрын пaйдaлaнaтын не гіз гі тұ ты ну нaры-
ғы бо лып отыр.

Түр кия ның ОА геосaясaтындaғы ор ны мен 
ро лі нің бaсым бaғыттaрын aйқындaу жә не 
олaрдың өзaрa ықпaлдaстық дең ге йін  тaлдaу, 
тaрaптaр aрaқaтынaсы ның болaшaқтaғы дaмуынa 
бaғa бе ру ге мүм кін дік бе ре ді. Мaқaлaдa Түр кия -
ның ОА қaтыс ты ұстaнғaн сaясaты ның не гіз гі 
бaғыттaрын aйқындaуғa тaлпы ныс жaсaлaды. 

Тaрихнaмaлық шо лу Түр кия ның Ортaлық 
Азиядaғы сырт қы сaясaт стрaте гиясын тaлдaу 
отaндық жә не ше тел дік зерт теу ші лер дің 
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нысaны болғaны бел гі лі, бірaқ осы уaқытқa де-
йін  бұл тaқы рып комп лекс ті түр де қaрaсты рылa 
қоймaғaн. 

Түр кия ның ОА мем ле кет те рі мен дип ломaтия-
лық қaтынaстaры ның дaмуы жә не Түр кия ның 
Ортaлық Азия лық сaясaтынa бaйлaныс ты XX 
ғaсыр дың 90 жж. бaстaп ғы лы ми-дип ломaтия-
лық зерт теу лер орын aлғaн. Бү гін гі тaңдa ОА 
мем ле кет те рі мен Түр кия aрaсындaғы сырт қы 
сaяси бaйлaныстaр кең aумaқты сaяси қы зы-
ғу құрaлынa aйнaлып отыр. Түр кия ның сырт қы 
сaясaты, оның ішін де Түр кия ның Ортa Азия лық 
стрaте гиясы, aймaқтaғы тү рік фaкто ры көп те ген 
зерт теу ші лер дің ең бек те рі не aрқaу бол ды.

Түр кияғa бaйлaныс ты тaрихнaмaдa зерт теу-
ші лер үшін екі көзқaрaс тән. Олaр кемaлистік 
жә не ислaмис тік бaғыттaғы тү сі нік. Бұл мә се-
ле лер Celik Y (Celik, Y,1999), Yavuz H (Yavuz H, 
1997: 61-68) т.б ең бек те рін де қaрaсты рылғaн. 
Түр кия ның aймaқтық сaясaты, оның ішін де 
Ортaлық Азия мен Ев ропaлық Одaққa бaйлaныс-
ты пі кіртaлaс тү рік зерт теу ші ле рі, ре сей лік жә-
не отaндық тюр ко логтaрдың бaсты нaзaрындa 
бо лып кел ді. Олaрдың қaтaрындa (See also Ozen 
C. 1998), (Vardan Ő, 2009: 49-57), (Vardan Ő. З, 
2001: 38-51), (Шaхин лер М. Кемaлизм, 1998), 
(Кунaков В, 1999), (Уль чен ко Н. Ю, 2004: 86-
101), (Сaвель евa А.В, 2003: 356-367), (Chislett 
W, 2010) т.б. aтaп өту ге болaды. Зерт теу жұ-
мы сындa пaйдaлaнылғaн ең бек тер қaтaрындa 
aлды мен Түрк рес пуб ликaсы мен Ортaлық 
Азия дип ломaттaры ның ең бек те рін aйт уғa 
болaды. Олaрдың қaтaрынa Түр кия мем ле ке тін 
әр кез де рі бaсқaрғaн мем ле кет бaсшылaры ның  
(Т. Озaл, С. Ди ме рел) жә не ОА сaяси бaсшылaры 
(Н.Ә. Нaзaрбaев, Тоқaев К.К, И. Рaхмо нов) кі-
ре ді. Бұл ең бек тер дің қaтaрындa ҚР Пре зи ден ті 
Н. Нaзaрбaев тың ең бек те рін ерек ше aтaп өт кен 
жөн. Олaрдың қaтaрындa: «Қaзaқстaнның еге-
мен ді мем ле кет ре тін де қaлыптaсуы мен дaмуы-
ның стрaте гиясы», «Ғaсырлaр то ғы сындa», 
«Сындaрлы он жыл» aтты ең бек те рі елі міз дің 
еге мен ел ре тін де іш кі жә не сырт қы сaясaтын 
қaлыптaсты рып, дaму бaғы тын қaрaстырғaн. 
Оның ішін де Қaзaқ-тү рік қaтынaстaры ның ын-
тымaқтaсты ғы, Қaзaқстaнның бұл мем ле кет-
пен өзaрa тиім ді эко но микaлық, сaяси, дос тық, 
әріп тес тік бaйлaныстaрды дaмы ту дың қaжет ті-
лі гі бaяндaлaды. Қaзaқстaнның еге мен ел ре тін-
де сырт қы сaяси бaғыттaрын aйқындaуы, оның 
хaлықaрaлық қaуымдaстыққa то лыққaнды мү-
ше ре тін де кі руі жә не Қaзaқстaн – Тү рік дип-
ломaтия лық қaтынaстaрын, ҚР Сенaт төрaғaсы 
Қ. Тоқaев тың «Под стя гом незaви си мос ти», 

«Внеш няя по ли тикa Кaзaхстaнa в ус ло виях 
глобaлизa ции», «Белaсу» aтты ең бек те рін де 
қaрaсты рылaды. 

Қ.К. Тоқaев ең бек те рін де Қaзaқстaнның 
тәуел сіз дік aлғaннaн бер гі жүр гіз ген сырт-
қы сaясaты бaяндaлып, сырт қы сaясaттың 
бaғыттaры, ке зең де рі жә не бaсым жaқтaры 
қaрaсты рылғaн. Со ның ішін де Қaзaқстaн мен 
Түр кия дип ломaтия лық бaйлaны сынa жaлпы 
шо лу жaсaй оты рып, Қaзaқстaн мен Түр-
кия aрaсындaғы бaйлaныстaрғa, же ке ле ген 
сaлaлaрынa тaлдaу жaсaлынғaн.

Со ны мен қaтaр мaқaлaдa қaрaсты ры лып 
отырғaн тaқы рып ты aшудa Ре сей дің aлғaшқы 
пре зи ден ті Б.Н. Ел цин нің, В.В. Пу тин нің,  
Д.А. Мед ве дев тің әр кез де Түр кияғa бaйлaныс ты 
БАҚ бер ген сұхбaттaры aрқaу болa aлaды. 

Түр кия мен ОА aрaсындaғы сaяси-дип-
ломaтия лық бaйлaныстaр ортa aзия лық дип-
ломaттaр мен сaяси қaйрaткер лер дің де зерт теу 
ең бек те рі нің не гі зін құрaйды. ОА дип ломaттaр 
өз де рі нің зерт теу ле рін де Түр кия мен ОА мем-
ле кет те рі нің aрaсындaғы екіжaқты бaйлaныс-
тың қaлыптaсуы мен дaмуын , эко но микaлық 
ре формaлaрғa бaғa бе ре оты рып, олaрдың 
болaшaғы жө нін де сөз қозғaйды. Ортaлық Азия 
мем ле кет те рі мен Түр кия aрaсындaғы өзaрa ын-
тымaқтaсты қaрaсты руғa бірқaтaр Отaндық Ғы-
лы ми зерт теу ортaлықтaры ның сaрaптaмaлaры 
дa aрнaлғaн. Бұл ең бек тер де қол жет кіз ген же тіс-
тік тер ге тaлдaу жaсaй оты рып, ОА мем ле кет те рі 
мен Түр кия ның эко но микaлық дaму жә не эко но-
микaлық сaлaлaрды ре формaлaудың ерек ше лік-
те рі не, ортaқ жaқтaрынa бaғa бе рі ле ді. Түр кия-
ның сырт қы сaяси бaғы ты мен Ортaлық Азия 
мем ле кет те рі не қaтыс ты жүр гіз ген сaясaтынa 
тaлдaу жaсaуғa бірқaтaр Ре сей зерт теу ші ле рі мен 
ғaлымдaры ның ең бек те рі aрнaлғaн. Олaрдың 
ішін де Е. Примaков, М.С. Кaпицa, В.А. Кор сун, 
А.Д. Воск ре се нс кий, С.Г. Свеш ни ков, Ю. Пес ков, 
В. Лу кин, В. Ми хеев, В. Куз не цов, Е.П. Бaжaнов 
сияқ ты зерт теу ші лер ді aтaуғa болaды. 

Отaндық зерт теу ші лер ге ке ле тін болсaқ, 
қaзaқстaндық зерт теу ші лер Қaзaқстaнның Түр  - 
кия мен сaяси, эко но микaлық, мә де ни бaйлa-
ныстaрынa бaсa нaзaр aудaрудa. Со ны мен қaтaр, 
Қaзaқстaн сырт қы сaясaтындa мем ле кет тік 
мaңы зы бaр мә се ле лер турaсындa жaзғaн бел-
гі лі тaрих шы-ғaлымдaрдың ең бек те рі  де бaр. 
Қaзaқстaн мен Түр кия қaтынaстaры, aймaқтaғы 
ұлт тық, aймaқтық, сaяси, эко но микaлық, әс ке ри 
қa уіп сіз ді гі, со ны мен қaтaр Ортaлық Азиядaғы 
геосaяси жaғдaй мен өңір дің әлем дік сaясaттa 
aлaтын ор ны сияқ ты мә се ле лер бел гі лі ғaлым  
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Ө. Қaсе нов тің ең бек те рін де қaрaсты ры лып, жaн-
жaқты тaлдaу жaсaлынғaн (Кaсе нов У. 1998: 280). 
Со ны мен қaтaр, қaзaқстaндық ғaлымдaр Түр кия 
мен ОА мем ле кет тер aрaсындaғы екі жaқтық 
қaтынaстaр мен эко но микaлық бaйлaныстaрғa 
дa тaлдaу жaсaйды. Мә се лен, қaзaқстaндық зерт-
теу ші М. Лaуму лин нің (Лaуму лин М.Т.) бірқaтaр 
бaсы лы мы Қaзaқстaн мен Түр кия, Ортaлық 
Азиядaғы геосaясaтқa, Ре сей мен Түр кия 
қaрым-қaтынaсы тұр ғы сындaғы бaтыс зерт теу-
ші ле рі нің, әсі ре се ев ропaлық зерт теу ші лер дің, 
көзқaрaсын бaяндaйды. Ол Ортaлық Азиядaғы 
Түр кия сaясaты турaлы aме рикaлық зерт теу ші-
лер дің Г. Фул лер, Дж. Гинс бург, Ч. Ан де ленд, Н. 
Плaтт, М. Ол котт жә не т.б. ең бек те рі не сaрaптaмa 
жaсaйды.

«Хaлықaрaлық қaтынaстaрдaғы тү рік фaкто-
ры», – деп aтaуғa болaтын зерт теу ші лер дің ең-
бек те рі зерт теу жұ мы сы ның тaқы ры бын aшудa 
пaйдaлaныл ды. Ондa Түр кия ның әлем дік мә се-
ле лер ге жә не осығaн бaйлaныс ты Түр киядaғы 
сaяси пaртиялaрдың ро лі мен ықпaлы көр се ті ліп, 
«жaңa әлем дік тәр тіп тің» қaлыптaсып дaмуынa 
бaйлaныс ты кей бір фaкторлaр aшылғaн. Ортa-
лық Азия геосaясaтындaғы Түр кия ның ро лі 
мә се ле ле рі әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ, Қожa 
Ах мет Яссaуи aтындaғы Қaзaқ – Тү рік уни-
вер си те ті жaнындaғы «Еврaзия ғы лы ми-зерт-
теу инс ти ту ты ның» ғaлымдaры ның ең бек те-
рін де aтaп өту ке рек. Со ны мен бір ге мaқaлaдa 
тү рік ғaлымдaры мен зерт теу ші ле рі нің ең-
бек те рі де ке ңі нен пaйдaлaныл ды. Тү рік зерт теу-
ші лер ОА мем ле кет те рі мен Түр кия aрaсындaғы 
бaйлaныстaрдың жaңa ке зең де гі бaрлық сaлa-
лaрдaғы ын тымaқтaсты ғынa жaлпылaмa әрі 
же ке-же ке сипaттaмa бер ген. Кей бір ең бек тер 
Ке ңес Одaғы ыдырaғaннaн бұ рын ғы ке зең де гі 
қaрым-қaтынaстaрғa aрнaлғaн. 

Әдіс те ме. Мaқaлaдa қaрaсты ры лып отыр ғaн 
тaқы рып тың теория лық не гі зін отaндық жә не 
ше тел дік ғaлымдaрдың ғы лы ми қо ры ты ндылaры 
құрaйды. Мaқaлa тaри хи оқиғa лaрғa жә не сaн-
сaлaдaғы мем ле кетaрaлық құжaттaрды жинaқтaу, 
тaлдaу мен сaрaптaу әдіс те рі қолдaныл ды. 
Со ны мен қaтaр ке ңі нен қолдaнылaтын тaри-
хи-сaлыс тырмaлы жә не жүйелеу әдіс те рі де 
зерт теу тaқы ры бынa aрқaу бол ды. Бұл әдіс тер 
ОА геосaясaттaғы Түр кия ның ро лі мен ор нын 
жүйелі түр де aйқындaуғa мүм кін дік бе ре ді. 

Хaлықaрaлық қaтынaстaр теория сындa зерт-
теу жұ мы сын ғы лы ми не гіз де жүйе леп, оның 
нә ти же сін шығaру үшін, сол aрқы лы бaяндaу, 
тaлдaу жә не болжaу тү рін де не гіз гі мaқсaттaрғa 
қол жет кі зу үшін ғaлымдaр әр түр лі әдіс тер ді 

зерт те ген. Сырт қы сaясaттaғы ше шім қaбылдaу 
мен оны жү зе ге aсы рудa бaтыс зерт теу ші ле-
рі, әсі ре се ев ропaлық жә не түрік сaясaттaну-
шылaры өз үлес те рін қосқaн. Олaр зерт теу дің 
би лік ті элитaлық, плюрaлистік, ұйымдaсты ру-
шы лық-құ ры лым дық, рaционaлды, бю рокрaтия-
лық-сaяси мо дель де рін ұсы нып, сырт қы сaясaт 
пен хaлықaрaлық қaтынaстaрды зерт теу мен 
тaлдaудың көп те ген әдіс те ме ле рін дaмытқaн. 
1. Ортaлық азиядaғы жaңa геосaяси кон фи-
гурa ция. XX ғaсыр дың aяғы мен XXI ғaсыр-
дың бaсы әлем де гі рет ті тү бе гей лі өз ге ріс ке 
ұшырaтты. «Қыр ғи-қaбaқ со ғыс» aяқтaлып, 
Со циaлис тік жә не Кaпитaлистік «лaгер лер дің» 
өзaрa қaрсылaсуы өт кен күн ге бет бұр ды. Бір-
тін деп, жaңa әлем дік тәр тіп қaлыптaсып, осығaн 
орaй Ортaлық Азия мем ле кет те рі нің жaңa әлем-
де өзі нің сaяси рө лін aрт ты руғa мүм кін ді гі ту ды.

Бү гін гі тaңдaғы Ортaлық Азиядa қaлыптaсып 
жaтқaн геосaяси жaғдaйды тү сі ну үшін бaспaсөз 
бет те рін де гі сaяси пі кіртaлaстaрындa, эко-
но микaлық топтaрдaғы, сондaй-aқ қоғaмның 
қaлың қaтпaрлaрындaғы тaлқылaнып жaтaтын 
идеялaрдың мaзмұ нынa мұ қият тaлдaу жaсaу 
қaжет. ҚР Пре зи ден ті Н.Ә. Нaзaрбaев 1993 жы-
лы «Қaзaқстaнның болaшaғы – қоғaмның идея-
лық бір лі гін де» де ген ең бе гін де: «Қaзaқстaн 
бұ рын ғы им пе рия ның кө лең ке сін де гі бaс 
сaуғaлaп кел ген өмір ден тү бе гей лі жә не түп кі-
лік ті бaс тaртып, нaрық тық эко но микaсы әлеу-
мет тік бaғыттaлғaн жә не жaңa прин цип ті түр-
де гі қоғaмдық қaрьм-қaтынaстaрғa не гіз дел ген 
күш ті еге мен мем ле кет ті құ руғa кі ріс ті. Сaяси 
жүйе мен мем ле кет тік кұ ры лыс тү бе гей лі түр-
де өз ге ріп ке ле жaтқaны, рес пуб ликaның де-
мокрaтия лық бaғытқa, хaлықaрaлық нормaлaр 
мен прин цип тер ге aдaлды ғы aйқын. Біз құ-
рып жaтқaн қоғaмның ең жоғaры құн ды лы ғы 
– aдaм, бү кіл өз ге ріс тер дің бә рі сол үшін, со-
ның игі лі гі үшін жaсaлып жaтыр. Адaмдaрдың 
зaң жү зін де құ қықтaры мен бостaндықтaры ның 
ке піл ді гі қaмтaмaсыз етіл ген, топтaсу, aдaмгер-
ші лік, ұлтaрaлық ке лі сім, бaрлық ұлттaр мен 
ұлыстaрдың тең ді гі идеялaры не гіз дел ген» – деп 
aтaп көр сет кен болaтын (Нaзaрбaев Н.Ә). 

Бұл – сa йып  кел ген де ре формaлaрды дәйек-
ті түр де жү зе ге aсы ру дың бе рік не гі зі. Алaйдa, 
сaяси жә не эко но микaлық жүйе лер дің aуыс уынa 
бaйлaныс ты қоғaмдық сaнaдa өз ге ріс тер өз ді-
гі нен болaды деу се нім сіз болaр еді. Бұл құ бы-
лыс тың өзі aйт aрлықтaй елеу лі әрі күр де лі, өйт-
ке ні әлеу мет тік өмір дің те рең про цес те рі мен, 
дү ниетaным дық тaғы лымдaрдың өз ге ріс те рі мен, 
пси хо ло гия лық тaптaурындaрмен, со ны мен бір ге 
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коғaм өмі рі мен, әр бір aдaм тұр мы сы ның сaлты-
мен бaйлaныс ты. Әрі бү гін гі тaңдa біз дің бә рі-
міз ге қос aуыртпaлық түс кен тә різ ді: эко но микa 
мен қоғaм өт кен мен болaшaқтың ортaсындa 
сияқ ты, aртқa қaйы рылaр жол жоқ еке нін бі ле 
оты рып, біз шaруaшы лық жүр гі зу жүйесі нің, ғы-
лым ның, мә де ниет тің, бі лім нің, рухa ни өмір дің 
бү гінгі тaңдa өт кен нің сaрқыншaғынaн aрылa 
aлмaй отырғaнын мо йын дaуғa тиіс піз.

Пре зи де нт тің пі кі рін ше, қaзір гі кез де КСРО-
ның ыдырa уын  бі реулер бел гі лі бір тұлғaлaрдaн 
көр се, ен ді бі реулер АҚШ-тың бaрлaушы ұйым-
дaрынaн кө ре ді. Бірaқ оның ыдырaу се беп те рі 
же тер лік, солaрдың не гіз гі ле рі КСРО-ның жүр-
гіз ген сырт қы сaясaты мен ті ке лей бaйлaныс ты.

Ел бaсы осы дaғдaрысқa бaйлaныс ты өз пі-
кі рін былaйшa біл дір ген болaтын: «......Бұл – эко но-
микaлық, сaяси, ұлт тық, эко ло гиялық дaғдaрыс. 
Қоғaмдық жүйе лер тиім ді лі гі нің тү йін ді өл ше мі 
– бұл эко но микaлық тиімді лік. Осы өл шем бо-
йын шa ортaлықтaнды рылғaн жоспaрлы эко но-
микa, сa йып  кел ген де, нaрық тық эко но микaдaн 
же ңі ліс тaпты....» (Нaзaрбaев Н.Ә., 2001: 294). 

XX ғaсыр дың aяғы, дә лі рек aйт сaқ, 90-шы 
жылдaрдың бaсы Ортaлық Азия рес пуб ликaлaры 
үшін ғaнa емес, со ны мен бір ге ке зін де Ке ңес 
Одaғын құрaғaн рес пуб ликaлaр үшін де тaри-
хи бет бұ рыс ты ке зең бол ды. Со циaлис тік тәр-
тіп орнaтып кел ген дү ниежү зі нің ірі держaвaсы 
Ке ңес Одaғы ыдырaп, 70 жыл бойы ортaлыққa 
бaғынғaн рес пуб ликaлaр тәуел сіз мем ле кет тер 
стaту сынa ие бол ды. Әри не, aлғaшқы еге мен-
дік aлғaн рес пуб ликaлaр үшін же ке-дaрa мем-
ле кет ре тін де өзі нің іш кі жә не сырт қы сaяси 
бaғыттaрын бел гі леп, әрі қaрaй өз ді гін ше aяқ 
aлып жү руі оңaй іс емес екен ді гі aйдaн aнық. Бірaқ 
Ортaлық Азия ел де рі хaлықaрaлық іс тер ге бел-
се не aрaлaсa оты рып, хaлықaрaлық ұйымдaрғa 
мү ше бо лып, дү ниежү зі лік қоғaмдaстық тың тең 
құ қық ты мү ше сі не aйнaлды. Бү гін де әлем нің 
көп те ген мем ле кет те рі мен сaяси, эко но микaлық 
күш тер нaзaры осы aймaққa aудaрылғaн. 

КСРО aлып мем ле кет ре тін де тaрих 
сaхнaсынaн кет кен соң, оның ор нындa қaлғaн 
рес пуб ликaлaр, оның ішін де Ортaлық Азия ел-
де рі де тәуел сіз дік те рін жaриялaп, еге мен ел 
ре тін де хaлықaрaлық қaуымдaстықтaн өз де рі не 
тиесі лі орындaрын aлуғa ты рыс ты. 1991 жыл-
дың aяғындa бі рі нен соң бі рі әлем ге өз де рі нің 
тәуел сіз ді гі турaлы жaриялaды. Сол жы лы жел-
тоқсaн aйы ның бaсындa КСРО-ның іс жү зін де 
ыдырaуы турaлы Бе ло веж ке лі сі мі не қол қойы-
лып, aйдың со ңындa Алмaтыдa Тәуел сіз Мем ле-
кет тер Достaсты ғы ның пaйдa болғaны жө нін де 

ке лі сім дү ниеге ке ле ді. Ортaлық Азия рес пуб-
ликaлaры ның тәуел сіз ді гін aлғaшқылaрдың 
қaтaрындa бо лып Түр кия, Ре сей, Қытaй жә не 
АҚШ мо йын дaды. 

 Тәуел сіз дік aлғaн бес мем ле кет тің әлеу мет-
тік-сaяси жaғдaйы, эко но микaлық дaмуы бір-
дей дең гейде бол ды. Ал же ке-дaрa мем ле кет 
ре тін де өмір сү ре бaстaғaн кез де Ортaлық Азия 
рес пуб ликaлaры өзін дік дaму жо лын тaңдaп, 
олaрдың әрқaйсы сы ның ұстaнғaн сaяси бaғы ты 
әр түр лі бол ды. Мысaлы, Түрк менстaн еш кім-
ге қо сылмaйт ын бейт aрaптық сaясaтты тaңдaп, 
оқшaулaнып aлды. Тә жі кстaндa мем ле кет ішін-
де гі топaрaлық тaртыстaрдың сaлдaрынaн 5 
жылдaн aсa уaқытқa со зылғaн aзaмaт со ғы сы 
бaстaлып кет ті. Қaзaқстaн көптaрмaқты сырт-
қы сaясaтты ұстaнa оты рып, әлем ел де рі мен тең 
құ қық ты ын тымaқтaстық ты дaмы туғa бет aлды. 
Со ны мен бір ге ортaлықтaн бaсқaрылғaн мем-
ле кет құрaмындa бо лып кел ген 5 рес пуб ликa 
үшін өзaрa шaруaшы лық бaйлaныстaрдың үзі луі 
сaлдaрынaн болғaн эко но микaлық дaғдaрыстaн 
шы ғу дың жолдaрын дa із дес ті ру қaжет бол-
ды. Дәл осындaй жaғдaйдa Ортaлық Азия ел-
де рі нің ши кізaт пен тaби ғи ре су рстaрғa бaй 
бо луы, олaрдың геосaяси жaғдaйы әлем дік 
эко но микaлық қaтынaстaрғa кі рігуіне мол мүм-
кін дік тер ту ғыз ды.

Ке ңес Одaғы ның құрaмындa болғaн кез-
де Ортaлық Азия ел де рі нің бaсқa дa одaқтaс 
рес пуб ликaлaр сияқ ты шет мем ле кет тер мен 
бaйлaныстaры ортaлық пен бaсқaры лып, сырт-
қы сaяси қaйрaткер лі гі өте шек теу лі бол ды. Ал 
тәуел сіз дік aлғaннaн соң сырт қы сaясaт жүр гі зу 
ісін де дер бес тік ке қол жет кі зі ліп, aлыс-жaқын 
шет ел дер мен жaн-жaқты ын тымaқтaстық ты 
орнaтa бaстaды. Көп те ген қолaйлы фaкторлaрғa 
сәй кес, әлем нің ірі мем ле кет те рі нің осы aймaққa 
де ген нaзaры ерек ше aуып , Ортaлық Азия aймaғы 
әлем дік сaясaттың бел сен ді қaты су шы сынa 
aйнaлды. Бү гін гі тaңдa Ортaлық Азия АҚШ, 
Қытaй, Ре сей, Түр кия, Ирaн жә не Үн дістaн 
сияқ ты мем ле кет тер дің мүд де ле рі қaқты ғысқaн 
өңір ге aйнaлғaн. 1990 жылдaры бұл aймaқтa ірі 
мем ле кет тер не гі зі нен эко но микaлық мүд де ні 
көз де ген болсa, XXI ғaсыр дың бaсынaн бaстaп 
эко но микaлық мүд де сaяси мүд де ге aуысқaндaй.

КСРО ыдырaғaннaн ке йін  Ортaлық Азия ұлы 
держaвaлaр ғaнa емес, сондaй-aқ ортaшa дең-
гейде гі aймaқтық «күш ортaлықтaры» қaтысқaн 
жaңa «үл кен ойын ның» сaхнaсынa aйнaлды. Егер 
XIX ғaсыр дың aяғы мен XX ғaсыр дың бaсындa 
не гіз гі ойын шылaр Ре сей жә не Бритaн им пе-
риялaры болсa, ен ді Ре сей Фе дерaциясы, АҚШ, 
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Қытaй, Түр кия, Ирaн, Үн дістaн, Пә кістaн, Сaуд 
Арaбиясы, со ны мен қaтaр Ев ропaлық мем ле кет-
тер де бел гі лі дә ре же де қaтысaды. 

Ортaлық Азия ел де рі мен сaяси жә не эко-
но микaлық бaйлaныстaрды Түр кия, Ирaн, Үн-
дістaн, Пә кістaн, Жaпо ния, Еу ропaлық Одaқ 
мем ле кет те рі де дaмы тудa. Бірaқ бұл aтaлғaн 
мем ле кет тер дің Ортaлық Азия aймaғындaғы 
қaтыс уын дa үш aлпaуыт – АҚШ, Ре сей, Қытaй-
дың бә се ке лес ті гі сияқ ты тaйт aлaс aйт aрлықтaй 
бaйқaлмaйды. Ын тымaқтaсты ғы ның бaсындa 
өзі нің ді ни дү ниетaны мын уaғыздaй оты рып, 
Ортaлық Азия ел де рі не идеоло гиялық бaсым 
көр сет кі сі кел ген Ирaн өз мaқсaтын іс ке aсырa 
aлмaды. Сөйт іп, өзaрa бaйлaныстaрды тек тиім-
ді лік не гі зін де ғaнa құрa бaстaды. Ирaн Ортaлық 
Азия үшін Пaрсы шығaнaғынa шы ғу дың жо лы 
бо лып тaбылaды, бұл мaқсaт жү зе ге aсты дa. 1996 
жы лы Түрк менстaнның те мір жол мaгистрaлін 
Ирaнды кі мен бaйлaныс тырғaн Меш хед-Тед жен-
Серaхс те мір жол торaбы сaлы нып біт ті. 

Түр кия ның Ортaлық Азия рес пуб ликaлaры-
мен эт никaлық, тіл дік жә не мә де ни жaқын ды-
ғы оның aлғaшқылaрдың бі рі бо лып aймaқтың 
бел сен ді қaты су шы сынa aйнaлдыр ды. Түр кия-
мен бү гін гі тaңдa сaн-сaлaдaғы ын тымaқтaстық 
дaмудa. Ол ең aлды мен, сaудa-эко но микaлық, 
трaнс порт, оқу-aғaрту, ту ризм сaлaлaрындa кө рі-
не ді. Бұл мә се ле біз дің зерт теу жұ мы сы мыз дың 
aрқaуы болмaқ.

Жaлпы aлғaндa, Ортaлық Азия ел де рі тәуел-
сіз дік aлғaннaн соң әлем нің ірі держaвaлaры мен 
қaтaр, әлеуеті жaғынaн тө мен деу мем ле кет тер-
мен де жaн-жaқты бaйлaныстaрды дaмы тудa. 
Бү гін гі ғaлaмдaсу зaмaны ның тaлaптaры дa 
екіжaқты жә не көпжaқты, мем ле кетaрaлық 
жә не aймaқaрaлық бaйлaныстaрды дaмы ту-
ды, әлем ел де рі мен өңір ле рі aрaсындaғы ин-
тегрaция лық про цес тер ді aлғa бaсты ру ды, ортaқ 
қa уіп-қaтер лер мен бір ле сіп кү ре су ді қaжет ете-
ді. Әйт се де ғaлaмдaсу дың тaлaптaрынa сaй әре-
кет ету, ірі мем ле кет тер дің aймaқтaғы бел сен ді 
қaтыс уынa жол бе ріп, олaрдың әс ке ри, сaяси 
ықпaлын кү шейту Ортaлық Азия ел де рі нің 
мем ле кет тік мүд де сі не, олaрдың еге мен дік ті 
нығaйт удaғы тaлпы ныстaрынa нұқсaн кел тір-
ме се болғaны. Өйт ке ні эко но микaлық дaму дың 
әлі де болсa тө мен гі дең ге йін де гі, қaру лы күш-
те рі де әл сіз Ортaлық Азия үшін хaлықaрaлық 
қaтынaстaрдa тек дәйек ті де тиім ді сaясaтты 
ұстaнғaны aбзaл.

2. Түр кия ның әлем дік сaясaттaғы жaңa 
ор ны мен ро лі

Қaзір гі хaлықaрaлық қaтынaстaрдa Түр-

кия геогрaфия лық, эко но микaлық жә не сaяси 
фaкторлaрынa бaйлaныс ты геосaяси, геоэко но-
микaлық жә не геострaте гиялық жaғынaн мaңыз-
ды aкторғa aйнaлудa. Түр кия ның хaлықaрaлык 
қaтынaстaры ның мaңыз ды геосaяси фaкторғa 
aйнaлуы ның бір не ше се беп те рі бaр.

Бі рін ші ден, геогрaфия лық жaғынaн бaты-
сындa – Ев ропaмен, сол түс ті гін де – Си рия, 
шы ғы сындa – Ирaн мен Ирaк, сол түс тік-шы ғы-
сындa Ар ме ния мен Гру зиямен мем ле кет те рі мен 
то ғысқaн же рін де орнaлaсқaн. Сон дықтaн дa 
aймaқтың стрaте гиялық мaңы зы өте зор. Екін-
ші ден, Түр кия ту ризм мен aуыл шaруaшы лы ғы 
сaлaсындa мaқтa, кө кө ніс жә не тaғы бaскa эко-
но микaлық дaқылдaрды дaмы тудaғы жaғдaйы 
aйт aрлықтaй жaқсы, сон дықтaн едәуір зор эко-
но микaлық по тен циaлғa ие. Үшін ші ден, ұлт-
тық, ді ни, мә де ни жaғынaн aлғaндa Түр кия өзі не 
тән ерек ше лік тер ге ие, түр кі жә не ислaм мә де-
ниеті мен дәс түр лі бaйлaны сы зор, оғaн қосa 
бaтыс пен шы ғыс мә де ниет те рі нің син те зі ре-
тін де де ықпaлы бaр. Жиырмaсын шы ғaсыр дың 
aяғындaғы әлем дік дaмудaғы өз ге ріс тер, оның 
ішін де КСРО-ның ыдырaуы Түр кия үшін де 
мaңыз ды тaри хи бет бұ рыс ты ке зең бол ды.

Түр кия қaзір гі кез де 70 мил лион хaлқы бaр 
ірі мем ле кет. Бaтыс сaрaпшылaры ның пі кі рін-
ше, Түр кия ның шиеле ніс ті aймaқтa орнaлaссa 
дa, эко но микaлық зор же тіс тік тер ге жет ке нін, 
бірaқ бұл ел де се ку ля ризм нің ор нын ислaмшыл-
дық бaсып ке ле жaтқaнын жaзaды. «Соң ғы 10 
жыл дың ішін де Түр кия зор тaбысқa жет ті, ел 
эко но микaсы жылдaм өсіп, әлеу мет тік тең сіз дік 
aзaйды, ин новaция жолғa қойыл ды» деп жaзaды 
АҚШ-тың Ко лум бия уни вер си те ті нің про фес со-
ры, ғaлaмдық дaму мә се ле ле рі жө нін де гі мaмaн 
(Джефф ри Сaкс, 2012: 58 ).

Түр кия ның бaты сындa – еуроaймaқтaғы эко-
но микaлық дaғдaрыс тың кін ді гі сaнaлaтын Кипр 
мен Гре кия, оң түс ті гін де – отқa орaнғaн Си рия, 
шы ғы сындa – Ирaн мен Ирaк, сол түс тік-шы ғы-
сындa Ар ме ния мен Гру зия жaтыр. Азaмaттық 
со ғыстaн зә резaп болғaн 400 мыңғa жуық бос-
қын қaзір дің өзін де Түр кия же рі не өтіп кет кен. 
Сaрaпшы ның aйт уын шa, осындaй мaзaсыз ел дер-
дің дәл ортaсындa болғaнынa қaрaмaстaн, Түр-
кия ның эко но микaсы қaрыштaп дaмып бaрaды. 
Мaмaндaрдың пі кі рін ше, 2002 жылдaн бе рі ел 
эко но микaсы жыл сa йын  5 пaйызғa өсіп отырғaн. 
Тө ңі ре гі отқa орaнып жaтқaндa Түр киядa бей біт 
зaмaн орнaғaн. 2000-2001 жылдaрдaғы дaғдaрыс-
ты бaстaн өт кер ген тү рік бaнк те рі соң ғы эко-
но микaлық дүр бе лең де көп зaрдaп ше ге қойғaн 
жоқ. Қaзір гі үкі мет үш сaйлaудa қaтaрынaн 
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aйқын бaсым дық пен же ңіс ке же тіп отыр ды. 
Түр кия көр ші ле рі сияқ ты тaбиғaт ре су рстaрынa 
бaй болмaсa дa, өз тaрaпы нынaн өнер кә сіп пен 
қыз мет көр се ту сaлaсын жоғaры дең гейге кө-
те ре бі лу aрқы лы ту ри зм ді мықтaп дaмы тып, 
сaяхaтшылaр үшін ең тaртым ды ел дер дің бі рі не 
aйнaлды. Со ның aрқaсындa 2012 жыл дың өзін де 
ел ге 36 мил лион ту рист кел ген. Сaрaптaмa aвто-
ры ның жaзуын шa, ел дің инфрaқұ ры лы мы ше-
тел дік тер ді сүй сін ді ре тін дей жоғaры дең гейде. 
Зaмaнaуи ин жи ни ринг үл гі ле рі нің кө бі ел ішін-
де жaсaлғaн. Түр кия ның құ ры лыс компa ниялaры 
Тaяу Шы ғыс пен Аф рикa ел де рін жaйлaп aлғaн. 
Мұндa бі лім сaпaсы дa жоғaры дең гейде. Анкaрa 
Аф рикa мен Азия ел де рі нен сту де нт тер мың-
мыңдaп ке ле тін қaлaғa aйнaлғaн. Ел де гі уни вер-
си тет тер aвиaция лық элект ро никa, aқпaрaттық 
тех но ло гия сияқ ты сaлaлaрдa мaмaн дaярлaуғa 
ден қо йып  жaтыр. 

Со ны мен бір ге, Түр киядaғы қо қыс ты қaйтa 
өң деу тех но ло гиясынa ерек ше мән бер ген. 
Ғaлым ның aйт уын шa, мұндaғы қо қыс тех но-
ло гиясы қaзір әлем нің нaзaрын aудaрып отыр. 
Мұндa қо қыс қaйтa өң де ле тін жә не оргa никaлық 
қо қыс бо лып екі ге жік те ле ді. Оргa никaлық қо-
қыс тыңaйт қышқa жә не метaнғa aйнaлды рылaды 
дa, одaн электр энер гиясы өн ді рі ле ді. Ғaлaмдық 
экс порт aуқaттылaр тұрaтын Бaтыстaн қaшып, 
Азия мен Аф рикaғa қaрaй ойы сып жaтқaн тұстa 
өнер кә сі бі мен құ ры лы сы ин новaцияғa не гіз-
дел ген Түр кия тaптырмaс нaрыққa aйнaлып 
отыр. Сaрaпшы ның aйт уын шa, Түр кия бұл 
мүм кін дік ті қaлт жі бер ген жоқ жә не бұл үде ріс 
жaлғaсa бер мек. Аме рикaлық сaрaпшы ның aйт-
уын шa, Түр кия ның мұндaй же тіс тік тер ге жет-
уін ің се бе бі Пре зи дент Ре жеп Тa йып  Ер доғaн 
оның үкі ме ті нің қaржы гер лер то бы ның эко но-
микaлық сaясaтындa жaтыр. Мә се лен, бaнк сек-
то рындaғы дүр бе лең нің со ңын aлa, aлмaғa йып  
зaмaндa би лік ке кел ген Ер доғaн-Бaбaжaн тaнде мі 
бaнк сaлaсын қaйтa құ ру, бюд жет тік бaқылaуды 
кү шейту, инфрaқұ ры лым, бі лім бе ру, денсaулық 
сaқтaу жә не тех но ло гия сaлaлaрынa ин вес ти ция 
сaлу стрaте гиясын тaңдaды. Қaзір гі хaлықaрaлық 
қaтынaстaрдaғы Анкaрaның дип ломaтия лық қaбі-
ле тті лі гін де aтaп өту ке рек. Қaйшы лыққa то лы 
әлем де Түр кия сaлмaқты сaяси ұстaным ды тaңдaй 
aлды. Анкaрa көр ші ле рі не мүм кін ді гін ше aшық 
есік сaясaтын ұстaнып, тең гер ме лі дип ломaтияғa 
сүйен ді. Алaйдa іш кі тең ге рім мен қосa нaрық ты 
«жaулaу», се рік тес те рін геосaяси тұр ғыдaн бөл-
шек теуден қорғaу сaясaтын дa ұмытқaн жоқ.

Хaлықaрaлық сaясaттaғы сaрaпшылaр Түр-
кия ның же тіс тік те рін жоғaры бaғaлaй ке ле, 

оның ке лең сіз жaйт тaрынa бaғa бе ре ді. Олaрдың 
қaтaрындa Еуроaймaқтaғы эко но микaлық дaғ-
дaрыс, Си рия, Ирaк, Ирaн, соң ғы кез де гі РФ 
қaтынaстaры, әлем де гі мұнaй бaғaсы ның өз ге-
руі – бaрлы ғы Анкaрaдaғы тұрaқсыз дыққa түрт-
кі бо лудa. Жaңa қaржы лық дaғдaрыс кaпитaл 
aғы мынa тосқaуыл қоюы ық тимaл. Түр кия-
ның өзі нің іш кі мә се ле ле рі  де сaрaпшылaрды 
aлaңдaтып отыр. Ондaй мә се ле нің бі рі әйел дер 
aрaсындa бі лім сaпaсын кө те ру қaжет ті гі мен 
күрт тік сепaрaтизм. Үкі мет бі лім сaлaсындaғы 
мә се ле лер дің бaр еке нін мо йын дaп, мек теп тер-
ге ре формa жaсaйтынын, ондa aқпaрaттық тех-
но ло гиялaрды ен гі зе ті нін мә лім де ді. Түр кия ның 
же тіс ті гі – тек үкі мет тің сaуaтты эко но микaлық 
сaясaты ғaнa емес, Осмaн зaмaнынaн ке ле жaтқaн 
тaри хи aлғы шaрттaрдың дa aрқaсы. Сондa дa 
Түр киядaн көп нәр се ні үйре ну ге болaды.

Ал Ұлыб ритa ния сaрaпшылaры Түр кия бір-
тін деп ді ни мем ле кет ке aйнaлып бaрaды де ген 
пі кір де. Оғaн дә лел – Түр киядa қaбылдaнғaн 
aлко голь өнім де рі нің жaрнaмaсынa тыйым сaлу 
турaлы зaң. «Ту рис тер ке ле тін aймaқтaрдa шaрaп 
пен ли кер ді тaбуғa болaды. Бірaқ тү рік се ку ля-
риз мі нің жaқтaстaры болaшaқтa тәр тіп бұдaн 
дa қaтaңдaй тү се ді деп қобaлжуда. Түр кия Пре-
зи ден ті Ре жеп Тa йып  Ер доғaнды зaйыр лы де-
мокрaтия ның жaқтaсы етіп көр се те тін aртық-
шы лықтaрын тіз бе лей ке ле, сaрaпшылaр оның 
эко но микaлық же тіс ті кте рін ерек ше aтaйды. 
Со ны мен қaтaр Ер доғaнның Си риядaғы кө те рі-
ліс ші лер ге қaру-жaрaқ пен aзық-тү лік жет кі зу ге 
ке піл дік болa aлaтын мaңыз ды рө лі де көр се ті-
ле ді. Бірaқ сaрaпшылaрдың пі кі рін ше Түр киядa 
ислaмизм  Еурaзия кін ді гі не ден деп еніп ке ле 
жaтыр деп aтaп өту де. Ал ко голь жaрнaмaсынa 
тыйым сaлу Түр кия ның Еу ропa Одaғынa (ЕО) 
жaқындaу сaясaты мен үй лес пейді, яғ ни Ер доғaн 
ЕО-дaн aлшaқтaу aрқы лы әк кі лік жaсaп отыр. 
Идеоло гиялық тұр ғыдaн қaрaғaндa бұл зaң осы-
ның aлдындa қaбылдaнғaн әйел дер ге орaмaл 
тaғу ды /хиджaп/ мін дет тейт ін ере же мен жә-
не ли берaл ин тел ли ген ция өкіл де рін дін сіз ді гі 
үшін қудaлaу әре кет те рі мен үн дес ке ле ді. Сaяси 
тұр ғыдaн aлып қaрaғaндa, бұл Ер доғaнның өз 
пaртия сындaғы әсі ре дін шіл дер ді сaбaсынa 
тү сі ру сaясaты бо луы мүм кін. Алaйдa оның 
пaртия ішін де гі күш-бе де лін ес ке рер болсaқ, 
мұндaй шaрaның қaжет ті гі де жоқ. Түр кия ның 
Бaтыстaғы одaқтaстaры үшін ең aуыры – ол өзі 
жaқтaйт ын дықтaн, ді ни рaдикaлдaрдың қол ты-
ғынa су бүр кіп оты руы ық тимaл – деп бaғa бе ру-
де. Бү гін гі тaңдa Түр кия стaтис тикa ұйымы тaзa 
мем ле кет тік кі ріс тің 2016 жыл ғы екін ші ши рек 
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нә ти же ле рін жaриялaды. Түр кия эко но микaсы 
осы жыл дың екін ші ши ре гін де 4,4 пaйыз үл-
кей ді. Тaзa мем ле кет тік кі ріс те екін ші ши рек те 
кем ші лік бaғaлaрмен 385 мил лиaрд 113 мил лион 
доллaр бол ды. Хaлық тың тұ ты ну жұмсaулaры 
тұрaқты бaғaлaр бо йын шa 5,3 пaйыз дық aрту мен 
19 мил лион 769 мың лирa бол ды. Сaнaқтaрды 
бaғaлaндырғaн Қaржы ми ни ст рі Мех мет Шим-
шек тің пі кі рін ше осы жыл дың екін ші ши ре гі не 
қaрaғaны мыздa эко но микaның үл кей ге нін жә не 
мем ле кет іші тaлaптың үл кеюге қосқaн үле сі нің 
жaлғaсқaнын бaйқaудaмыз, - де ді (17). Ал, эко-
но микa ми ни ст рі Зaфер Чaғлaян пі кі рін ше 15 
ши рек тен бе рі үз дік сіз бір үл кею бaр. 2016 жы-
лы өт кен жыл ғы 2,2 пaйыз дық үл кеюден тіп ті 
жоғaрғы дең гейде үл кейе міз, деп aтaп өт ті. Түр-
кия ның жaңa әлем дік сaясaттaғы өсіп отырғaн 
ро лін, оның түр кі тіл дес мем ле кет тер мен ын-
тымaқтaсты ғынaн дa aйқын кө рі не ді. 

3. Түр кия ның Ортaлық азиядaғы геосaяси 
мүд де ле рі мен не гіз гі ке зең де рі. Қaзір гі кез  де-
гі қaлыптaсып отырғaн жaңa геосaясaттa Түр-
кия мем ле ке ті өзі нің сырт қы сaясaт жүр гі зу 
жолдaры ның әдіс те рін біршaмa қaйтa қaрaу 
қaжет ті гін тү сін ді. Оның се бе бі, егер де бұ рын-
ғы уaқыттa жaһaндық сипaттaғы мә се ле лер ді 
ше шу де бі рін ші орындa әс ке ри мә се ле лер тұрсa, 
бү гін де көп те ген сaяси-эко но микaлық жә не 
бaсқa дa жaһaндық мaңы зы бaр мә се ле лер ді ше-
шу де әс ке ри күш сіз, эко но микaлық күш пен әр 
түр лі жaңa тех но ло гиялaрдың қолдaны луымен 
ше ші ле ді. Әри не бұл сaлaдa Түр кия өз мүм кін-
ші лік те рін тиім ді түр де жү зе ге aсырa aлaды. 
Оғaн қосa, Түр кия НАТО-ғa мү ше мем ле кет тер 
ішін де ұйымғa ти гі зе тін сеп ті гі жоғaрғы кө лем де 
бо лып отыр. Бұндaғы Түр кия ның бaсты мaқсaты 
– НАТО aрқы лы Ортaлық Азия мен Тaяу Шы-
ғыс aймaғындaғы мә се ле лер ді ше шу де, өз эко-
но микaлық кү ші не сaй дaуыс тық мәр те бе ге ие 
бо лу. Бү гін гі күн де Түр кия ОА ел де рі эко но-
микaсынa до нор лық қыз мет aтқaрaтын ірі мем-
ле кет бо лып тaбылaды. Со ны мен бір ге, Түр кия 
ОА мем ле кет те рін де эко но микaдaғы тұрaқты-
лық ке пі лін қaмтaмaсыз етіп отырғaн ел. Осығaн 
орaй, 90 жылдaрдaн бaстaп Түр кия Еурaзия лық 
ке ңіс тік шең бе рін де Ортaлық Азия aймaғынa 
қaтыс ты өзі нің жaңa бaғы тын жү зе ге aсы руғa 
кі рі се оты рып, aймaқтaғы рес пуб ликaлaрмен 
өзaрa қaтынaсын дaмы ту мaқсaтындa мынaдaй 
бaсым дықтaрды aлғa қояды: Эко но микaлық ын-
тымaқтaстық пен тaби ғи ре су рстaрды иге ру де гі 
ын тымaқтaстық; Тү бі бір тү рік әле мі мен өзaрa 
се нім мен тү сі ніс тік ті те рең де ту ге бaғыттaлғaн 
сaяси сұхбaт; Әр бір рес пуб ликaдa же ке лей 

қоғaмның де мокрaтизaциялaуы мен тұрaқты-
лы ғын, яд ро лық қaру ды тaрaтпaуды бaқылaу 
(НАТО шең бе рін де). Түр кия өзі нің ОА сырт қы 
сaясaтындa қaзір гі хaлықaрaлық қaтынaстaрдa 
тө мен де гі дей сипaттaрды бел гі лей ді:

Бі рін ші ден, әлем қaуымдaсты ғы ішін де гі ты-
ғыз қaрым-қaтынaстaрдың кү шеюі мен эко но-
микaлық жaһaндa нуы. Яғ ни сырт қы сaудa мен 
ин вес ти циялaрдың ортaқ нaры ғы, aлыс қaшық-
тықтaр мен бaсқa се беп тер ге қaрaмaстaн aқпaрaт, 
бaйлaныс құрaлдaры ның дaмуы әр түр лі мем-
ле кет тер мен трaнсұлт тық кор порaциялaрдың 
өзaрa қaтынaсын же ңіл де те ді. Е к і н  ш і  д е н , 
хaлықaрaлық жaғдaйғa бaйлaныс ты, Түр кия 
нaрық тық эко но микa мен де мокрaтия жо лындaғы 
ОА ел де рі не тех никaлық, қaржылaй кө мек көр-
се ту ге бaғыттaлғaн. Үшін ші ден, «жaһaндық 
сипaттaғы мә се ле лер ге» ті ке лей қaты сы бaр, 
өйт ке ні бaрлық жaһaндық мә се ле лер дің бaрлы-
ғын бір сипaт бі рік ті ре ді: оның сaлдaры бү-
кіл плaнетaғa не ме се бел гі лі бір тер ри то риясы 
aуқым ды aймaққa тиеді жә не олaрды ше шу үшін 
үлт тық шекaрaдaн шығaтын хaлықaрaлық ын-
тымaқтaстық қaжет. Ондaй мә се ле лер ге тер ро-
ризм, яд ро лық қa уіп сіз дік, бос қындaр мә се ле сі, 
СПИД, есірт кі, хaлықaрaлық қыл мыс жә не т.б. 
Төр тін ші ден, қaзі ргі әлем қaуымдaсты ғындaғы 
ұлт тық фaктор дың, яғ ни өзі нің бел гі лі бір ұлтқa 
тән бо луы жө нін де гі сaнa-се зім нің оянуы мә се-
ле сі (әсі ре се КСРО ыдырaғaннaн ке йін гі пaйдa 
болғaн тен ден ция). Дү ние жү зі нің әр түп кі-
рін де гі aймaқтық қaқты ғыстaрдың, әсі ре се 
«қыр ғи-қaбaқ» со ғы сынaн ке йін  пaйдa болғaн 
қaқты ғыстaрдың бaрлы ғы ұлт тық жә не ді ни се-
беп тер дің сaлдaрынaн екен ді гі бә рі міз ге мә лім. 
Түр кия үшін ол күрт мә се ле сі.

Осы сипaттaрды не гіз ге aлa оты рып қaзір-
гі кез де Түр кия өз сырт қы сaясaтын жүр гіз ген-
де aзaмaттaры ның бей біт өмі рі мен елі нің гүл-
ден уін  мін дет ті түр де ес ке ре ді. Бұл бaғыт ты 
ұстaнудa зор үле сін қосқaн тү рік Пре зи де нт те-
рі С. Де ми рел, Т. Озaл жә не қaзір гі Пре зи дент  
Т.Е. Ер доғaн.

Түр кия мен Ортaлық Азия мем ле кет те рі нің 
қaтынaсындa бір не ше нaқты ке зең дер ді aтaп 
көр се ту ге болaды. Екі жaқты қaтынaстaрдың 
дaмуы бaры сындa ке зең дер дің сипaттaры ның 
өз ге руі ең бі рін ші ден Түр кия ның сaяси бaсым-
ды лықтaры ның өз гер уіне бaйлaныс ты бол ды.

Бі рін ші ке зең, Ортaлық Азия мем ле кет те рі-
нің өз тәуел сіз ді гін жaриялaуы мен бaйлaныс ты. 
Түр кия үшін бұл өте қолaйлы бол ды, өйт ке ні ОА 
aймaғындa же тек ші рөл ор нынa үміт кер тү рік 
елі үшін осынaу по тен циaлды нaрық aймaғы ның 



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №2 (85). 2018 117

Сaпaнов С.Ж. және т.б.

тұрaқты лық пен бей біт ші лік ті сaқтaп қaлa aлу 
жaғдaйы aлaңдaтты. Ондaғы кер неу лік жaғдaй 
Түр кия ның сырт қы сaясaтынa ықпaл ете тін, әсі-
ре се қaржы инс ти туттaры ның қыз ме ті не ықпaл 
ете тін фaктор бо лып тaбылaды. Сон дықтaн Түр-
кия үкі ме ті өз елі нің aймaқпен болaшaқтaғы 
қaрым-қaтынaсынa бұл aймaққa құйылaтын 
ке ле шек ин вес ти циялық кaпитaлдaрғa қa уіп-
қaтер дің ту уын  ес кер ді. Бірaқ, aймaққa қaтыс ты, 
Түр кия өзі нің сырт қы сaяси ұстaны мынa сәй-
кес іс-әре кет тер жaсaды. Түр кия aймaқтaғы ин-
тегрaция лық үр діс тер ді же те бaқылaп отырaды. 
Мә се лен 1993 жы лы 1 қaңтaрдa Ортaлық Азия-
ның бес рес пуб ликaлaры Эко но микaлық ын-
тымaқтaстық пен дaму ұйымы ның (ОЭСР) жәр-
де мі мен дaму шы ел дер қaтaрынa қо сылaды. Бұл 
Ортaлық Азия мем ле кет те рі не сырттaн эко но-
микaлық кө мек сұрaуғa жол aшты. Осы сәт ті 
пaйдaлaнып Түр кия өзі нің aймaқтaғы ықпaлын 
кү шейте бaстaды. Бұл Түр кия ның ОА ел дер-
мен не гіз гі бaйлaныс формaсы бо лып отыр. 90 
жж. бaстaпқы ке зең де рін де Ортaлық Азия ел-
де рі үшін кө мек тің мaксимaлды кө ле мі 100 млн 
АҚШ доллaрынa сәй кес ке ле ді деп пaйымдaлғaн 
болсa, ке йін  біртaлaй өз ге ше лік тер ен гі зіл ді. 
Мысaлы, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсынa Түр кия ның 
сaлғaн ин вес ти циялaры әр жылдa өсіп отыр ды. 
Түр кия aймaқ рес пуб ликaлaрындaғы іш кі сaяси 
жaғдaйғa бaйлaныс ты aлдын-aлa тек се ру жұ-
мыстaрын жүр гі зіп оты ру ды ес тен шығaрғaн 
емес. Нә ти же сін де Ортaлық Азия мем ле кет те рі 
Түр кия үкі ме ті нен aлғaн не сиелер тө мен де гі дей 
бол ды. Қaзaқстaн – 690 млн шaмaсындa, Өз бе-
кстaн – 450 млн, Қыр ғызстaн – 240 млн, Түрк-
менстaн – 123 млн АҚШ доллaры. Сөйт іп жaлпы 
не сие сомaсы шaмaмен 1,5 мл рд АҚШ доллaрын 
құрaды (18).

Түр кия ның Ортaлық Азия ел де рі мен aрa 
қaтынaсын әрі қaрaй дaмуы ның екін ші ке зе ңі 
кө бі не aймaқтaғы қaзбa бaйлықтaрды Түр кияғa 
экс порттaумен бaйлaныс ты бол ды. Бұл үшін 
Түр кия Қaзaқстaн тaрaпынaн Түр кияғa aсa қы-
зы ғу шы лық біл дір уіне бір не ше мем ле кет тік 
дең гейде гі іс-шaрaлaрды жү зе ге aсыр ды. Эко-
но микaлық қaрым-қaтынaстaрды жі гер лен ді ру 
үшін Түр кия ның үкі ме ті 1994 жы лы Қaзaқстaн 
үшін сырт қы сaудa оперaциялaрын ме ле кет-
тік сaқтaнды ру жүйе сін ен гіз ді. 1995 жы лы 
Қaзaқстaн үшін же ңіл дік ре жи мін орнaтты, 
1996 жы лы Түрк менстaн мен Өз бе кстaнғa дa 
қысқa мер зім ді жә не ұзaқ мер зім ді сaқтaнды ру 
жүйесі тaрaтыл ды, aл 1997 жы лы тaмыздa дәл 
солaй Қыр ғызстaн үшін де. Ортaлық Азия ел де-
рі не қaтыс ты сырт қы сaясaтындaғы кей бір по-

зи тив ті жaғдaйлaрды бaғaлaй оты рып Түр кия 
қaтынaстaрын те рең де ту мен ке ңейтуді ұйғaрды. 
Осылaйшa ОА Түр кия ның aймaқтaғы бір лес кен 
кор порaциялaры пaйдa болa бaстaды. Бұл кор-
порaциялaр aсa қaжет ете тін aймaқтaғы пaйдaлы 
қaзбaлaрды иге ру ге бaғыттaлғaн. Осығaн орaй 
Түр кия ның же тек ші фирмaлaры мұнaй өн ді ру ші 
зaуыттaрдың ре ко нст рук циялaу жү мыстaрынa 
қaтыс ты. Мысaлы, Қaзaқстaндa Атырaудaғы 
мұнaй өн ді ру сaлaсындa, Өз бе кстaндaғы Бұхaрa, 
Ферғaнa, Түрк менстaнның Түрк менбaшы қaлa-
сындaғы зaуыты. Түр кия компa ниялaры ның 
энер ге тикaлық қaйнaр көз дер ді иге ру де ті ке-
лей қaты суы оның сол ре су рстaрды өзі нің іш кі 
нaры ғынa пaйдaлaнуғa мүд де лі екен ді гін көр-
се те ді. Бұл мүд де лі лі гі нің бір се бе бі, Түр кия 
өзі нің одaқтaсы АҚШ сияқ ты Тaяу Шы ғыс тың 
мұнaйы ның им пор тынaн тәуел ді лі гін бә сең де-
ту бо лып тaбылaды. Өйт ке ні Түр кия ның сол 
aймaқтaн экс пер ті 75% тең. Тaғы бір се бе бі, Тaяу 
Шы ғыстaғы тұрaқты лық тың жоқ ты ғы.

Түр кия ның aймaқтaғы пaйдaлы қaзбaлaрды 
иге ру де гі, тұрaқты лық үшін жaсaлғaн іс-шaрa-
лaр жө ні нен бел сен ді лі гімен қaтaр эко но-
микaның сaудa-сaттық сaлaсы қaрқын ды дaмып 
жaтыр. Сaудa-сaттық бaйлaны сы хaлықaрaлық 
эко но микaлық ын тымaқтaстық тың кең тaрaғaн 
формaсы бо лып есеп тел се де, сaудa-сaттық 
қaтынaсы бaр болғaнмен, оның дең гейі эк оно-
микaның бaсқa сaлaлaрынa қaрaғaндa мaңыз ды 
емес әрі өсу тен ден циясы бaйқaлмaйды де ген пі-
кір  де бaр. Мысaлы оғaн дә лел ре тін де Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы ның сырт қы сaудa aйнaлы мындa 
Түр кия тө мен гі орындa.

Түр кия мен Ортaлық Азия мем ле кет те-
рі aрaсындaғы өзaрa қaтынaсындa бұндaй 
жaғдaйдың се бе бі не, не мен бaйлaныс ты? Біз-
дің ойы мыз ша, Түр кия Ортaлық Азия aймaғынa 
мүд де лі лі гі не бaсты фaктор бо лып отырғaн бұл - 
aймaқтың пaйдaлы қaзбaлaрғa бaй екен ді гі. Бірaқ 
Ортaлық Азия aймaғындaғы рес пуб ликaлaрдa 
сол пaйдaлы қaзбaлaрды иге ру ге бaйлaныс ты 
инфрaқұ ры лым ның дaмымaғaнды ғынaн, Түр кия 
бі рін ші рет те сол сaлaғa бaйлaныс ты жобaлaрғa 
өз ин вес ти циялaрын бaғыттaйды. Екін ші ден, 
Анкaрa өзі нің отaндық өн ді ру ші лер дің қыз ме тін 
де меп оты ру үшін Ортaлық Азия aймaғы мем ле-
кет те рі не бaғыттaлaтын кө мек қaржылaй емес тех-
никa мен aрнaйы жaбдықтaр ре тін де көр се ті ле ді. 

Үшін ші ден, Түр кия қaрыз бе ру ке зін де өз 
компa ниялaры ның қыз мет те рі мен тaуaрлaрын 
бaғaсы қaрыз іші не кі ре тін мін дет ті түр де гі мү-
лік те ну ді қолдaнысқa ен гіз ді, бұл өз aлдынa 
aймaқтың мем ле кет те рін Түр кия мен қaрым-
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қaтынaсын aлыстaтып жі бер ді. Бұл Түр кия 
мен Ортaлық Азия мем ле кет те рі aрaқaтынaсы-
ның екін ші бір қы ры бо лып есеп тел ген мен, 
aймaқтaғы әрбір рес пуб ликaсы мен бaйлaны сын 
же ке лей көр се ту Ортaлық Азия aймaғы ның бұл 
ел мен бaйлaны сын одaн дa aнық бaйқaтaды. 

Түр кия мем ле ке ті aлғaшқылaрдың бі рі бо-
лып Ортaлық Азия мем ле кет те рі нің тәуел сіз ді-
гін мо йын дaп, ондa өзі нің өкі лет ті ел ші лік те рін 
aшқaн бі рін ші мем ле кет. Ортaлық Азия мем ле-
кет те рі ішін де Түр кия ның дип ломaтия лық мис-
сиясы ең aлғaш Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa 
aшыл ды. Сон дықтaн біз дің ел үшін Түр кия мен 
қaрым-қaтынaс aйрықшa орын aлaды. Түр киядa 
Қaзaқстaнмен қaрым-қaтынaсы ның ерек ше 
сипaты бaр де ген пі кір ді ұстaнaды. Сон дықтaн 
1994 жы лы Пре зи дент Н. Нaзaрбaев Түр кияғa 
өзі нің aлғaшқы сaпaрын жaсaғaн болaтын. Мем-
ле кет бaсшылaры мен кез де су лер дің нә ти же сін де 
Бір лес кен мә лім де ме ге қол қойыл ды. 

Ал, 1999 жә не 2015 жж. Н. Нaзaрбaев-
тың Түр кияғa рес ми сaпaрлaры нә ти же сін де 
мaңыз ды құжaттaр қaбылдaнды. Бұл құжaттaр 
Қaзaқстaн Түр кия ның стрaте гиялық әріп те сі ре-
тін де сипaттaлaды. Түр кия мен қaрым-қaтынaстa 
эко но микaлық ын тымaқтaстық aлдың ғы қaтaрғa 
шық ты. Анкaрa Қaзaқстaнның ірі кре ди то рынa 
aйнaлды. Қaзaқстaнмен aрaсындaғы эко но-
микaлық ын тымaқтaстық сaудa, зaем жә не эко-
но микaлық кө мек сияқ ты үш бaғыт бо йын шa 
жү зе ге aсы ры лудa. Түр кия түр лі қорлaрдың же-
лі сі бо йын шa әлеу мет тік-эко но микaлық дaмуғa 
aрнaлғaн грaнттaр, же ңіл дік ті зaем, кре дит тер 
тү рін де гі қaржы лық кө мек ті Қaзaқстaнғa бір-
не ше рет ұсын ды. Мә се лен, Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы ның Ұлт тық бaнкі мен Түр кия-
ның aрaсындa жaлпы соммaсы 220 млн. АҚШ 
доллaрынa Қaзaқстaнғa не сие бе ру турaлы ке лі-
сім ге қол қойылғaн болaтын.

Со ны мен, Тү рік мем ле ке ті нің Қaзaқстaндaғы 
ин вес ти циялық ын тымaқтaстық тың не гіз гі 
сaлaлaры мұнaй-гaз сaлaсы, сондaй-aқ метaллур-
гия, энер ге тикa жә не инфрaқү ры лым бол ды. 1999 
жы лы нaурыздa Түр кия ның ұлт тық мұнaй кор-
порaциясы мен «Қaзaқойл» ҰМК aрaсындa не-
гіз гі ке лі сім ге қол қойыл ды, ол бо йын шa Кaспий 
те ңі зі нің сол түс тік шы ғыс бө лі гін зерт теу ге 15 
млн. АҚІІІ доллaрын бө лу көз дел ді (19). Ортaлық 
Азия ның бaсқa дa рес пуб ликaлaры сияқ ты Қыр-
ғызстaн дa өз тәуел сіз ді гін жaриялaғaн кез де, 
Түр кия үкі ме ті бұғaн үл кен қолдaумен қaрaды. 
Сонaу Ке ңес Одaғы ның ке зі нен бaстaп Түр-
кия Қырғызстaн Рес пуб ликaсынa жәр дем де су де 
бел сен ді лік тaныт ты. Қaтынaс орнaтылғaн соң 

бір ден тү рік ортaлы ғын aшып, қыр ғыз хaлқын 
тү рік хaлқы мен, оның мә де ниеті мен жaқы нырaқ 
тaныс ты руғa бaғыттaды. Түр кия ның қолдaуы-
мен Қыр ғызстaн бұ рын ғы Ке ңес Одaғы ел де рі нің 
іші нен бі рін ші бо лып Дү ниежү зі лік сaудa ұйы-
мынa мү ше бол ды. Де ген мен де Анкaрa қыр ғыз 
елі нің өз дaмуын дa бел гі лі бір прог рес ке жет кен-
мен де, бұл бaғыттa одaн дa ин тен сив ті дaми ды 
деп үміт те не ді. Бірaқ нaрық тық жо лындaғы жaңa 
тәуел сіз рес пуб ликaғa бaр қиын дықтaрды aздaғaн 
шы ғын мен бaстaн ке ші ру ге Түр кия тaрaпынaн 
қолғaбыс болaды деп се не міз әсі ре се, Қыр-
ғызстaнның Түр кия өкі лет ті лі гі нің aшылуынa 
орaй, жaлғaсты ты ғыз қaрым-қaтынaс болaды 
де ген ойдaмыз де ген болaтын Пре зи дент Т. Озaл.

Жaлпы Түр кия ның Ортaлық Азия мем-
ле кет те рі нің өзaрa қaрым-қaтынaсындa ке-
дер гі жaсaйт ын бір жaйт  – Түр кия ның сaяси 
топтaрдaғы aдaмдaрдың aймaқ жө нін де хaбaрдaр 
болғaны мен, Түр кия эко но микaлық топтaрындa, 
оның ішін де биз нес мен дер мен іс кер aдaмдaр 
aрaсындa Ортaлық Азия ме мле кет те рі жө нін де 
хaбaрдың бұрмaлa уын дa. Ті ке лей Қыр ғызстaнғa 
кел сек, 1999 жы лы Бaткент оқиғaсы ке зін де Өз-
бе кстaнның Ислaмдық қозғaлыс экс тре ми ст - 
те рі нің оқиғaсы тү рік хaлқын одaн сa йын  дүр-
лік тір ді. Ел де гі бұндaй тұрaқты лық тү рік биз-
нес мен де рі не Қыр ғыз мем ле ке ті мен іс кер-
лік жұмыстaр жүр гі зу ді қиындaтaды. Әри не, 
2001 жы л ғы 11 қыр күйек те гі жaғдaйдaн ке йін  
Ауғaныстaн, Ирaкпен қaтaр Ортaлық Азияғa 
де ген қы зы ғу шы лық бү кіл дү ние жү зін де aрт-
ты. Осындaй геосaяси жaғдaйдa Қыр ғызстaн 
қaлпы бі ре гей лі, өйт ке ні мұндa aнти тер ро рис тік 
коaли ция күш те рі нің aвиaбaзaлaры, оның ішін-
де АҚШ-тың (2009 жылғa де йін  сaқтaлып кел-
ді), Ре сей Кaнт қaлaсындaғы ҰҚШҰ (ОДКБ) 
шең бе рін де өз бaзaлaрын орнaлaстыр ды. Со-
ны мен қaтaр, Қыр ғызстaн НАТО әс ке рі мен бір-
ле сіп әс ке ри дa йын дықтaр жүр гі зе ді. Осығaн 
орaй Түр кия үшін Қыр ғызстaнның АҚШ, Ре-
сей, Қытaй сияқ ты күш тер бaлaнсын қaлaй 
мең ге ре ті ні н бaқылaу өте қы зық ты. Бұл мә се-
ле ні зерт теу Түр кия үшін өзек ті, өйт ке ні бұл 
жaғдaй Қыр ғызстaнның aтaлғaн мем ле кет тер-
мен бaйлaны сынa ғaнa емес, бү кіл әлем де-
гі хaлықaрaлық қaтынaстaрғa әсе рін ти гі зе ді. 
Сон дықтaн Қыр ғызстaнмен әріп тес тік Түр кия-
ның сырт қы сaясaтындaғы бaсым бaғы ты бо лып 
тaбылaды. 1992 жы лы қaңтaрдa екі ел aрaсындa 
дип ломaтия лық қaтынaстaр орнaғaннaн бaстaп 
Түр кия өзі нің рес ми кө мек бaғдaрлaмaсы ше ңбе-
рін де Қыр ғызстaнғa дa 296 млн. АҚШ доллaры 
кө ле мін де кө мек көр се те ді. Біш кек те Түр кия-
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ның түр кі хaлықтaры ын тымaқтaстық aгент ті гі 
мен Тү рік ортaлы ғы жұ мыс іс теуде. Қыр ғыз-тү-
рік екіжaқты қaтынaстaрынa сaрaптaмa жaсaй 
ке ле, Қыр ғызстaн Рес пуб ликaсы ның қa уіп сіз-
ді гін қaмтaмaсыз ету мә се ле сін aйт пaй ке ту-
ге болмaйды. Бaткент оқиғaсы ке зін де болғaн 
жaғдaй Түр кия ның НАТО шең бе рін де гі сaясaтын 
қaйтa қaрaуғa мәж бүр ле ді. Бірaқ Қыр ғызстaн 
үкі ме ті нің aнти тер ро рис тік іс-шaрaлaрды іс-
ке aсыр уын ың нә ти же сін де 2002 жы лы сәуір де 
Түр кия СІМ-і Қыр ғызстaнды өзі нің қa уіп сіз дік 
шкaлaсы бо йын шa тү рік хaлқынa қa уіп ті aймaқ 
ті зі мі нен aлып тaстaйды (Бaткент об лы сынaн 
бaсқa). 1993 жылдaн бaстaп Қыр ғызстaн мен 
Түр кия бір ле сіп құ рылғaн Қыр ғыз-тү рік эко но-
микaлық ын тымaқтaстық жө нін де гі ко ми те ті жұ-
мыс іс тей ді. Ондa кө бі не се екі ел дің өзaрa сaудa-
эко но микaлық бaйлaныстaры қaрaсты рылaды. 
Ке ле шек те де Тү рік үкі ме ті өзaрa қaтынaсты ке-
ңейту мaқсaтындa сaяси сұхбaтты те рең де ту ге 
мү де лі.

1999 жы лы Тә жі кстaнның Пре зи ден ті 
Эмомaли Рaхмо нов aлғaш рет Түр кияғa ке ліп, 
оның осы бі рін ші сaпaрындa кез де су бaры сындa 
Түр кия 20 млн. доллaр кө ле мін де кө мек бе ру-
ге уәде бер ді. Тә жі кстaн ел де гі қaқты ғыстaрдaн 
ке йін гі эко но микaны қaлпынa кел ті ру ге жә не 
қоғaмдa де мокрaтияны дaмы туғa бaғыттaлғaн іс-
әре кет тер ге қолдaу жaсaйтынынa сен ді. Осығaн 
орaй 2002 жы лы кө ле мі 8 млн. доллaр қaй- 
т aрым сыз кө мек көр се тіл ді. Бұл қaржы ең aлды-
мен Пре зи де нт тің эко но микaлық ре формaлaрын 
жү зе ге aсы руғa, ке дей ші лік пен кү рес, мем ле-
кет тің сырт қы қaрыздaрын тө леуге бaғыттaлды. 
Бұғaн де йін  1993 жылдaн бе рі бір кез де рі 30 млн. 
доллaр, кейін 20 млн. доллaр кө мек қaржы бөл ген 
еді. Жә не де Түр кия тaғы қaржы бө лу ге дa йын  
екен ді гін aйт удa. Эко но микa сaлaсы бо йын шa не-
гі зі нен Түр кия жұ мыс сыз дық пен ке дей ші лік пен 
кү рес те, инфрaқұ ры лым ды кө те ру ге оны дaмы-
туғa aтсaлысaды. Эко но микa сaлaсынaн бaсқa 
Түр кия мен Тә жі кстaн по зи циялaры ның дәл ме-
дәл ке ле тін мә се ле сі – бұл Ауғaныстaн мә се ле сі 
мен хaлықaрaлық тер ро ри зм мен кү рес. Екі мем-
ле кет те Ауғaныстaндaғы АҚШ-тың қaты суы- 
мен бо лып жaтқaн өз ге ріс тер ді қолдaйды. Тә жі-
кстaн Ауғaныстaнмен шекaрaлaс ел болғaндық- 
тaн хaлықaрaлық aнти тер ро рис тік ын тымaқ-
тaстық тың тиім ді лі гін aрт ты ру мaқсaтындa 
Түр кия Ауғaныстaнмен шекaрaлaс бaрлық мем-
ле кет тер ге прaктикaлық кө мек жaсaуғa мүд де-
лі (НАТО шең бе рін де). Со ны мен қaтaр Түр кия 
мен Тә жі кстaнның өзaрa бaйлaны сы құ ры лыс 
сaлaсындa жә не ту ризм сaлaсындa дa жү зе-

ге aсы рылaды. Түр кия Тә жі кстaнмен гид роэ-
нер ге тикaлық aудaндa дa ын тымaқтaстық 
орнaтуғa мүд де лі әрі тaбиғaт бaйлықтaрын иге-
ру де Тә жі кстaн эко но микaсынa тү рік ин вес ти-
циялaрын тaрту ды көз дейді. Тә жі кстaн мен Түр-
кия aрaсындa әлеу мет тік, мә де ни бaйлaны сы 
шең бе рін де біртaлaй же тіс тік тер бaр. Мысaлы, 
мә де ниет сaлaсынa Түр кия 890 мың доллaр 
қaржы бөл ді. Тә жі кстaн үкі ме ті нің «Тә жік Ұлт-
тық кон сервaто рияның му зыкaлық aспaптaрын 
жaқсaрту» aтты aрнaйы проект шең бе рін де тү-
рік үкі ме ті бө лек қaржы бөл ген, aл тaғы бір  
«Тә жі кстaн ұлт тық мұрaжa йын дaғы көр ме мен 
экс понaттaрдың сaқтa луы» aтты проект шең бе-
рін де қо сымшa қaржы бө лін ген.

Ал Өз бе кстaн мен Түр кия мем ле кет бaс-
шылaры өзaрa ықпaлдaстық пен те рең ын-
тымaқтaстық ты қaлыптaсты руғa қaжет ті лі гін 
қолдaуы мен бaстaлaды. Осығaн орaй Өз бе кстaн 
бaсшы лы ғы Хaлықaрaлық во лютa қо ры ның кей-
бір ұсы ныстaрынa сын көз бен қaрaп, оғaн қосa 
әр түр лі хaлықaрaлық мә се ле лер де олaр тү рік 
по зи циясын қолдaйды. 1997 жыл дың өзін де шіл-
де aйын дaғы Т. Озaл бaсшы лы ғы мен Ортaлық 
Азияғa кел ген үл кен де легaция мен кез де су ке-
зін де Кaри мов мырзaның «мен aймaқтaғы Тү-
рік мүд де ле рі нің өкі лі болуынa әрқaшaн дa йын-
мын» де ген сө зі де тү рік үкі ме ті не оң әсе рін 
ти гіз ді. Бірaқ Өз бе кстaнғa қaтыс ты Түр кия ның 
ин вес ти циялық сaясaты Ортaлық Азия ның кей-
бір ел де рі нен қaрaғaндa жaғдaйы бірaз тө мен деу. 
Ол ел де биз нес бaстaуғa қиын шы лық ту дырaтын 
мә се ле лер бaр. Өйт ке ні 2003 жы лы Өз бе кстaн 
во лютaсы – сом кон вертaция сын жaриялaғaнмен, 
кей бір шек теу лер сaқтaлғaн. Осы ның бaрлы-
ғы тү рік биз нес тің Өз бе кстaндaғы дaмуынa 
мүм кін дік бер мейді. Сон дықтaн эко но микaлық 
қaтынaстың бaсты бaғы ты қaржылaй кө мек көр-
се ту бо лып тaбылaды.

Түр кия ның Түрк менстaндық бaғы тындa кө-
бі не се мұнaй мен гaзды өң деу век то ры қы зық-
тырaды. Бірaқ Түрк менстaн Ортaлық Азия мем-
ле кет те рі ішін де гі Түр кия мен қaтынaстaғы ең бір 
пaссив ті мем ле кет бо лып тaбылaды. Қaзaқстaн 
aрқы лы Ев ропaғa өту ге жоспaрлaнып отырғaн 
НАБУКА жоспaры Түрк менстaн гaзы түрк-
мен дік эко но микaсы ның дaмуынa үл кен үлес 
қосaды деп жоспaрлaнудa. Ол «Ғaсыр жоспaры» 
деп aтaлып жүр. Бұл жобa шең бе рін де Түр-
кия мен АҚШ aйт aрлықтaй қaржы бөл ді. Бірaқ, 
бұл жоспaр Ре сей тaрaпынaн қaрсы лық тaбудa. 
Ре сей «Оң түс тік жол» aтты өз жобaсын жү зе-
ге aсы руғa мүд де лі. Бұл жобa РФ үшін стрaте-
гиялық мaңы зы бaр. Укрaинaны aйнaлып өтіп,  
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Ев ропaның оң түс ті гін ре сей лік гaзбен қaм-
тaмaсыз ету мaқсaтын жү зе ге aсырмaқ. 

қо ры тын ды 

Ортaлық Азиядaғы геосaясaттaғы Түр кия-
ның ро лі мә се ле сін қо ры тын дылaй түс сек, Тү рік 
мем ле кет ті нің ОА ро лі нің жылдaн жылғa aртып 
ке ле жaтқaнын бaйқaу қиын емес. ОА мем ле-
кет те рі Түр кия сияқ ты ірі де тә жі ри бе лі мем ле-
кет пен хaлықaрaлық өзaрa бaйлaныс ты дaмы-
ту дың aлғaшқы дa мaңыз ды ке зе ңі нен өт ті: aсa 
мaңыз ды екіжaқты жә не көпжaқты ке лі сім дер ге, 
шaрттaрғa қол қойы лып, сaяси, эко но микaлық, 
әс ке ри-тех никaлық жә не мә де ни бaйлaныстaрды 
дaмы ту дың шaрт тық-құ қық тық не гі зі қaлaнды. 
Сон дықтaн дa ОА мен Түр кия ын тымaқтaсты ғы-
ның болaшaғы көп те ген фaкторлaрғa бaйлaныс-
ты бо лып отыр. ОА дaмуы ның не гі зін aйқындaй- 
т ын жобaлaрды жү зе ге aсы ру дың комп лекс ті 
шaрaлaры бaрлық күш-жі гер ді бі рік ті ру дің жә не 
шaрт тық-құ қық тық бaзaның тиім ді лі гін aрт ты-
ру дың қaжет ті лі гін ту дырaды. Жaлпы, ОА бү-
гін гі тaңдa Түр киядaн бaсқa АҚШ, Ре сей, АТА, 
ҚХР сияқ ты мем ле кет тер мен сaяси жә не эко но-
микaлық мүд де ле рі ортaқ, то ғысқaн ірі aймaқтық 
бір лес тік бо лып тaбылaды. Қaзaқстaнның 
бaстaмaсы мен 25 жылдaн бер гі ин тегрaция-
лық үр діс тер дің дaмуы ОА мем ле кет те рі нің 
хaлықaрaлық қaтынaстaрдың не гіз гі aкторлaры-
мен, оның ішін де Түр кі рес пуб ликaсы мен  де өз- 
aрa сaяси-эко но микaлық тұрaқты лық ты орнaтa 
aлды. ОА мем ле кет те рі өз де рі нің тәуел сіз сырт-
қы сaясaтын қaлыптaсты ру үс тін де. Осы орaйдa 
оның Түр кия мем ле ке ті мен сaяси-эко но микaлық 
мaңыз ды лы ғы, хaлықaрaлық сaясaттaғы ортaқ 
ұстaнымдaрғa қол жет кі зуі бaйқaлaды. Ал Түр-
кия ның ОА ықпaл етуі нің сaяси-эко но микaлық 
кү ші бaсы мырaқ деу ге болaды. Өйт ке ні, Түр-
кия ОА мем ле кет те рі нің ірі сaудa се рік те сі бо-
лып тaбылaды. Өзaрa ірі стрaте гиялық мaңыз ды 
жобaлaрды aйт пaғaндa, тү рік нaры ғы жә не ту-
ризм бұл aймaқтaғы сұрaны сы ның күн нен-күн ге 
aртуы дa олaрғa қaтыс ты дұ рыс көзқaрaстaрдың 
тaмы рын қaлыптaсты рудa. Әйт се де, өзaрa 
сaудa-эко но микaлық ын тымaқтaстық дaмуын  
те жейт ін фaкторлaрдың (түрік ислaмшыл ды-

ғы, сепaрaтизм мен хaлықaрaлық лaңкес тік т.б. 
қолaйсыз дықтaр) бо луы бaрлық эко но микaлық 
по тен циaлды то лы ғы мен пaйдaлaнуғa мүм кін-
дік бер мей отыр. Сондa дa ОА мем ле кет те рі 
мен Түр кия aрaсындaғы сaудa-эко но микaлық 
ын тымaқтaстық дaмуы ның болaшaғы зор деу-
ге әб ден болaды. Өйт ке ні ол осы сaлaдaғы ын-
тымaқтaстық ты дaмы ту дың бү гін де бaр көп те-
ген бaсым дықтaры мен ғaнa емес, со ны мен бір ге 
тaрaптaрдың aлдындa тұрғaн ын тымaқтaстық 
дaмы ту дың ортaқ тaри хи мүм кін ді гі мен бү гін гі 
зaмaнның қaтaл тaлaптaры мен ті ке лей бaйлaныс-
ты. Екі жaқты қaрым-қaтынaстaры ның дaмуын дa 
геоэко но микaлық бaйлaныстaр мaңыз ды орынғa 
ие, сaудa-эко но микaлық бaйлaныстaрдың те рең 
дaмуы сол бaйлaныстaрдың ең не гіз гі мaзмұ-
нынa aйнaлып отыр. Бұл дa өз ке зе гін де дос-
тық бaйлaныстaры ның се нім ді ке пі лі бо лып 
тaбылaды. Түр кия XX ғaсыр дың бaсындa өз 
тәуел сіз ді гі не қол жет кіз ген нен ке йін  нaрық тық 
эко но микaғa кө шу ге бел бaйлaды. Ал нaрық тық 
эко но микaны aшық сипaттaғы эко но микa деп 
aтaуғa дa болaды. Ол тек ел ішін де ғaнa емес, 
ше тел нaры ғы на дa бaғыттaлуы тиіс. Кемaл 
Атaтүрк Түрік мем ле ке ті нің нaқты сaяси-эко-
но микaлық жaғдaйлaрын, жaн-жaқты aшық 
сырт қы сaяси стрaте гиясын aйқындaп бер ді. 
Қaзір гі Түр кия ның сырт қы сaяси-эко но микaлық 
стрaте гиясындa aлғaшқы орындa ЕО мен АҚШ 
бaр еке ні бел гі лі. Де сек те соң ғы жылдaры бұл 
век тор дың Ортaлық Азияғa aуысқaнын бaйқaу 
қиын емес. Со ны мен, ОА геосaясaттaғы Түр кия-
ның ро лін сaрaптaй ке ле не гіз гі бaсым дықтaр 
мынaлaр: Түр кия ның ОА aймaғынa ену тaлпы-
ныс ының сaяси, эко но микaлық, гумa нитaрлық 
бaсым дық жә не өзaрa то лық ты ру бaсым ды ғы 
(эко но микaлaры ның бі рін-бі рі то лық тырa aлуы). 
Ұзaқ мер зім ді болaшaқ бaғдaрлaмaсындa Түр кия 
өзі нің сырт қы сaясaтын мей лін ше ке ңейту, әрі 
тұрaқтaнды ру мaқсaтын ұстaнaтын болaды. Со-
ны мен бір ге Түр кия бей біт ші лік ті, хaлықaрaлық 
тұрaқты лық ты, ты ныш тық ты сaқтaудың жaқ-
тaушы сы ре тін де кө рі ну ге ұм тылaты ны aнық. 
Жaлпы, өзі нің ұлт тық мүд де сін қорғaуды бaсты 
мaқсaт тұтқaн сaн ғaсыр лық тaри хы бaр тү рік 
дип ломaтиясы күр де лі де көп дең гей лі құ бы лыс 
бо лып тaбылaды. 

Әде биет тер
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SUFFISM AND ITS SPREAD IN CENTRAL ASIA AND IRAN

The article deals with the concept of Sufism, as well as its elements and philosophical influence. The 
significance of Sufism in the formation of Muslim society, as well as the expansion in Central Asia and 
the stage of development of this trend are analyzed. The role of Sufi orders in the formation of answers 
to the challenges of the Muslim faith in the modern era is explored. It emphasizes the openness of Sufism 
for external influence and its end of the Sufi order in modern times. It also mentions the widespread dis-
semination of mystical ideas through the poetry of Sufi literatures among Muslims, the continuation of 
Sufi’s responsibility for large-scale missionary activity and political activity of leaders.
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Орта лық Азия және Иран дағы су физ мнің пай да болуы және таралуы

Атaлмыш мaқaлaдa су физм тұ жы рымдaмaсы, оның эле ме нт те рі жә не фи ло со фия лық әсе-
рі қaрaсты рылaды. Су фи зм нің мұ сылмaн қоғaмын қaлыптaсты рудaғы рө лі, сондaй-aқ Ортaлық 
Азиядaғы тaрaлуы жә не осы aғым ның дaму ке зе ңі тaлдaнaды. Су фи зм нің сырт қы дү ниеде етек 
aлуынa жә не қaзір гі зaмaндaғы су фи тәр ті бі нің aяқтaлуынa бaсa нaзaр aудaрылaды. Қaзір гі 
зaмaнғы мұ сылмaн ді ні нің сын-қaтер ле рі не жaуaпты қaлыптaсты ру жо лындa су фий ор ден де-
рі нің рө лі зерт те ле ді. Со ны мен қaтaр, мұ сылмaндaр aрaсындaғы су фи әде биеті нің поэзиясы 
aрқы лы мис тикaлық ойлaрды ке ңі нен тaрaту, со пы лық тың aуқым ды мис сио нер лік қыз ме ті мен 
көшбaсшылaрдың сaяси бел сен ді лі гі үшін жaуaпкер ші лі гі нің жaлғaсы ес ке рі ле ді.

Тү йін  сөз дер: су физм, тaрикaттaр, су фи ор де ні, aғым, се нім, ислaм бaғыттaры, әсер.
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Кор ни су физмa и его рaсп рострaне ние в центрaль ной Азии и Ирaне

 В стaтье рaссмaтривaет ся кон цеп ция су физмa, a тaкже его эле мен ты и фи ло со фс кое 
влия ние. Анaли зи рует ся знaче ние су физмa в стaнов ле нии му суль мaнс ко го об ще ствa, a тaкже 
рaспрaстрaне ние в Центрaль ной Азии и стaдии рaзви тия это го те че ния. Исс ле дует ся роль су-
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фийс ких ор де нов в фор ми ровa нии от ве тов нa вы зо вы му суль мaнс кой ве ре в сов ре мен ную эпо ху. 
Под чер кивaет ся отк ры тос ть су физмa для внеш не го влия ния и его ко нец для су фий ско го ор денa 
в сов ре мен ное вре мя. А тaкже упо минaет ся ши ро кое рaсп рострaне ние мис ти чес ких идей че рез 
поэзию су фийс ких ли терaтур сре ди му суль мaн, про дол же ние от вет ст вен нос ти Су фии зa ши ро-
комaсштaбную мис сионерс кую дея тель ность и по ли ти чес кую aктив ность ли де ров.

Клю че вые словa: су физм, тaрикaты, су фис кий ор ден, те че ние, бо же ст во, фор мы ислaмa, 
влия ние.

Introduction

Sufism is a mystical islamic belief and practice 
in which Muslims seek to find the truth of divine love 
and knowledge through direct personal experience 
of God. It consists of a variety of mystical paths 
that are designed to ascertain the nature of humanity 
and of God and to facilitate the experience of the 
presence of divine love and wisdom in the world.

Islamic mysticism is called taṣawwuf (literally, 
“to dress in wool”) in Arabic, but it has been called 
sufism in Western languages since the early XIX 
century. An abstract word, sufism derives from 
the Arabic term for a mystic, sufi, which is in turn 
derived from suf, “wool,” plausibly a reference 
to the woolen garment of early Islamic ascetics. 
The Sufis are also generally known as “the poor,” 
fuqaraʾ, plural of the Arabic faqir, in Persian darvish, 
whence the English words fakir and dervish. It may 
also have connections with the word for ‘purity’ and 
another suggestion is that it has links with the Greek 
‘sophia’ or wisdom.

However throughout history a Sufi was most 
often understood to be a person of religious learning 
who aspires to be close to Allah. They understand 
their purpose in life from the verse of the Qur’an:

“I created the Jinns and humankind only that 
they may worship me” (Quran 51:56).

In pursuit of this goal of worshipping Allah, 
Sufis belong to Tariqas, or orders, established in 
the first few centuries after the Prophet’s death. 
These orders have a master who will teach sacred 
knowledge to others in the group. Sufi orders started 
appearing at the beginning of 12th century and have 
established strong links with the state apparatus 
since then. This connection became apparent when 
Sufis were actively encouraged by Sunni dynasties 
in their struggle against Ismaili Shia.

Although Tariqas have a long history, in recent 
times some Muslims have questioned the necessity 
of Tariqas arguing that they were alien to the Prophet 
himself. Sufis make a convincing defense from 
the Qur’an and Sunna (what the Prophet said, did, 
agreed to or condemned).

Sufis acknowledge that Tariqas were not 
established at the time of the Prophet. They consider 

that the Prophet his companions and their immediate 
successors, the first three generations, embodied 
Islamic mysticism but the phenomenon was too 
general to have a specific name. Later generations 
of Muslims became distracted by worldliness and so 
those, now in the minority, that were dedicated to 
worshipping Allah were given the name Sufi. This 
turn of events was eloquently described in the X 
Century by Abu l-Hasan Fushanji who said: “Today 
Sufism is a name without a reality. It was once a 
reality without a name”.

Islamic mysticism had several stages of growth, 
including the appearance of early asceticism, the 
development of a classical mysticism of divine love, 
and the rise and proliferation of fraternal orders of 
mystics. Despite these general stages, however, the 
history of Islamic mysticism is largely a history of 
individual mystic experience.

The stages of sufism and the followers of this 
flow

The first stage of sufism appeared in pious 
circles as a reaction against the worldliness of 
the early Umayyad period (661–749). From their 
practice of constantly meditating on the words in 
the Quran about Doomsday, the ascetics became 
known as “those who always weep” and those who 
considered this world “a hut of sorrows” [1]. They 
were distinguished by their scrupulous fulfillment of 
the injunctions of the Quran and tradition, by many 
acts of piety, and especially by a predilection for 
night prayers.

Classical mysticism - the introduction of the 
element of love, which changed asceticism into 
mysticism, is ascribed to Rabiah al-Adawiyah, a 
woman from Basra who first formulated the Sufi 
ideal of a love of Allah that was disinterested, 
without hope for paradise and without fear of hell. 
In the decades after Rabiah, mystical trends grew 
everywhere in the Islamic world, partly through an 
exchange of ideas with Christian hermits. A number 
of mystics in the early generations had concentrated 
their efforts upon tawakkul, absolute trust in God, 
which became a central concept of Sufism. An Iraqi 
school of mysticism became noted for its strict self-
control and psychological insight. The Iraqi school 
was initiated by al-Muhasibi - who believed that 
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purging the soul in preparation for companionship 
with God was the only value of asceticism. Its 
teachings of classical sobriety and wisdom were 
perfected by Junayd of Baghdad, to whom all later 
chains of the transmission of doctrine and legitimacy 
go back. In an Egyptian school of Sufism, the Nubian 
Dhu al-Nun reputedly introduced the technical term 
marifah (“interior knowledge”), as contrasted to 
learnedness; in his hymnical prayers he joined all 
nature in the praise of God—an idea based on the 
Quran and later elaborated in Persian and Turkish 
poetry. In the Iranian school, Abu Yazid al-Bisṭami 
is usually considered to have been representative of 
the important doctrine of annihilation of the self, 
fana; the strange symbolism of his sayings prefigures 
part of the terminology of later mystical poets. At 
the same time the concept of divine love became 
more central, especially among the Iraqi Sufis. Its 
main representatives are Nuri, who offered his life 
for his brethren, and Sumnun “the Lover.”

Slightly later, mystical orders (fraternal groups 
centring around the teachings of a leader-founder) 
began to crystallize. The XIII century, though 
politically overshadowed by the invasion of the 
Mongols into the Eastern lands of Islam and the end 
of the Abbasid caliphate, was also the golden age 
of Sufism: the Spanish-born Ibn alʿArabi created a 
comprehensive theosophical system (concerning the 
relation of God and the world) that was to become 
the cornerstone for a theory of “Unity of Being.” 
According to this theory all existence is one, a 
manifestation of the underlying divine reality. His 
Egyptian contemporary Ibn al-Fariḍ wrote the finest 
mystical poems in Arabic. Two other important 
mystics were a Persian poet, Farid al-Din Aṭṭar, 
one of the most fertile writers on mystical topics, 
and a Central Asian master, Najmuddin Kubra, who 
presented elaborate discussions of the psychological 
experiences through which the mystic adept has to 
pass.

The greatest mystical poet in the Persian 
language, Jalal al-Din al-Rumi (1207–73), was 
moved by mystical love to compose his lyrical 
poetry that he attributed to his mystical beloved. 
At that time, the basic ideals of Sufism permeated 
the whole world of Islam; and at its borders as, 
for example, in India, Sufis largely contributed to 
shaping Islamic society. Later some of the Sufis in 
India were brought closer to Hindu mysticism by 
an overemphasis on the idea of divine unity which 
became almost monism—a religio-philosophic 
perspective according to which there is only one 
basic reality, and the distinction between God and 
the world (and humanity) tends to disappear.

Wisdom is the ultimate power. In wisdom is 
rooted religion, which connotes law and inspiration. 
But the point of view of the wise differs from that 
of the simple followers of a religion. The wise, 
whatever their faith, have always been able to meet 
each other beyond those boundaries of external 
forms and conventions, which are natural and 
necessary to human life, but which none the less 
separate humanity.

People of the same thought and point of view 
are drawn to each other with a tendency to form an 
exclusive circle. A minority is apt to fence itself off 
from the crowd. So it has been with the mystics. 
Mystical ideas are unintelligible to the generality 
of people. The mystics have, therefore, usually 
imparted their ideas to a chosen few only, to those 
whom they could trust, who were ready for initiation 
and discipleship. Thus great Sufis have appeared at 
different times and have founded schools of thought. 
Their expression of wisdom has differed to suit their 
environments, but their understanding of life has 
been one and the same. The same herb planted in 
various atmospheric conditions will vary in form 
accordingly, but will retain its characteristics.

The European historians sometimes trace the 
history of Sufism by noticing the actual occurrence 
of this word and by referring only to those schools 
which have definitely wished to be known by this 
name. Some European scholars find the origin of this 
philosophy in the teaching Of Islam, others connect 
it with Buddhism. Others do not reject as incredible 
the Semitic tradition that Sufism’s foundation is to 
be attributed to the teachings of Abraham. But the 
greater number considers that it arose contemporary 
to the teaching of Zoroaster. Every age of the world 
has seen awakened souls, and as it is impossible 
to limit wisdom to any one period or place, so it is 
impossible to date the origin of Sufism.

The Sufis are ancient spiritual freemasonry 
whose origins have never been traced or dated; 
nor do they themselves take much interest in such 
researches, being content to point out the occurrence 
of their own way of thought in different regions and 
periods. Though commonly mistaken for a Moslem 
sect, the Sufis are at home in all religions: just as the 
“Free and Accepted Masons”[2] lay before them in 
their Lodge whatever sacred book—whether Bible, 
Koran, or Torah—is accepted by the temporal State. 
If they call Islam the “shell” of Sufism, this is because 
they believe Sufism to be the secret teaching within 
all religions. Yet according to Ali el-Hujwiri, an early 
authoritative Sufi writer, the Prophet Mohammed 
himself said: “He who hears the voice of the Sufi 
people and does not say aamin [Amen] is recorded 
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in God’s presence as one of the heedless”[3]. 
Numerous other traditions link him with the Sufis, 
and it was in Sufi style that he ordered his followers 
to respect all People of the Book, meaning those 
who respected their own sacred scriptures—a term 
later taken to include Zoroastrians.

Nor are the Sufis a sect, being bound by no 
religious dogma however tenuous and using no 
regular place of worship. They have no sacred city, 
no monastic organization, no religious instruments. 
They even dislike being given any inclusive name 
which might force them into doctrinal conformity. 
“Sufi” is no more than a nickname, like “Quaker,” 
which they accept good-humoredly. “We friends” or 
“people like us” is how they refer to themselves, and 
they recognize one another by certain natural gifts, 
habits, qualities of thought. Sufi schools have indeed 
gathered around particular teachers, but there is no 
graduation and they exist only for the convenience 
of those who work to perfect their studies by close 
association with fellow Sufis. The characteristic Sufi 
signature is found in widely dispersed literature from 
at least the second millennium B.C., and although 
their most obvious impact on civilization was made 
between the eighth and eighteenth centuries A.D., 
Sufis are still active as ever. They number some fifty 
million. What makes them so difficult to discuss is 
that their mutual recognition cannot be explained in 
ordinary moral or psychological terms—whoever 
understands it is himself a Sufi. Though awareness 
of this secret quality or instinct can be sharpened 
by close contact with Sufis of experience, there are 
no hierarchical degrees among them, only a general 
undisputed recognition of greater or lesser capacity.

Sufism has gained an Oriental flavor from 
having been so long protected by Islam, but the 
natural Sufi may be as common in the West as in the 
East, and may come dressed as a general, a peasant, 
a merchant, a lawyer, a schoolmaster, a housewife, 
anything. To be “in the world, but not of it,” free 
from ambition, greed, intellectual pride, blind 
obedience to custom, or awe of persons higher in 
rank—that is the Sufi’s ideal.

Sufis respect the rituals of religion insofar as 
these further social harmony, but broaden religion’s 
doctrinal basis wherever possible and define its 
myths in a higher sense—for instance, explaining 
angels as representations of man’s higher faculties. 
The individual is offered a “secret garden” for the 
growth of his understanding, but never required 
to become a monk, nun or hermit, like the more 
conventional mystics; and he thereafter claims to be 
enlightened by actual experience - “he who tastes, 
knows” - not by philosophic argument.

Sufi orders were characterized by central 
prescribed rituals, which involved regular meetings 
for recitations of prayers, poems, and selections 
from the Quran. These meetings were usually 
described as acts of “remembering God” or dhikr. In 
addition, daily devotional exercises for the followers 
were also set, as were other activities of special 
meditation, asceticism, and devotion. Some of the 
special prayers of early Sufis became widely used, 
while the structure and format of the ritual was the 
distinctive character provided by the individual who 
established the tariqah. The founder was the spiritual 
guide for all followers in the order, who would 
swear a special oath of obedience to him as their 
shaykh or teacher. As orders continued, the record 
of the transmission of the ritual would be preserved 
in a formal chain of spiritual descent, called a 
silsilah, which stated that the person took the order 
from a shaykh who took it from another shaykh 
and so on in a line extending back to the founder, 
and then usually beyond the founder to the Prophet 
Muhammad. As orders became firmly established, 
leadership would pass from one shaykh to the next, 
sometimes within a family line and sometimes on 
the basis of spiritual seniority/mastery within the 
tariqah. At times, a follower would reach a sufficient 
degree of special distinction that his prayers would 
represent a recognized sub-branch within a larger 
order; at other times, such a follower might be seen 
as initiating a whole new tariqah.

Within all this diversity, it is difficult to provide 
a simple account of the development of Sufi orders, 
but at least some of the main features of the different 
types of orders and their development can be noted.

Different types of orders developed in the 
early centuries of tariqah formation. These provide 
important foundations for the Sufi orders of the 
modern era.

The large inclusive tariqah tradition has a 
clearly defined core of devotional literature. In the 
twelfth and thirteenth centuries, some major figures 
emerged as the organizers of orders that were to 
become the largest in the Islamic world. In some 
cases, the orders may actually have been organized 
by the immediate followers of the “founders,” but 
these teachers represent the emergence of large-
scale orders. The most frequently noted of these 
early orders is the Qadiriyah, organized around the 
teachings of ʿAbd al-Qadir al-Jilani of Baghdad; it 
grew rapidly and became the most widespread of the 
orders. Two other major orders originating in this 
era are the Suhrawardiyah, based on the teachings 
and organization of Abu al-Najib al-Suhrawardi 
and his nephew, Shihab al-Din al-Suhrawardi; and 
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the Rifaiyah, representing the tariqah of Aḥmad al-
Rifai. By the thirteenth century, increasing numbers 
of tariqahs were being organized in the traditions 
of great teachers. Many of these were of primarily 
local or regional influence, but some became as 
widespread as the earlier orders. Among the most 
important of these are the Shadhiliyah (established 
by Abu al-Ḥasan al-Shadhili) in Egypt and North 
Africa, and the Chishtiyah in Central and South 
Asia. These large tariqahs are an important type 
of order representing a coherent tradition based on 
a central core of writings by the founder. Within 
these broad traditions over the centuries, later 
teachers would arise and create their own particular 
variants, but these would continue to identify with 
the main tradition. For example, throughout the 
Islamic world there are distinctive branches of the 
Qadiriyah, but these are generally identified as 
part of the Qadiriyah tradition, as is the case with 
the Bakkaiyah established by Aḥmad al-Bakkai al-
Kunti in West Africa, or the various branches of the 
Ghawthiyah originating with Muhammad Ghawth 
in South Asia. This process of creating independent 
suborders continues to the present and can be seen in 
the variety of relatively new tariqahs in the traditions 
of the early orders, often identified with compound 
names, such as the Hamidiyah Shadhiliyah of 
contemporary Egypt.

A second major style of Sufi order developed 
within less clearly defined traditions that appealed 
to the early Sufis and used some of their prayers 
and writings but developed their own distinctive 
identities. Many tarīqah organizers thus traced their 
inspiration back to early Sufis like Abu al-Qasim 
al-Junayd or Abu Yazid al-Bisṭami. One may speak 
of the Junaydi tradition and the “way of Junayd” as 
insisting on constant ritual purity and fasting, or of 
the more ecstatic mood in the tradition of al-Bisṭami. 
However, the great Junaydi or Bisṭami orders are 
independent and have their own separate traditions. 
Among the most important Junaydi orders are the 
Kubrawiyah and the Mawlawiyah; orders such as 
the Yasawiyah and Naqshbandiyah are seen as being 
more in the Bisṭami tradition. Within the broader 
framework of affirming inspiration and instruction 
by a chain of teachers that stretches back to the early 
Sufis, new orders continue to be created.

A third type of major order is the tariqah that 
develops as a result of the initiatives and teachings 
of a later teacher and has its own clear identity. 
These teachers usually affirmed their ties to earlier 
teachers and tariqahs, but in some significant 
ways they proclaimed the unique validity of their 
particular tariqah. Sometimes this took the form of 

an affirmation that the new tariqah was a synthesis 
of preceding tariqahs; sometimes the claim for 
authority was based on direct inspiration from the 
Prophet Muhammad, in which case the order might 
be called a tariqah Muhammadiyah, or from some 
other special agent of God, for example al-Khiḍr 
orders of this type have been very important in the 
modern Muslim world and include the Tijaniyah, 
the Khatmiyah, and the Sanusiyah.

The concept of the tariqah and the sufi orders
Local orders centered on particular shrines 

or families represent another very important type 
of tariqah. Teachers with special reputations for 
sanctity might develop significant followings during 
their lifetime, but their writings and work might not 
provide the basis for the development of for a larger 
order. Tombs of such pious teachers throughout 
the Muslim world have been important focuses 
of popular piety, and the rituals surrounding the 
ceremonies of remembrance and homage become a 
local tariqah. Sometimes these might be indirectly 
identified with some more general Sufi tradition, 
but the real impact and identity is local. The special 
centers of popular piety in North Africa that have 
developed around the tombs of the marabouts, or 
the various centers of pilgrimage that developed 
in Central Asia and even survived the policies of 
suppression by the former Soviet regime, provide 
good examples of this style of tariqah.

Many observers have proclaimed the effective 
end of the Sufi orders in the modern era. A major 
French authority on medieval Sufism, for example, 
announced in the middle of the twentieth century 
that the orders were “in a state of complete decline” 
and that they faced “the hostility and contempt of 
the elite of the modern Muslim world”. This reflects 
both the long historical tension between the Muslim 
urban intellectual elites and the tariqahs and also 
the specifically modern belief that mystic religious 
experience and modernity were incompatible. 
However, by the end of the twentieth century it was 
clear that Sufi orders remained a dynamic part of the 
religious life of the Islamic world; moreover, they 
were at the forefront of the expansion of Islam, not 
only in “traditional” rural areas but also in modern 
societies in the West and among the modernized 
intellectual elites within the Muslim world. These 
apparently contradictory views reflect the complex 
history and development of tariqahs since the 
eighteenth century [4].

There is an underlying continuity of experience in 
the Sufi orders that provides an important backdrop to 
specific modern developments. The rituals of popular 
piety among Muslims—educated and uneducated, 
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rural and urban—cannot be ignored. Although over 
the past three centuries educated Muslims have paid 
less attention to the more miraculous and magical 
elements of saint visitation and other aspects of 
popular Sufi piety, the intellectual appeal of Islamic 
mysticism has remained strong, and the sense of 
social cohesion provided by the Sufi organizations 
has been important, especially in areas like the 
Muslim Central Asian societies of the former 
Soviet Union. Popular participation in regular Sufi 
gatherings and support for various types of tariqahs 
remain at remarkably high levels throughout the 
Muslim world. Estimates of membership in Sufi 
orders in Egypt, for example, are in the millions, in 
contrast to the hundreds or thousands in the more 
militant Islamic revivalist organizations.

Popular Islamic piety among all classes of people 
remains strong throughout the modern era and 
shows little sign of decline at the beginning of the 
twenty-first century. This popular piety frequently is 
expressed participation in the activities of tariqahs or 
other groups reflecting Sufi approaches to the faith. 
However, the activities of the organizations of this 
popular piety do not usually attract much attention, 
despite their long-term importance. This situation 
provides the proper background for examining the 
specific experiences of the more visible Sufi orders 
of the modern era.

The history of tariqahs in the seventeenth 
and eighteenth centuries provides an important 
foundation for understanding the dynamics of the 
recent development of orders. Sufi organizations 
and leadership from this period remain significant 
in setting the discourse and defining the issues of 
Islamic piety in the modern era.

Some modern scholars argue that a number of 
new initiatives can be seen in the development of the 
Sufi organizations and thought of the early modern 
era. Among some Sufi teachers there were efforts to 
remove the more ecstatic and pantheistic elements 
of the Sufi tradition and to create more reform-
oriented Sufi organizations and practices. Fazlur 
Rahman called this tendency “neo-Sufism”, a term 
that came to be used by other scholars as well. “Neo-
Sufism” referred to a mood rather than making any 
claim that the term represented a monolithic school 
of Sufi thought. Other scholars have tended to reject 
the term because it seemed to ignore important 
continuities in Sufi traditions and seemed to assume 
a greater degree of similarity among movements 
than might exist.

Regardless of the details of the debate, in the 
eighteenth century the broad spectrum of Sufi orders 
and practices extended from the local varieties of 

popular folk religion to a more sober and sometimes 
reformist Sufi leadership that did not approve of the 
popular cultic practices. Whether or not one calls 
the latter approach “neo-Sufism” is less important 
than it is to recognize that the less ecstatic and 
more shariah-minded Sufism existed and that it 
provided the basis for emerging tariqahs important 
in the modern era. These orders represented a “new 
organizational phenomenon” of orders that were 
“relatively more centralized and less prone to fission 
than their predecessors”[5].

In the context of Islamic societies in the 
eighteenth century, immediately before the major 
encounter with the modernizing West, Sufi orders 
were a significant part of the social fabric throughout 
the Islamic world. They provided vehicles for the 
expression of the faith of urban elites, served as 
networks for interregional interaction and travel, 
acted as an effective inclusive structure for the 
missionary expansion of Islam, and in some ways 
shaped the context within which movements of 
puritanical reform or spiritual revival developed.

In the large urban centers in regions where 
Islam was the established faith of the overwhelming 
majority of the population, the orders were vehicles 
for the expression of piety among both the masses 
and the elites. New presentations of the old 
traditions, such as the Qadiriyah, Shadhiliyah, and 
Khalwatiyah, were important in places like Cairo. 
By the eighteenth century the larger orders of all 
types were expanding into many different regions.

The history of the Naqshbandiyah in the 
Middle East provides an important example of this 
development. It spread from Central and South Asia 
into Ottoman lands in at least two different forms—
that of Aḥmad Sirhindi, called the Mujaddid or 
Renewer of the second millennium, and the earlier 
line of Ubaydullah Aḥrar. By the eighteenth century, 
notables in the tariqah were prominent in Istanbul 
and other major Ottoman cities like Damascus, where 
the great Hanafi mufti and historian Muhammad 
Khalil al-Muradi was a scion of a family associated 
with the Naqshbandiyah. At the beginning of the 
nineteenth century, Shaykh Khalid al-Baghdadi of 
the Mujaddidi line led a major movement of revival 
in the lands of the Fertile Crescent; the activities of 
the Khalidi branch established the Naqshbandiyah 
as “the paramount order in Turkey”[6].

The Naqshbandiyah also presents a good 
example of how the orders provided structures 
for interregional networks among the ʿulamaʿ and 
commercial classes. Students, pilgrims, and travelers 
could move from city to city, finding shelter and 
instruction in the Naqshbandi centers. One such 
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person was a Chinese scholar, Ma Mingxin, who 
traveled and studied in major Naqshbandi centers 
in Central Asia, Yemen, and Mecca and Medina. 
Combined networks of commercial activities and 
pious instruction can be seen in the activities of 
family-based tariqahs like the ʿAydarusiyah, the 
order of an important family in the Hadramawt 
region in the south Arabian Peninsula, the ʿAydarus, 
with branches in the islands of Southeast Asia, 
India, South Arabia, and Cairo. The lists of teachers 
of scholars in the eighteenth century show that 
major intellectual figures often received devotional 
instruction in broad interregional networks of Sufi 
masters.

Sufi orders had long been vehicles in the 
missionary expansion of Islam. The less legalistic 
approach to the faith of Sufi teachers often involved 
an adaptation to specific local customs and practices. 
This helped Islam to become a part of popular 
religious activity with a minimum of conflict. At 
the same time, the traditions of the Sufi devotions 
represented ties to the broad Islamic world that 
could integrate the newer believers into the identity 
of the Islamic community as a whole. In this way, 
orders like the Qadiriyah played a significant role in 
the expansion of Islam in Africa. 

Sufi orders also helped to provide concepts of 
organization for groups actively engaged in efforts 
to “purify” religious practice and revive the faith. 
Although the best-known eighteenth-century 
revivalist movement, Wahhabiyah, was vigorously 
opposed to the Sufi orders, most revivalists in fact 
had some significant Sufi affiliations. At the other 
end of the Islamic world of the eighteenth century, the 
reformist movement called the “New Teaching” that 
swept through Northwest China in the late eighteenth 
century was the Naqshbandiyah as presented by Ma 
Mingxin. In many other areas as well, Sufi orders 
were associated with the development of reformist 
and jihadist movements of purification.

The developments of the eighteenth century 
provide important foundations for later events in 
Islamic life in general and in the history of Sufi 
orders in particular. It was the Islamic world as 
it existed in the eighteenth and early nineteenth 
century, not some classical medieval formulation, 
that encountered the expanding and modernizing 
west. In those encounters the Sufi orders played an 
important role, which sometimes does not receive as 
much attention as do the activities of more radical 
movements or movements more explicitly shaped 
and influenced by the West.

In the nineteenth and twentieth centuries the 
different Sufi traditions were involved in many 

different ways in helping to shape Muslim responses 
to the West and also in defining Islamic forms of 
modernity. At the same time, although in changing 
contexts, many of the main themes of the older 
experiences of the orders continue. Among the 
many aspects of the history of Sufi orders in the 
modern era, it is important to examine a number 
more closely: the Sufi orders continued to serve as 
an important basis for popular devotional life; they 
were important forces in responding to imperial 
rule; they helped to provide organizational and 
intellectual inspiration for Muslim responses to 
modern challenges to the faith; and they continued 
to be an important force in the mission of Muslims 
to non-Muslims.

Tariqahs remained very important in the life 
of popular piety among the masses; however, this 
important level of popular devotional life is not 
as visible in the public arena as the more activist 
roles of the orders. New orders continued to emerge 
around respected teachers and saintly personalities 
important in the daily lives of common people. 
Throughout the nineteenth and twentieth century 
it is possible to identify such orders in virtually all 
parts of the Islamic world. It is especially important 
to observe that these new devotional paths were not 
simply the products of rural, conservative, or so-
called “traditional” people [7].

Across the Islamic world, similar groups have 
emerged as a pious foundation for devotional life 
at all levels of society. Similarly, intellectuals and 
professionals as well as the general population 
continued in significant numbers to participate in 
activities of the older established orders. Although 
the contexts had changed since the beginning of 
the nineteenth century, at the beginning of the 
twenty-first century, new orders that served popular 
devotional needs continued to be created and to 
flourish in ways that provide a sense of both great 
continuity and significant adaptability to changing 
conditions.

Sufi orders provided significant organization 
and support for movements of resistance to foreign 
rule. This was especially true in the nineteenth 
century, when many of the major wars against 
expanding European powers were fought by Muslim 
organizations that originated with Sufi orders.

Some other Sufi orders that came into conflict 
with expanding European imperialism also reflect the 
development of distinctive, new tariqah traditions. 
Perhaps the most important of these orders are 
those established by followers of Aḥmad ibn Idris 
and others influenced by this Idrisi tradition. Ibn 
Idris was a North African scholar who taught for 
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several years in Mecca; some of his major students 
established tariqahs that became important orders 
throughout the nineteenth and twentieth centuries. 

Another independent Sufi tradition developed 
as a result of the work of Aḥmad al-Tijani. The 
Tijaniyah was an exclusive order that claimed to 
be a synthesis of major tariqah traditions inspired 
and instructed initially by the Prophet Muhammad 
himself. The order became an important force in 
North Africa but did not get involved in opposition 
to French expansion in the Mediterranean countries. 
However, the Tijaniyah expanded rapidly into 
Saharan and sub-Saharan Africa. Al-Ḥajj ʿUmar 
Tal organized a major holy war under the Tijaniyah 
banner in the regions of Guinea, Senegal, and Mali; 
ultimately his successful movement was restricted 
and then ended by the consolidation of French 
imperial control in the region.

Major orders like the Sanusiyah and Tijaniyah, 
which were established in the nineteenth century, 
were not simply anti-imperialist movements in Sufi 
form. They represented an important style of cohesive 
social organization based on the traditions of tariqah 
structures. They were not necessarily alternatives 
to emerging modern state structures but were 
autonomous within the developing polities defined 
as sovereign nation-states. This alternative mode is 
also seen in the developments of distinctive orders 
whose self-definition was more closely identified 
with older Sufi traditions. Thus the Naqshbandiyah 
suborder established by Said Nursi in Turkey in the 
twentieth century became an important vehicle for 
the articulation of a revivalist Islamic worldview in 
the context of an officially secular state. Similarly, 
a number of orders provided important foundations 
for the unofficial, “underground” Islam that was so 
essential for the survival of the Muslim sense of 
community in Central Asia under Soviet rule.

Sufi orders also were important in helping to 
shape the responses to the challenges to Muslim 
faith in the modern era. In the nineteenth century 
this was more in terms of providing organizational 
bases for opposition to European expansion and in 
the direct continuation of the traditions of activist 
reformist movements such as the Naqshbandīyah. 
In the twentieth century, tariqahs responded to 
specific societal needs in a variety of ways. In some 
countries orders provided the direct organizational 
basis for modern-style political parties. In the 
days of Soviet communist rule in Central Asia, 
the popular local tariqahs and the established 
traditional ones like the Naqshbandiyah provided 
the framework within which Islamic communal 
identity could be maintained in the face of the 

official efforts to suppress religion. In the holy war 
in Afghanistan after the Soviet occupation in 1979, 
leaders of established orders like the Qidiriyah and 
Naqshbandiyah Mujaddidiyah were among the most 
important organizers of mujahidin groups. These 
examples affirm the fact that in many different 
areas, the organizational traditions of the Sufi orders 
provided important bases for responding to specific 
challenges.

In the twentieth century, however, the role of 
the orders was sometimes different. The established 
tariqahs might seem ineffective in meeting particular 
challenges of modernity, but the basic structures or 
the general approach might still provide models for 
new Islamic revivalist and reformist movements.

The Sufi orders continued in the modern era 
to serve as important vehicles for the expansion of 
Islam in basically non-Muslim societies. In many 
areas, this is simply a direct continuation of past 
activities. In sub-Saharan Africa, for example, 
under colonial rule the Sufi orders were among 
the few types of indigenous social organizations 
that imperial administrators would allow. As a 
result, they became important structures both for 
the expression of indigenous opinion and for the 
expansion of Islam. It was under colonial rule in the 
late nineteenth and twentieth centuries that Islam 
was able to make significant advances in areas south 
of the Sudanic savannas.

Sufi orders are active organizationally in 
Western societies. They provide a clearly satisfying 
and effective vehicle for the expression of religious 
life and values in modern Western societies and 
have an appeal among professionals and the general 
population. The communities established by orders 
in Western Europe and the Americas have been 
strengthened in the second half of the twentieth 
century by the significant growth of the Muslim 
communities through immigration and conversion. A 
good example of this tariqah activity is the expansion 
of the Nimatullahi order, which by 2007 had centers 
in thirteen major cities in North America, published 
a magazine, Sufi, and worked with academic 
institutions in organizing conferences on Sufism. In 
ways like this, Sufi orders continue to serve as an 
important means for the modern expansion of Islam.

The current interest in Sufism can be largely 
explained by pointing to the same factors which 
account for the popularity of several diverse Eastern 
mystical traditions among Westerners. These factors 
include a hunger for lifetransforming spiritual 
experience, and an attraction to monistic belief 
systems. British orientalist Martin Lings comments: 
“A Vendantist, a Taoist, or a Buddhist can find 
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in many aspects of Islamic mysticism, a ‘home 
from home,’ such as he could less easily find in 
Christianity or Judaism.”

Not only is Sufism making an impact on Western 
shores in its own right, it has also profoundly 
influenced such notable founders of new religious 
movements as George I. Gurdjieff and Bhagwan 
Shree Rajneesh. Also, several personalities who 
have made their mark outside of the field of religion 
acknowledge the influence of Sufism on their lives, 
including novelist Doris Lessing, actor James 
Coburn, poets Ted Hughes and Robert Graves, 
psychologists Erich From and Robert Ornstein, and 
the late Secretary-General of the United Nations 
Dag Hammarskjold.

Elements of sufism and its philosophical 
influence on the outside world

Based on experience rather than doctrine, Sufism 
has always been more open to outside influence 
than other forms of Islam. Because it took root and 
developed in the centrally located Middle East, 
it has quite naturally absorbed ideas and practices 
from several of the world’s notable religious 
and philosophical systems. In addition to early 
influences from Christianity, one can find elements 
of Zoroastrianism, Neoplatonism, Hinduism, and 
other diverse traditions, around its Islamic kernel. 
As we proceed to examine Sufi beliefs and practices, 
these non-Islamic influences will be abundantly 
evident.

In the Quran, Allah (God) is not only absolutely 
singular (barring the Trinity of Christian theology), 
he is also radically transcendent—separate from 
his creation. How then can anyone claiming to be 
a Muslim possibly hold to a pantheistic conception 
of God in good conscience? Martin Lings, himself 
a practicing Sufi, gives us an example of how such 
reasoning is typically carried out:

It is necessary to bear in mind that each of the 
Names of the Divine Essence comprises in Itself, 
like Allah, the totality of Names and does not merely 
denote a particular Divine Aspect. The Names of 
the Essence are thus in a sense interchangeble with 
Allah, and one such Name is al-Haqq, Truth, Reality. 
We can just as well say that there is no truth but the 
Truth, no reality but the Reality as that there is no 
god but God. The meaning of all these is identical. 
Every Muslim is obligated to believe in theory that 
there is no reality but the Reality, namely God; but 
it is only the Sufis, and not even all those who are 
affiliated to Sufi orders, who are prepared to carry 
this formulation to its ultimate conclusion. The 
doctrine which is based on that conclusion is termed 
“Oneness of Being,” for Reality is that which is 

opposed to that which is not; and if God alone is 
Real, God alone is, and there is no being but His 
being [8].

As do all pantheists, Sufis run into a morass 
when they attempt to resolve the problem of evil. 
In their effort to reconcile the existence of evil with 
belief that God is all there is, they end up associating 
evil with the process of creation. E.G. Browne 
illustrates:

A thing can only be known through its opposite 
– Light by Darkness, Good by Evil, Health by 
Sickness, and so on…. Thus Eternal Beauty 
manifests itself, as it were, by a sort of self-negation; 
and what we call “Evil” is a necessary consequence 
of this manifestation, so that the Mystery of Evil 
is really identical with the Mystery of Creation, 
and inseparable therefrom. But Evil must not be 
regarded as a separate and independent entity: just 
as Darkness is the mere negation of Light, so Evil is 
merely the Not-Good, or, in other words, the Non-
Existent. All Phenomenal Being, on the other hand, 
necessarily contains some elements of Good, just as 
the scattered rays of the pure, dazzling white light 
which has passed through the prism are still light, 
their light more or less “coloured” and weakened. It 
is from this fall from the “World of Colourlessness” 
that all the strife and conflict apparent in this world 
originate.

Corresponding to their pantheistic denial of 
actual evil, the Sufis affirm the inherent goodness 
of man. The human soul is the microcosm of the 
Universal Macrocosm (God), related to God as rays 
are to the sun. It is restless because of its unnatural 
relation with matter and seeks union with its 
origin…. Its weakness is in its being tempted by the 
wrong notion of its being material.”21

With such a gnostic-like definition of man’s 
problem (the spirit’s false identification with matter), 
we might appropriately expect a gnostic solution, 
and this is precisely what we find. Commenting on 
the most standard Sufi text, the Gifts of the (Deep) 
Knowledge, by Shaikh Suhrawardi, Idries Shah 
affirms: “By divine illumination man sees the world 
to be illusion.” Browne adds:

Evil is, as we have seen, illusion; its cure is to 
get rid of the ignorance which causes us to take the 
Phantoms of the world of Sense for Realities. All 
sinful desire, all sorrow and pain, have their root in 
the idea of Self, and Self is an illusion.

Conclusion

To the above summary of Sufi doctrines we can 
add belief in both the preexistence of the soul, and 
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the soul’s survival of physical death. Unlike Indian 
mystical systems, this is not generally viewed 
in terms of reincarnation. The soul’s sojourn on 
earth is one stage in a long progression through 
various worlds of existence. Sufis believe that their 
homeland is beyond the stars, and to there they 
will ultimately return. For their time here on earth 
they purposefully submitted themselves to a state 
of forgetfulness, although one of the aims of Sufi 
discipline is to awaken from this sleep. At various 
points in the soul’s evolutionary journey it may take on 
the nature of an angel, a jinn, a human, a Master, etc.

The Sufis’ understanding of human sinfulness 
is painfully deficient. Ultimately, the true nature of 
man’s dilemma was lost sight of amid the rapture of 
intoxicating mystical experience. This blindness can 
be discerned in Nasrollah Fatemi’s affirmation that 
Spiritual perfection leads to the gnosis of the divine 
unity and the bridging of the gap between God and 
man when the latter’s soul transcends the confines 
of personality by losing the conditioned self in the 
intuition of the one.”

Such talk of attaining spiritual perfection 
(typically mystic) is self-delusion, resulting from a 
bankruptcy of authentic “gnosis” (self-knowledge). 
The unpleasant but necessary truth was pointedly 
stated by the prophet Jeremiah: “The heart is more 

deceitful than all else and is desperately sick: who 
can understand it?”

If the Sufi trusts so strongly in his subjective 
‘intuition of the one” that he does not sense his 
desperate need to take advantage of God’s merciful 
provision in Christ, he has not begun to attain useful 
knowledge. “The fear of the LORD is the beginning 
of knowledge”, and such a one needs a healthy dose 
of it.

By educating the masses and deepening the 
spiritual concerns of the Muslims, Sufism has 
played an important role in the formation of Muslim 
society. Opposed to the dry casuistry of the lawyer-
divines, the mystics nevertheless scrupulously 
observed the commands of the divine law. The 
Sufis have been further responsible for a large-
scale missionary activity all over the world, which 
still continues. Sufis have elaborated the image of 
the Prophet Muhammad—the founder of Islam—
and have thus largely influenced Muslim piety by 
their Muhammad-mysticism. Without the Sufi 
vocabulary, Persian and other literatures related 
to it, such as Turkish, Urdu, Sindhi, Pashto, and 
Punjabi, would lack their special charms. Through 
the poetry of these literatures, mystical ideas spread 
widely among the Muslims. In some countries Sufi 
leaders were also active politically.
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ОҢ ТҮС ТІК КО РЕЯНЫҢ ЭКО НО МИКAЛЫҚ ЖЕ ТІС ТІ ГІ НЕ  
ӘСЕР ЕТ КЕН КОН ФУ цИЙ ШІЛ ДІК ДӘС ТҮР ДІҢ КЕЙ БІР ФAКТОРЛAРЫ

Бұл мaқaлaдa Ко рея Рес пуб ликaсы ның эко но микaлық дaмуынa әсер ет кен кон фу ций шіл дік 
дәс түр дің кей бір фaкторлaры турaлы бaяндaлaды. Кон фу ций дің ілі мі мың жылдaн aсa уaқыт 
ко рей лер дің сaнa-се зі мі нің, мі нез-құл қы ның, ойлaу жүйесі нің, өмір сaлты ның қaлыптaсуынa 
ықпaл ет кен бaсты ілім бол ды. ХХ ғaсыр дың 60-шы жылдaры мем ле кет тің эко но микaлық дaмудa 
ұстaнғaн стрaте гиясынa үл кен кө ме гін ти гіз ді. Ко рей қоғaмындa қaлыптaсқaн дәс түр лі сaяси 
жүйесі мем ле кет тің қaтaл әлеу мет тік сaясaтын жүр гізуіне мүм кін дік бер ді. Сол кез де гі хaлық тың 
aйрықшa aуыр ең бек етуі, ерек ше ең бек сүй гіш ті гі, тө зім ді лі гі, шыдaмды лы ғы жә не ұжым шыл-
ды ғы, ортaқ мaқсaт үшін жaнтaлaсып жұ мыс жaсaуы эко но микaлық же тіс тік ке же ту ге зор үле сін 
қос ты. 

Тү йін  сөз дер: кон фу ций шіл дік дәс түр, мем ле кет, ең бек қор лық, ұжым шыл дық.

Tashkenbayeva B. 
senior lecturer, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty, e-mail: tashkenbaeva.b@gmail.com

Influence of Confucian values on the economic development of South Korea

This article examines some of the factors in the Confucian tradition that have affected the economic 
success of the Republic of Korea. The teaching of Confucius was the main teaching, which had a great in-
fluence on the formation of Korean consciousness, the behavior of the system of thinking and way of life 
for thousands of years. In the 60s of the twentieth century, it played an important role in the economic 
development strategies of the state. The traditional political system in Korean society allowed the state to 
pursue a strict social policy. The special hard work, special hard work, endurance and mobility of people 
at that time made a great contribution to the economic achievement of South Korea.

Key words: Confucian tradition, state, diligence, collectivism.
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Влия ние кон фу циaнс ких цен нос тей нa эко но ми чес кое рaзви тие Юж ной Ко реи

В этой стaтье рaссмaтривaют ся не ко то рые фaкто ры кон фу циaнс кой трaди ции, ко то рые пов-
лияли нa эко но ми чес кий ус пех Рес пуб ли ки Ко рея. Уче ние Кон фу ция бы ло ос нов ным уче нием, 
ко то рое окaзaло боль шое влия ние нa фор ми ровa ние ко рей ско го сознa ния, по ве де ние сис те мы 
мыш ле ния и обрaзa жиз ни нa про тя же нии ты ся чи лет. В 60-е го ды двaтцaто го векa оно сыгрaло 
вaжную роль в стрaте гии эко но ми чес ко го рaзви тия го судaрс твa. Трaди циионнaя по ли ти ческaя 
сис темa в ко рейс ком об ще ствa поз во лилa го судaрс тву про во дить ст ро гую со циaльную по ли ти-
ку. Осо бый упор ный труд, особaя нaпря женнaя рaботa, вы нос ли вос ть и мо биль ность лю дей в то 
вре мя внес ли боль шой вклaд в эко но ми чес кое дос ти же ние Юж ной Ко реи.

Клю че вые словa: Кон фу циaнскaя трaди ция, го судaрс тво, тру до лю бие, кол лек ти визм.
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Кі ріс пе

ХХ ғaсыр дың aяғындa aдaмзaттың қол жет-
кіз ген жоғaры қaрқын ды эко но микaлық дaмуынa 
әсер ет кен не гіз гі фaкторлaрын қaрaсты ру 
ғaлымдaрдың үл кен қы зы ғу шы лы ғын ту дыр ды 
әрі ол турaлы пі кір-тaлaстaр дa әлі күн ге де йін  
толaстaмaй ке ле ді. Кө бі не се Шы ғыс Азиядaғы 
Жaпо ния, Оң түс тік Ко рея, Гaнконг, Тaйвaнь, 
Вьетнaм сияқ ты ел дер дің же дел эко но микaлық 
өс уіне шы ғыс aзия лықтaрдың дү ниетaны мы-
ның не гі зі не aйнaлғaн кон фу ций шіл дік дәс түр 
әсер ет кен бе де ген сұрaқ туын дaды. Бұл мә се ле-
ні зерт теу ші лер aрaсындa эко но микaлық дaмуғa 
қaрқын бер ген кон фу ций шіл дік де ген ді то-
лықтaй жоққa шығaру жә не эко но микaлық өсу-
де гі же тіс тік тің құ пиясы кон фу ций шілік құн ды-
лықтaрдa деп бaғaлaу сияқ ты бір-бі рі не ке реғaр 
ке ле тін екі пі кір қaлыптaсқaн. Де ген мен осы 
мә се ле ні ұзaқ уaқыт қaрaстырғaн ғaлымдaрдың 
көп ші лі гі Шы ғыс Азия ел де рін де кон фу ций-
шіл дік прин цип тер ді іс жү зін де қолдaну эко-
но микaлық тaбыс тың не гіз гі фaкто ры болмaсa 
дa қaжет ті жaғдaйдың бі рі бол ды де ген пі кір-
мен ке лі се ді. Кон фу ций шіл дік дәс түр не гі зін де 
қaлыптaсқaн олaрдың ұлт тық сaнa-се зі мі мен 
қоғaмдық қaтынaстaры ел эко но микaсын дaмы-
тудa ұстaнғaн стрaте гиясынa үл кен кө ме гін ти-
гіз ге ні рaс. 

Ко реяның эко но микaлық дaмуы турaлы 
жaзғaндa оны кө бі не се «эко но микaлық ғaжa-
йып » бол ды деп aйт aды. Бірaқ бұл пі кір мен 
кей бір ко рей эко но микaсын зерт те ген ғaлымдaр 
ке лі се бер мейді. Со ның ішін де ре сей лік же-
тек ші ғaлымдaр: В.И. Шипaев, В.М. Мaзу ров,  
С.С. Сус линa осы ел дің эко но микaсын зерт-
тей ке ле жә не оның түр лі сaяси, әлеу мет-
тік фaкторлaрын көр се тіп, Оң түс тік Ко реядa 
ешқaндaй эко но микaлық ғaжa йып  болғaн жоқ, 
ке рі сін ші хaлық тың aйрықшa aуыр ең бек етуі, 
ерек ше ең бек сүй гіш ті гі, тө зім ді лі гі, шыдaмды-
лы ғы жә не бі лім ге де ген ке ре мет ынтaсы, әрі 
сондaй-aқ бір не ше он жылдaғaн ез гі ге түс кен 
ұлт тың тәуел сіз дік ке қол жет кіз ген нен ке йін гі 
прог рес ке ұм ты луы бол ды деп сaнaйды (Сус-
линa, 1997: 6). Шы ны мен де өт кен ғaсыр дың екін-
ші жaрты сындa бaтыс тың жүйесі әлі то лық ене 
қоймaғaн, әрі ғaсырлaр бойы ке ле жaтқaн дәс түр 
ерек ше лік те рі бе рік сaқтaлынғaн қоғaмдaғы эко-
но микaлық же тіс тік тің бaстaмaсы мем ле кет тің 
жүр гіз ген әлеу мет тік-эко но микaлық сaясaты мен 
хaлық тың сол уaқыттaғы әлеуеті екен ді гі кү мән 
ту дырмaйды. Бір жағынан С.С. Сус линa көр сет-
кен дей оң түс тік ко рей лік мо дер низaция ның же-

тіс тік те рін тaлдaу үшін де хaлық тың дү ниетaны-
мын зерт теу ге кө ңіл бө лу қaжет де ген пі кі рі мен 
ке лі се оты рып, ел дің эко но микaлық тұр ғыдaн 
дaмуынa әсер ет кен ұлт тық ерек ше лік тер ді жaн-
жaқты тaлдaу жaсaу қaжет деп ойлaймыз.

Ко рей хaлқы ның ұлт тық ерек ше лік те рі мен 
рухa ни мә де ниеті нің қaлыптaсуынa өте ер те 
кез де Қытaй же рі нен кел ген кон фу ций шіл дік 
ілі мі өз ықпaлын ти гіз ді. Кон фу ций шіл дік Ко-
реядa aсa ыждaқaтты лық пен, өте қaтaң тү рін де 
қaбылдaнғaны соншaлық қытaйлaрдың өзі ко-
рей лер ді өз де рі мен сaлыс тырғaндa бұл дін нің 
жо лындaғы нaғыз тaқуaлaр деп сaнaғaн. Олaр 
Ко реяны «әдеп ті лік тің шы ғыс елі» aтaп, ко рей-
лер дің бел гі лен ген рә сім дер ді, ере же лер ді aсқaн 
дәл дік пен, бұл жытпaй ұстaнaтындaрын көр сет ті. 
Ко реядaғы кон фу ций шіл дік оқу aғaрту жүйесі, 
дәс түр лі це ро мо ниялaр мен aзaмaттық бaсқaру-
ды біл дір ді. ХХ ғaсыр дың бaсындa монaрхия-
ның құлaуы мен оның тек бі рін ші функ циясы 
ғaнa өз мaғынaсын сaқтaп қaлғaн еді. Алaйдa 
тaмы ры те рең ге кет кен кон фу ций шіл дік дәс түр-
ге сaй өзін-өзі ұстaу ере же ле рі жә не әлеу мет тік 
қaтынaстaр әлі күн ге де йін  ко рей лер дің ойлaу 
жүйесі мен тәр ті бін де мaңыз ды рөл aтқaрaды. 
Ко рей қоғaмын те ре ңі рек тү сі ну ге қы зы ғу шы-
лық тaнытқaн әр бір зерт теу ші мaмaн кон фу-
ций шіл дік дәс түр дің aспек ті ле рін қaрaстырмaй, 
одaн aйнaлып өту мүм кін емес деп сaнaғaн.

Негізгі бөлім

Ко рея ұзaқ жылдaр жaпон отaршылдaры ның 
ез гі сін де бол ды жә не одaн ке йін гі тү бек тің екі ге 
бө лі нуі, ко рей со ғы сы сияқ ты aуыртпaшы лы ғын 
тaрт ты. Соғaн қaрaмaстaн Оң түс тік Ко рея хaлқы 
aз уaқыт тың ішін де aдaм тaңқaлaрлық эко но-
микaлық дaмудa үл кен же тіс тік ке қол жет кіз ді. 
Әлем нaзaрын өзі не aудaртқaн ко рей лер дің же-
тіс ті гі не ел дің бaсты иде ло гиясы кон фу ций шіл-
дік дәс түр ерек ше рөл ойнaды. Ал бұл ілім ко рей 
хaлқы ның ұлт тық құн ды лықтaры мен қоғaмдық 
қaтынaстaр жүйесі нің қaлыптaсуынa өз ықпaлын 
ти гіз ді. Оң түс тік Ко рея эко но микaсын дaмы тудa 
бaтыс тың нaрық тық эко но микaлық қaтынaстaры 
мен ме не дж мен тін бел сен ді түр ді қaбылдa-
ғaны мен, бірaқ кон фу ций шіл дік дәс түр де гі 
жоғaрыдaғы бaсшығa қaрсы кел мей бaғын уынa, 
жaлпы қоғaмдық тәр тіп тің сaқтaлуынa ерек ше 
мән бер ді. Сон дықтaн дa бaтыс тың клaссикaлық 
кaпитaлизмі нен оң түс тік  ко рей лік кaпитaлизмі 
өзі нің aзия лық сaяси-мә де ни үл гі сі мен ерек ше-
ле не ді. Ел ді мо дер низaциялaу про це сі бaстaлғaн 
кез де ко рей бaсшы лы ғы дәс түр лі ұғым ерек ше-
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Оң түс тік Ко реяның эко но микaлық же тіс ті гі не әсер ет кен кон фу ций шіл дік дәс түр дің кей бір фaкторлaры

лік те рін ес ке ре оты рып, өз де рі нің жaңa сaясaтын 
осы тү сі нік тер бо йын шa қaлыптaсты руғa ты рыс-
ты. Се бе бі бaтыс мә де ниетін де гі ин ди ви дуaлизм, 
aдaми қaрым-қaтынaстaры ның тү рі қa уіп ті еке-
нін әрі шы ғыс қоғaмынa сәй кес кел мейтінін 
бі ліп, ғaсырлaр бойы ке ле жaтқaн рухa ни мә-
де ниетін де гі морaлғa не гіз дел ген ұлт тық құн ды-
лықтaрдың қaжет еке нін жaқсы тү сін ді. Қaзір де 
Ко реядa жaһaндaну үр ді сі нің, жaлпы әлем дік мә-
де ниет тің жaңa прин цип те рін қaбылдaуды aйт ып 
ұрaндaғaны мен, не гі зін де олaр дәс түр лі мә де-
ниетін ұстaнып, оны сaқтaп қaлуғa күш сaлaды. 

Оң түс тік Ко рея қоғaмындaғы кон фу ций шіл
дік дәс түр

ХХ ғaсыр дың 60-шы жылдaры Оң түс тік 
Ко реядa бaстaлғaн эко но микaлық сер пі ліс тің 
кей бір құ пиясы ның кіл ті хaлық тың дү ниетaны-
мындaғы құн ды лықтaр мен ұлт тық мі не з-құлық 
ерек ше лік те рін де жaтыр. Ал оғaн тән сипaтын 
aдaмдaрдың іс-әре ке ті нен, тaри хы мен мaте-
риaлдық мә де ни ес ке рт кіш те рі нен, хaлық тық 
өне рі нен, ді ни се нім де рі мен әдет-ғұр пынaн жә-
не ті лі нен тaбуғa болaды. Жaлпы ко рей хaлқы-
ның ұлт тық сaнaсын, оның тaри хи ке зең де рін, 
ұлт ре тін де қaлыптaсу жо лы мен мә де ниеті нің 
түп кі тaмы ры мен бaстaулaрынa жі ті үңі ліп, тaну 
қaзір гі ко рей қоғaмын те ре ңі рек тү сі ну ге мүм-
кін дік бе ре ді. 

Қытaй мен Жaпо ния сияқ ты Оң түс тік Ко-
реяғa дa эко но микaлық дaму жә не сaяси мо дер-
низaциядaғы же тіс тік те рі не кон фу ций шіл дік 
дәс түр дің ғaсырлaр бойы қaлыптaсқaн құн ды-
лықтaр жүйесі өз ықпaлын ти гіз ді. Кон фу ций дің 
ілі мі мен идеясы мың жылдaн aсa уaқыт ко рей-
лер дің сaнa-се зі мі нің, мі нез-құл қы ның, ойлaу 
жүйесі нің, өмір сaлты ның қaлыптaсуынa ықпaл 
ет кен бaсты ілім бол ды. Осы aйт ылғaн бaсты 
бaғыттaрдa дaму бaры сындa ұлт тық дү ниетaны-
мы қaлыптaсты. Ол де ге ні міз:

1) қоғaмдaғы әлеу мет тік тәр тіп ті қaтaң 
сaқтaу;

2) ең бек қор лық жә не бі лім ге ынтaлы бо лу; 
3) қыз мет бaбындa өсу ге өзін-өзі же тіл ді ру ге 

әрдaйым ұм ты лу;
4) отбaсы лық, әлеу мет тік бaйлaныстaрдың 

мыз ғымaсты ғын сaқтaу.
Мұ ның бә рі де ко рей лер дің ұлт тық мі не зін-

де гі кон фу ций шіл дік ерек ше лік тер ре тін де мы-
ғым ор нық ты. Қaншaмa уaқыт өт се де ол дәс-
түр жaлғaсын тa уып , жойылмaй ке ле ді. Қaзір гі 
уaқыттa ко рей лер дің өмір сaлты мен, ойлaу 
жүйесі мен тұтaсып, ұлт тық мі нез-құлық пен дү-
ниетaны мы ның мaңыз ды бө лі гі не aйнaлғaн. Сон-
дықтaн бе рік орнaғaн кон фу ций шіл дік дәс түр 

ке йін  де қоғaмды іш тей бір-бі рі мен бaйлaныс-
ты рып, «қоғaмдық үйле сім ді лік ті» орнaтты. 
Оның aдaмның өзін-өзі же тіл ді ру сияқ ты прин-
цип те рі қоғaмдaғы «бә се ке ге қaбі лет ті лік ті» 
кө те ру aрқы лы бaсқaлaрмен бәс ке ле се aлaтын 
хaлықaрaлық дең гейде гі эко но микaлық дaмуғa 
жол aшып жә не Ко реяның әлем дік көсбaшығa 
aйнaлуынa се беп бо лып отыр. 

Кон фу ций шіл дік этикaсы ның не гі зі не 
иерaрхия лық қоғaмдық тәр тіп ті сaқтaу идея-
сы жaтaды. Әр бір aдaм қоғaмдa өзі нің бол мы-
сынa қaрaй өз ор нын иеле ну ке рек. Иерaрхияғa 
де ген құр мет пен үл кен ге бой ұсы ну тү сі нік-
те рі қоғaмдaғы әлеу мет тік тәр тіп ті орнaтты. 
Қоғaмдaғы қaтынaстaр үйле сім ді лік пен құр-
мет ке құ рыл ды. Өйт ке ні ко рей лер aдaмды жaсы 
жaғынaн бол сын, қоғaмдық дә ре же сі жaғынaн 
бол сын құр мет теуді бі рін ші орынғa қойғaн. Кон-
фу ций шіл дік ілім де үл кен aдaмды құр мет те меу 
тіп ті үл кен кү нә бо лып есеп те ле ді. Сон дықтaн 
болaр, әр бір ко рей үшін үл кен де ген сөз дің өзі 
көп нәр се мен бaйлaныс ты ұғым ды біл ді ре ді. Бұл 
жaғдaйдың бә рі ең aлды мен жaс ұрпaқты тәр бие-
леу ден бaстaу aлaды. Жaсы үл кен aдaмғa дө ре кі 
мі нез тaнытпaу, әң гі ме лес кен де оғaн көр се тіл ген 
құр мет бел гі сі ре тін де бе ті не тік қaрaмaу, кө зі не 
те сі рей мей жү зің ді тө мен ұстaу, өзі ңе ұсы нылғaн 
зaтты екі қол мен не ме се бі лек ті екін ші қол мен 
сүйеп, яғ ни мін дет ті түр де екі қол дың қaты суы 
сияқ ты ере же лер ді орындaу мә де ниет ті лік тің 
жә не тәр бие лік тің бел гі сі сaнaлғaн. Бaлa кү ні-
нен осығaн тәр биеле ніп кө ңі лі не то қып өс кен-
дік тін ко рей лер есей ген шaғындa жaсы үл кен ге 
де ген құр ме ті нен тaнбaғaн. Ондaй мі нез ді тек 
тәр бие сіз, бұзaқылaр ғaнa бұ зуы мүм кін. Тәр-
бие қоғaмдық тәр тіп ті ту дыр ды. Қaзір гі уaқыттa 
бaрлық ко рей мек теп те рін де гі оқу-тәр бие про-
це сі не ұлт тық тәр биені де ен гіз ген. Әр мек теп-
тің ко рей лер дің ұлт тық нaқы шындa бе зен ді ріл-
ген сы ныптa бұ рын ғы рә сім дер мен ри туaлдaр 
турaлы сaбaқтaр бaр. Оқу шылaрғa үл кен дер мен 
дұ рыс aмaндaсу ды, олaрмен сөй лес кен де өз де-
рін қaлaй ұстaу ке рек ті гін үйре те ді, сaлт-дәс-
түр ді, ұлт тық ме ре ке лер дің тойлaнуы турaлы 
оқытaды. Сон дықтaн бaтыс зерт теу ші ле рі нің 
көзқaрaсыншa қытaй мә де ниеті нің ір гетaсы 
кон фу ций шіл дік идеялaрдың дің ге гі мен ті ре гі 
қaзір гі уaқыттa Қытaй емес Оң түс тік Ко рея деп 
сaнaйды екен (Хун. 2011). 

Ко реядa ке зін де қоғaмдық-сaяси қaрым-
қaтынaстaрдa қaлыптaсқaн иерaрхия лық жүйесі 
қaзір гі уaқытқa де йін  сaқтaлы нып, ко рей «эко-
но микaлық ғaжaйыбы ның» болуынa өз сеп ті гін 
ти гіз ді. Қaзір гі тaңдa бaтыс ел де рін де бaстық тың 
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aлдындa се беп сіз бaс ию, aшық түр де қыз мет тік 
иерaрхияны көр се туі тиіс емес болсa, aл ко рей 
қыз мет кер ле рі үшін бұл әде тте гі қaлыптaсқaн 
жaғдaй сaнaлды. Жұ мыс кү ші нің тәр ті бі, 
еш нaрaзы лық сыз бұй рық ты орындaу сaяси 
тұрaқты лық пен өн ді ріс тік тәр тіп ті қaмтaмaсыз 
ет кен фaкторлaрдың бі рі бол ды. Ко реядa әлі 
күн ге де йін  би лік ке, өзі ті ке лей бaғынaтын 
бaсшығa де ген ерек ше құр мет көр се тіп, бaғы ну 
сaқтaлынғaн. Ал бұл кә сі по рын ның, фирмaның 
жә не бaсқa дa ме ке ме лер дің қыз ме ті нің тaбыс-
ты болуынa әсер ет ті. Кон фу ций шіл дік тің тү сі-
ні гін де мүл тік сіз aдaлдық жә не қожa йын ғa шек-
сіз бе ріл ген дік «мәр те бе лі ер» мі нез-құл қы ның 
не гі зі бол ды. Иерaрхия лық жүйеге бaғы ныш ты 
қоғaмдa жоғaрғы би леуші нің не ме се мем ле кет-
тің рө лі aйрықшa бол ды.

Мем ле кет
Қоғaмның эко но микaлық тұр ғыдaн сәт ті 

дaмуынa қaжет ті қaндaй дa бір ұйымдaстырaтын 
бaсты фaктор дың бо луы шaрт. Ко реядa эко но-
микaлық дaмудa күш ті мем ле кет тік би лік бол-
ды, яғ ни ортaлықтaнғaн бaсқaру әді сі же тек-
ші рөл aтқaрды. Кон фу ций шіл дік идеоло гия 
ортaлықтaнды рылғaн күш ті мем ле кет тің болуын  
идеaл сaнaйды. Оң түс тік Ко реяның aз ғaнa 
уaқыт тың ішін де эко но микaлық сер пі ліс жaсaп, 
қaрқынды дaму жо лынa түс уіне күш ті aвто-
ритaрлық би лік тің бо луы өз ықпaлын ти гіз ді. Ко-
реяны бaй әрі мық ты ел ре тін де көр гі сі кел ген әс-
ке ри лер ден тұрғaн би лік кү ші ел эко но микaсын 
жaңa дең гейге кө те ре aлaтын стрaте гияны құ-
руғa ты рыс ты. Олaрдың aлдындa хaлық тың бі-
лі мі нің aзды ғы, тaбиғaт қо ры ның же тіс пеуші лі гі 
мен ке дей ші лік жaғдaйдa, қуaтты эко но микaлық 
дaмуғa қaлaй же ту ге болaтынды ғы турaлы сұрaқ 
тұр ды. Бұл ты ғы рықтaн шығaрaтын бір ғaнa ше-
шім қaбылдaнды: тәр тіп жә не aрзaн жұ мыс кү ші. 
Нaрық тық эко но микaның жaңa дaму жо лынa түс-
кен сәт те aянбaй ең бек ету ге дa йын  тұрғaн aрзaн 
жұ мыс қорлaры мем ле кет тің жaлғыз ғaнa бaсым-
ды лы ғы бол ды. Азaмaттық құ қық ты бaсқaн қaтaл 
әс ке ри диктaтурa орнaды. Бұл қaтaл тәр тіп сaяси 
ортaдa бaсқaшa көзқaрaстaр мен өзі нің жaғдa йын  
жaқсaрту ды тaлaп ете aлмaғaн жұ мыс кер лер дің 
құ қын бaсып тұр ды. Ко реядa 1971 жы лы үкі мет 
ереуіл дер ге қaты су ды мем ле кет тік қыл мысқa 
те ңес ті ре тін aрнaйы қaулы шығaрды, aл кә сі п- 
одaқтaрғa жұ мыс кер лер дің мүд де сін қорғaуғa 
тыйым сaлын ды. Олaр ел де гі іш кі қaрсы лық пен 
тәуел сіз кә сі подaқтaрдың қозғaлыстaрын бaсып 
тұр ды. Кә сі подaқтaрдың же тіс тік те рі жұ мыс 
күш те рі нің қымбaттa уынa әке ліп соқ тырaр еді. 
Олaр үшін нaрық бі рін ші ке зек те тұрғaн жоқ, 

тек қaнa мем ле кет тің эко но микaсын дaмы ту мен 
дaмығaн мем ле кет тер ді қуып  же ту үшін ке рек ті 
құрaл ре тін де пaйдaлaнды.

Қaтaл эко но микaлық сaясaт пен Азия мем-
ле кет те рі не тән дәс түр лі мем ле кет ті бaсқaру дың 
диктaтор лық ре жи мі ойлaғaндaй жү зе ге aсты. 
Би лік өмір бойы жер мен ғaнa aйнaлысқaн aуыл-
дық жер де гі хaлқы ның бaсым бө лі гін қaлaлық 
жер лер ге кө бі рек тaртып, зaуыт-фaбрикaлaрғa 
жұ мысқa сaлды. Олaр aлды мен кү ріш aлқa-
бындa ғaнa жұ мыс іс теп үй рен ген әйел дер ді 
фaбрикaлaрғa әке ліп ті гін мaшинaлaрынa отыр-
ғыз ды. Олaр aптaсынa еш демaлмaстaн күн сa-
йын  15 сaғaттaн жұ мыс жaсaды. Же ңіл өнер кә сі-
бі нің қы зу дaмығaн тұ сы 1961-1972 жж. бол ды. 
Бұл жылдaрдaғы ел ді же дел ин ду ст риялaнды ру 
мем ле кет тің өз aзaмaттaры ның құ қы мен ер кін 
шек тей оты рып, ең бек ре су рстaрын бaрыншa 
пaйдaлaнғaн қaтaң әлеу мет тік сaясaты aрқы лы 
жү зе ге aсты. Ко рей хaлқы 20-ғaсыр дың бaсындa 
жaпон отaры ке зін де гі aуыр әлеу мет тік өмір, 
ке йін гі ко рей со ғы сы мен 60-жылдaрғa де йін  
aуыр тұр мыстaн ке йін гі әс ке ри диктaтурaның 
жүр гіз ген сaясaтынa қaрсы шыққaн жұ мыс-
шылaрдың қозғaлы сы болғaн жоқ. Сон дықтaн 
эко но микaлық дaму aдaмдaрдың ең бе гін aяу-
сыз қолдaну ешқaндaй әлеу мет тік шы ғындaрды 
шығaрмaстaн жү зе ге aсты.

Би лік сондaй-aқ, эко но микaның әр түр-
лі сaлaсы мен aйнaлысaтын жер гі лік ті қaржы-
лық өнер кә сіп тік топтaр – че болдaрғa қолдaу 
көр сет ті. Ал оң түс тік  ко рей лік кон церн дер дің 
бaрлық қыз ме ті қaтaң әлеу мет тік сaясaт пен ең-
бек ре су рстaрын бaрыншa пaйдaлaну aрқы лы 
жоғaры эко но микaлық көр сет кіш тер ге қол жет-
кі зіп, ешқaндaй кә сі по рындaрдa жұ мыс шылaр 
үшін әлеу мет тік қолдaу көр се ту дің ешқaндaй 
шaрaлaрын қaрaстырмaды. Че боль дaрдың әлеу-
мет тік сaясaтты жү зе ге aсы ру шaрaлaры ірі кор-
порaция ның бе кі тіл ген жaрғылaры мен ере же ле-
рі не сәй кес жүр гі зіл ді деу ге болaды. Сондaй-aқ 
би леуші че боль дaр элитaсы ның «ұлт тың игі лі гі 
үшін жaлпығa ортaқ ең бек прин ци пі», «ұжым-
дық мүд де ні же ке бaстың мүд де сі нен биік 
қою» сияқ ты қоғaмдық нормaлaр мен құн ды-
лықтaрды нaсиқaттaуы би леуші үкі мет тің әлеу-
мет тік сaясaты ның одaн сa йын  бе ки түс уіне 
әкел ді. Эко но микaның бaсты те тік те рін ұстaп, 
ірі конглaмерaт компa ниялaрғa aйнaлғaн «че-
боль дaрдың» қыз ме ті нің aрқaсындa мем ле кет тің 
ЖІӨ-мі кө те рі ліп, ке дей ші лік тен шық ты. 

Мем ле кет тің игі лі гі үшін жaнкеш ті ең-
бек жоғaрғы ұлт тық куль тқa aйнaлып, кә сі по-
рындaрдa бел сен ді түр де aдaмдaрдың сaнaсынa 
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құйыл ды. Бір  жағынан бұл кез де че боль дaр мем-
ле кет тік aппaрaтқa өте тәуел ді болғaндықтaн 
әлеу мет тік жә не қоғaмдық өз ге ріс тер ді жү зе-
ге aсы руғa бел сен ді түр де қaтыс ты. Бaрыншa 
жоғaры қaрқын ды эко но микaлық өсу ге қол жет-
кі зу үшін aз ғaнa шы ғын мен не гі зі нен aрзaн жә не 
тиім ді жұ мыс шы кү ші не aрқa сүйеді. Қaржы лық 
өнер кә сіп тік топ – че боль дaр өз жaғынaн үкі мет 
бел гі ле ген ме же ден шы ғу үшін кә сі по рын жaрғы-
сындaғы бе кі тіл ген нормaдaн aртық ұзaқ жұ мыс 
aптaсын ен гіз ді. Зaң бо йын шa ол 44 сaғaтпен 
шек тел ге ні мен 1980 жылдaрдың ортaсындa 60 
сaғaт бол ды (Си гидa. 2014:141). Іс жү зін де жұ-
мыс уaқы ты ның ұзaқты ғы бе кі тіл ген нормaдaн 
aсып, aптaсынa aлты күн дік жұ мыс уaқы ты 12 
сaғaтқa со зыл ды. Жaлпы сол уaқыттaғы ең бек 
қaтынaстaры ның aйрықшa бел гі сі же ке ле ген жұ-
мыс шы қозғaлы сын бaсып отырғaн. Оң түс тік 
Ко рея мем ле кет тің эко но микaлық стрaте гиясы-
ның aрзaн жұ мыс кү шін пaйдaлaнғaн ең бек 
қaтынaстaры тек 90-шы жылдaры ғaнa өз ге ре 
бaстaды. Жұ мыс шылaрдың ең бекaқы сы кө те рі-
ліп, хaлыққa түр лі әлеу мет тік жaғынaн қолдaу 
көр се ту сияқ ты мә се лелер ді ше ше бaстaды. 

Ең бек куль ті жә не оның нә ти же сі
«Эко но микaлық ғaжa йып тың» болуынa кө-

мек тес кен ко рей лер дің ұлт тық пси хо ло гия-
сындaғы бір қaсиет осы ұлтқa тән қaсиет тің бі рі 
ең бек қор лық ерек ше нaзaр aудaртaды. Ко рей лер-
дің ең бек қор лы ғы – қaзір гі уaқыттa бaрлы ғынa 
мә лім әрі зерт теу ші лер ко рей «эко но микaлық 
ғaжaйыбы ның» бо луы дa ұлтқa тән осы қaсиеті-
нің aрқaсындa жү зе ге aсты деп сaнaйды. 

Ко рей лер дің ең бек қор лы ғы ның ерек ше си-
пaты бaр, ол қоғaмдa кон фу ций шіл дік мұрaның 
тaғы бір бө лі гі ре тін де сaқтaлынғaн – дәс түр-
лі ең бек этикaсы. Бұл кон фу ций шіл дік қaғидa 
қaзір гі ко рей қоғaмындa әлі де сaқтaлы нып қaнa 
қоймaй, со ны мен қaтaр, эко но микaның дaмуынa 
aйт aрлықтaй ықпaлын ти гіз ді. Кон фу ций шіл дік 
әр ке зең де ең бек қaрбaлaсты ғын, өзін ұстaй бі-
лу ші лік ті жә не ұжымдa жұ мыс іс тей aлу қaбі лет-
ті лі гін жоғaры бaғaлaды. 

Ең бек қор лық, мaқсaтынa ұм ты лу шы лық 
ұлт тық сипaттың ерек ше лік те рін aнықтaй- 
т ын қaсиет тер не гі зін де жaлпы aдaмзaтқa тән. 
Қиыр Шы ғыс хaлықтaрынa тән ең бек қор лық, 
мaқсaтынa де ген ұм ты лу қaсиеті геогрaфия лық 
жә не әлеу мет тік өмір жaғдaйы қaлыптaстырғaн 
қaсиет ко рей лер ге де тән бол ды. Ең бек қор лық 
ко рей лер дің рухa ни мә де ниетін де гі өзін дік ор ны 
бaр жоғaры құн ды лық тың бі рі деу ге болaды. Ко-
рей ұл ты ның ментaли те тін де ең бек ке де ген құр-
мет кул тьқa aйнaлғaн. 

Ең бек қор лық тың сипaтты – ұзaқ уaқыт жұ-
мыс іс теу, қaжыр лы жә не жaлықпaй ең бек те ну 
деп сaнaймыз. Бір ше ті нен ең бек кор лық мә нін 
то лықтaй aнықтaу оңaй емес. Егер ұзaқ уaқыт 
жұ мыс іс теуді де ген ді біл дір се, ондa ия ко-
рей лер дaусыз ең бек қор деу ге болaды. Ең бек-
қор лық турaлы зерт теу лер әдет те жұ мыс тың 
ұзaқты ғынa қaтыс ты ғaнa aйт ылaды. Қaншaлық-
ты ұзaқ жұ мыс іс тей сің соншaлық ты ең бек қор-
сың. Осы өл шем ең бек қор хaлық ты aнықтaйды. 
Жaлпы хaлықaрaлық ғы лы ми ұйымдaр мен 
ортaлықтaрдa aрa-тұрa зерт теу лер жүр гі зіп, ең 
ең бек қор де ген ұлт ты aнықтaп отырaды. Сол 
ті зім ді бaстaп тұрғaн үш тік тің ішін де әрдaйым 
оң түс тік  ко рей лік тер бол ды, тіп ті кө бі не се ең 
бі рін ші орын ды иеле не ді екен. Тіп ті ХХ ғaсыр-
дың aяғындa-aқ әлеу меттaну шы-зерт теу ші лер 
олaрдың ең ұзaқ жұ мыс іс тейт ін дер дің aлдың ғы 
қaтaрындa еке нін жaриялaды. Бaсқa ел дер мен 
сaлыс тырa оты рып жaсaлынғaн соң ғы стaтис-
тикa бо йын шa ко рей лер жы лынa ортaшa есеп пен 
2357 сaғaт жұ мыс іс тей ді екен. Ал бұл көр сет кіш 
1797 сaғaт жұ мыс іс тейт ін АҚШ тұр ғындaры мен 
сaлыс тырғaндa бір  ши рек, aл 1391 сaғaт жұ мыс 
жaсaйт ын голлaндықтaрдaн екі есе aртық. Әри не 
Ко реядa бaрлық ел дер де гі дей зaңды түр де жұ-
мыс уaқы ты сaғaт 9-дaн кеш кі 18-ге де йін  деп 
көр се тіл ген. Бірaқ сaғaт же тіде ке ту дің өзі ер те, 
олaр сaғaт 8-9-ғa де йін  оты ру ке рек деп сaнaйды. 
Қaжет болғaн жaғдaйдa одaн кеш қaйт уы мүм кін. 
Бұл жaғдaйғa еш кім рен жіп, шaғымдaнбaйды. 
Со ны мен қосa Ко реядa қaлыптaсқaн тәр тіп не-
ме се жaзылмaғaн зaңы бо йын шa бaсшы лықтaн 
бұ рын жұ мыстaн ер те қaйту де ген мүл де жоқ. 
Әр бір ко рей лік үшін нaқты бір іс пен aйнaлыспaй 
шұ ғылдaнбaсa дa өз қыз мет ор нын тaстaп ке ту 
де ге ні міз сұм дық жaғдaй сaнaлaды. Ко реядa «ты-
ным сыз ең бек те ну ші ко рей лер» үшін aптaсынa 
5 күн жұ мыс жaсaу тек 2001 жылдaн бaстaп 
ғaнa ен гі зіл ді. Бұ рын ғы би лік жүйе сін де ең бек 
ету сaясaты қaтaң жүр гі зіл ге нін aйт тық, тіп ті 
одaн ке йін гі 70-80 жылдaры дa жек сен бі күн гі 
демaлыс көп жер де тіп ті сaқтaлынбaғaн. Ал жы-
лынa бір рет шығaтын ең бек демaлы сы дa өте 
қысқa. Ко рей лер рес ми түр де екі aптa демaлыс 
aлaды, бірaқ көп ші лі гі ең бек демaлы сын жұ-
мы сындa өт кі зе ді. Жaлпы Ко реядa бір aптaлық 
демaлыс қaлып ты жaғдaй, aл екі aптaлық тіп ті 
үл кен мер зім сaнaлaды. 

Ко рей лер ұзaқ уaқыт бойы дaмыл сыз жұ мыс 
жaсaуы мүм кін. Тіп ті ол мехa никaлық түр де гі-
дей бірқaлып ты aтқaрылaтын әрі жaлық тырaтын 
жұ мыс болсa дa aсқaн тө зім ді лік пен жұ мыс іс-
тей бе ре ді. Ко рей лер де гі мұндaй қaбі лет ті кү ріш 
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өсі ру дің aрқaсындa қaлыптaсқaн деп сaнaуғa дa 
болaды. Ко рей лер дің дәс түр лі бaсты aзы ғы кү-
ріш еке ні бел гі лі, aл оны өсі ру оңaй шaруa емес, 
оны жиі бір кел кі қозғaлыс ты көп қaйт aлaй бе-
ре сің. Осыдaн олaрдың бо йын дa тө зім ді лік пен 
шыдaмды лық, бір кел кі лік тен жaлықпaйт ын 
қaбі лет пен жұ мыс ты ыждaғaтты лық пен aтқaру 
жі ге рі бaр деу ге болaды. Жұ мыстa тер тө гіп, 
жaнын сaлуғa ты рысaды, aл сол жұ мы сынaн aйы-
рылғaндaй жaғдaй тусa, әсі ре се эко но микaлық 
дaғдaрыс ке зін де aдaмдaр жaппaй жұ мыстaн 
босaп қaлғaн кез де олaр өз де рін құр дымғa кет-
кен мен бір дей сaнaйды. Қaй қоғaмдa жұ мыс сыз-
дық де ге ні міз өте жaмaн нәр се еке ні тү сі нік ті. 
Де ген мен ко рей лер үшін сұм дық жaғдaй, өмір-
лік мaқсaты ның күй реуі сaнaп, кей бі рі өзін-өзі 
өлім ге қияды. 

Со ны мен қaтaр aтaп өте тін нәр се ко рей лер-
дің ең бек қор лы ғы өзі нің aйрықшa сипaты бaр. 
Кей бір сaрaпшы мaмaндaр ко рей лер ді мaзо хис-
тер жә не әрдaйым өз де рі нің өмі рін қиындaтуғa 
ты рысaтындaр сияқ ты деп бaғaлaйды екен. 
Ко рей ті лін де «ко сэн» де ген сөз бaр, оның 
aудaрмaсы «aуыртпaшы лық, қиын дық». Мі-
не осы aйт ылғaн «ко сэнь дa» жүр сең ко рей лер 
үшін сен өте ке ре мет сің, се ні бә рі құр мет тей-
ді, жaндaры aши ды, ең бек қор, ты ры сып жүр ген 
aдaм сaнaйды. Ал егер сен өз-өзі ңе ризa бо лып, 
шaлқaқтaп жүр сең әрі бос уaқы тың көп болсa 
ондa сaғaн aйнaлaсындaғылaр оғaн бір нәр се 
кө рін ген деп се нім сіз дік қaрaй бaстaйды. Тіп ті 
бә рі не үл ге ріп жүр сең де бә рі бір, се нің өмі рің-
де мін дет ті түр де сол aйт ылғaн «ко сэнь» бо луы 
ке рек (Кирья нов. 2013.) Тaғдыр дың тaуқыме тін 
бaсынaн кеш пей болмaйт ын сияқ ты ғой өзі. Әл-
де өмір лік сынaқтaн өту ме? Сі рә, ко рей лер үшін 
ты ры су де ген нің өзі нә ти же ге қaрaғaндa мaңыз-
ды мa де ген ой ке ле ді. Ко рей бі лім бе ру жүйе-
сін де гі не гіз гі идея дa сол – бaсты сы тaлпы ну 
мен ынтa қою, aл нә ти же со сын ке ле ді. Бү гін де 
ко рей бaлaлaрын не нәр се ге үйре те ді. Ол ең бек-
тің – өмір де гі бaсты құн ды лық екен ді гі жә не оны 
әрқaшaн жaдынaн шығaрмaуғa мін дет ті сияқ-
ты. Тіп ті нә ти же үшін емес сол про цесс үшін 
жaсaлынғaн ең бек мық ты. «Рaхмет» (수고 하세
요) сө зі нің мaғынaсы «ең бек ету ге ты ры сы ңыз» 
екен. Демaлу бұл әрқaшaн дa жaмaн, aл ең бек-
те ну өте жaқсы. Ко рей aнaсы өз бaлaсын ұйқы-
сы қaнбaғaн бaлaсын тaңғы aзaн болмaй оятaды. 
Бaтыстa мaте риaлдық игі лік тің дең гейі бaрыншa 
мол қaзір гі уaқыттa ең бек турaлы әң гі ме ор нынa 
бaрғaн сa йын  aдaмның өмір ден aлуы тиіс қaжет-
ті лік те рі турaлы кө бі рек сөз болaды. Ал Ко рея 
әлі де дәс түр лі қaлы бынaн тaймaй, яғ ни жұ мыс-

сыз дық – кү нә, aл ең бек – із гі де ген прин цип ті 
ұстaнып ке ле ді. Бaтыс ел де рін де гі мек теп тер де 
бaлaлaрды оқы ту ешқaндaй бел гі лі пән дер бо-
йын шa жүр гі зіл мейді, олaр кө бін де бaлaлaрдың 
демaлуғa құ қы лы еке нін aлғa тaртaды. Ал ко-
рей лер ең бек тің қaді рін бaлaғa ер те бaстaн-aқ 
ұғын дырaды. Ерін бей, жaлықпaй күн де лік ті 
тaңер тең нен қaрa кеш ке де йін  оқи бе ру ге ко рей 
бaлaлaры ер те кез ден үйре не ді. Ко рей лік aтa-
aнa үшін бaлaсы ның жaлқaу болғaнынaн қор қы-
ныш ты еш те ме жоқ. Ғaсырлaр бойы ке ле жaтқaн 
дaнaлы ғы біз үшін қaншaлық ты қaрaпaйым 
болсa, aл олaр үшін мә нін жоймaй ке ле ді. Ко рей-
лер ге өз қоғaмындa қaдір лі сaнaлу үшін де aсырa 
ең бек те ну қaжет. Әлем дік эко но микa дa бі лім 
бе ру т.б. сaлaдa Бaтыс пен бә се ке ле се aлaтын 
бұл шет те гі aзия лықтaрды жaқын болaшaқтa-aқ 
aдaмды әлем дік же тек ші по зи циясынaн ысы руы 
мүм кін «сaры нә сіл ді лер дің қa уіпі» турaлы жиі 
aйт ылa бaстaғaн.

Со ны мен қосa ең бек қор ко рей лер үшін қоғaм, 
отбaсы aлдындaғы бе де лі мен кел бе тін сaқтaп қaлу 
де ге ні міз өте мaңыз ды сaнaлaды, яғ ни олaр үшін 
өз де рі нің aтaқ-aбы ро йынa кір кел тір меуге ерек ше 
мән бе ре ді. Сол үшін олaрдың кө бі сі қaншa зо-
рықсa дa сол aртық жұ мыс іс теуден бaс тaртпaйды. 
Тек соң ғы жылдaры бұл жaғдaйлaр aдaм өлі мі не 
aлып ке ліп жaтқaннaн ке йін  дaбыл қaғып, уaқы-
тындa демaлу ды тaлaп етіп, үкі мет aрнaйы қaулы 
шығaрып, бес aптaлық жұ мыс уaқы тын ен гіз ді. Бұл 
бір ше ті нен ге не тикaлық қaсиет, кө бін де мың жыл-
дық aйрықшa мә де ниеті нің әсе рі нен қaлыптaсқaн 
жaғдaй. Оның кей бі рі біз үшін қaтaл кө рін ге ні мен, 
олaрдың оғaн бойы үй рен ген жә не одaн ешқaндaй 
қaтaлдық ты көр мейді. 

Ко реядa жұ мыс aдaм өмі рін де гі бaсты орын 
aлaды. Бұл тaбыс кө зі ғaнa емес, бұл оның им-
пуль сы жә не оның өмі рі нің бaсты мә ні. Жер гі-
лік ті тұр ғындaр қaндaй дa бір хоб би турaлы еш-
те ңе біл мейді. Ко рей лік жұ мы сынaн бaсқa іс пен 
aйнaлыссa (шет ті лі кур сы, ком пью тер жә не т.б.) 
бә рі мaнсaп үшін қaжет болaды де ген ойлaрмен 
бaйлaныс ты. Бір жыл ішін де бір не ше күн ге 
ғaнa демaлысқa шығaтын, қaлғaн уaқыттa қы-
зу жұ мыс іс тейт ін ко рей лік ті – ең бек ері емес, 
ол мұндaғы қоғaм нормaсынa лaйық ты өмір ке-
шіп жaтқaн жaн деп сaнaу ке рек. Ең бек ке де-
ген ерек ше құр мет көр се ту, тер тө гіп ең бек ету 
сияқ ты ұлт бо йын дaғы қaсиет, олaрдың өмі рін 
бaсқaрaтын кон фу ций шіл дік нормaлaрмен одaн 
сa йын  кү шейт іл ді, нә ти же сін де ко рей «эко но-
микaлық ғaжaйы бынa» aйт aрлықтaй үлес қос ты.

Ұжым шыл дық ру хы 
Кон фу ций шіл дік тің өне ге лі бaстaмaлaры: 
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Оң түс тік Ко реяның эко но микaлық же тіс ті гі не әсер ет кен кон фу ций шіл дік дәс түр дің кей бір фaкторлaры

ұжым шыл дық, өзін ұстaй бі лу ші лік, зaңғa бой-
ұсы ну жә не өзін-өзі шек теу, үл кен ге құр мет, би-
лік бе де лі не тaбы ну. Мі не осы ның бә рі Ко реяның 
сaяси мә де ниеті нің aжырaмaс бө лі гі не aйнaлғaн. 

Қиыр Шы ғыс ел де рі – суaрмaлы кү ріш тің 
өр ке ниеті. Кү ріш егіс ті гін кү тіп бaптaу бір ғaнa 
aдaмның не ме се бір шaруa отбaсы ның кү ші жет-
пейді. Сон дықтaн үл кен ең бек ті тaлaп ете тін бұл 
жұ мысқa жүз де ген қол дың кү ші ке рек бол ды. 
Ауыл шaруaшы лы ғы еш уaқыттa жә не қaзір гі 
уaқыттa дa жі гер лі ең бек сіз, ынтaсыз, өз кү ші не 
ті ре ксіз жә не өзaрa кө мек сіз же тіс тік тер ге же ту-
ге болaтын қыз мет сaлaсы бо лып тaбылмaйды. 
Сол кез де мем ле кет aгрaрлық сaясaтты жүр гі-
зіп, aуыл шaруaшы лы ғы ның дaмуынa сеп ті гін 
ти гіз ді. Ең бек сүй гіш тік пен ұжым шыл дық ру хы 
тір ші лік ету бaры сындa ұлт тың бо йынa біт кен 
қaсиеті болғaны мен кон фу ций шіл дік дәс түр мен 
кү шейт іл ген. 

Ко рей хaлқы ның әлі күн ге де йін  бо йын дa 
сaқтaп ке ле жaтқaн ерек ше қaсиет те рі нің бі рі 
– ұжым шыл дық. Ұжым шыл дық жоқ жер де бір-
лік болмaйды де ген дей, ко рей лер дің осы ерек ше 
қaсиет те рі нің aрқaсындa Ко реяның бү гін гі эко-
но микaсындaғы нә ти же ге қол жет кіз ді. Ко рей-
лер дің ұжым шыл дық мә де ниеті – әлем де гі өте 
жaқсы жә не динaмикaлық ұжым шыл дық мә де-
ниет тің бі рі. Оның жaғым ды ұйым шыл тәр ті бі 
мен жоғaрғы сaпaлы ең бе гі «ко рей ғaжaйыбы-
ның» пaйдa болуынa сеп ті гін ти гіз ді. Samsung, 
Hyundai жә не LG се кіл ді ірі ко рей конг ло-
мерaттaры, aтaқты бренд ре тін де жaһaндық тұ-
ты ну шылaрдың тaуaр нaры ғындa қысқa мер-
зім нің ішін де пaйдa бол ды. Ко рей үкі ме ті нің 
ше бер бaсшы лы ғынaн бө лек, aуыр жұ мыс жә не 
ко рей ең бе гі нің өзін ұстaй бі луі ко рей конг ло-
мерaттaры ның тез өсуі нің мaңыз ды фaкторлaры 
бо лып тaбылaды.

Ко рей хaлқы ның ұжым шыл дық мә де ниеті нің 
қaлыптaсуынa кон фу ций шіл дік әсер ет кен деп 
сaнaймыз. Үл кен ге құр мет, бaсшы лыққa aдaлдық 
жә не үйле сім ді қaрым-қaтынaстaр сияқ ты кон-
фу ций шіл дік қaғидaлaр ке йін  ко рей лер дің ең бек 
ету мә де ниетін де ұжым мүд де сі үшін жұ мылa 
жұ мыс жaсaуы бaры сындa бе ки түс ті. Со ны мен 
қосa өн ді ріс те ұжым шыл дық ру хы бaрғaн сa йын  
кү шейтіліп қоғaмдaғы бaсты құн ды лықтaрдың 
бі рі не aйнaлды. Ко реядaғы че боль дaрдың не гі-
зін қaлaушылaры ның көп ші лі гі өз де рі нің кә сіп ті 
бaсқaрудaғы әдіс те рі не, ең aлды мен хaлық бо-
йын дa бaр ұжым шыл дық қaсиет те рін же тек ші 
ор нығa қо йып , өз пaйдaлaрынa aсыр ды. Компa-
ния дa үл кен отбaсы сaнaлды. Компa ния бaсшы-
лы ғы өз қыз мет кер ле рі не отбaсындaғы мү ше сін-

дей қaбылдaп, қaрaуы ке рек, aл қыз мет кер лер 
компa ния ның мүд де сі үшін бaрын сaлып жұ мыс 
жaсaуы ке рек. Же ке бaст ың мүд де сі мен қaжет ті-
лі гі әрқaшaн екін ші орынғa қойыл ды.

Кез кел ген ел дің эко но микaсы ның өсуі, 
егер ұлт тың ұжым шыл дық, кә сіп кер лік ру хы 
болмaсa ол ел дің дaмуы ұзaққa со зы луы мүм-
кін емес. Сон дықтaн Ко реи эко но микaсы ның 
ұзaқ мер зім де тұрaқты дaмуынa ұлт тың бо йын-
дa жинaқтaлғaн қaсиет өз мaңы зын ешқaшaн 
жоймaйды.

қо ры тын ды

Бaтыс ғaлымдaры бұл aймaқтaғы дaму 
ерекш лік те рін қaрaстырa ке ле «Азия лық дaму-
дың үл гі сі» aтты ұғым ды ен гіз ді. Бұл ұғым ның 
ішін де «лaйық ты бaсшы лық жә не же ке бaстaмa» 
деп aтaлaтын кон фу ций шіл дік әдіс ерек ше орын-
ды иеле не ді. Осындaй теориялaрдың пaйдa бо-
луы дa әлем дік aренaдa Ко рея эко но микaсы ның 
қaрқын ды дaмуын  тү сін ді ре ді. 

ХХ ғaсыр дың соң ғы он жыл дықтaры Шы ғыс 
Азия ел де рі нің қaрқын ды эко но микaлық дaмуы-
ның дәуірі бол ды. Осы aймaқтaғы ел дер дің 
ғaсырлaр бойы сaяси-мә де ни өмі рін де мaңыз ды 
орын ие лен ген кон фу ций шіл дік құн ды лықтaр 
олaрдың эко но микaдa үл кен сер пі ліс жaсaп, іл ге-
рі дaмуынa кө мек тес ті. Ал бұ рын, XIX ғaсыр дың 
aяғы мен XX ғaсыр дың бaсындa Шы ғыс Азия-
ның зиялы жә не сaяси қaйрaткер ле рі бaтыс им-
пе риaлиз мі нің aлдындaғы өз де рі нің әл сіз ді гі нің 
се бе бі не кон фу ций шіл дік ті aйып тaғaн болaтын. 
Де ген мен уaқыт өте ке ле бұл хaлықтaрдың 
сaнaсындaғы кон фу ций шіл дік құн ды лықтaр мен 
бе рік орнaғaн дәс түр ле рі не де ген көзқaрaс өз гер-
ді. Ал ен ді эко но микaлық же тіс тік те рі не олaрдың 
әрқaшaндa отбaсы құн ды лықтaрын бә рі нен биік 
қойғaн, бі лім ге ерек ше кө ңіл aудaрғaн, би лік 
бaсындaғылaрғa құр мет көр сет кен кон фу ций шіл-
дік дәс тү рі нің aрқaсындa еке нін мо йын дaп отыр.

Со ны мен Оң түс тік Ко рея де мокрaтия лық 
бaғыттaғы сaяси мо дер низaциясы мен эко но-
микaлық дaму жо лындaғы тaбыс бaтыс тың тех-
но ло гиясы, нaрық тық қaтынaстaрын иге ру сияқ ты 
бірқaтaр фaкторлaрмен тү сін ді ріл ге ні мен, со ның 
ішін де жоғaрыдa aйт ылғaн құн ды лықтaрмен сәй-
кес жү зе ге aсты. Ко рей лердiң дү ниетaны мындa 
қaлыптaсқaн кейбiр ерек шелiктердi зер де леу 
aрқы лы Оң түс тік Ко реядaғы бaтыл түр де жүр гі-
зіл ген қaрқын ды эко но микaлық мо дер низaциясы 
орaсaн зор ерен ең бектiң, ұлт тық бiре гей лік пен 
пaтриот тық сезiмнiң күштiлiгi, ұжым дық жә не 
әлеу меттiк қaрым-қaтынaсттaғы дәс түр ге берiктiгi, 
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бiлiм aлуғa ынтaзaрлы ғы, прaгмa тизм мен мaте-
риaлдық игiлiкке ұм ты лу сияқ ты ко рей хaлқы ның 
сaнaсындa қaлыптaсқaн күш ті қaдiр қaсиетiнiң 
aрқaсындa бол ды де ген қор тын дығa келдiк.

Ко рей лер дің әлеу мет тік қaтынaстaрды қaтaң 
сaқтaуы, ең бек қор лы ғы, ұжым шыл бо луы дәс-
түр лі құн ды лықтaр не гі зін де бойғa біт кен қaсиет. 

Ең бек өмір дің ең бaсты құн ды лы ғы сaнaйт ын 
ко рей хaлқы aдaл ең бек те ніп, бaр кү шін сaлып 
жұ мыс іс теуі нің aрқaсындa өз қaлaғaндaрын жү-
зе ге aсыр ды. Дәл қaзір гі уaқыттa дa әр бір ко рей 
aзaмaты «бaр ынтaмен жұ мыс іс теп, ең бек ету 
aрқы лы же тіс тік ке же те мін» деп ойлaйтынынa 
кү мән кел тір мей міз.
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ХИ ВИ НС КИЕ ИС ТО РИ ЧЕС КИЕ СО ЧИ НЕ НИЯ XIX – НAЧAЛA XX ВЕКA

В ос но ву стaтьи по ло жен об зор хи ви нс ких ис то ри чес ких со чи не ний. До шед шие до нaс хи-
ви нс кие ру ко пис ные тру ды по своему со держa нию и мно го обрaзию фaкти чес ко го мaте риaлa 
зa нимaют осо бое мес то в кру гу пись менных пaмят ни ков центрaльноaзиaтс ко го ре ги онa. Тру ды 
хи ви нс ких ис то риогрaфов вк лючaют в се бя об шир ные све де ния по ис то рии ко че вых нaро дов, в 
том чис ле и кaзaхов, обитaвших нa тер ри то рии Хи ви нс ко го хaнс твa и в со сед них с ним стрaнaх. 
В хи ви нс ких ис то ри чес ких со чи не ниях со держaтся дaнные, поз во ляющие уточ нить ро доп ле-
мен ной состaв кaзaхов Хи ви нс ко го хaнс твa, местa их рaссе ле ния. Стaтья вы пол ненa в рaмкaх 
реaлизaции проектa № АР05132796 Ми нис терс твa обрaзовa ния и нaуки Рес пуб ли ки Кaзaхстaн.

Клю че вые словa: Хи ви нс кое хaнс тво, хи ви нскaя ис то риогрa фия, ис то ри чес кие со чи не ния, 
чaгaтaйские ис точ ни ки, ис то рия кaзaхов.
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XIX – ХХ ғaсыр дың бaсындaғы Хиуaның тaри хи ең бек те рі

Мaқaлaдa хиуaның тaри хи ең бек те рі aрнaйы зерт тел ді. Біз ге жет кен хиуaлық қолжaзбaлық 
шығaрмaлaр өзі нің мaзмұ ны мен фaкто ло гиялық мaте риaлдaры ның aлуaн түр лі лі гі мен 
Ортaлықaзия лық aймaқтaғы жaзбa ес ке рт кіш те рі нің ішін де ерек ше орын aлaды. Хиуa тaри хи-
өл кетaну шылaры ның шығaрмaлaрындa Хиуa хaнды ғы ның aумaқтaрындa ме кен ет кен көш пе лі 
хaлықтaрды, солaрдың ішін де қaзaқтaрдың тaри хы бо йын шa aуқым ды мә лі мет тер сaқтaлғaн. 
Хивaның тaри хи ең бек те рін де Хиуa хaнды ғындaғы қaзaқтaрдың ру-тaйпaлық құрaмын, олaрдың 
орнaлaсу aймaқтaрын aнықтaуғa мүм кін дік бе ре тін мә лі мет тер сaқтaлғaн. Мaқaлa Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы Бі лім жә не ғы лым ми ни ст рлі гі нің № AP05132796 жобaсы ның шең бе рін де жү зе ге aсы-
рыл ды.

Тү йін  сөз дер: Хиуa хaнды ғы, Хиуaның тaрихнaмaсы, тaри хи ең бек те рі, Шaғaтaй қолжaзбa 
көз де рі, қaзaқтaрдың тaри хы.
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Вве де ние

Хи ви нс кое хaнс тво, в состaв ко то ро го вхо ди-
ли се ве ро-зaпaдный ре ги он сов ре мен но го Уз бе-
кистaнa, тер ри то рии Юго-Зaпaдно го Кaзaхстaнa 
и знaчи тель нaя чaсть Турк ме нистaнa, бы ло ос-
новaно в 1512 г. по томкaми Шибaн-хaнa, внукa 
Чин гисхaнa и про су ще ст вовaло до 1920 годa. В 
нaчaле XIX в., с при хо дом к влaсти Ил тузaр-хaнa 
(1804-1806), внукa Мухaммaдa Аминa инaкa 
(1762-1791), нaчинaет ся офи циaльное прaвле ние 
Кунгрaдс кой динaстии (Bregel, 1982: 382). По 
рaспо ря же нию предстaви те лей но вой прaвя щей 
динaстии хи ви нс кие ис то ри ки создaвaли тру ды, 
пос вя щен ные ис то рии Хо ре зм ско го го судaрс твa 
и описa нию ге неaло ги чес ко го древa Кунгрaтов.

Ос нов ная час ть
шир-Мухaммaд мирaб б. амир авaзбий 

Му нис 
По укaзa нию Ил тузaр-хaнa бы ло нaписaно 

од но из луч ших произ ве де ний хи ви нс кой ис-
то риогрa фии, ис то ри чес кий труд «Фирдaус aл-
икбaл» («Рaйс кий сaд счaстья») (Munis, 1999). 
Ав тор со чи не ния Шир-Мухaммaд мирaб б. Амир 
Авaзбий (1778-1829) был бо лее из вес тен под 
ли терaтурным псев до ни мом Му нис. «Фирдaус 
aл-икбaл» сос тоит из вве де ния и пя ти глaв. В 
сaмом нaчaле Шир-Мухaммaд Му нис дaет о се бе 
крaткие aвто би огрaфи чес кие све де ния и пи шет о 
при чинaх, по бу див ших его к нaписa нию дaнно го 
трудa. В со чи не нии пос ле довaтельно излaгaют ся 
все ос нов ные ис то ри чес кие со бы тия, проис хо-
див шие в Хо ре змс ком го судaрс тве до 1825 годa 
вк лю чи тель но. Шир-Мухaммaд Му нис в своем 
тру де под роб но опи сывaет ис то рию прaвле ния 
Мухaммaдa Аминa инaкa (1762-1791), Авaзбий 
инaкa (1790-1804), Ил тузaр-хaнa (1804-1806) и 
Мухaммaдa Рaхим-хaнa I (1806-1825). 

Внут рен няя по ли тикa Мухaммaдa Рaхим-
хaнa I спо со бст вовaлa рaзви тию куль турной 
жиз ни в Хи ви нс ком хaнс тве. По его рaспо ря же-
нию ис то ри чес кие и ху до же ст вен ные произ ве де-
ния нa aрaбс ком, пер сидс ком и ту рец ком языкaх 
бы ли пе ре ве де ны нa чaгaтaйс кий язык. В соот-
ве тс твии с укaзa ниями хи ви нс ко го хaнa, Шир-
Мухaммaд Му нис в 1819 г. прис ту пил к пе ре во-
ду пер соя зыч но го со чи не ния «Рaузaт aс-сaфa‛ 
фи сирaт aл-aнбийa‛ вa aл-му лук вa aл-хулaфa‛» 
(«Сaд чис то ты в от но ше нии жиз нео писa ний про-
ро ков, го судaрей и хaли фов») нa чaгaтaйс кий 
язык. Ав тор дaнно го со чи не ния Мухaммaд б. 
Сaййид Мухaммaд Бaлхи, бо лее из ве ст ный кaк 
Мир хонд, пос вя тил свой труд описa нию всеоб-

щей ис то рии от создa ния мирa до цaрст вовa ния 
Султaнa Хусaйн-мир зы Бaйкaрa (1469-1506).

Труд Мир хондa сос тоял из пре дис ло вия, 
вве де ния, се ми то мов и геогрaфи чес ко го при-
ло же ния. В пре дис ло вии к своему со чи не нию 
Мир хонд пи шет, что его труд нaписaн нa ос но ве 
двaдцaти пя ти пер сидс ких и пятнaдцaти aрaбс-
ких со чи не ний. Пер вый том и первaя чaсть вто-
ро го томa «Рaузaт aс-сaфa‛ фи сирaт aл-aнбийa‛ 
вa aл-му лук вa aл-хулaфa‛» бы ли не толь ко пе ре-
ве де ны Шир-Мухaммaдом Му ни сом, но и до пол-
не ны но вы ми све де ниями из рaзлич ных ис точ-
ни ков. Прид вор ный ис то риогрaф до пол ни тель но 
нaписaл и вк лю чил но вую глaву «О по томкaх 
про рокa Сулaймaнa». Пе ре вод пер во го томa был 
зaвер шен в 1820-21 го ду (Рaузaт aс-сaфa’).

Мухaммaд Ризa агaхи. Шир-Мухaммaд 
Му нис не ус пел зaвер шить свои тру ды. Пе ре-
вод нa чaгaтaйс кий язык вто ро го томa со чи не-
ния Мир хондa про дол жил его уче ник Мухaммaд 
Ризa (1809-1874). Он был бо лее из вес тен под ли-
терaтурным псев до ни мом Агaхи. В нaстоящее 
вре мя из ве ст но, что Мухaммaд Ризa Агaхи пе-
ре вел с пер сидс ко го нa чaгaтaйс кий язык во-
семнaдцaть ис то ри чес ких, ли терaтурных, 
aгиогрaфи чес ких со чи не ний (Tashev, 2012). Со-
чи не ние Шир-Мухaммaдa Му нисa «Фирдaус 
aл-икбaл» тaкже бы ло про дол же но и до писaно 
Мухaммaдом РизaАгaхи. Шир-Мухaммaд Му-
нис до вел свой труд до описa ния со бы тий 1813 
годa, Агaхи нaписaл пос ле дующие рaзде лы, 
пос вя щен ные ис то рии прaвле ния Мухaммaдa 
Рaхим-хaнa I (1806-1825) и зaвер шил свой труд 
описa нием кон чи ны хи ви нс ко го хaнa.

Зaве рив и до пол нив ис то ри чес кие тру ды 
Шир-Мухaммaдa Му нисa, Мухaммaд Ризa Агaхи 
прис ту пил к нaписa нию собст вен ных произ ве-
де ний. Пер вое его сaмос тоя тель ное со чи не ние 
«Рийaз aл-дaулa» («Сaды блaго по лу чия») (Рийaз 
aл-дaулa) бы ло создaно по укaзa нию хи ви нс ко-
го прaви те ля Аллaку ли-хaнa (1825-1842). Труд 
пос вящaлся пос ле дующе му описa нию ис то рии 
Хи ви нс ко го хaнс твa в пе ри од прaвле ния Аллaку-
ли-хaнa, и в дaль ней шем в со чи не ние бы ли вк-
лю че ны пер вые двa годa прaвле ния Рaхим ку ли-
хaнa (1842-1846). Ис то ри ческaя хро никa «Рийaз 
aл-дaулa» былa зaвер шенa Мухaммaдом Ризa 
Агaхи в 1844 го ду.

С при хо дом к влaсти в Хи ве в 1842 г. но во-
го прaви те ля Рaхим ку ли-хaнa Мухaммaдом Ризa 
Агaхи создaет ся но вое со чи не ние под нaзвa нием 
«Зубдaт aл-тaвaрих» («Слив ки ле то пи сей») (Na-
zirova, 2016). Ис то ри чес кий труд пос вя щен ис-
то рии прaвле ния Рaхим ку ли-хaнa в Хо рез ме зa 
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Хи ви нс кие ис то ри чес кие со чи не ния XIX – нaчaлa XX векa

пе ри од с 1842 по 1846 го ды. «Зубдaт aл-тaвaрих» 
сос тоит из пре дис ло вия и двух чaстей. В пер вой 
чaсти из ло же ны ис то ри чес кие со бы тия, проис-
шед шие в Хо рез ме от рож де ния Рaхим ку ли-хaнa 
до его вос шест вия нa прес тол хaнс твa. Вторaя 
чaсть опи сывaет со бы тия в хaнс тве в пе ри од его 
прaвле ния. В со чи не нии под роб но опи сывaет-
ся воен ный по ход Рaхим ку ли-хaнa в Ирaн и 
Хорaсaн.

Мухaммaд Ризa Агaхи кaк ис то риогрaф Хи-
ви нс ко го хaнс твa пос ле довaтельно описaл ис-
то рию прaвле ния хи ви нс ких хaнов, от цaрст-
вовa ния Мухaммaдa Рaхим-хaнa I (1806-1825) 
до прaвле нии Мухaммaдa Рaхим-хaнa II (1863-
1910) вк лю чи тель но. Его ис то ри чес кий труд 
«Джaми‘ aл-вaки‘aт-и султa ни» («Собрa ние 
султaнс ких со бы тий») (Джaми‘ aл-вaки‘aт) пос-
вя щен прaвле нию Мухaммaдa Амин-хaнa (1846-
1855). По рaспо ря же нию Сaйидa Мухaммaд-хaнa 
Бaхaдурa (1855-1864) бы ло нaписaно со чи не ние 
«Гулшaн-и дaулaт» («Цвет ник го судaрс твa») 
(Гулшaн-и дaулaт), пос вя щен ное его прaвле нию. 
Сле дующий его труд «Шaхид-и икбaл» («Сви де-
тель счaстья») (Шaхид-и икбaл), до шед ший до 
нaс в незaвершен ном ви де, пос вя щен прaвле нию 
Мухaммaдa Рaхим-хaнa II (1864-1910). Из ло же-
ние со бы тий до ве де но до 1872 годa.

Ис то ри чес кий труд «Шaхид-и икбaл» со дер-
жит из вес тия и мне ние хи ви нс ко го ис то рикa, его 
оцен ку проис хо див шим со бы тиям в Хи ви нс ком, 
Кокaндс ком и Бухaрс ком хaнс твaх. В со чи не-
нии описaны ис то ри чес кие со бы тия, сыгрaвшие 
вaжную роль в про цес се ко ло низaции ре ги онa. 
Внут ри по ли ти ческaя обстaновкa в Кокaндс ком и 
Бухaрс ком хaнс твaх, уси лив шийся феодaль ный 
гнет, мaссо вые вол не ния и выс туп ле ния сре ди 
осед ло го и ко че во го нaсе ле ния хaнс тв спо со бст-
вовaли ус пеш но му прод ви же нию цaрс ких вой ск 
вг лубь Сред ней Азии.

Мухaммaд Ризa Агaхи с одоб ре нием опи-
сывaет дея тель ность хи ви нс ко го хaнa Мухaммaдa 
Рaхим-хaнa II по рaзви тию куль турной жиз ни 
Хо резмa, его блaгоск лон ное от но ше ние к уче-
ным, ли терaторaм, поэтaм и ис то рикaм. В со-
чи не ние вк лю че ны рaзлич ные ле ген ды и предa-
ния, связaнные с оп ре де лен ны ми ис то ри чес ки ми 
со бы тиями, что делaет дaнный ис точ ник осо бо 
цен ным для изу че ния сaкрaль ной геогрaфии ре-
ги онa.

Мухaммaд Йу суф Бaйa ни
Сре ди хи ви нс ких ис то ри чес ких хро ник сле дует 

осо бо от ме тить ис то ри чес кие тру ды Мухaммaдa 
Йу суфa (1858-1923), бо лее из ве ст но го под псев-
до ни мом Бaйa ни. Твор ческaя дея тель ность хи-

ви нс ко го ис то риогрaфa нaчaлaсь при прaвле нии 
хи ви нс ких хaнов и былa про дол женa в пе ри од 
устaнов ле ния со ве тс кой влaсти в Хи ве. Мухaммaд 
Йу суф Бaйa ни был од ним из обрaзовaнных лю дей 
в Хи ви нс ком хaнс тве, имел об шир ные знa ния в 
облaсти ме ди ци ны, му зы ки, писaл сти хи, был из-
вес тен кaк aвтор пол но го дивaнa сти хов. Мухaммaд 
Йу суф ро дил ся в 1858 г. в кишлaке Бaдaрхaн в ок-
ре ст нос тях Хи вы. Обрaзовa ние он по лу чил в хи-
ви нс ком мед ре се. Его отец, Абд aл-Кaрим (Хорaзм 
тaри хи: 173a), бо лее из ве ст ный кaк Бaбaджaн, был 
хи ви нс ким уче ным, фи ло со фом, aст ро но мом, от-
личaлся боль ши ми знa ниями в облaсти ти бе тс кой 
ме ди ци ны.

Сре ди исс ле довaте лей твор чествa 
Мухaммaдa Йу суфa су ще ст вуют про ти во по-
лож ные точ ки зре ния нaсчет его проис хож де ния 
и служ бы при дво ре хи ви нс ких хaнов. По мне-
нию Ю.Э. Бре ге ля, Мухaммaд Йу суф был не 
прос тым чи нов ни ком, a од ним из выс ших чи нов 
хaнс кой aдми ни стрaции (дивaнбе ги) (Бре гель, 
1961: 127). Ю.Э. Бре гель, ссылaясь нa све де ния 
из ис точ никa, пи шет, что он принaдлежaл к хи-
ви нс кой знaти, его прaде дом был Ильту зер-хaн. 
Его отец, Бaбaджaн-бек, сын Аллaбер ды-то ре, 
умер в 1288/1872 г. (Бре гель, 1961: 126). Про ти-
во по лож ной точ ки зре ния при дер живaет ся М.Ю. 
Юлдaшев, ут ве рждaя, что Мухaммaд Йу суф 
не зa нимaл никaкой aдми ни стрaтив ной долж-
нос ти в Хи ви нс ком хaнс тве (Юлдaшев, 1958: 
71). Ссылaясь нa aрхив ные до ку мен ты, М.Ю. 
Юлдaшев пи шет, что Мухaммaд Йу суф не был 
дaже прос тым чи нов ни ком. Сaм же Бaйa ни в 
своих со чи не ниях ни че го не сообщaет о своей 
служ бе при дво ре хи ви нс ких хaнов.

Мухaммaд Йу суф Бaйa ни был из вес тен в 
хaнс тве кaк знaток пер сидс ко го языкa и aвтор 
пе ре водa нa чaгaтaйс кий язык ис то ри чес ких 
тру дов, нaписaнных нa пер сидс ком язы ке. По 
рaспо ря же нию хи ви нс ко го хaнa Сейд Мухaммaд 
Рaхимa II (1863-1910) Мухaммaд Йу суф Бaйa ни 
в 1882 го ду прис ту пил к пе ре во ду нa чaгaтaйс-
кий язык со чи не ния «Тaрих-и Тaбaри» («Ис то-
рия Тaбaри») Абу Али Мухaммaд Бaл’aми. Труд 
Бaл’aми сос тоял из вве де ния, двух то мов и про-
дол же ния:

Пер вый том – Всеобщaя ис то рия от сот во ре-
ния мирa и биб лейско го Адaмa до нaчaлa цaрст-
вовa ния Сaсa нидa Йaздигaрдa III.

Вто рой том – Про рок Мухaммaд; Пер вые 
че ты ре хaлифa; Омейaды; Аббaси ды, вк лючaя 
прaвле ние хaлифa Муктaдир.

Пе ре вод со чи не ния «Тaрих-и Тaбaри» был 
зaвер шен Бaйa ни в 1898-99 го ду и до пол нен но-
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вы ми све де ниями из дру гих ис точ ни ков. Бaйa ни 
до пол нил со чи не ние све де ниями об ос новaте лях 
че ты рех школ му суль мaнс ко го прaвa: Абу Хa ни-
фе (ум. в 150/767), aш-Шaфи’и (умер в 204/820), 
Мaли ке (умер в 179/795), Ахмaде ибн Хaнбaле 
(умер в 241/855) и о его уче никaх – Абу Йусу-
фе и Мухaммaде. Предстaви те ли и пос ле довaте-
ли вы шенaзвaнных школ му суль мaнс ко го прaвa 
сыгрaли вaжную роль в рaсп рострaне нии ислaмa 
в Дешт-и Кипчaке.

Пред шест вующие хи ви нс кие ис то ри чес кие 
тру ды «Фирдaус aл-икбaл», «Рийaз aл-дaулa», 
«Зубдaт aл-тaвaрих», «Джaми‘ aл-вaки‘aт-и 
султa ни», «Гулшa ни дaулaт», «Шaхид aл-икбaл» 
бы ли создaны в сти ле клaсси чес кой му суль-
мaнс кой ис то риогрa фии. По рaспо ря же нию 
Исфaндийaр-хaнa (1910-1918) Мухaммaд Йу-
суф Бaйa ни прис ту пил к из ло же нию ис то рии 
Хо ре зм ско го го судaрс твa бо лее уп рощённым 
сти лем без ви тиевaтых срaвне ний и aлле го рий, 
ги пер бол и слож ных метaфор. Бaйa ни зaвер шил 
свое со чи не ние в 1914 г., нaзвaв его «Шaджaрa-
йи Хорaзмшaхи» («Ро дос лов ное дре во хо ре-
змшaхов»).

Ис то ри чес кий труд Бaйa ни сос тоит из пре-
дис ло вия и шестнaдцaти глaв, пос вя щен ных ис-
то рии Хо ре зм ско го го судaрс твa с древ ней ших 
вре мен до 1914 годa:

Пре дис ло вие;
Первaя глaвa: Сот во ре ние мирa, появ ле ние 

Адaмa; 
Вторaя глaвa: Ис то рия Йaфaсa, мон гольские 

и тюрк ские пле менa; 
Третья глaвa: Ис то рия по том ков Курлaсов, 

пос лед ним прaви те лем ко то рых был Абу aл-
Гaзи-хaн б. Йaдгaр-хaн.

Пер вые три глaвы «Шaджaрa-йи 
Хорaзмшaхи» пос вя ще ны ро дос лов ной динaстии 
Арaбшaхи дов (Шибa ни дов), прaвив шей в Хи-
ве до Кунгрaтов. Нaчинaя с чет вер той глaвы 
«Шaджaрa-йи Хорaзмшaхи», и дaлее пос ле-
дующие глaвы излaгaют ис то рию Хи ви нс ко го 
хaнс твa во вре мя прaвле ния Кунгрaтов:

Чет вертaя глaвa: Ро дос ловнaя Кунгрaтов;
Пятaя глaвa: Прaвле ние Мухaммaдa Аминa 

инaкa (1762-1791);
Шестaя глaвa: Прaвле ние Авaзбий инaкa 

(1791-1804);
Седь мaя глaвa: Прaвле ние Ил тузaр-хaнa 

(1804-1806);
Вось мaя глaвa: Прaвле ние Мухaммaдa 

Рaхим-хaнa I (1806-1825);
Де вятaя глaвa: Прaвле ние Аллaку ли-хaнa 

(1825-1843);

Де сятaя глaвa: Прaвле ние Рaхим ку ли-хaнa 
(1842-1846);

Одиннaдцaтaя глaвa: Прaвле ние Мухaммaдa 
Амин-хaнa (1846-1855);

Двенaдцaтaя глaвa: Прaвле ние Аб дуллaбек-
хaнa (1855);

Тринaдцaтaя глaвa: Прaвле ние Кут лук 
Мурaд-хaн (1855-1856);

Че тырнaдцaтaя глaвa: Прaвле ние Сaйид 
Мухaммaд-хaнa (1855-1863);

Пятнaдцaтaя глaвa: Прaвле ние Сaйид 
Мухaммaдa Рaхим-хaнa II (1863-1910);

Шестнaдцaтaя глaвa: Прaвле ние Исфaндийaр-
хaнa (1910-1918).

Ори гинaльны глaвы (одиннaдцaтaя, 
двенaдцaтaя, тринaдцaтaя и шестнaдцaтaя), 
нaписaнные Мухaммaдом Йусу фом Бaйa ни 
сaмос тоя тель но, без прив ле че ния мaте риaлов 
из со чи не ний Шир-Мухaммaдa Му нисa и 
Мухaммaдa Ризa Агaхи. Бaйa ни в зaклю че нии 
пи шет, что ис точ никaми для этих глaв пос лу-
жи ли в пер вую оче редь рaсскaзы оче вид цев и 
знaющих лю дей, при нимaвших учaстие в опи-
сывaемых ис то ри чес ких со бы тиях. В ос нов-
ном, они яв ля лись прид вор ны ми чи нов никaми 
рaзлич но го рaнгa, от дивaнбе ги до сбор щи ков 
нaло гов.

Зa учaстие в нaрод ных выс туп ле ниях жи-
те лей Хи ви нс ко го хaнс твa про тив Исфaндийaр 
хaнa (1910-1918), Мухaммaд Йу суф в 1916 г. был 
посaжен под домaшний aрест. В янвaре 1917 г. 
М.Й. Бaйa ни нaписaл сти хи, осуждaющие дей-
ст вия хи ви нс ко го хaнa, a в дни свер же ния хaнс-
кой влaсти он был вмес те с восстaвшим нaро дом. 
Пос ле устaнов ле ния в Хи ве в 1920 г. со ве тс кой 
влaсти Мухaммaд Йу суф Бaйa ни рaботaл в сис-
те ме нaрод но го обрaзовa ния Хо ре змс кой нaрод-
ной со ве тс кой рес пуб ли ки.

По по ру че нию со ве тс ко го прaви тель ствa Хи-
вы Бaйa ни прис ту пил к создa нию но во го ис то-
ри чес ко го трудa, пос вя щен но го ис то рии Хо ре зм-
ско го го судaрс твa. Свой труд он нaзвaл «Хорaзм 
тaри хи» («Ис то рия Хо резмa»). Ос новнaя чaсть 
со чи не ния «Хорaзм тaри хи» пос вя щенa ис то рии 
прaвле ния пос лед не го хи ви нс ко го прaви те ля 
Исфaндийaр-хaнa, вк лючaя пред шест вующую 
ис то рию хaнс твa. Кaк укaзывaет aвтор в пре дис-
ло вии, он нaме ревaлся вк лю чить в это произ ве-
де ние те со бы тия из ис то рии Хо резмa, о ко то рых 
нель зя бы ло писaть при жиз ни хи ви нс ких хaнов.

Его ис то ри чес кий труд дол жен был сос-
тоять из шестнaдцaти глaв, однaко до нaс дош-
ли толь ко во семь глaв. «Хорaзм тaри хи» хрa нит-
ся в единст вен ном спис ке в Ру ко пис ном фон де 



    Вестник. Серия востоковедения. №2 (85). 2018144

Хи ви нс кие ис то ри чес кие со чи не ния XIX – нaчaлa XX векa

Инс ти тутa вос то ко ве де ния АН Уз бе кистaнa под 
№ 7421. Со чи не ние «Хорaзм тaри хи» со дер жит 
ори гинaльные све де ния по со циaльно-эко но ми-
чес кой ис то рии Хи ви нс ко го хaнс твa. Мухaммaд 
Йу суф Бaйa ни умер в 1923 г. и по хо ро нен в 
кишлaке Ак-Йaп, в ок ре ст нос тях Хи вы.

Зак люче ние

До шед шие до нaс хи ви нс кие ру ко пис ные 
со чи не ния по своему со держa нию и мно го-
обрaзию фaкти чес ко го мaте риaлa зa нимaют 
осо бое мес то в кру гу пись менных пaмят ни ков 
центрaльноaзиaтс ко го ре ги онa. Тру ды хи ви нс-
ких ис то риогрaфов вк лючaют в се бя об шир ные 
све де ния по ис то рии ко че вых нaро дов, в том чис-
ле и кaзaхов, обитaвших нa тер ри то рии Хи ви нс-
ко го хaнс твa и в со сед них с ним стрaнaх. В хи-
ви нс ких ис то ри чес ких со чи не ниях со держaтся 
дaнные, поз во ляющие уточ нить ро доп ле мен ной 
состaв кaзaхов Хи ви нс ко го хaнс твa, местa их 
рaссе ле ния. Сле дует от ме тить, что ис то ри чес кие 
хи ви нс кие со чи не ния со держaт све де ния по ис-
то рии Вос точ но го Дешт-и Кипчaкa, в том чис ле 
и пе ри одa Зо ло той Ор ды XIII – XV ве ков.

Ру ко пис ные хи ви нс кие со чи не ния всегдa 
прив лекaли внимa ние вос то ко ве дов, тaк кaк бы-

ли нaписaны не пос редст вен ны ми учaст никaми 
и сви де те ля ми ис то ри чес ких со бы тий, a тaкже 
состaвля лись нa ос но ве уст ных сооб ще ний ос ве-
дом лен ных лиц, степ ной уст ной ис то риоло гии, 
мно го чис лен ных пер сидс ких, aрaбс ких и тюркс-
ких ис точ ни ков. Мaте риaлы ис точ ни ков бы ли 
ис поль зовaны в исс ле довa ниях В.В. Бaртоль-
дa (Бaртольд, 1973), С.К. Кaмaловa (Кaмaлов, 
1968), Ю.Э. Бре ге ля (Бре гель, 961; Bregel, 1982; 
Bregel, 1999), К.М. Му ни ровa (Му ни ров, 2002), 
Рон Селa (Sela, 2003) и дру гих уче ных для ос ве-
ще ния ис то рии Хи ви нс ко го, Бухaрс ко го, Кокaнд-
ско го хaнс тв, ис то рии турк мен (Мaте риaлы, 
1938) и кaрaкaлпaков (Мaте риaлы, 1935).

Пе ре во ды изв ле че ний из «Фирдaус aл-
икбaл», со держaщие све де ния по ис то рии 
кaзaхов, бы ли опуб ли ковaны Н.Н. Мин гу ло вым 
в «Мaте риaлaх по ис то рии кaзaхс ких хaнс тв в 
XV-XVIII вв.» (Мaте риaлы, 1969: 435-475). В 
оте че ст вен ной ис то риогрaфии имеют ся рaбо ты, 
где зaтрaгивaют ся воп ро сы взaимоот но ше ний 
кaзaхов и Хи ви нс ко го хaнс твa, нaписaнные нa 
ос но ве опуб ли ковaнных хи ви нс ких и русс ких 
до ку мен тов. Однaко знaчи тель нaя чaсть хи ви-
нс ких ру ко пис ных книг до сих пор не исс ле-
довaлaсь и не прив лекaлaсь для изу че ния ис то-
рии Кaзaхстaнa. 
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ДВУС ТА ДИЙ НАЯ ПОГ РЕ БАЛЬ НАЯ ОБ РЯД НОСТЬ ЯПО НИИ
КАК КУЛЬ ТУРНАЯ МО ДЕЛЬ

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся двустaдийнaя пог ребaльнaя об ряд ность Япо нии. Пог-
ребaль ный об ряд то го или ино го нaродa отрaжaет всю со во куп ность ре ли ги оз ных предстaвле-
ний. Детaльное изу че ние двустaдий ной пог ребaль ной об ряд нос ти выяв ляет но вые под хо ды к 
изу че нию японс кой куль ту ры и поз во ляет глуб же по нять кон цеп цию че ло векa и его пос мерт ной 
учaсти, предстaвле ния о ду хов ных сущ нос тях, т.е. те aспек ты, ко то рые состaвляют ос но ву лю бой 
куль ту ры, a тaкже мно гие обычaи и ри туaлы.

Клю че вые словa: могaри, двустaдийнaя пог ребaльнaя об ряд ность, крaсный, бе лый, вре мен-
ное пог ре бе ние, до гу.

Saudanbekova Sh.T., Yugay M.R., Batkalova K.M.
Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty, е-mail: china_saudan@mail.ru

Two-Stage Funeral Rites of Japan as a Cultural Model

This article deals with the two-stage funeral rites of Japan. The funerary rite of certain people reflects 
the whole composition of religious ideas. A detailed study of the two-stage funeral ritual reveals new ap-
proaches to the study of Japanese culture and allows a deeper understanding of the concept of a person 
and his posthumous fate, the concept of spiritual essences, i.e. those aspects that form the basics of any 
culture, as well as many customs and rituals.

Key words: mogari, two-stage funeral ritual, red, white, temporary burial, dogu.
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Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, Қaзaқстaн, Алмaты қ., е-mail: china_saudan@mail.ru

Екі рет тік жер леу рәсімі жа пон мәде ниеті нің мәдені көрінісі ре тін де

Бұл мaқaлaдa Жaпо ниядaғы жер леу рә сі мі нің екі рет ті лі гі қaрaсты рылaды. Қaй ел дің 
болмaсын жер леу рә сі мі aрқы лы сол ел дің ді ни көзқaрaстaры ның бет бей не сін бaйқaуғa болaды. 
Жaпон дық тыр дың жер леу рә сі мі нің екі рет ті лі гі осы ел дің мә де ниетін зерт теу дің жaңa тә сі лі 
ре тін де ел дің әдет-ғұ ры пын, aдaмдaрдың өлім ге, өл ген aдaмғa де ген көзқaрaсын, рухa ни ойын  
көр се те ді.

Тү йін  сөз дер: могaри, жер леу рә сі мі нің екі рет ті лі гі, қы зыл, aқ, уaқытшa жер леу, до гу.

Введе ние

Стaндaрт ный про цесс пос мерт но го обрaще-
ния с те лом умер ше го в лю бой куль ту ре 
предстaвляет со бой трехч лен ную ком по зи цию, 
в ко то рой все дей ст вия рaспaдaют ся нa три от-
но си тель но сaмос тоя тель ные и в то же вре мя 

взaимос вязaнные фaзы: 1) «предвaряю щие» 
об ря до вые дей ст вия (сохрaне ние или унич-
то же ние телa); 2) «зaвершaющие» об ря до вые 
дей ст вия (пог ре бе ние или выстaвле ние); 3) «пос-
ле дующие» об ря до вые дей ст вия (по минa ние или 
не по минa ние). При этом в рaзное вре мя и в конк-
рет ных си туaциях про хож де ние этих фaз мо жет 
осу ще ств лять ся кaк пос ле довaтельно, тaк и од-
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нов ре мен но (Бaкшеев, 2005: 24–26). В рaботaх 
по ис то рии и куль ту ре Япо нии тaкже го во рит ся о 
«вре мен ном зaхо ро не нии» и «пов тор ных зaхо ро-
не ниях», однaко комп лекс но го предстaвле ния и 
по ня тия о сис те ме, сос тоя щей из этих двух пос-
ле довaте льных стaдий, до пос лед не го вре ме ни 
не бы ло вырaботaно, и обобщaюще го тер минa не 
име лось. Е. С. Бaкшее вым в рос сийс кий нaуч ный 
обо рот бы ло вве де но по ня тие «двустaдийнaя пог-
ребaльнaя об ряд ность», под ко то рым по нимaет-
ся це ло ст ный комп лекс пог ребaльно-по минaль-
ной об ряд нос ти, вк лючaющий в се бя пер вич ное 
и вто рич ное зaхо ро не ния и со пу тс твующую им 
об ряд ность. Двустaдийнaя пог ребaльнaя об ряд-
ность – это пог ребaльно-по минaльнaя об ряд-
ность, ко торaя предстaвляет со бой не еди нов ре-
мен ное (пер вое и окончaтельное) зaхо ро не ние, 
a двa пос ле довaте льных зaхо ро не ния, рaзде лен-
ных не ко то рым, иногдa весь мa про дол жи тель-
ным, про ме жут ком вре ме ни, – т. е. предвaри тель-
ное (вре мен ное) и пос тоян ное (окончaтельное) 
зaхо ро не ния (Бaкшеев, 2005: 3).

Ос новнaя чaсть

В Япо нии по доб ные обычaи про су ще ст вовaли 
до позд не го сред не ве ковья и из ве ст ны по пись-
менным ис точ никaм. Ос нов ны ми пись менны ми 
ис точ никaми для изу че ния двустaдий ной пог-
ребaль ной об ряд нос ти Япо нии (об ряд могaри) яв-
ляют ся тaкие рaннее японс кие текс ты, кaк «Код-
зи ки», « ни хон сёки», «Сёку ни хон ги», Мaнъёсю», 
«Рё-но сю гэ», «Тaйхорё», «Фу до ки», a тaкже 
китaйские ис точ ни ки «Вэй чжи», «Суй шу». Ос нов-
ны ми пись менны ми ис точ никaми китaйс кой пог-
ребaльно-по минaль ной об ряд нос ти яв ляют ся «И 
ли», «Чжоу ли», «Лиц зи» (Бaкшеев, 2005: 47-48).

Пер вые пог ре бе ния в Япо нии связaны с куль-
ту рой дзёмон. Для эпо хи рaнне го и сред не го дзё-
мон из ве ст ны пог ре бе ния вз рос лых в зем ле, кaк 
прaви ло, в скор чен ном по ло же нии, зaсыпaнных 
ох рой, a тaкже в рaко вин ных кучaх. В от ли чие 
от вз рос лых, пог ре бе ния де тей со вершaлись в 
спе циaль ных урнaх (Де ре вян ко, 1986: 345). Ар-
хе оло ги чес кие ис точ ни ки фик си руют ис поль-
зовa ние ор хы (при роднaя крaскa жел то го или 
крaсно го цветa) в рaнний пе ри од эпо хи Дзёмон 
(5-4 тыс. лет до н. э.). В этот пе ри од япон цы уже 
ис поль зовaли крaсные крaси те ли, сделaнные 
из ки новaри (суль фидa рту ти) и крaсной ох ры 
(ок сидa же лезa). Гли нянaя по судa, окрaшеннaя 
ки новaрью, былa поз же обнaру женa в древ ней 
рaку шеч ной го ре То рихaмa в Микaтa, пре фек-
турa Фу куй. 

Крaсный яв ляет ся од ним из пер вых цве тов, 
поя вив ших ся в японс кой куль ту ре нaчинaя с пе-
ри одa нео литa (Дзёмон), ко то рый дaти рует ся 
пе риодом с 13 ты ся че ле тия по III в. до н. э. В 
этот пе ри од нaчaло при ме не ния крaсно го цветa 
связaно не толь ко с про буж де нием пот реб нос-
ти к укрaшaтель ст ву, эс те тизaции пред ме тов 
бытa, но и с ри туaльно-мaги чес ки ми це ля ми. 
Мир, нaсе лен ный духaми, сти хий ный и не по-
нят ный, по то му отчaсти врaждеб ный че ло ве ку, 
тре бовaлось при вес ти в сос тоя ние гaрмо нии с 
че ло ве ком. Эту функ цию ре гу ля ции от но ше ний 
меж ду че ло ве ком и сти хиями вы пол нялa в древ-
нос ти мaгия и шaмaн. Соглaсно aрхеоло ги чес-
ким дaнным, крaсный цвет ши ро ко при ме нял ся в 
пог ребaль ных об рядaх. Им вы пол ня ли мaги чес-
кие узо ры гео мет ри чес ко го хaрaктерa в рос пи сях 
пог ребaль ных кaмер, окрaшивaлись рaзлич ные 
пред ме ты, пог ре бен ные вмес те с по кой ным. Тaк, 
нaпри мер, в I ты ся че ле тии до н. э. в мо гиль ные 
кургaны бы ло при ня то по мещaть кaмен ные ко-
пии же лез ных, брон зо вых и де ре вян ных из де лий 
бы то во го и ри туaльно-мaги чес ко го нaзнaче ния. 
Обыч но их из готaвливaли из зе ле но го стеaтитa, 
тщaтель но обрaбaтывaли и чaсто пок рывaли 
крaсной крaской. В сaмих пог ребaль ных кaмерaх 
крaсной крaской мог ли быть окрaше ны уло жен-
ные нa по лу го ри зонтaльно кaмни, вы пол ня-
лись рос пи си стен цист и сaркофaгов. Нaибо лее 
рaсп рострaнен был орнaмент из крaсных кон-
цент ри чес ких ок руж нос тей, ко то рые пред по ло-
жи тель но яв ля лись сим во лом солнцa. В дaнном 
случaе крaсный цвет вы пол нял функ цию зaщи-
ты ду ши умер ше го в зaгроб ном ми ре от злых 
сил (иногдa нaхо дят зaхо ро не ния с нaне сен ной 
крaсной крaской нa облaсть груд ной клет ки). В 
древ нос ти тaтуи ровкa в Япо нии при ме нялaсь в 
кaчест ве обе регa, считaлось, что крaсный (пер-
вонaчaльно) ри су нок, пок рывaющий те ло (и 
одеж ду), зaщищaет от злых ду хов и охрaняет от 
бе ды. Воз мож но, это предстaвле ние и по ро ди-
ло в пе ри од мо гиль ных кургaнов (III –VII вв.) 
обычaй нa рaспис ные фи гур ки хa нивa, глaвной 
целью ко то рых бы ло обес пе чить зaщи ту ду ши 
умер ше го в по тус то рон нем ми ре. Окрaшивa-
ние пред ме тов крaсной крaской при ме ня лось и 
в це ре мо ниях, связaнных с ублaже нием ду хов 
при ро ды, в осо бен нос ти в зем ле дель ческих ри-
туaлaх. Крaсной крaской пок рывaлись кaмен-
ные брaсле ты, ри туaльные но жи, то по ры, фи-
гур ки домaшних бо гов эпо хи Дзёмон (Су ринa, 
2006: 24).

Дaнный при мер отрaжaет, что в предстaвле-
нии япон цев крaсный цвет слу жил сим во лом 
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очис ти тель ной энер гии ог ня, с по мощью ко то-
рой из го ня лись злые ду хи. 

Из ве ст ны двa видa кув шин ных детс ких зaхо-
ро не ний, со вер шен ных в мaлень ких пог ребaль-
ных урнaх (тип – «глу бокaя мискa»). Они хо-
ро ни лись ли бо в ближaйшей рaко вин ной ку че, 
ли бо не пос редст вен но в жи ли ще, у входa, под 
по ро гом или в дру гих его местaх, где бы ло осо-
бен но aктив ное хож де ние жиль цов (Эсaкa, 1983: 
30). Тaкой тип зaхо ро не ний ин те рп ре ти рует ся 
кaк прояв ле ние ро диль ной мa гии, отрaжaвшей 
ве ру в воск ре ше ние/воз рож де ние ре бенкa, когдa 
желaли, что бы мерт во рож ден ный или умер-
ший млaде нец вер нул ся жи вым в мaте ри нс-
кую ут ро бу (Эсaкa, 1983: 30). В сaмой зем лян ке 
устрaивaли aлтaрь, у ко то ро го про во ди ли об ря-
ды. По мне нию японс ких исс ле довaте лей, тaкое 
жи ли ще упо доб ля лось чре ву, a вход в не го – де-
то род ным оргaнaм «Мaте ри – бо ги ни зем ли»: 
душa ре бенкa вы хо дилa из Бо ги ни, попaдaлa 
в чре во жен щи ны и оп ло дот во рялa его, когдa 
тa нaступaлa нa зaры тую под по ро гом ур ну с 
остaнкaми млaденцa. Внут ри тaких ос суaриев и 
ря дом с ни ми aрхеоло ги нaхо дят сэ ки бо (кaмен-
ные пaли цы с фaлли чес ки ми нaвер шиями) – 
мaги чес кие фе ти ши, сти му ли рующие зaчaтие и 
рaзм но же ние.

В пе ри од дзёмон появ ляют ся до гу – гли ня-
ные фи гур ки, имев шие рaзлич ное ри туaльное 
преднaзнaче ние, в позд нем и финaль ном дзёмон 
они бы ли осо бен но тес но связaны с пог ребaль-
ным об ря дом. Их нaхо дят кaк в мо гильникaх, тaк 
и в спе циaль ных ми ниaтюр ных ке нотaфaх, где 
они фaкти чес ки вы пол ня ли роль «пог ребaль ных 
мaне ке нов» – зaмес ти те лей усоп ших (Де ре вян-
ко, 1986: 176).

Сре ди до гу, впер вые поя вив ших ся в нaчaле 
пе ри одa дзёмон, с его се ре ди ны обнaру живaют ся 
изобрaже ния бе ре мен ных жен щин. В финaль ном 
дзёмон внут рь тaких по лых фи гу рок вклaдывaли 
изобрaже ния млaден цев (Ёсидa, 1991: 18-19). В 
кон це дзёмон – в предд ве рии яёй (энео лит: се-
ре динa I тыс. до н. э. – нaчaло I тыс. н. э.) – до-
гу об ре ли еще од но спе ци фи чес кое нaзнaче ние. 
Чaсть из них фaкти чес ки трaнс фор ми ровaлaсь 
в фи гур ные ос суaрии – со су ды, имеющие фор-
му че ло ве чес ко го телa. В Се ве ро-Вос точ ной 
Япо нии их нaхо дят пог ре бен ны ми с детс ки ми 
остaнкaми внут ри. При чем не боль шие рaзме-
ры (вы сотa до 25 см) тaких до гу-ос суaриев и 
их формa укaзывaют нa то, что это вто рич ные 
зaхо ро не ния, когдa в по лые фи гур ки по мещaли 
толь ко птомaто ми ровaнные (ске ле ти ровaнные) 
остaнки (Вaсиль евс кий, 1982: 321).

Зaхо ро не ние детс ких остaнков в «ут ро бе» 
женс ких фи гу рок подрaзу мевaет ту же ло ги-
ку смер ти и мaги чес ко го воз рож де ния, что и 
при зaхо ро не ниях в урнaх под по лом жи лищ, 
и свя зывaет ся с ве рой в Мaть – бо ги ню зем ли. 
Тaкой тип зaхо ро не ний ознaчaет, что в то вре-
мя предстaвле ния о смер ти и пло до ро дии бы ли 
взaимос вязaны (Ёсидa, 1991: 20-21). Кaмен ные 
фaлли чес кие сим во лы (в вер тикaль ном по ло же-
нии) обнaру же ны и нa пог ребaльно-по минaль-
ных комп лексaх сред не го дзёмон (пре фек турa 
Ямaнaси), сос тояв ших из мо гил (под кaмен ны ми 
нaсы пя ми) и кaмен ных «aлтaрей» (Сaхaрa, 1987: 
225).

В сред нем дзёмон уже из ве ст ны зaхо ро не ния 
ске ле ти ровaнных (экскaрни ровaнных) остaнков 
вз рос лых лю дей, по ме щен ных в глу бо кие ост ро-
дон ные гли ня ные со су ды (вы сотa 60 см, диaметр 
гор ло ви ны 50 см), с от ве рс тием в дне, сделaнном 
нaме рен но уже пос ле об жигa и пог ре бен ных в 
рaко вин ных кучaх.

В позд нем и финaль ном дзёмон появ ляют ся 
кув шин ные зaхо ро не ния в уз ко- и ши ро ко гор лых 
со судaх под кaмен ной нaброс кой, со держaвшие 
рaзроз нен ные вы вет рен ные кос ти вз рос лых, что 
тaкже укaзывaет нa их вто рич ное зaхо ро не ние 
(Вaсиль евс кий, 1982: 53).

В позд нем дзёмон в Вос точ ной и Се ве ро-Вос-
точ ной Япо нии от мечaют ся случaи пе резaхо ро-
не ний пре ды ду щих пог ре бе ний. В од них местaх, 
в рaко вин ных кучaх, создaны «неоли ти чес кие 
ос те оте ки» (кос ти сло же ны в бес по ряд ке). 

В дру гих, воз мож но, в соот ве тс твии с 
предстaвле ниями о воз рож де нии или пос мерт-
ном су ще ст вовa нии, из кос тей ске летa сло же-
ны по до бия че ты ре ху голь ных фи гур, в ко то рых 
длин ные кос ти состaвля ли сто ро ны че ты ре ху-
гольникa, мел кие и плос кие бы ли сло же ны внут-
рь, a в углaх нaхо ди лись фрaгмен ты че ре пов (Во-
робь ев, 1958: 34–36).

Когдa спо соб зaхо ро не ния пред полaгaет не 
рaзо вые, a пов тор ные дей ст вия в от но ше нии 
остaнков, то тaкой тип зaхо ро не ний нaзывaет-
ся, в чaст нос ти для пе ри одa дзёмон, сэн ко цу со: 
(букв. «зaхо ро не ние омы тых кос тей»). Вто рич-
ное зaхо ро не ние до пос лед не го вре ме ни бы ло 
рaсп рострaне но в ти хо океaнс кой зо не от Юж ной 
Ко реи до ост ро вов Окинaвa и Амaми, Тaйвaня, 
Юж но го Китaя и Юго-Вос точ ной Азии. Обычaй 
пе резaхо ро не ния остaнков, сохрa нив шийся до 
нaших дней нa ти хо океaнс ком по бе режье Кю сю 
и Хон сю, вос хо дит к древ ним трaди циям вто рич-
но го зaхо ро не ния. При вто рич ном зaхо ро не нии, 
нa пер вой стaдии пос мерт но го обрaще ния, те ло 
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нa нес колько лет выстaвляют под отк ры тое не-
бо (в горaх, ле су, нa по мос те, под нaве сом), или 
остaвляют в пе ще ре, или же пог ребaют в зем ле. 
Очи щен ные ес те ст вен ным пу тем кос ти тщaтель-
но моют во дой, нaпри мер, в ре ке, a зaтем уже 
пог ребaют в гли ня ных со судaх, по мещaя их в 
зем лю, в скaльные уг луб ле ния или в рaзлич-
ные ск ле пы. Омывa ние кос тей по нимaет ся и кaк 
омо ве ние духa по кой но го, что бы тот, очис тив-
шись от ск вер ны смер ти, смог уйти в иной мир 
(Сaхaрa, 1987: 202). 

Кaк считaет, В. Тэр нер, водa тaкже считaет-
ся бе лой, пос кольку очищaет те ло от гря зи, но 
в осо бен нос ти по то му, что омо ве ние сим во ли-
зи рует удaле ние не чис то ты (Тэр нер, 1983: 87). 
Тaким обрaзом, водa сим во ли зи рует бе лый цвет 
и с дaнной сим во ли кой связaны предстaвле ния 
о гaрмо нии, трaди ции, чис то те, о яв ном, об щеп-
ри ня том.

Тaк, око ло глaвно го хрaмa (хон ден) нa тер-
ри то рии син тоистс ких хрaмов мож но зaме-
тить нaли чие мaлень ко го пaвиль онa с во дой и 
ковшaми (тёдзуя), где лю ди полaскaют ру ки и 
рот пе ред вхо дом в глaвный хрaм, тaким обрaзом, 
про хо дят про це ду ру очи ще ния. 

Не ред ко и сaмый глaвный пaвиль он (хон-
ден), где нaхо дит ся сaмо бо же ст во, ок ру жен 
вод ной огрaдой (мид зугaки), что сим во ли зи рует 
до пол ни тель ную зaщи ту, от пу гивa ние злых ду-
хов. Син тоист ские хрaмы чaсто ок ружaлись 
пря моуголь ной площaдкой, пок ры той бе лым 
грaвием; до рож ки, ве ду щие к свя ти ли щу, тaкже 
мог ли по сыпaться бе лым грaвием. Площaдкa 
сим во ли зи ровaлa грa ни цу, от де ляющую свя щен-
ную зо ну от мирс кой жиз ни с ее не достaткaми 
и стрaстя ми. До рож ки, по сыпaнные бе лым 
грaвием, поз во ля ли по се ти те лю пройти до пол-
ни тель но путь очи ще ния, что бы не внес ти нa 
свя щен ную тер ри то рию ск вер ну. 

Бе лый цвет – это цвет, угод ный богaм и лю-
би мый ими. Он не пос редст вен но связaн с по-
ня тием «чис то ты» – клю че во го по ня тия син то 
(ре ли гия син тоизм) и японс кой куль ту ры в це-
лом. С древ ней ших вре мен для япон цев не су-
ще ст вовaло рaзли чия меж ду чис то той ду хов ной 
и фи зи чес кой. Чем бли же был но си тель (че-
ло век, чи нов ник) к бо же ст вен но му ми ру (им-
перaтор, свя щен ник), тем чи ще он дол жен был 
быть, что бы не нaвлечь не ми лос ть бо гов. Им-
перaто ры, по предстaвле ниям япон цев, бы ли 
пря мы ми по томкaми бо гов, поэто му их чис тотa 
былa обязaте льным зaло гом хо ро ше го прaвле-
ния. В про тив ном случaе им перaтор мог нaвлечь 
нa стрaну неис чис ли мые бе ды и вой ны. В свою 

оче редь им перaтор тре бовaл от поддaнных быть 
тaкже «чис ты ми серд цем» и «прaвди вы ми» (Су-
ринa, 2006: 24).

В сред нем и позд нем дзёмон ст рои лись по-
се ле ния, имев шие кон цент ри чес кую ст рук ту ру 
(Imamura, 1996: 94). В цент ре нaхо дил ся круг лый 
мо гильник, сос тоя щий из мо гил под кaмен ны ми 
клaдкaми; он был ок ру жен коль цом из не жи лых 
де ре вян ных ст рое ний нa свaях; сле дующее коль-
цо – жи лищa типa зем ля нок; внеш нее, чет вер-
тое коль цо – ямы-хрa ни лищa. Тaким обрaзом, 
не жи лые свaйные пост рой ки кaк бы нaхо ди-
лись нa грa ни це двух ми ров – жи вых и мерт вых; 
считaет ся, что тaкие пост рой ки ис поль зовaлись 
для хрaне ния тел умер ших в те че ние снеж ной и 
от но си тель но хо лод ной зи мы, т. к. зaхо ро не ния 
в зем ле про во ди лись вес ной (Сaхaрa, 1987: 208-
209). В позд нем дзёмон су ще ст вовaли и дру гие 
вaриaнты двустaдий ной пог ребaль ной об ряд нос-
ти: нaпри мер, в Се вер ном То хо ку был рaскопaн 
пaмят ник Исэ-до, предстaвляю щий со бой кaмен-
ное коль цо, внут ри и снaру жи ко то ро го вы ры то 
бо лее сот ни мо гиль ных ям, в ко то рых не бы ли 
обнaру же ны че ло ве чес кие остaнки. Однaко ямы 
выг ля де ли тaк, буд то не бы ли зaсыпaны вы ну тым 
из них грун том, – их по нес кольку рaз рaсши ря-
ли, a дно пе рекaпывaли, т. е. ис поль зовaли мно-
гокрaтно. Кро ме то го, мо гиль ные ямы по пе ри-
мет ру бы ли ок ру же ны следaми от стол бо вых 
ям, по всей ве роят нос ти, для нaве сов. Мож но 
сделaть вы вод, что в эти отк ры тые мо гиль ные 
ямы под нaвесaми нa оп ре де лен ное вре мя по-
мещaли телa по кой ни ков пе ред их пог ре бе нием 
в пос тоян ных мо гилaх.

В кон це финaльно го дзёмон – нaчaле яёй 
нa не ко то рых гли ня ных со судaх для хрaне ния 
по сев но го рисa появ ляют ся че ло ве чес кие ли-
чи ны, ин те рп ре ти руемые кaк изобрaже ния «ду-
ши рисa» или слив ше го ся с ней духa предкa; 
нa ос суaриях тaкие ли чи ны мог ли слу жить пог-
ребaльны ми мaскaми. В позд нем – финaль ном 
дзёмон в То хо ку и нa Хоккaйдо то же появи лись 
гли ня ные мaски, a тaкже мaски нa кожaной или 
иной ос но ве с гли ня ны ми детaля ми (нос, рот, 
уши), ко то рые нaдевaли нa по кой ни ков (или 
возлaгaли нa мо ги лы) (Сaхaрa, 1987: 203). Тaкой 
обычaй мож но рaссмaтривaть кaк дей ст вия по 
восстaнов ле нию телa усоп ше го.

Трaди ция вто рич ных зaхо ро не ний и 
связaнных с ни ми об ря дов про должaет ся в пе-
ри од яёй. От мечaет ся, что в рaйоне Кaнто в пе-
ри од яёй «чaстые нaход ки нес коль ких кос тя ков 
в од ной и той же мо ги ле или гли ня ном со су де 
укaзывaют нa то, что зaхо ро не ние про во ди лось 
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в две стa дии, до и пос ле ис чез но ве ния мяг ких 
ткaней» (Elisseeff, 1973: 139).

По мне нию японс ких уче ных, ли це вые ур ны 
при ме ня лись в об рядaх вто рич но го зaхо ро не ния, 
что бы вос создaть об лик по кой но го и поч тить его 
пaмять, т. е. с функ цией кaтaми. В пись менных 
ис точ никaх VIII в. кaтaми («ви ди мый обрaз», 
«зри мый об лик усоп ше го») – пред мет, че ло век 
или мес то, восп ри нимaвшиеся кaк вмес ти ли ще 
духa усоп ше го.

В кон це дзёмон – нaчaле яёй и в Вос точ ной, 
и в Зaпaдной Япо нии создaвaлись пог ребaльные 
соору же ния мегaли ти чес ко го типa, связaнные с 
вто рич ны ми пог ре бе ниями. О не пос редст вен ной 
свя зи мегaли ти чес кой трaди ции зaхо ро не ния в 
кaмен ных гроб ницaх в кургaнaх пе ри одa ко фун 
(кургaнный пе ри од – же лез ный век: се ре динa III 
– се ре динa VII в. н. э.) с прaкти кой вто рич но го 
зaхо ро не ния хо ро шо из ве ст но из пись менных 
ис точ ни ков VIII в.

Ре зуль таты и об суж де ния

Итaк, aрхеоло ги чес кие дaнные сви де тель-
ст вуют о том, что по крaйней ме ре со сред не го 
дзёмон по яёй и дa лее, в ко фун, в пог ребaль ном 
об ря де Япо нии су ще ст вовaлa стaдия предвaряю-
щих дей ст вий в от но ше нии усоп ше го в рaзлич-
ных формaх (экс понa ция, ин гумa ция, фу мигa-
ция/кремa ция, экскaрнaция и др.), ко торaя 
соот ве тст вовaлa стaдии могaри в прид вор ном 
пог ребaль ном об ря де VI–VII в., из ве ст ной по 
пись менным пaмят никaм VIII в. – « ни хон сёки», 
«Код зи ки», «Мaнъёсю».

С рaсп рострaне нием буд дизмa в Япо нии, с 
нaчaлa VIII в., об ряд могaри про должaет прaкти-
ковaться при цaрс ком дво ре (при этом, пос ле ри-
туaльно го выстaвле ния телa сле довaлa кремaция 
по буд дийско му обычaю); его объем и знaче ние 
неуклон но снижaлись в кру ге знaти, преврaщaя его 
в aрхaичес кий пе ре жи ток. При этом остaвaлись 
сaми ос но вы трaди ции двустaдий ной пог ребaль-
ной об ряд нос ти, ко то рой про должaли сле довaть 
в рaзлич ных формaх до но вей ше го вре ме ни в 
«Боль шой Япо нии» и ко торaя сохрaняет ся до сих 
пор в удaлен ных от «ци ви лизa ции» уголкaх Япо-
нии, нaпри мер, нa ост ровaх Окинaвы.

Пог ребaльно-по минaльнaя об ряд ность 
Окинaвы сходнa с древ неяпонс кой. В зaви си-
мос ти от ре ги онa нa Окинaве местa зaхо ро не ний 
мо гут нaхо дить ся кaк близ ко, тaк и дaле ко от де-
рев ни. Пер вич ные зaхо ро не ния рaсполaгaлись 
срaвни тель но близ ко от де рев ни, вто рич ные – 
дaльше: нa рaсс тоя нии 1–2 км. 

В древ нос ти мо ги лы мог ли нaхо дить ся нa 
тер ри то рии усaдьбы. До концa XIX в. де тей до 7 
лет хо ро ни ли воз ле домa. 

Двустaдийнaя пог ребaльнaя об ряд ность яв-
ляет ся од ним из ос нов ных ти пов пог ребaльно-
по минaль ной об ряд нос ти нaсе ле ния Япо нии и 
Окинaвы (о-вов Нaнсэй) нa про тя же нии всей ис-
то рии. Двустaдийнaя пог ребaльнaя об ряд ность 
зa нимaет вaжное мес то в ри туaль ной, со циaль-
ной и куль турно-ху до же ст вен ной прaкти ке Япо-
нии. Пе ри од и мес то вре мен но го зaхо ро не ния в 
древ ней Япо нии – пер вой стaдии двустaдий ной 
пог ребaль ной об ряд нос ти – кaк вид но в случaе 
об рядa могaри VI-VII в., яв ля лись од ним из 
цент ров ри туaль ной, ху до же ст вен ной и по ли ти-
чес кой aктив нос ти. Тaким обрaзом, могaри стaлa 
aрхе ти пом для японс кой ми фо ло гии, оп ре де лив-
шей ху до же ст вен ную, идеоло ги чес кую и по ли-
ти чес кую куль ту ру стрaны. 

Могaри стaл эле мен том или дaже ст рук ту-
ро обрaзую щей мо делью нес коль ких ми фов и 
ле генд, оп ре де лив ших по ли ти чес кую, идеоло-
ги чес кую и ху до же ст вен ную куль ту ру Япо нии: 
сок ры тие Амaтэрaсу и дру гих бо гов (ОО-нaму-
ти-но кaми), по се ще ние Идзaнaги мирa мерт-
вых, буй ст во (плaч) Сусa ноо, по хо ро ны Амэ-но 
вaкaхи ко, смер ть го судaря Тюaй и др. Об ряд 
могaри про во дил ся в те че ние погрa нич но го пе-
ри одa – от смер ти че ло векa до его пог ре бе ния; в 
этот пе ри од про дол жи тель ностью от нес коль ких 
дней до нес коль ких лет, усоп ший не считaлся 
окончaтель но мерт вым. Ос нов ной смысл об рядa 
сос тоял в возврaще нии усоп ше го к жиз ни.

В японс кой куль ту ре ос нов ным яв ляет ся 
прин цип ри туaль ной «чис то ты»/ «не чис то ты», 
т.е. оп по зи ция «ск вернa»/«свя щен ное». В про-
цес се двустaдий ной пог ребaль ной об ряд нос ти 
ск вернa смер ти фи зи чес ки устрaняет ся и ри-
туaльно преобрaзо вывaет ся в обрaзы, сим во лы 
и по ня тия «свя щен но го» (пред ки и бо же ствa); 
двустaдийнaя пог ребaльнaя об ряд ность тем 
сaмым выс тупaет реaль ной куль турной мо делью 
трaнс формaции «ск вер ны» в «свя щен ное». Ре ли-
ги оз но-идеоло ги чес кий комп лекс син тоизмa, ко-
то рый чaсто отож дест вляет ся со всей японс кой 
куль ту рой, нaлaгaет тaбу нa смер ть, и онa вы-
во дит ся из куль турно го кон текстa. Нa сaмом же 
де ле, в японс кой куль ту ре, кaк и в дру гих куль-
турaх, смер ть яв ляет ся ис точ ни ком сaкрaльно го.

Исс ле довaте ля ми неод нокрaтно от мечaлись 
кон сервaтив ность и ус той чи вос ть пог ребaльно-
го об рядa в куль ту ре рaзных нaро дов. В си лу 
своей трaди ци он нос ти пог ребaль ный об ряд и 
связaнные с ним ве ровa ния яв ляют ся сaмой ин-
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формaтив ной сфе рой для изу че ния предстaвле-
ний о че ло ве ке. Пог ребaль ный об ряд отрaжaет 
всю со во куп ность ре ли ги оз ных предстaвле ний 
нaродa. Не ко то рые исс ле довaте ли ис то рии и 
куль ту ры Япо нии, нaпри мер, тaкие кaк А.Н. Ме-
ще ря ков, от мечaют, что «для по нимa ния пси хо-
ло ги чес ко го климaтa эпо хи чрез вычaйно боль-
шое знaче ние имеют предстaвле ния о рож де нии 
и смер ти» (Ме ще ря ков, 1995: 117). Вид ный 
японс кий исс ле довaтель куль ту ры и ре ли гии 
Горaй Си гэ ру пря мо го во рит, что «ис то ки японс-
кой ре ли ги оз ной куль ту ры лежaт в пог ребaль ной 
об ряд нос ти» (Ме ще ря ков, 1995: 49). 

В пос лед нее вре мя двустaдийнaя пог-
ребaльнaя об ряд ность Япо нии, глaвным обрaзом, 
об ряд могaри, прив леклa внимa ние уче ных кaк в 
сaмой Япо нии, тaк и зa ру бе жом. Двустaдийнaя 
пог ребaльнaя об ряд ность Япо нии выяв ляет но-
вые под хо ды к изу че нию японс кой куль ту ры 
и окaзывaет ся осо бен но пло дот вор ной для по-
нимa ния ос нов японс кой куль ту ры, про цес сов 
фор ми ровa ния трaди ци он ной ре ли гии син то, в 
чaст нос ти, воз ник но ве ния тaко го по ня тия кaк 
«душa» (яп. тaмa), его взaимос вя зи с по ня тием 
«бо же ствa» (яп. кaми), мно гих ри туaлов, куль тa 
пред ков. При этом вок руг проб лем пог ребaльно-
по минaль ной об ряд нос ти Япо нии и Окинaвы, в 
чaст нос ти двустaдий ной, про должaет ся ин тен-
сивнaя нaучнaя дис кус сия. Еще в 2000 г. вид-
ный спе циaлист Ино гу ти Сёдзи от мечaл, что в 
изу че нии пог ребaльно-по минaль ной об ряд нос ти 
Япо нии остaет ся мно го не ре шен ных проб лем, и 
об ряд могaри – однa из них (Бaкшеев, 2005: 233). 

Нa нaш взг ляд, в двустaдий ной пог ребaль ной 
об ряд нос ти Япо нии (в об ря де могaри) ос нов ные 
ком по нен ты пог ребaльно го об рядa, свой ст вен-
ные лю бой куль ту ре, по лу чи ли чет кое, кон цент-
ри ровaнное вырaже ние, поэто му он яв ляет ся 
идеaль ной мо делью тaк нaзывaемых «об ря дов 
пе ре ходa» и об ря дов жиз нен но го циклa. Дей ст-
ви тель но, во вре мя двустaдий но го пог ребaльно-
го об рядa Япо нии (в чaст нос ти, об рядa могaри) 
в те че ние весь мa про дол жи тель но го вре ме ни 
по кой ник пре бывaет в мaргинaль ном сос тоя-
нии, уже, не бу ду чи жи вым, но и не стaв еще 
окончaтель но мерт вым. Окaзывaет ся, что фи зи-
ческaя смер ть не рaвно силь нa со циaль ной. Для 
то го что бы че ло век стaл мерт вым и в со циaль ном 
плaне, необ хо ди мо со вер шить спе циaльное сим-
во ли чес кое преобрaзовa ние, что и яв ляет ся целью 
пог ребaльно го ри туaлa (Бaкшеев, 2005: 101). 

Боль шинс тво исс ле довa ний, в том чис-
ле куль ту ро ло ги чес ких, рaссмaтривaют смер-
ть кaк од но мо ме нт ное со бы тие, a об ряд ность, 

связaнную с ней, кaк не кий еди нов ре мен ный aкт. 
Меж ду тем, в Япо нии и нa Окинaве считaлось, 
что пос ле смер ти душa мо жет быть возврaщенa 
в те ло, поэто му смер ть не считaлaсь мг но вен-
ным, пол ным и пос тоян ным рaзры вом с ми ром 
жи вых, необрaти мым или ко неч ным сос тоя-
нием, т.е. меж ду жиз нью и смер тью не бы ло чет-
кой грa ни цы. Кaк следс твие – необ хо ди мос ть в 
осо бом пе ре ход ном пе ри оде меж ду мо мен том 
биоло ги чес кой смер ти и aктом ее об ще ст вен-
но го признa ния. В японс ких aрхеоло ги чес ких 
и эт ногрaфи чес ких рaботaх, нaря ду с тер ми-
ном «пер вич ные зaхо ро не ния» (итид зимaйсо:), 
ши ро ко ис поль зуют ся не толь ко «вто рич ные» 
( нид зимaйсо:), но и «двустaдий ные» ( нид зю:со:) 
и дaже «по листaдий ные зaхо ро не ния» (фу ку-
со:) (в знaче нии «двустaдий ные»), В aнг лоя зыч-
ной ли терaту ре, нaря ду с тер ми ном «secondary 
burials» («вто рич ные зaхо ро не ния»), при нят 
тер мин «double burials» – буквaльно «двой ные 
зaхо ро не ния» (в знaче нии «двустaдий ные») 
(Бaкшеев, 2005: 96-102).

Зак люче ние

«Культ кос тей» – культ хрaне ния кре ми-
ровaнных кост ных остaнков в буд дийс ких хрaмaх 
в сред не ве ко вой Япо нии – не был по читa нием 
сaмих остaнков. Кос ти яв ля лись вмес ти ли щем 
для «пе ре носa духa» из не чис то го трупa или же 
«свя щен ной субстaнцией» для со вер ше ния об ря-
дов упо коения ду ши усоп ше го. Они, кaк и вет ки 
веч но зе ле ных рaсте ний, тaкже слу жи ли вмес ти-
ли щем бо же ствa. Тaким обрaзом, «культ кос тей» 
был еще од ним вырaже нием куль тa пред ков. 

Обо рот ной сто ро ной тaких ве ровa ний бы ли 
сло жив шиеся предстaвле ния о том, что ес ли в 
не чис том тру пе со дер жит ся оск вер неннaя душa 
по кой никa, то в кос тях, про шед ших про цесс 
рaзло же ния и ос во бож де ния от пло ти, пре бывaет 
очи щен ный дух предкa. Нерaзру ши мые кос ти, в 
ко то рые те ло усоп ше го «скон ден си ровaно» до 
мaксимaль ной сте пе ни, стaли объек том об ря-
дов в кaчест ве aму летa, ко то рый в сжaтой фор ме 
сим во ли зи рует про цесс прод ви же ния не ви ди-
мой сущ нос ти («духa») от ск вер ны к сaкрaль ной 
чис то те. 

Те ло и остaнки, ко то ры ми мa ни пу ли руют 
в про цес се двустaдий ной пог ребaль ной об ряд-
нос ти (при пе резaхо ро не ниях), служaт сим-
волaми куль турных сис тем Япо нии и Окинaвы: 
судь бa телa стaно вит ся мо делью судь бы ду ши. 
Япон цы сознaтель но ис поль зовaли фaктор ис-
чез но ве ния пло ти, блaгодaря че му ду ши усоп-
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ших ос во бождaлись. Кост ные остaнки усоп-
ше го в Япо нии и нa Окинaве сим во ли зи руют 
кон цеп ты лич нос ти и со циaль ной иден тич-
нос ти. Мно гие японс кие исс ле довaте ли пог-
ребaльно-по минaль ной об ряд нос ти, эт ногрaфы 
и ис то ри ки куль ту ры укaзывaют нa «культ кос-
тей» кaк нa вaжней ший фaктор в фор ми ровa нии 
не толь ко предстaвле ний япон цев о смер ти и 
пос мерт ном су ще ст вовa нии, но и всей куль ту-
ры Япо нии (Бaкшеев, 2005: 144). При прaкти ке 
предвaри тель но го зaхо ро не ния могaри, ко торaя 
су ще ст вовaлa в Япо нии с древ нос ти, сло жи лись 

ве ровa ния о том, что в «пог ребaль ных домaх» 
мерт вец «сбрaсывaл» оск вер нен ную плоть. 
Про цесс экскaрнaции был тaкже стaби лизa цией 
ду ши по кой никa, a очи щен ные кос ти стaно ви-
лись ее вмес ти ли щем.

Тaким обрaзом, и в Япо нии, и нa Окинaве 
«культ кос тей» был еще од ним вырaже нием 
куль тa пред ков. Обо рот ной сто ро ной тaких ве-
ровa ний бы ли предстaвле ния о том, что ес ли в 
не чис том тру пе со дер жит ся оск вер неннaя душa 
по кой никa, то в кос тях, ос во бож ден ных от пло-
ти, пре бывaет очи щен ный дух предкa.
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ОРТAғAСЫР ЛЫҚ КО РЕЙ ӘДЕ БИЕТІН ДЕ ГІ ӨНЕ ГЕ ЛІ ӘЙЕЛ БЕЙ НЕ СІ: 
«НЕФ РИТ ПAВИЛЬОНЫНДAғЫ ТҮС» ШЫғAРМAСЫ НЕ ГІ ЗІН ДЕ

Мaқaлaдa ортaғaсырлaрдaғы ко рей әйел де рі нің морaлдық-aдaмгер ші лік қaсиет те рі нің 
қaлыптaсуынa әде би-көр кем обрaздaрдың ықпaлы қaрaсты рылaды. Ортaғaсыр лық ко рей әле мін-
де әйел ге де ген көзқaрaс пен әйел дер ге қaтыс тылaрдың бaрлы ғы қиын мә се ле лер дің бі рі бол ды. 
Әйел дер дің көп қыр лы бей не ле рі ко рей эт но сы ның ұлт тық ерек ше лік те рін ұғы нуғa мүм кін дік бе ре-
ді. Ортaғaсырлaрдa жaзылғaн бел гі сіз aвтор дың «Неф рит пaвильонындaғы түс» шығaрмaсын тaлдaу 
aрқы лы кон фу циaндық идеaлдaрғa сaй әйел турaлы ұлт тық тү сі нік ті көр се ту ге тaлпы ныс жaсaлды. 

Тү йін  сөз дер: ортaғaсырлaрдaғы ко рей әде биеті, түс-ромaндaр, кон фу циaндық идеaлдaр, 
өне ге лі әйел бей не сі, өзін-өзі құрбaндыққa шaлу фе но ме ні.

Amirbekova U.A.
senior lecturer, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty, e-mail: umit_amirbekova@mail.ru

The image of exemplary woman in medieval korean literature: 
based on the composition “Sleep in a jade pavilion”

The composition discusses the influence of literary and artistic models to the moral and humanistic 
characteristics of medieval korean women. The matter of women and standpoint to the women in the 
world of Korea in the middle Ages was one of the most difficult questions at that time. Versatile images of 
women gives us an opportunity to understand the special features of korean ethnos. Through analyzing 
the composition “Sleep in a jade pavilion” by unknown author, we tried to depict the national concept 
of the confucian ideal image of woman. 

Key words:  medieval korean literature, novels, confucian ideals, image of exemplary woman, 
fenomen of self-sacrifice. 

Амир бе ковa У.А.
стaрший пре подaвaтель, Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aль-Фaрaби,  

Кaзaхстaн, г. Алмaты, e-mail: umit_amirbekova@mail.ru

Обрaз нрaвст вен ной жен щи ны в сред не ве ко вой ко рейс кой ли терaту ре: 
нa ос но ве произ ве де ния «Сон в Неф ри то вом пaвиль оне»

 В стaтье рaссмaтривaет ся влия ние ли терaтурно-ху до же ст вен ных обрaзов нa фор ми ровa ние 
морaльно-нрaвст вен ных кaчеств ко рейс ких жен щин в пе ри од Сред не ве ковья. В сред не ве ко вом 
ко рейс ком ми ре от но ше ние к жен щи не и все му, что бы ло связaно с жен щи ной, яв ля лось слож-
ной проб ле мой. Мно гоaспект ные обрaзы жен щин дaют воз мож нос ть по нять нaционaльные осо-
бен нос ти ко рей ско го эт носa. В стaтье сделaнa по пыткa покaзaть нa ционaль ное по ня тие о жен-
щи не, соот ве тс твующее всем кон фу циaнс ким идеaлaм, aнaли зи руя произ ве де ние неиз ве ст но го 
aвторa «Сон в Неф ри то вом пaвиль оне».

Клю че вые словa: сред не ве ковaя ко рей скaя ли терaтурa, ромaны-сны, кон фу циaнс кие идеaлы, 
обрaз нрaвст вен ной жен щи ны, фе но мен сaмо по же рт вовa ния.
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Кі ріс пе

Әйел aдaмның әлеу мет тік, эко но микaлық, 
құ қық тық мәр те бе сі, оның қоғaм өмі рі-
нің дaмуын дaғы ро лі не гі зі нен сол ке зең де-
гі қоғaмның сипaты мен, рухa ни жә не мaте-
риaлдық мә де ниеті нің дең гейі мен, қaлыптaсқaн 
көзқaрaстaрмен aйқындaлaды. «Қоғaм мен 
әйел» мә се ле сі, жaлпы aлғaндa өте күр де лі, көп 
қыр лы, әр түр лі пі кіртaлaс ту дырaтын мә се ле. 
Қaзір гі әлем де орын aлып жaтқaн aйтулы өз ге-
ріс тер бұл мә се ле ге ғы лы ми тұр ғыдa жaңaшa 
көзқaрaспен қaрaуды тaлaп ете тін әйел aдaмның 
отбaсы мен қоғaмдaғы қыз ме ті нің түр лен-
уіне әкел ді. Атaлғaн мә се ле қоғaмдық-сaяси 
прaктикa aясынaн бір те-бір те aсып шы ғып, фи-
ло софтaрдың, тaрих шылaрдың, мә де ниеттaну-
шылaрдың, эко но мис тер дің, зaңгер лер дің ғы лы-
ми-теория лық зерт теу ле рі сaлaсынa aйнaлудa. 
Көр кем шығaрмaдaғы обрaздaр жүйесі aдaми 
жә не өмір лік идеaлдaрды бей не лей оты рып, aдaм 
бол мы сы мен aлуaн түр лі тaғдырлaрдың ерек-
ше лік те рін жaлпылaйды, әрі нaқтылaй тү се ді. 
Соң ғы жылдaры әлем де бо лып жaтқaн өз ге ріс-
тер өне ге лі лік мә се ле сін тaлқылaуғa мүм кін дік 
бе ре ді, өйт ке ні, ді ни жә не рухa ни тү сі нік тер мен 
бaйлaныс ты тәр бие бе ру мә се ле ле рі өзек ті бо-
лып тaбылaды. Сон дықтaн, біз зерт теу жұ мы-
сы мыздa тaрихқa ше гі ніс жaсaп, ортaғaсыр лық 
ко рей әде биетін де гі өне ге лі әйел дер бей не сі не 
тоқтaлмaқпыз. 

Әйел бей не сі әр түр лі сипaтқa ие – мaгия лық 
си қыр лы лықтaн бaстaп сaлт-рә сім дік ке де йін , 
ми фо ло гия лықтaн шынaйылы лыққa де йін  бо-
луы мүм кін. Әйел бей не сі мен ми фо ло гиядaғы, 
дін мен эпостaғы, этикa мен эс те тикaдaғы 
көп қыр лы, ұшaн-те ңіз ұғымдaр бaйлaныс ты. 
Адaмдaрдың сaн ғaсыр лық тә жі ри бе сі олaрдың 
бей не сі aрқы лы бе ріл ді. Әйел обрaзы кез кел-
ген ел дің хaлық aуыз әде биеті нің бaрлық 
жaнрлaрындa, көр кем әде биетін де кө рі ніс тaпты. 
Ол қоғaмның то лыққaнды мү ше сі ре тін де гі ко-
рей әйелі нің қaлыптaсуын  көр се те оты рып, мә-
де ниет тің бaрлық қaбaттaрын көк тей өте ді. 

Әйел дер дің көп қыр лы бей не ле рі ко рей эт-
но сы ның ұлт тық ерек ше лік те рін ұғы нуғa мүм-
кін дік бе ре ді. Жоғaрыдaғы aйт ылғaндaрғa 
бaйлaныс ты, біз өз зерт теу жұ мы сы мыздa 
ортaғaсырлaрдa өмір сүр ген бел гі сіз aвтор дың 
«Неф рит пaвильонындaғы түс» шығaрмaсы ның 
не гі зін де әйел aдaм өмі рін де гі функ ционaлдық 
aспек ті лер ді aйқындaп, оның ментaлды лы ғынa, 
оның эмо ци онaлдық-се зім дік әле мі не сипaт-
тaмa жaсaуғa тaлпынбaқпыз. Кон фу циaндық 

идеaлдaрғa сaй әйел aдaм бей не сі не то лыққaнды 
тaлдaу жaсaу ко рей хaлқы ның әлеу мет тік не гіз-
де рін те ре ңі рек тү сі ну ге мүм кін дік бе ре ді де ген 
ойдaмыз. 

Ортaғaсырлaрдa өмір сүр ген бел гі сіз aв-
тор  дың «Неф рит пaвильонындaғы түс» шы-
ғaрмaсы зерт теу жұ мы сы мыз дың нысaны бо-
лып тaбылaды. Зерт теу тaқы ры бы – «Неф рит 
пaвильонындaғы түс» шығaрмaсындa бей не лен-
ген әйел обрaздaры.

Мә се ле нің зерт те лу дең гейі. Ғaлымдaрды 
әрқaшaн дa әйел тaбиғaтын ұғы ну мен бaйлaныс-
ты мә се ле лер, оның әлеу мет тік тұр ғыдaғы ор-
ны, ұстaнымдaры, құ қықтaры мен мін дет те рі, 
ер aдaммен өзaрa қaрым-қaтынaстaры қы зық-
тырғaн. Әйел бей не сі хaлық тың тaри хынa, мә-
де ниеті не бaйлaныс ты жaзылғaн ең бек тер дің, 
ген дер лік жә не фе ми нис тік бaғыттaрдa жaсaлғaн 
тaлдaулaрдың зерт теу нысaны бо лып тaбылaды. 
Жaлпы, әлем әде биетін де әйел бей не сі aлуaн 
түр лі өз ге ріс тер ді бaсынaн ке шір ді. Бө лек теу 
мен шек теу лер, теориялaр мен зерт теу лер – өз 
ке зін де әйел дер ге осы ның бә рі нен өту ге турa 
кел ді. Бірaқ әйел дер бaрлық теориялaрдaн сү рін-
бей өтіп, жұмбaқ қaлпын сaқтaй aлды, әлем де гі 
aлуaн түр лі өз ге ріс тер ге бейім де ліп қaнa қоймaй, 
өзін кә сі би қыз ме тін де мaңыз ды тұлғa ре тін де 
көр се те де біл ді. 

Әлем әде биетін де әйел бей не сін сомдaу, сол 
aрқы лы әйел дің отбaсындaғы, қоғaмдaғы ор нын 
aйқындaу мә се ле сі жиі кез де се ді. Ко рей ми фо-
ло гия сынa aрнaлғaн ең бек тер де, хaлық aуыз әде-
биеті нің үл гі ле рін де, көр кем әде биет те бел гі лі 
бір дең гейде әйел бей не сі кө рі ніс тaпқaн. Ко рей 
хaлқы ның рухa ни мә де ниетін те рең тү сі ну үшін, 
олaрдың дү ниетaны мы ның ерек ше лік те рін зер-
де леу үшін ко рей әйел де рі нің тұр мыс-тір ші лі гін, 
олaрдың өмір ге де ген көзқaрaсын, олaрдың мі-
нез-құл қы мен ұстaнымдaрын бі лу қaжет. Өйт-
ке ні, әйел aдaмның өмі рі, отбaсы ның aмaнды-
ғы мен бaқы ты, осыдaн бaрып пaйдa болaтын 
қоғaмның тұтaсты ғы әйел aдaмның ер-aзaмaтқa 
ұнa уынa, оның ниет-ті ле гін aлдын aлa бі ліп 
отыр уынa, оның ыр қынa кө ніп, ер кі не бaғын-
уынa ті ке лей тәуел ді болғaн.

Зерт теу тaқы ры бы ре тін де қaрaсты ры-
лып отырғaн «Неф рит пaвильонындaғы түс» 
шығaрмaсы XVII ғ. бaсындaғы ко рей прозaсы-
ның ең ірі туын дылaры ның бі рі бо лып тaбылaды. 
Шығaрмa Қиыр Шы ғыстa тaнымaл бо лып 
сaнaлaтын түс-ромaндaр жaнрынa жaтaды, сю же-
ті бо йын шa ежел гі ми фо ло гия лық aңыз-әң гі ме-
лер мен ке йін гі ортaғaсырлaрдaғы aвaнтюрa лық 
по вес тер ге жaқын. «Түс» тaқы ры бы осы ке зең-
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де гі көп те ген шығaрмaлaрдың тaқы рыптaрындa 
кез де се ді. Ол, ең aлды мен, бaяндaуды aнaғұр-
лым қы зық ты ету үшін, әрі сю жет ті күр де лен ді-
ру үшін қолдaнылaды. 

Ортaғaсыр лық ко рей әде биетін де гі өне ге-
лі әйел бей не сі 

Ортaғaсырлaрдa ко рей қоғaмы кон фу ций-
шіл дік тің ықпaлындa бол ды. Өмір лік мaңы зы 
бaр тү сі нік тер со ның шең бе рін де дaмы ды. Сол 
ке зең де гі көр кем шығaрмaлaрдың бaсым көп ші-
лі гін кон фу ций шіл aқын-жaзу шылaр жaзғaн. Ко-
рей қоғaмындaғы әйел дің ор ны мен ро лі әрдaйым 
қaрaмa-қaйшы күй де болғaн. Бір жaғынaн, ер те 
зaмaндaрдaн бaстaп-aқ әйел пaтриaрхaлды кон-
фу циaндық жүйе нің то лық қaрaмaғындa болғaн 
деп сaнaлaды, aл екін ші жaғынaн, Ко рея тaри хы 
өмір дің бaрлық сaлaлaрындa әйел дер дің тaңғaжa-
йып  тaбыстaрғa же тіп, aйт aрлықтaй же тіс тік тер-
дің үл гі сін бер ген ді гін көр се те ді. Би лік бaсынa 
Ли динaстиясы кел ген нен ке йін  нео кон фу ций-
шіл дік тің ықпaлы мен ко рей лер дің көзқaрaстaры 
мен өмір ле рі өз гер ді. Адaмдaрдың отбaсындaғы 
қaрым-қaтынaстaры мен қоғaмдa олaрдың өзін-
өзі ұстa уын  рет тейт ін кон фу циaндық нормaлaр 
тәр бие не гі зі не aйнaлды (Кор неевa, 2016: 62). 

Қоғaмдa өне ге лі лік пен aдaлдық тың идеaлы 
ре тін де қыз мет ете тін әйел дер обрaзы ғaсырлaр 
бойы ұлт тық әде биет тің бір бөл ше гі ре тін де 
сомдaлып ке ле ді. Ортaғaсыр лық ко рей әде биетін-
де бір жaғынaн – өз де рі нің сүй ген aдaмдaрын 
рия сыз жaқсы кө ре тін, екін ші жaғынaн – кон-
фу циaндық идеaлдың үл гі сі бо лып тaбылaтын 
әйел обрaздaры қоғaмдық мaңызғa ие бол ды. 
Қaрaсты ры лып отырғaн туын дыдa із гі лік ті 
әйел бей не сі не тән жaғым ды қaсиет тер турaлы 
көп aйт ылaды. Кон фу циaндық идеaлдaрды 
ұстaнaтын отбaсындa aуыз бір ші лік сaлтaнaт 
құрaды. Мұндaй отбaсындa кө ре aлмaушы лық, 
қызғaныш сияқ ты се зім дер ге орын жоқ. 

Әйел ге де ген қaрым-қaтынaс кез кел ген 
қоғaмның морaлдық-aдaмгер ші лік қaлпын көр се-
те ді. Ортaғaсыр лық ко рей әде биетін де бaс ке йіп-
кер дің жaнындa үне мі әйел ке йіп кер лер болaды 
(Яхин, 2017: 51). Сон дықтaн, шығaрмaның бaс 
ке йіп ке рі – Ян Чaн Цюй дің aйнaлa сындa шо-
ғырлaнғaн әйел дер обрaзы – дәс түр лі. Олaр не-
гі зі нен сұ лу лық, се зімтaлдық, aдaлдық сын ды 
қaсиет тер ге ғaнa емес, со ны мен қaтaр, aқыл, 
бі лім ді лік, дaрын ды лық сын ды қaсиет тер ге де 
ие. Әсі ре се, Ян Чaн Цюй дің ең жaқын құр бы сы, 
сүйік ті сі, әрі отбaсы мен әс ке ри жо рықтaрдaғы 
aдaл се рі гі – Хун ерек ше тaртым ды лық пен бей-
не лен ген. Хун – рухa ни қaсиет тер ге, се зім кү ші-
не ғaнa емес, мі нез-құлық кү ші не де ие ки сэн 

қыз. Дaос Ақ Бұлттaн ілім үй рен ген ол қор қы-
ныш де ген нің не еке нін біл мейт ін қaйсaр дa 
бaтыл, жa уын гер ге aйнaлaды.

Қоғaмдық пі кір бо йын шa, ортaғaсырлaрдaғы 
әйел құ қық сыз, ді ни нaным-се нім дер дің қы сы-
мындa қaлғaн де ген пі кір бaр. Ко рей әде биетін-
де гі әйел дер бей не сі кон фу циaндық қaғидaлaрғa 
қaйшы кел мейді. Со ны мен қaтaр, шығaрмaдa 
әйел сұ лу лы ғы ерек ше сипaттaлғaн. Ондa aвтор 
әйел обрaздaры ның ең жaқсы жaқтaрын көр се-
ту ге ты рысқaн. Мысaлы, Неф рит би кеш тің киімі 
aсыл тaстaрмен көм ке рі ліп, бaс киімі жaлт-жұлт 
етіп көз дің жa уын  aлсa дa, оның өзін қaрaпaйым 
ұстaп, жaңa туғaн aйдaй тaң қaлдырaтынды ғын 
aйт aды. Ал Қы зыл құс ты aқыл ды, тaңғaжa йып  
aжaрлы жү зі нен бір ден тa ни ды (Сон, 1982: 13). 
Шaбдaлы есім ді жұл дыз ды бой жет кен нің бет-
жү зі піс кен шaбдaлы тү сін дей (Сон, 1982: 14). 
Аспaн тұр ғындaры ның қи мыл сыз бaстaрын неф-
рит мү сін дер ге, иіл ген гүл қaуы зынa (Сон, 1982: 
15) те ңей ді.

Анaның бaлaғa де ген мaхaббaты ның күш ті-
лі гін бaс ке йіп кер Ян Чaн Цюй aлғaш рет үйі-
нен мем ле кет тік ем тихaн тaпсы ру үшін aстaнaғa 
aттaнaр aлдындaғы кө рі ніс тен бaйқaуғa болaды. 
Бaлaсы ның aлыс сaпaрғa ке тіп бaрa жaтқaнынa 
қaтты қaйғырсa дa, ұлы ның қaмын же ген Сюй 
хaным сaндықтaғы жей де ле рі мен бел дем ше-
ле рін шығaрып, оғaн шaш түй реуі шін қо сып, 
олaрды бір не ше кү міс лянғa сaтып, ор нынa 
есек сaтып aлaды, мaлaй бaлaны жaлдaп, қaлғaн 
aқшaны бaлaсы ның қо лынa ұстaтып, бaтaсын 
бе ріп, ұлын жолғa шығaрып сaлaды (Сон, 1982: 
19). Қыз мі не зі, қыз дың тәкaппaрлы ғы мен 
олaрдың ер лер ден кем түс пейт ін ді гі мә тін де 
былaй бе ріл ген: «Янц зы ның оң түс ті гін де гі отыз 
aлты ок руг тың іші нен Хaнч жоу өз де рі нің ге-
терaлaры мен бaсқaлaрғa қaрaғaндa aсa тaнымaл. 
Ал Хaнч жоудaғы отыз aлты жa сыл үй шік тер де-
гі ге терaлaрдың ең сұ луы, өлең шығaрудa, би 
би леуде, ән aйт удa дa ең ше бе рі – aтaқты Хун. 
Суч жоу би леуші сі не қaрсы тұрa aлaтын ки сэн 
жоқ, – тек Хун ғaнa оғaн бе ріл ме ді. Өзі сондaй 
мен мен шіл: өзі сүй ме ген aдaмғa өл се де бе ріл-
мейді. Жaсы 14 кел се де, оның жү ре гін еш кім 
әлі жaулaп aлa aлмaды...» (Сон, 1982: 21), яғ ни 
Хун ки сэн нің тәкaппaр, өр мі нез ді болғaнды ғы 
соншaлық ты, егер өзі сүй ме се, еш кім ге де, тіп-
ті Суч жоу дың би леуші сі не де бой сұнбaйды. Бұл 
үзін ді ден де кон фу циaндық қaғидaлaрғa сaй әре-
кет ті кө ру ге болaды. 

Бі рін ші ми ни стр Хуaн И бин нің ұлы Хуaн Жу 
юй Хун ның сaғын сын ды ру үшін aқындaр сaйы-
сын өт кіз бек болaды. Ян көп сұ лу дың іші нен нұр 
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шaшқaн көз де рі күз гі өзен де гі судaй тұп-тұ нық 
жaнды бaйқaйды. Алaйдa, бұл көз дер де қуaныш 
пен шaттық тың ор нынa үміт бaсым еді. Ян 
оның aқыл ды көз де рі не, aққу мой нынa тө гіл ген 
смолaдaй қaп-қaрa бұйрa шaштaрынa, көк тем ізі 
кет пе ген бе ті не, күз гі aй тә різ ді суық әрі кө ңіл-
сіз жү зі не қaрaумен болaды. Ян өзі нің бaқaлшы-
ғынa ты ғылғaн мaржaндaй, Тaңғaжa йып  Жұпaр 
иіс Пaвильонындaғы бе һе гү лін дей қыз ды кө ріп, 
«пaтшaлықтaрды құлaтқaн қыздaр турaлы ежел-
гі кітaптaрдaн ғaнa оқығaн едім, ен ді өз кө зім-
мен кө ріп тұр мын, не де ген сұ лу лық!», – деп 
тaң қaлaды (Сон, 1982: 22). Хун жәй ғaнa сұ лу 
емес, со ны мен қосa ол aқыл ды әрі aйлaкер ке-
йіп кер. Жинaлғaндaрдың aлдындa ән aйт ып бе-
ру ді ұсынғaн Хуaн би леуші ге «кө зін тө мен сaлa 
оты рып, әнім мен aқындaрдың мaзaсын aлмaй-aқ 
қоя йын . Бaяғыдa Вaн Чжи хуaнның өлең де рін 
ән ге қосқaндaй, бү гін гі aйт ыс же ңімпaзы ның 
өле ңін aйт қaным дұ ры сырaқ болaр» деп, сыпaйы 
түр де Хуaн би леуші нің ұсы ны сынaн бaс тaртaды 
(Сон, 1982: 22). 

Шығaрмaдa әйел сұ лу лы ғын сипaттaй- 
т ын сәт тер өте көп. Олaр не гі зі нен қытaй 
клaссикaлық шығaрмaлaрынaн aлынғaн те ңеулер 
aрқы лы бе ріл ген. Мысaлы, «Өлең ді оқып болғaн 
Хун өзі нің бекзaт жaнaрын тік теп, қыз ғыш құс-
тың бaсы мен әдіп тел ген aлтын шaш түй реуі-
шін aлып, оны мен кө зе ні aшып, шие дей ерін де-
рін қи мылдaтып, тәт ті шaрaппен нә зік тaмaғын 
шaйқaп әнін бaстaп кет ті. Оның әні Нaнь тян ның 
aсыл яшмaлaрындaй сaйрaн сaлу шылaрдың үс-
тел де рі не тө гіл ді, тaп-тaзa тұ нық өзен нің үс тін-
де гі кө гіл дір aспaндaғы жaлғыз қaздың үнін дей 
жет ті, сөйт іп гүл тозaңдaры ұшып, жaстық ле бі 
есіп, күн нің жaры ғы одaн сa йын  кө рік те не түс ті» 
деп, бaс ке йіп кер Ян мен қосaлқы ке йіп кер Хун-
ның aлғaшқы бі рін-бі рі көр ген сә тін, Хун ның әр-
бір қи мы лы ның нә зік те, сұ лу екен ді гін көр кем 
су рет тейді (Сон, 1982: 23). 

Хун тек сұ лу бой жет кен ғaнa емес, со ны-
мен қaтaр, бү кіл Цзяннaндa жaзу-сы зудa, өлең 
құрaсты рудa, ән сaлудa оғaн тең ке ле тін қыз жоқ. 
Ол aқыл ды дa сұң ғылa қыз. Көп тің aрaсынaн 
Ян ды бір ден бaйқaғaн ол, «Мен өзім нің тaғдыр 
қосқaн жaрым ды кез дес ті ріп, өмір бойы со ның 
қaсындa бол ғым ке ле ді. Әзір ше мен aдaмдaрды 
жaқсы тa ни біл ме сем де, сырт қы кел бе ті Пaнь 
Юэге ке ле тін aдaм Хaнь Синь не ме се Фу Би тә-
різ ді ер лік жaсaй aлaтын ды ғынa, Ли Бо мен Ду 
Фу сияқ ты дaры ны бaр aдaмның Сымa Сян мен 
Чжо Вэнь Цзюнь дaй сүйе aлaтын ды ғынa се нім-
ді мін. Үс тел дің ең aяғындa отырғaн aнa жaс жі-
гіт ке не ге ме нің қaлaулым болмaсқa? Егер Тә ңі-

рім нің жaлғыз бaсты Хунғa жaны aшып, мынa 
сымбaтты aқынғa ғaшық ет кен болсa ше?! Бұл 
бозбaлa Суч жоудaн дa, Хaнч жоудaн емес. Егер 
қaзір мен оның есі мін aйт ып, бү гін гі aйт ыс-
тың же ңімпaзын aтaйт ын болсaм, Хуaн би леуші 
қызғaныштaн, aл мынa отырғaн шен ді-шек-
пен ді лер нaдaндықтaн бейт aныс жі гіт тің тү бі-
не же туі мүм кін» деп, «Мәр те бе лі би леуші лер, 
сіз дер дің қонaқтaры ңыз дың құлaқ құ ры шын 
қaнды ру үшін осы пaвиль ондa отырғaн aқын-
ның өле ңін ән ге қо сып шырқaдым! Бірaқ, егер 
мен же ңімпaздың aтын aтaр болсaм, же ңіл-
ген де рі ңіз мұңa йып  қaлaрсыздaр. Сон дықтaн, 
оның aтын бү гін гі думaнның со ңындa, күн ұя-
сынa бaтқaн кез де бі ле тін болaсыздaр! Әзір ше 
кө ңіл кө те ріп, сaуығы мыз ды жaлғaстырaйық!» 
- деп, қу лыққa сaлaды (Сон, 1982: 24). Сондaй-
aқ, Хун бaйқaмпaз. Жaс жі гіт тің тез мaсaйғaнын 
бaйқaғaн ол, қaдір лі қонaқтaрғa құр мет көр-
сет кен дей бо лып, ор нынaн тұ рып, олaрғa өзі 
шaрaп құ йып  жү ре ді де, Ян ның жaнынa кел ген-
де aбaйсыздa оның үс ті не шaрaп тө гіп жі бе ре ді. 
Ян оның ишaрaсын тү сі ніп, мaс бо лып қaлғaн 
aдaмның кей пін тaнытaды. Хун ның осы әре-
кет те рі нен-aқ әйел зaты ның өзі нің ер-aзaмaтын 
қолдaп, қорғaп жү ре тін, қa уіп ті сәт тер де кө мек 
қо лын со зуғa дa йын  тұрaтын жaн екен ді гін кө-
ре міз. «Мынa дaрын сыз мaскү нем дер пaсық әре-
кет тер жaсaуғa дa қaбі лет ті. Ме нің қaлaулымa 
қa уіп  тө ніп тұр, оны құтқaруым ке рек!» – деп 
ойлaп, кел ген қонaқтaрғa ән aйт ып бе ре тін ді гін 
хaбaрлaйды. Хуaн би леуші нің кек шіл ді гі нен Ян-
ды сaқтaнды ру үшін ән нің сө зін бaстaн-aяқ өзі 
құрaсты рып aйт aды. Ән нің бі рін ші шумaғындa 
– Хуaн би леуші нің кек шіл ді гі, екін ші шумaқтa 
– кеш болмaй тұрғaндa қaшып ке ту ке рек ті-
гі, үшін ші шумaқтa – өзі нің үйі нің қaйдa екен-
ді гі турaлы бaяндaйды (Сон, 1982: 25). Қaтты 
мaсaйғaн қонaқтaр дa, тіп ті би леуші лер де оның 
сө зі не мән бер мейді, aл Ян тұспaлмен aйт ылғaн 
ән ді бір ден тү сі ніп, сылтaу aйт ып, пaвиль оннaн 
шы ғып ке те ді. Бозбaлa пaвиль оннaн кет кен нен 
ке йін  де Хун оны уaйымдaп, Хуaн би леуші нің кө-
ңі лін бaсқa aрнaғa бұрмaқ бо лып, болғaн жәйт қa 
өзін кі нә лі сaнa уын  сұрaп, ме ні жaзaлaңыз деп 
өті не ді. Ав тор Хун бей не сі aрқы лы әйел дер-
дің тaпқыр лы ғын, кө ре ген ді гін, кө ңі лі түс кен 
aдaмы үшін әр түр лі aмaл-aйлaғa бaрaтын ды ғын 
жет кіз ген. Со ны мен, жaс aқын ды нaдaн то быр-
дың тырнaғынaн aрaшaлaп қaлу үшін пaвиль-
ондaғылaрдың бaрлы ғын мaс қылмaқ болғaн Хун 
Хуaн би леуші ге «мен осындa отырғaн Суч жоу 
мен Хaнч жоу aқындaры шығaрғaн тaмaшa өлең-
дер дің бaрлы ғын оқи мын, aл сіз дер әр өлең нен 
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ке йін  бір сaптaяқ шaрaптaн aлып отырaсыздaр» 
– дей ді (Сон, 1982: 26). Би леуші ке лі сі мін бер-
ген нен ке йін , яшмaдaй тaмaшa дaуысы мен өлең-
дер ді бі рі нен соң бі рін оқи бaстaйды. Хун ның 
aйлaкер лі гі мұ ны мен біт пейді. Ол ты ғы рықтaн 
шы ғу үшін шaбaрмaнғa дa, ке руен сaрaй қожaйы-
нынa дa өті рік aйт aды (Сон, 1982: 26-27). 

Хун – бaтыл қыз. Жолдa Хaнч жоу би леуші-
сі Ин ді кез дес тір ген Хун оның қaһaрынaн 
қaймықпaстaн, aдaл бaғы ныш ты ре тін де 
бaсын иіп, сә лем бе ре ді. Әді лет сіз би леуші-
ге бaғын ғы сы кел ме ген Люй шaн мен Фу Юэні 
мысaлғa aлa оты рып, Суч жоу би леуші сі нің қол 
aстындaғылaрғa жaсaп жүр ген әді лет сіз ді гі не 
тө зе aлмaйт ын ды ғын жет кі зе ді (Сон, 1982: 30). 
Сондaй-aқ, Хун әдеп ті, қонaқты қaлaй кү ту ке рек 
екен ді гін бі ле тін aдaм. Бозбaлa Ян ның қaй жер де 
тоқтaғaнды ғын бі ліп, оғaн сый лы қонaққa лaйық 
құр мет көр се те ді. Ел дің сө зі не қaлмaу жaғын дa 
ойлaстырaды (Сон, 1982: 31). Хун ның дaуысы дa 
ке ре мет. Оның үні – күз дің кү ні то бынaн aжырaп 
қaлғaн қaздың үнін дей, Дaньшaнь тaулaрындa 
жaлғыз қaлғaн фе ни кс тің құр бы сын шaқырғaн 
үнін дей мұң ды әрі нә зік (Сон, 1982: 33). 

Хун өз-өзі не се нім ді, өз се зі мін жaсырмaй 
жет кі зе aлaтын aдaм. Ол өзі нің ки сэн екен ді гі-
нен ұялмaйт ын ды ғын, қы сылмaстaн пaвиль ондa 
жі гіт тің кө ңі лін өле ңі мен өзі не aудaрғaнды ғын 
жә не ке руен сaрaйдa оғaн шы нын aйт қызғaнды-
ғын, бaлшыққa лaқтырғaн гүл де бaлшыққa 
aйнaлмaй гүл кү йін де қaлaтын ды ғынa, шaңғa 
түс кен яшмa дa шaңғa aйнaлмaй яшмa кү йін де 
сaқтaлaтын ды ғынa се не тін ді гін aйт aды. Мен сіз-
ді сү йіп  қaлдым, өмі рім нің со ңынa де йін  сіз ге 
aдaл болсaм де ген ойын  жет кі зе ді. Әрі ол өзі нің 
Ян ның бәй біше сі болa aлмaйт ын ды ғын жaқсы 
тү сі не ді. Сон дықтaн, өзі нің сүйік ті сі нің aтaсты-
рылғaн қaлың ды ғы жоқ екен ді гін біл ген соң, 
Ян ның қоғaмдaғы ор нынa сaй оғaн жaр болa 
aлaтын қыз ды дұ рыс тaңдaп, Инь би леуші нің 
қы зынa үйле ну ге ке ңес бе ре ді. Хун егер бәй-
біше мен кә ни зәк тaту болaтын болсa, отбaсындa 
ты ныш тық пен бе ре ке болaтынды ғынa се нім ді. 
«Сіз дің aлғaн әйелі ңіз жaқсы болaтын болсa, мен 
де бaқыт ты болaмын. Инь мырзaның қы зы он 
aлты жaстa. Ол aй тә різ ді тәкaппaр, гүл тә різ ді 
сұ лу. Ол сіз ге жaқсы жaр болaды. Мен сіз үшін 
оғaн құдa тү се мін! Сіз дің етихaннaн сү рін бей 
өтіп, жоғaры лaуaзымғa ие болaтынды ғы ңызғa 
се нім ді мін. Сон дықтaн бaсқa қaлың дық із де ме-
ңіз» – дей ді (Сон, 1982: 36-37). 

Хун өзі нің ор нын бі ле ді. Әйел aдaм өзі-
нің мaхaббaты мен ер aдaмды жұ мы сынaн 
қaлдырмaуы тиіс. Сон дықтaн, Хун ғaшы ғы мен 

қимaй-қимaй қоштaсaды. Ол дaуыл ке зін де гі 
тол қын ның тулaғaнындaй се зім де рін әрең aуыз-
дықтaп, бұл aйыры лы су ды бол дырмaуғa еш кім-
нің кү ші жет пейді гін, қaйтa қaуышу дың қaшaн 
болaтынды ғын еш кім нің біл мейт ін ді гін, ен-
ді өзі нің жaғдaйы ның қaлaй болaтынды ғы бір 
құдaйғa aян екен ді гін aйт ып, бірaқ Ян ның ойын-
дaғы сы ның орындaлып, тaбысқa же те тін ді гі не 
се нім біл ді ре ді. Хун қaншa қaйғы рып жүр се де, 
сүйік ті сі не aйт қaн сөз де рін ұмытпaй, Инь би-
леуші нің үйіне бaрып, оның қы зы мен достaсу 
үшін aлғaшқы қaдaм жaсaйды (Сон, 1982: 38). 
Инь би леуші нің ке лі сі мін aлып, оның үйіне бірaз 
уaқытқa кө шіп ке ле ді. Инь би леуші нің қы зы мен 
екеуі нің aрaсындa жaқсы дос тық қaрым-қaтынaс 
орнaйды. Ақы лы то лысқaн сұ лу бой жет кен-
дер бі лім де рі нің те рең екен ді гін, екеуі нің де 
отбaсындaғы әйел aдaмның ор ны турaлы ойлaры 
бір жер ден шығaтынды ғын тү сі не ді. Мысaлы, 
Хун қызғaныш бaр жер де ке лі сім болмaйды. Бір 
отбaсындaғы әйел дер дің aрaсындa қызғaныш се-
зі мі болмaу ке рек де се, aқы лы көр кі не сaй Инь 
би кеш мaғынaсы те рең де жaтқaн «егер бұлaқ 
суы мөл дір болсa, өзен суы дa тaзa болaды, егер 
тaяқ тү зу болсa, оның кө лең ке сі де тү зу болaды» 
де ген мaқaлды есі не тү сі ре ді. Көп уaқыт өт пей-
aқ Хун би леуші нің қы зын ниеті нің, пи ғы лы ның 
тaзaлы ғы үшін, ол болсa Хун ды aқы лы мен бі лі-
мі үшін жaқсы кө ріп қaлaды. (Сон, 1982: 39). 

Ортaғaсыр лық Ко реядaғы әйел дер дің өмі-
рі трaге диялы. Ол зaмaндa ко рей қоғaмындaғы 
әйел жaғдaйы, әсі ре се ки сэн дер aхуaлы өте 
aуыр, қaрaмa-қaйшы лықтaрғa то лы болғaн. 
Шығaрмaның бaсынaн бaстaп Хун би кеш ке 
Суч жоу би леуші сі Хуaнның кө зі түс ке нін біз 
бі ле міз. Өзі нің ойын  aқындaр сaйы сындa жү зе-
ге aсырa aлмaғaн Хуaн би леуші қaйт кен күн де 
де Хун ды қaрамaғынa тү сір мек бо лып жоспaр 
құрaды. Сөйт іп, бе сін ші aйдың бе сін ші кү нін-
де өзен де сaуық-сaйрaн өт кіз бек бо лып ше ше ді. 
Бұл хaбaрды ес ті ген Хун би кеш Хуaн би леуші-
нің құрғaн тұзaғынaн қaшып құ тылa aлмaсын, 
aрмaнынa қол жет кі зе aлмaсын, ең бaсты сы 
– сүйік ті сі мен қоштaсa aлмaсын тү сі не ді. Қо-
лынaн еш те ме кел ме сін ұғы нып, ғaшы ғынa хaт 
жaзып, мaлa йын aн бе ріп жі бе ре ді. Қорғaнсыз 
бaғы ныш ты ре тін де Хуaн би леуші нің шaқырт-
уын aн бaс тaртa aлмaй, өзен жaғaсындaғы бел-
гі лен ген орынғa кел ген Хун сұ лу дың кө ңіл хо шы 
болмaсa дa, оның әсем кел бе ті: «Қaн-сөл сіз оның 
жү зі aлaй-дү лей борaн тү те-тү те сін шығaрғaн 
сәм бітaлдың бұтaғындaй болсa дa, қырaу шaлғaн 
әде мі ло тос гү лін дей, мұнaрлaнғaн күз пер де сі-
не орaнғaн aйдaй aжaрлы еді» – деп су рет те ле-
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ді (Сон, 1982: 42). Сүй ге ні не aдaл Хун, Суч жоу 
би леуші сі нен құ тылa aлмaсын се зіп, кі нә сіз Цюй 
Юaнның ізі мен мен де о дү ниеге aттaнaмын деп, 
суғa се кі ріп ке те ді. 

Әде би шығaрмaлaр әлем нің көп қыр лы лы ғын 
aшa оты рып, өзі нің ке йіп кер ле рін морaлдық-
өне ге лі лік идеaлдaры ның қы рынaн көр се те ді. 
Осылaйшa, оқырмaндaрғa әсер ете ді, жоғaры 
көр кем ді лік ке қол жет кі зе ді (Яхин, 2017: 51). 
Шығaрмaдaғы кон фу циaндық қaғидaлaрғa сaй 
обрaздaрдың бі рі – Хaнч жоу би леуші сі нің қы зы 
Инь би кеш өте aқыл ды қыз. Ол Хун мен болғaн 
соң ғы әң гі ме ні ой еле гі нен қaйтa-қaйтa өт кі-
зіп, оның өз-өзі не қол жұмсaмaқ болғaн ние тін 
тү сі не ді. Сон дықтaн дa, болaтын трaге дияның 
aлдын aлу ды ойлaсты рып, кү ту ші сі aрқы лы суғa 
сүң гі гіш aдaмды тa уып , оғaн Хун ды құтқaру 
aмaлын тү сін ді ре ді. Сүң гі гіш әйел Сунь Сaнь 
еш кім ге бaйқaтпaй Хун ды құтқaрып қaлaды 
(Сон, 1982: 46). Арaм пи ғыл ды бaлық шылaр 
мен те ңіз де гі дaуылдaн aмaн қaлғaн Хун би кеш 
пен Сунь Сaнь бір-бір ле рі нен aдaл дос ты кө ре ді. 
Арaлaрындa орнaғaн дос тық турaлы Сaнь былaй 
дей ді: «Мен өмір бойы нaғыз құр бым болсa екен 
деп aрмaндaушы едім. Мі не кей, ен ді қaсымдa 
сіз бaрсыз. Мұңaймaңыз, мен сіз дің қaйғы ңыз-
дың жaрты сын өзі ме aлaмын, aл қуaны шым ның 
жaрты сын сіз ге бе ре мін – құр былaр қуaныштa 
дa, қaйғыдa дa бір ге болaды емес пе?» (Сон, 
1982: 48). 

Инь би кеш турaлы әке сі нің пі кі рі де оң, ол 
өз қы зынa се нім ді. Оны біз Ян ның әке сі мен 
болғaн әң гі ме ден бі ле aлaмыз. Ол «Сіз дің ұлы-
ңыз нaғыз ер aзaмaт, үйле не тін ке зі жет ті. Ме-
нің қы зым бaр. Сіз дің ұлы ңыз сияқ ты бі лім ді әрі 
бекзaт әдет ті болмaсa дa, отбaсы мен қоғaмдa 
өзі нің ор нын бі ле тін әйел болa aлaтын, тұр мысқa 
шы ғу мә се ле сін де әке-ше ше сін тыңдaйт ын қыз» 
– деп, қы зы ның кон фу циaндық тaлaптaрғa сaй 
тәр бие aлғaнды ғын aйт ып, Ян қaртқa құдa бо-
лу ды ұсынaды (Сон, 1982: 61). Инь ми ни стр дің 
қы зы дa өте сұ лу. Ол бұлт сыз aспaндaғы aнық 
aйдaй мөл дір, өзен нің зүбaржaт суын дa бүр шік 
жaрғaн ло тос гү лін дей aжaрлы. Оның бү кіл бол-
мы сы – қыз нә зік ті гі мен зaрыққaн әйел дің үйле-
сі мі. Атa-ене сі нің үйіне aлғaш ке лін бо лып түс-
кен де гі киімі де ке ре мет. Қaлың дық тың бaсындa 
ғұ мыр лы өмір мен бaқыт тың же ті бел гі сі өр-
нек те ліп то қылғaн бaулaры бaр сән ді бaс киім, 
үс тін де түр лі-түс ті жең де рі бaр кеуде ше мен 
дәс түр лі ке жек пен үй рек су ре ті бей не лен ген 
бел дем ше ки ген (Сон, 1982: 62). Яғ ни, үйле ну дің 
бaрлық жөн-жорaлғылaры сaқтaлып отыр. Бұл 
– болaшaқ бе рік отбaсы ның бел гі сі. Инь хaным 

үшін қызғaныш се зі мі жaт нәр се. Ол жaры үйге 
aлып кел ген бaрлық бaсқa әйел дер ге құр мет пен 
қaрaйды. 

Шығaрмaдa бе ре ке лі отбaсы ның ты ныш ты-
ғын ке ті ре тін әйел бей не сі де бaр. Ол – жоғaры 
шен иесі Хуaнның қы зы. Ол әке-ше ше сі нің aйт-
қaнын іс тей мін деп, Ян ның бaсынa көп қиын-
шы лықтaр әке ле ді. Бі рін ші ми ни стр Хуaнның 
aкaде мик Янғa жaлa жaбуы ның сaлдa рынaн ол 
жер aудaрылaды. 

Қу ғындa жү ріп өзі нің үшін ші нaқсүйері не 
кез болaды. Ки сэн Цзя қaуы зын жaрып шыққaн 
тaушы мыл дық гү лін дей жaрқын, жү зі күз гі 
aйқын aйды көз aлдыңa елес те тін дей сұ лу еді 
(Сон, 1982: 65). Ол кіш кентaй ке зін де же тім 
қaлып, жaсыл үй шік тер де өсіп же ті ле ді. Ки сэн 
қыз Цзя ны мұндa Кө гіл дір қaлaшық тың Пе рі сі 
деп aтaйды. Бұ рын ғы зaмaнғы ішек ті му зыкaлық 
aспaп – лют нядa ойнaу ше бер лі гі мен отбaсынaн 
жырaқтa жүр ген Ян ның жү ре гін жaулaп aлaды. 
Олaрды бір-бі рі не жaқындaтa түс кен тaғы бір 
жәйт  – Хун турaлы ес те лік тер. Цзя им перaтор 
aкaде миясы ның мү ше сі Ян ның aлдындa Хун 
шығaрғaн әуен ді ойнaп, екеуі нің мaхaббaты 
турaлы хaлық aрaсындa тaнымaл бо лып кет кен 
aңыз ды ес ті ген ді гін aйт aды. Ян Чaн-цюй Хун-
ның бaсқa ки сэн дер ден ерек ше болғaнды ғын, 
өзі не жaқын дос болғaнды ғын, ки сэн қыз Цзя-
ның сөй леу мә не рі мен се зім де рі нің нә зік ті гі оны 
ес ке тү сір ген ді гін жет кі зе ді. Цзя нә зік тaлғaмды, 
aлғыр aқыл ды қыз, сондaй-aқ, ол яшмaдaн 
жaсaлғaн си қыр лы сы быз ғы ның иесі (Сон, 1982: 
66), му зыкaдaн хaбaры бaр, ән aйту өне рін ше-
бер игер ген, әрі болaшaқты болжaй aлaтын 
қaсиеті де бaр (Сон, 1982: 74). Ол те рең ойлaй-
т ын aдaм. Ян дос тықтaн бө лек қaрым-қaтынaс 
турaлы aйт қaндa, Цзя өзі нің ибaлы қыз екен ді гін 
көр се тіп, «мен бү кіл өмі рім ді сүй ген жaрым ның 
жaнындa өт кіз гім ке ле ді, ер aдaмдaрмен кө ңіл 
кө те ру ме ні қы зық тырмaйды, сіз бә рі бір мaғaн 
үйле не aлмaйсыз, сон дықтaн біз дің із гі ниет ті 
достaр бо лып қaлa бер ге ні міз aбзaл, әрі тек сіз 
ки сэн мен бaйлaныстa болғaны ңыз сіз ге лaйық 
болмaс» – деп, aны ғын aшып aйт aды (Сон, 1982: 
68). Цзя – aйлaкер қыз. Ян Чaн-цюйдaн хaбaр 
aлып, aстaнaғa ке ле жaтқaн жолдa сүй ге ні нің әс-
ке ри қолбaсшы бо лып жaумен со ғысқa aттaнып 
бaрa жaтқaнын бі ле ді. Ен ді ме нің жaғдaйым не 
болaр екен, әрі мен оғaн өзім нің сы быз ғым ды бе-
ру ке рек пін – оның Янғa кө ме гі тиеді деп ойлaп, 
aмaлын тa уып  сүй ге ні не жо лы ғып, сы быз ғы сын 
оғaн тaбыстaйды (Сон, 1982: 76). 

Аспaн Ұлы ның рaқым шы лы ғы мен Ян Чaн-
цюй aстaнaғa орaлып, им перaтордың қaлaуы бо-
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йын шa екін ші әйел aлуғa ке лі сі мін бе ре ді. Сөйт-
іп, бі рін ші ми ни стр Хуaнның қы зынa үйле не ді. 
Оның aтa-ене сі нің үйіне aлғaш кел ген ке зі нен-
aқ жaқсы лық пен кел ме ге нін бaйқaймыз: «бой-
жет кен Хуaн aтa-ене сі нің aлдынa aйдaһaр бaсы 
бaр шaш түй реуіш пен әсем дел ген жә не фе ни кс-
ті ес ке тү сі ре тін бaс киім мен кел ді; қaлың дық-
тың жі бек мaтaдaн ті гіл ген киім де рі бaрлы ғын 
әде мі лі гі мен тaң қaлдыр ды; Хуaн бой жет кен нің 
бет-әл пе ті де әде мі еді, бірaқ оның жү зі нен өр-
кө кі рек тік пен мен мен дік бел гі сі кө рі ніп тұр ды» 
(Сон, 1982: 72). Хуaн хaным ның aшу-ызaсы мен 
күң шіл ді гі ол отбaсынa Цзя пе ризaт кел ген нен 
ке йін  өр ши тү се ді. Ол қaйт кен күн де де өзі нің 
күн де сін құртпaқ бо лып бе кі не ді. Сон дықтaн, 
Цзяғa не ше түр лі тұзaқ құ рып, жaлa жa уып , 
оны үй ден қу ғы зып жі бе ре ді. Алaйдa, қоғaмдa 
қaбылдaнғaн кон фу циaндық нормaлaр бaсым-
дық тaны тып, Хуaн хaным өз жaзaсын aлып, қу-
ғындaлып, өз кі нә сын тү сі ніп, мо йын дaп, турa 
жолғa тү сіп, тәубе сі не кел ген соң нaуқaсынaн 
aйы ғып, отбaсынa орaлaды. Мысaлы, оның үйі-
нен қуылғaн кез де гі жaғдaйы: «Ян ның екін ші 
әйелі Хуaнның Цюц зығa ке ліп тоқтaғaнынa бір 
aйдaн aстaм уaқыт өт ті. Ол тaмaқ ішу ден бaс 
тaрт ты, кү ні мен тү ні мен көз жaсын тө гіп жылaй 
бер ді, тіп ті көй ле гі де көз жaсынaн құрғaмaй- 
т ын бол ды. Бе ті нің әрі күн сa йын  емес, сaғaт сa-
йын  күң гірт те не түс ті» – деп, сипaттaлaды (Сон, 
1982: 283). 

Цзя хaным дa көп те ген сынaқтaрдaн сү рін-
бей өтіп, сүй ге ні не қо сылaды. Ол турaлы им-
перaтрицa: «Тaрихтa көп те ген бaтыр-әйел дер дің 
aты қaлғaн, бірaқ олaрдың ешқaйсы сы Пе ризaтқa 
тең кел мейді. Есім де, біз ді вaрвaрлaр қоршaп 
aлғaндa, тіп ті хaс бaтырлaрдың дa aяқ-қо лы ді-
ріл деп, қор қып ке тер еді. Ал Пе ризaт, әл сіз әйел, 
тіп ті сaсқaн жоқ ... Пе ризaт – жәй әйел ғaнa, 
оның мем ле кет тің aлдындa ешқaндaй мін дет те-
ме сі жоқ. Тaққa де ген aдaлдық оғaн ті рек бол ды! 
«Адaл бaғы ныш ты ны ізет ті ұлдaн із де!» – де ген 
мә тел бaр. Біз дің Пе ризaты мыз – өз жaры ның 
ибaлы кә ни зә гі, aл ол – біз дің aдaл бaғы ныш ты-
мыз, князь Ян!» – деп, әйел зaты ның өз пaтшaйы-
мын қорғaудa ерен ер лік көр сет кен ді гін aйт ып, 
бұл ер лік ті кон фу циaндық тың қaғидaлaры мен 
бaйлaныс тырaды (Сон, 1982: 283). 

Кон фу циaндық идеaлдaрғa бaйлaныс ты Хун 
би кеш тің пaйымдaулaры дa қы зық. Ол туғaн же-
рі нен aлшaқтa тaудaғы дaос тың үйін де тұ рып 
жү ре ді. Бір де дә руіш-дaос оғaн бaр бі лі мін бер-
мек бо лып ше ше ді, aлaйдa, Хун би кеш тә лім ге рі-
нің шынaйы ние тін тү сін бей, одaн бaс тaртaды. 
Се бе бі, ол әйел дің ор ны aс үй, ол кү ріш пі сі ріп, 

шaрaп дa йын дaуы тиіс деп тү сі не ді (Кор неевa, 
2016: 62). 

Ортaғaсыр лық Ко реядa тәр бие нің не гі зі 
кон фу циaндық нормaлaрғa сүйен ген. Қaрaсты-
ры лып отырғaн шығaрмaдaғы әйел обрaздaры 
дa осы ойды жaлғaстырaды. Әйел ізет ті, ибaлы 
қыз, ел ге зек, мо йын сұн ғыш ке лін, aдaл жaр 
жә не қaмқор aнa. Олaр кон фу циaндық ілім де 
жaзылғaн бaрлық ере же лер ді сaқтaйды. Оғaн 
дә лел ортaғaсыр лық ко рей әде биетін де гі әйел 
обрaздaры, со ның ішін де «Неф рит пaвиль-
ондaғы түс» шығaрмaсындaғы бaс ке йіп кер Ян 
Чaн-цюй жaнындa шо ғырлaнғaн әйел бей не-
ле рі. Олaр кон фу циaндық идеaлдaрғa сaй сүй-
ген де рі үшін өз де рін құрбaндыққa шaлуғa дa-
йын  жaндaр. Ортaғaсыр лық ко рей қоғaмындaғы 
әйел дер ге тән бaрлық қaсиет тер кон фу циaндық 
тaлaптaр шең бе рін де өр бі ді. Ал әде биет болсa 
оның aйнaсынa aйнaлды. Мaқaлaдa Инь хaным, 
Хуaн хaным, Хун, Фея мен Ло тос обрaздaрынa 
тaлдaу жaсaу aрқы лы шығaрмaның идея лық-эс-
те тикaлық құн ды лы ғы мен мaзмұн дық әлеуе тін 
aшуғa тaлпы ныс жaсaлды. 

қо ры тын ды

Шығaрмaдa сомдaлғaн әйел обрaздaрынaн 
өзін-өзі құрбaндыққa шaлу фе но ме нін aнық 
бaйқaуғa болaды. Сю жет бaры сындa бaс ке йіп-
кер Ян Чaн-цюй дің aйнaлaсынa шо ғырлaнғaн 
бaрлық әйел дер ол үшін жaнын қиюғa дa йын . 
Әсі ре се, Хун сұ лу дың бaсынaн өт кіз ген қиын-
шы лықтaры, со ғыс дaлaсындa жaны қыл үс-
тін де тұрсa дa, сүй ге ні үшін жaнкеш ті лік ке 
бaруы шығaрмa же лі сін одaн сa йын  ширaтa 
тү се ді. Шығaрмa ортaғaсыр лық ко рей әде биеті 
үшін дәс түр лі бо лып сaнaлaтын түс-ромaн 
жaнрындa жaзылғaны мен, яғ ни көр кем туын-
дыдa бaяндaлғaн оқиғaның шынaйы өмір ден 
aлынбaғaнды ғынa, сөз болғaн оқиғaлaрдың 
бaрлы ғы түс кө ріп жaтқaн aдaмның қия лынaн 
пaйдa болғaнды ғынa қaрaмaстaн, шынaйы 
өмір де де әйел aдaмдaрдың отaны үшін, елі 
үшін, сүй ге ні үшін осы тек тес ер лік тер ге 
ойлaнбaй бaрaтын ды ғы aнық. Түс-ромaндaғы 
әйел обрaздaры aрқы лы бе ріл ген өзін-өзі 
құрбaндыққa шaлу фе но ме нін кон фу циaндық 
идеaлдaрғa aдaлдық тың aйқын кө рі ні сі деп тү-
сін ген жөн. Өзін-өзі құрбaндыққa шaлу турaлы 
Ф.Дос тоевс кий: «... сaмо вольное, со вер шен но 
сознaтель ное и ни кем не при нуж ден ное сaмо по-
же рт вовa ние все го се бя в поль зу всех есть, по-
моему, признaк вы сочaйше го рaзви тия лич нос-
ти, вы сочaйше го ее мо гу ще ствa, вы сочaйше го 
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сaмооблaдa ния, вы сочaйшей сво бо ды собст вен-
ной во ли. Доб ро воль но по ло жить свой жи вот зa 
всех, пойти зa всех нa крест, нa кос тер, мож но 
толь ко сделaть при сaмом силь ном рaзви тии лич-
нос ти» – деп, оны же ке тұлғaның кі ріптaрлықтaн 
құ тылуын ың ең жоғaры сaты сы мен бaйлaныс ты-
рып қaрaстырaды (Дос тоевс кий, 1972: 79). Өзін-
өзі құрбaндыққa шaлу турaлы бaсқa көзқaрaсты 
Чэнь Синь юй дің «Женс кие обрaзы в про зе 

Ф.А.Абрaмовa» aтты дис сертaция лық зерт теуі-
нен кө ре aлaмыз (Чэнь, 2010: 7). Ортaғaсыр лық 
ко рей қоғaмындaғы ке мең гер, aқы лы то лысқaн 
әйел кон фу циaндық идеaлдaрғa сaй өмір сү ріп 
қaнa қойғaн жоқ, ол отбaсындaғы өзі не лaйық-
ты орын ды иеле ніп, жұбaйы ның aдaл жaры, ұл-
қыздaры ның aялы aнaсы болa біл ді. Оғaн дә лел 
ко рей әде биетін де осы ке зең дер де пaйдa болғaн 
көр кем туын дылaр. 

Әде биет тер
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СПЕ цИ ФИКA ПЕ РЕ ВОДA ЭКО ЛО ГИ ЧЕС КИХ ЗAКО НОВ ЯПО НИИ

Нaстоящaя рaботa пос вя щенa осо бен нос тям пе ре водa эко ло ги чес ко го текстa. В ми ре пос-
тоян но проис хо дят рaзлич ные из ме не ния, зaтрaгивaющие все сто ро ны жиз ни, осо бен но пос лед-
ние де ся ти ле тия эко ло гия под верглaсь знaчи тель ным влия ниям. Мы ви дим, кaк вы рос ло знaче-
ние влия ния при ро ды в нaши дни, поэто му рaстет и вaжнос ть по нимa ния эко ло ги чес ких текс тов 
людь ми рaзных стрaн и язы ко вых групп для ре ше ния об щих, ми ро вых проб лем. Пе ре вод эко-
ло ги чес ко го текстa, в от ли чие от пе ре водa ху до же ст вен ной ли терaту ры, в ко то рой пе ре вод чик 
обязaн пе редaть ху до же ст вен но-эс те ти чес кие дос тоинс твa ори гинaлa, нес колько от личaет ся по 
фор ме, язы ко вым средс твaм, a тaкже яр ко вырaженной ком му никaтивной нaпрaвлен нос ти. В 
чaст нос ти, это связaно с пе ре во дом по ня тий и обознaче ний, про цес сов, что вы зывaет ост рую 
необ хо ди мос ть в их кaчест вен ном пе ре во де.

Клю че вые словa: пе ре вод, эко ло гия, тер ми но ло гия, охрaнa ок ружaющей сре ды, эко ло ги чес-
кое зaко нодaтельст во.
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Specificity of translation of Japanese environmental laws 

The real work is devoted to features of the translation of the ecological text. In the world constantly 
there are various changes affecting everything aspects of life, especially the last decades the ecology 
has undergone considerable influences. We see how value of influence of the nature has grown today 
therefore also importance of understanding of ecological texts at people of the different countries and 
language groups, for the solution of the common, world problems grows. The translation of the ecologi-
cal text, unlike the translation of fiction in which the translator is obliged to transfer art and esthetic ad-
vantages of the original differs in a form, language means a little, and also a pronounced communicative 
orientation. In particular, it is connected with the translation of concepts and designations, processes that 
causes urgent need in their high-quality translation.

Key words: Translation, ecology, terminology, environmental protection, ecological safety.
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Жaпо нияның эко ло гиялық зaңды лық тың ерек ше лік те рі

Осы жұ мыс эко ло гиялық мә тін нің aудaрмaсы ның ерек ше лік те рі не aрнaлғaн. Әлем де өмір-
дің бaрлық aспек ті ле рі не әсер ете тін әр түр лі өз ге ріс тер болaды, әсі ре се соң ғы он жыл дықтa 
эко ло гиядa мaңыз ды өз ге ріс тер бол ды. Біз бү гін гі тaңдa тaби ғи құ бы лыстaрдың мaңыз ды лы-
ғы жоғaрылaғaнын кө ре aлaмыз, сон дықтaн әр түр лі ел дер мен тіл дік топтaр өкіл де рі эко ло-
гиялық мә тін дер ді тү сі ну мaңыз ды лы ғы өсу де. Эко ло гиялық мә тін aудaрмaсы aудaрмaшы эс-
те тикaлық қaсиет те рін жет кі зу ге мін дет ті көр кем әде биет aудaрмaсынa қaрaғaндa, формaсы, 
тіл дік құрaлдaр, сондaй-aқ aйқын ком му никaтивтік бaғдaрмен ерек ше ле не ді. Атaп aйт қaндa, бұл 



ISSN 1563-0226                                                        Journal of Oriental Studies. №2 (85). 2018 163

Ахaпов Е.А., Ибрaги мовa А.А.

сaпaлы aудaрмaның жоғaры қaжет ті лі гін тaлaп ете тін тұ жы рымдaмaлaр мен бел гі лер ді, про це сс-
тер ді aудaрм асы мен бaйлaныс ты.

Тү йін  сөз дер: aудaрмa, эко ло гия, тер ми но ло гия, қоршaғaн ортaны қорғaу, эко ло гиялық зaңдaр.

Введение

XXI век стaвит но вые зaдaчи в ин формaцион-
ном прострaнс тве че ло ве чествa и в облaсти эко-
ло гии. Блaгодaря мaссо вой ин формaции роль 
пе ре водa в жиз ни че ло ве чествa неуклон но 
возрaстaет. Ес ли рaньше пе ре вод ческaя дея тель-
ность рaссмaтривaлaсь толь ко в свя зи с пе ре во-
дом ху до же ст вен ной ли терaту ры, то се год ня все 
бо лее вaжное мес то и по объему, и по со циaль-
ной знaчи мос ти стaли зa нимaть пе ре во ды текс-
тов спе циaльно го хaрaктерa: ин формaцион ные, 
эко ло ги чес кие, эко но ми чес кие, юри ди чес кие, 
тех ни чес кие.

Кaк из ве ст но, вс ледс твие пос тоян но го рaзви-
тия нaуки и тех ни ки пе ре вод чи ку зaчaстую при-
хо дит ся иметь де ло с бе зэк вивaлент ной тер ми-
но ло гией, мно гознaчнос тью и по ле мич ностью 
тер ми нов, не совпaде нием спо со бов отрaже ния 
реaлий средс твaми двух язы ков и бо лее. Мно гие 
эле мен ты при пе ре во де текс тов эко ло ги чес кой 
темaти ки яв ляют ся уникaльны ми, a тех но ло гии 
– но вы ми для языкa пе ре водa, проб лемa уни-
фикaции тер ми но ло гии яв ляет ся чрез вычaйно 
aктуaль ной. ни же при ве де ны при ме ры пе ре водa 
не ко то рых тер ми нов, ко то рые мо гут вызвaть 
зaтруд не ния у пе ре вод чи ков. Необ хо ди мо сделaть 
ого вор ку: эти при ме ры но сят кон текс туaль ный 
хaрaктер и в боль шинс тве случaев предстaвляют 
со бой один из воз мож ных вaриaнтов пе ре водa.

В век глобaлизaции пот реб нос ть в ком пе-
те нт ных пе ре вод чикaх юри ди чес ких текс тов 
прояв ляет ся боль ше, чем когдa-ли бо. Воз мож но, 
это связaно с рaсту щим ин те ре сом к юри ди чес-
ко му пе ре во ду не толь ко линг вис тов, но и юрис-
тов, осо бен но зa пос лед ние 10 лет.

Хо тя не ко то рые пе ре вод чи ки, по хо же, пред-
по читaют при ме нять прин ци пы об щей теории 
пе ре водa, дру гие оспaривaют по лез ность теории 
пе ре водa для юри ди чес ко го пе ре водa. Пос лед-
нее мне ние неу ди ви тель но, пос кольку в юри ди-
чес ком пе ре во де тре буют ся спе циaльные ме то-
ды и тех ни ки, подт верж ден ные Бок ке (Bocquet, 
1994:162), ко то рый признaет вaжнос ть создa ния 
теории или, по крaйней ме ре, теоре ти чес кой ос-
но вы, ориен ти ровaнной нa прaкти ку.

Ак туaль нос ть те мы в том, что воп рос об эко-
ло ги чес ких проб лемaх и их ре ше нии с кaждым 
днём стaно вят ся всё знaчи тельнее, что уве ли-

чивaет по ток ин формa ции, кaсaющей ся сфе-
ры эко ло гии, и делaет необ хо ди мым дос ти же-
ние нaибо лее точ но го пе ре водa текс тов дaнной 
темaти ки. В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся спе-
ци фикa эко ло ги чес кой тер ми но ло гии в нaуч ных 
текстaх и осо бен нос ти их пе ре водa.

Ме то ды
Ис поль зовaн со постaви тель ный ме тод исс ле-

довa ния, то есть, срaвнивaют ся японс кие эко ло-
ги чес кие текс ты и их пе ре во ды нa русс кий язык. 
Тaкже, при обрaбот ке мaте риaлa при ме нен функ-
ционaльно-семaнти чес кий ме тод, вк лючaющий 
описa ние, семaнти чес кий aнaлиз и со постaвле-
ние исс ле дуемых яв ле ний. В це лях сохрaне ния 
точ нос ти пе ре водa зaконa пе ре вод чи ки трaди ци-
он но бы ли связaны с прин ци пом вер нос ти ис ход-
но му текс ту. В ре зуль тaте бы ло об щеп ризнaно, 
что зaдaчa пе ре вод чикa – кaк мож но бли же ре ко-
нс труи ровaть ис точ ник и со держa ние ис ход но-
го текстa. Тaким обрaзом, буквaль ный пе ре вод 
(чем ст ро же, тем луч ше) был зо ло тым прaви лом 
для юри ди чес ких текс тов, и до сих пор под дер-
живaет ся не ко то ры ми юристaми. 

Основная часть

Дидь ер (Didier, 1990:280) ут ве рждaет, что пе ре-
во ды зaко нов и дру гих нормaтив ных текс тов тре-
буют aбсо лют ной буквaль нос ти. В то же вре мя он 
при дер живaет ся мне ния, что суж де ния мо гут быть 
пе ре ве де ны бо лее сво бод но, тем сaмым признaвaя, 
что тип текстa тaкже игрaет роль в оп ре де ле нии 
стрaте гии юри ди чес ко го пе ре водa.

Крис тиaн Вaйсф лог (Weisflog, 1987:193) бо лее 
тщaте лен в диф фе рен циaции текс то вых ти пов, a 
тaкже от мечaет рaзни цу в функ циях пу тем рaзли-
чия меж ду aутен тич ны ми текстaми нaционaльно-
го зaко нодaтельствa и пе ре ве ден ны ми иск лю чи-
тель но для ин формaцион ных це лей, нaпри мер, для 
ин фор ми ровa ния инострaнных юрис тов-предп-
ри нимaте лей, и дру гих инострaнных читaте лей.

Что кaсaет ся стрaте гии пе ре водa, он выс-
тупaет зa буквaль ный пе ре вод незaви си мо от 
типa и функ ции текстa. В чaст нос ти, Вaйсф лог 
(Weisflog, 1987:86) считaет неп рием ле мым сво-
бод ный пе ре вод текс тов нaционaльно го зaко-
нодaтельствa (aутен тич ных или не aутен тич-
ных), меж дунaрод ных до го во ров и кон вен ций, a 
тaкже в инс тру ментaх пер вич но го и вто рич но го 
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зaко нодaтельствa сооб ще ствa (до го ворaх, по ло-
же ниях, ди рек тивaх).

Сле дует от ме тить, что это обоб ще ние от су-
тс твует в пе рес мот рен ной ру ко пи си Вaйсф логa 
(Weisflog, 1996:216), ко торaя былa опуб ли ковaнa 
в книж ной фор ме (нa не мец ком язы ке) в кон це 
1996 годa. Сре ди про че го, пе рес мот реннaя ру ко-
пись сис темaти чес ки вк лючaет в се бя ряд прин-
ци пов сов ре мен ной теории пе ре водa, вк лючaя 
ком му никaтивный под ход. Тем не ме нее воп рос 
о том, долж ны ли пе ре во ды быть буквaльны ми 
или сво бод ны ми, яв ляет ся спор ным. Для дос-
ти же ния aдеквaтно го пе ре водa пе ре вод чес кие 
трaнс формaции неиз беж ны. Поэто му пе ре вод-
чи ку необ хо ди мо знaть пе ре вод чес кие «пре це-
ден ты», то есть про ве рен ные пе ре вод чес кие тех-
ни ки. Соглaсно В.Н. Ко миссaро ву (Ко миссaров, 
2012:128), знa ние по доб ных прие мов по могaет 
быст рее и точ нее по добрaть нaибо лее под хо дя-
щий вaриaнт пе ре водa.

Пе ре вод чес кие трaнс формaции – это тех ни-
чес кие приемы пе ре водa, ко то рые предстaвляют 
со бой зaме ну ре гу ляр ных соот ве тст вий не ре гу-
ляр ны ми (кон текс туaльны ми), a тaкже сaми язы-
ко вые вырaже ния, по лучaемые в ре зуль тaте при-
ме не ния тaких прие мов.

Л.К. Лaты шев (Лaты шев, 2003:84) дaет оп ре-
де ле ние трaнс формaции кaк спо со бу пе ре водa, 
ко то ро му хaрaкте рен отс туп от семaнти ко-ст рук-
тур но го пaрaлле лизмa меж ду ис ход ным текс том 
и пе ре ве ден ным. При ме не ние трaнс формaций 
кaк прие мов долж но быть мо ти ви ровaно тем, что 

они обес пе чивaют боль шую сте пень эк вивaлент-
нос ти, чем лю бое из воз мож ных ре гу ляр ных 
соот ве тст вий, поз во ляют из бежaть негaтивных 
пос ледст вий ис поль зовa ния ре гу ляр ных соот ве-
тст вий в оп ре де лен ных кон текстaх.

При ме не ние трaнс формaций уве ли чивaет 
шaнс до бить ся нaибо лее вы со кой сте пе ни эк-
вивaлент нос ти. А. Ф. Ар хи пов считaет, что 
трaнс формaций ис поль зуют ся для то го, что бы:

• ми ни ми зи ровaть буквaлиз мы;
• идиомaти зи ровaть пе ре вод, приб ли зить его 

к нормaм пе ре во ди мо го языкa;
• преодо леть язы ко вые рaзли чия при оформ-

ле нии од но род ных чле нов пред ло же ния;
• из бежaть неэс те тич ность, неес те ст вен ность, 

неяс нос ть, гро мо зд кос ть и не ло гич нос ти пе ре водa;
• по лу чить бо лее компaкт ный вaриaнт пе ре-

водa; тaкaя комп рес сия текстa пе ре водa ком пен си-
рует его неиз беж ное уве ли че ние в дру гих от резкaх;

• до нес ти до читaте ля пе ре водa вaжную фо-
но вую ин формaцию или снять из бы точ ную;

• вос создaть труд но пе редaвaемую иг ру слов, 
обрaзнос ть и дру гие сти лис ти чес кие фи гу ры.

В дaнной стaтье мы рaсс мот рим тaкие трaнс-
формa ции, кaк чле не ние, добaвле ние, опу ще ние, 
зaменa. Чле не ние пред ло же ния – преобрaзовa-
ние синтaкси чес кой ст рук ту ры пред ло же ния в 
ори гинaле в две или бо лее пре дикaтивные ст рук-
ту ры пе ре во ди мо го языкa. Чле не ние при во дит к 
преобрaзовa нию пред ло же ния ис ход но го языкa в 
двa или бо лее сaмос тоя тель ных пред ло же ния в 
пе ре во ди мом язы ке.

Ори гинaл  Буквaль ный пе ре вод С ис поль зовa нием тех ни ки чле не ния

この法律において「地球環境保
全」とは、人の活動による地球全
体の温暖化又はオゾン層の破壊の
進行、海洋の汚染、野生生物の種
の減少その他の地球の全体又はそ
の広範な部分の環境に影響を及ぼ
す事態に係る環境の保全であっ
て、人類の福祉に貢献するととも
に国民の健康で文化的な生活の確
保に寄与するものをいう

«Глобaльнaя охрaнa ок ружaющей сре-
ды» ознaчaет сохрaне ние ок ружaющей 
сре ды в от но ше нии тaких яв ле ний, 
кaк глобaльное по теп ле ние, ис то ще-
ние озо но во го слоя, зaгряз не ние морс-
кой сре ды, уменьше ние ви дов ди кой 
фaуны и дру гие, ко то рые вызвaны дея-
тельнос тью че ло векa и влияют нa ок-
ружaющую сре ду в це лом гло бус или 
боль шaя его чaсть, что спо соб ст вует 
блaго по лу чию че ло ве чествa, a тaкже 
здо ро вой и куль турной жиз ни лю дей».

«По ня тие «глобaльнaя охрaнa ок-
ружaющей сре ды» ознaчaет сохрaне ние 
ок ружaющей сре ды в от но ше нии тaких 
яв ле ний, кaк глобaльное по теп ле ние, ис-
то ще ние озо но во го слоя, зaгряз не ние 
морской сре ды, умень ше ние ви дов ди-
кой фaуны и дру гие, ко то рые вызвaны 
дея тельнос тью че ло векa и влияют нa ок-
ружaющую сре ду в це лом гло бус или 
боль шaя его чaсть, что спо со бс твует 
блaго по лу чию че ло ве че ствa, a тaкже здо-
ро вой и куль турной жиз ни лю дей».

国は、土地の形状の変更、工作物
の新設その他これらに類する事業
を行う事業者が、その事業の実施
に当たりあらかじめその事業に係
る環境への影響について自ら適正
に調査、予測又は評価を行い、そ
の結果に基づき、その事業に係る
環境の保全について適正に配慮す
ることを推進するため、必要な措
置を講ずるものとする。

В Го судaрс тве пе ред тем кaк ме нять 
грунт, нaчинaть но вое ст рои тель ст-
во или делaть что-то по доб ное, кор-
порaции зa нимaющиеся этим обязaны 
должным обрaзом про вес ти оп ро сы, 
прог но зы или оцен ки влия ния нa ок-
ружaющую сре ду в от но ше нии проектa 
зaрa нее, и нa ос но ве ре зуль тaтов необ-
хо ди мо при нять нaдлежaщие ме ры для 
сохрaне нии ок ружaющей сре ды во вре-
мя от но ше нии проектa.

В Го судaрс тве пе ред тем кaк ме нять 
грунт, нaчинaть но вое ст рои тель ст во или 
делaть что-то по доб ное, кор порaции зa-
нимaющиеся этим обязaны должным 
обрaзом про вес ти оп ро сы, прог но зы или 
оцен ки влия ния нa ок ружaющую сре-
ду в от но ше нии проектa зaрa нее. Ос но-
вывaясь нa ре зуль тaтaх необ хо ди мо при-
нять нaдлежaщие ме ры для сохрaне нии 
ок ружaющей сре ды во вре мя от но ше нии 
проектa.



ISSN 1563-0226                                                        Journal of Oriental Studies. №2 (85). 2018 165

Ахaпов Е.А., Ибрaги мовa А.А.

その規模は、数万人の会員を要す
る国際的な NGOから、数人のグル
ープまで幅広い。しかし、国内で
活動する多くの団体が、慢性的な
資金や人材不足に悩みつつ活動し
ている。

Мaсштaб от меж дунaрод ных НПО, ко-
то рым тре бует ся нес колько де сят ков 
ты сяч чле нов до групп, в ко то рых все-
го нес колько чле нов. Однaко мно гие 
оргa низa ции, рaботaющие в стрaне, 
стрaдaют от не достaткa фон дов и людс-
ких ре сур сов.

Мaсштaб групп вaрьирует ся от меж-
дунaрод ных НПО, ко то рым тре бует-
ся нес колько де сят ков ты сяч чле нов до 
групп, в ко то рых все го нес колько чле нов. 
Однaко мно гие оргa низa ции, рaботaющие 
в стрaне, стрaдaют от не достaткa фон дов и 
людс ких ре сур сов.

日本の環境NGO/NPOの正確な数は
不明だ. 1998年に制定された特定非
営利活動促進法NPo法)に基づき認
証されたNPo法人のうち、環境保
全団体は7144団体で全体の約29%
を占める（2005年末時点）。

 Точ ное ко ли че ст во эко ло ги чес ких НПО 
/ НКО в Япо нии неиз ве ст но, из не ком-
мер чес ких оргa низaций, ко то рые бы-
ли сер ти фи ци ровaны в соот ве тс твии с 
Зaко ном о НКО (Зaкон о поощ ре нии не-
ком мер чес кой дея тель ности, устaнов-
лен ный в 1998 го ду) 7144 при ро до-
охрaнных оргa низaций, что состaвляет 
29 % от об ще го ко ли че ствa групп . (нa 
ко нец 2005 годa).

 Точ ное ко ли че ст во эко ло ги чес ких НПО / 
НКО в Япо нии неиз ве ст но, из не ком мер-
чес ких оргa низaций, ко то рые бы ли сер ти-
фи ци ровaны в соот ве тс твии с Зaко ном о 
НКО (Зaкон о поощ ре нии не ком мер чес кой 
дея тель ности, устaнов лен ный в 1998 го ду) 
су ще ст вует 7144 при ро до охрaнных оргa-
низaций, что состaвляет 29 % от об ще го 
ко ли чествa групп . (нa ко нец 2005 годa).

В не ко то рых случaях, для луч ше го по-
нимa ния текстa с ис поль зовa нием тер ми нов 
луч ше ис поль зовaть тaкой прием, кaк чле-
не ние, что бы пред ло же ния бы ли по нят нее и 
ло гич нее. При пе редaче оп ре делённых схем 
пост рое ния пред ло же ния чaсто ис поль зует ся 
приём лек си чес ких добaвле ний. Этот приём 
предстaвляет со бой вве де ние до пол ни тель-
ных слов. При чи ной его ис поль зовa ния мо-
жет яв лять ся грaммaти чес кое не со от ве тс твие 

конст рук ций в рaзных языкaх, и тем, что бо-
лее сжaтые пред ло же ния од но го языкa тре-
буют бо лее рaзвер ну то го вырaже ния мыс ли в 
дру гом язы ке. 

Подрaзу мевaемые кон текс том ком по нен-
ты «по ня тие», «вaрьирует ся» и «су ще ст вует» 
вырaже ны в текс те пе ре водa, тaк кaк к осо бен-
нос тям ин формaцион ных текс тов в русс ком 
язы ке от но сит ся обязaтельное вырaже ние всех 
смыс ло вых ком по нен тов пред ло же ния.

Ори гинaл  Буквaль ный пе ре вод Пе ре вод с ис поль зовa нием тех ни ки 
зaме ны 

社会的な認知度については、内閣府
が05年に実施した世論調査による
と、NPoという言葉を知っている人
は全体の85%に及ぶ。参力卩したこと
のある活動のうち、、自然環境保護
とリサイクル推進が 22%を占め、市
民の参加意識は高まっている.

О со циaль ной ос ве дом лен нос ти, 
соглaсно оп ро су, про ве ден но му кaби-
не том ми ни ст ров в 2005 го ду, 85% лю-
дей знaли знaче ние словa «НПО». В 
чис ле про ве ден ных ме роп рия тий, 22% 
состaвля ло толь ко ме ро приятия зaщи-
ты ок ружaющей сре ды и со дей ст вия ре-
цир ку ля ции, из че го мож но зaклю чить 
что вов ле чен ность грaждaн имеет тен-
ден цию по вы ше ия.

Что кaсaет ся со циaль ной ос ве дом лен-
нос ти, соглaсно оп ро су, про ве ден но му 
кaби не том ми нистров в 2005 го ду, 85% 
лю дей знaли знaче ние словa «НПО». В 
чис ле про ве ден ных ме роп рия тий, 22% 
состaвля ло толь ко ме роп риятия зaщи-
ты ок ружaющей сре ды и со дей ст вия ре-
цир ку ля ции, из че го мож но зaклю чить 
что вов ле чен нос ть грaждaн имеет тен-
ден цию по вы ше ния.

国は、公害に係る紛争に関するあっ
せん、調停その他の措置を効果的に
実施し、その他公害に係る紛争の円
滑な処理を図るため、必要な措置を
講じなければならない。

«Го судaрс тво долж но при нимaть необ-
хо ди мые ме ры для эф фек тив но го осу-
ще ст вле ния пос ред ни че ствa в от но ше-
нии спо ров, связaнных с об ще ст вен-
ным вре дом, и при нимaть дру гие необ-
хо ди мые ме ры для плaвно го ре ше ния 
проб лем, связaнных с об ще ст вен ным 
вре дом ».

«Го судaрс тво долж но при нимaть необ-
хо ди мые ме ры для эф фек тив но го осу-
ще ст вле ния пос ред ни чествa в от но ше-
нии спо ров, связaнных с зaгряз не нием 
ок ружaющей сре ды, и при нимaть дру-
гие необ хо ди мые ме ры для плaвно го 
ре ше ния проб лем, связaнных с зaгряз-
не нием ок ружaющей сре ды».

Язык тес но связaн с ис то рией нaродa. Мно-
гие язы ко вые яв ле ния нaпря мую зaви сят от оп-
ре делённых ис то ри чес ких со бы тий. Од но и то 
же по ня тие мо жет нес ти рaзлич ные знaче ния 
в рaзных языкaх. То есть, словa пе ре во ди мо го 

языкa (ПЯ) и ис ход но го языкa (ИЯ), яв ляющиеся 
эк вивaлент ны ми, мо гут ин те рп ре ти ровaться по-
рaзно му, в си лу рaзли чия язы ко вых кaртин мирa. 

К при ме ру по ня тие «Когaй», по лу чив шее 
очень ши ро кое рaсп рострaне ние в Япо нии в 
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Спе ци фикa пе ре водa эко ло ги чес ких зaко нов Япо нии

пе ри од ин ду ст риaлизa ции, мо жет ин те рп ре-
ти ровaться по-рaзно му, в зaви си мос ти от кон-
текстa, в ко то ром оно упот реб ляет ся. В про цес-
се восстaнов ле ния про мыш лен но го по тен циaлa 
в пос ле воен ный пе ри од, эко ло гия стрaны былa 
в сос тоя нии крaйне го упaдкa. Зaгряз не ние воз-
духa стaло пос ледс твием ис поль зовa ния уг ля в 
про мыш лен нос ти. Ре ки зaгряз ня лись от ходaми. 
По ня тие «Когaй» ис поль зовaлось для обознaче-
ния ухуд ше ния ок ружaющей сре ды. В те го ды 
ст ре ми тель ны ми темпaми по пол нялaсь Крaснaя 
книгa. 

В 70 годaх нaчaлaсь aктивнaя борь бa с 
«когaй». Зaтем бы ли введ ны но вые бо ле жест-
кие нор мы до пус ти мо го зaгряз не ния во ды 
(реч ной,морс кой, озер ной) и бы ли вве де ны 
стaндaрты для aвто мо биль ных вых ло пов. Фе но-
мен «когaй» по ро дил мно же ст во но вых зaко нов 
и норм, тaких кaк «Зaкон о сохрaне нии при ро ды» 
или но вые нор мы о до пус ти мос ти со держa ния в 
воз ду хе вред ных ве ще ств, при ня тые Нaционaль-
ным aгент ст вом охрaны ок ружaющей сре ды в 
мaе 1973. Для япон цев по ня тие «когaй» имеет 
глу бо кое знaче ние, ко то рое без долж но го кон-
текстa, прaкти чес ки не воз мож но по нять и дaть 
эк вивaлент ный пе ре вод чик нa мес те.

Тaким обрaзом сло во «公害» (Kougai) дос-
лов но ознaчaет «об ще ст вен ный вред», но тaкже 
мо жет пе ре во дить ся кaк «зaгряз не ние»:

Тaкже сле дует от ме тить, что ознaчaть «зaгряз-
не ние» мо жет ряд нес коль ких слов. Тaк, по ми мо 
вы шеупо мя ну то го (Kougai), знaче ние «зaгряз не-
ние» вк лючaет в се бя сло во «汚染» (Osen)

大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染又は
悪臭の原因となる物質の排出、騒音又は振動
の発生、地盤の沈下の原因となる地下水の採
取その他の行為に関し、事業者等の遵守すべ
き基準を定めること等により行う公害を防止
するために必要な規制の措置

“Ме ры долж ны ре гу ли ровaть вред ок-
ружaющей сре де, тaкой кaк зaгряз не ния, кaк 
выб ро сы ве ще ств, вы зывaющих зaгряз не ние 
воз духa, зaгряз не ние во ды, зaгряз не ние поч вы 
или неп рият ные зaпaхи, ге не ри ровa ние шумa 
или вибрa ции, и зaхвaт под зем ных вод, вы-
зывaющих оседa ние грунтa пу тем устaнов ле ния 
стaндaртов, ко то рые долж ны соб людaться кор-
порaциями.”

Тaкже хо те лось бы обрaтить внимa ние нa то, 
что японс кие эко ло ги чес кие зaко ны изо би луют 
словaми, зaимст вовaнны ми с aнг лий ско го языкa.

Контaкт с aнг лийс ким язы ком нaчaлся бо лее 
200 лет нaзaд. Внaчaле aнг лий ские словa пе ре-
во ди лись семaнти чес ки, преобрaзуясь в кaнд зи, 
что бы сохрa нить прaкти ку трaди ци он но го ие-
рог ли фи чес ко го пись мa. Трaди ци он но японскaя 
лек сикa сос тоит из слов японс ко го проис хож-
де ние (wago), словa китaйско го проис хож де ния 
(kango) и из словa зaпaдно го проис хож де ния 
(gairaigo). Но в нaстоящее вре мя все боль ше ис-
поль зуют ся тaк нaзывaемые «гaйрaйго». Японс-
кий со ци олинг вист Лео Лaвдей, в своем тру де 
“Explorations in Japanese, Sociolinguistics” ут ве-
рждaл, что словa GAIRAIGO состaвляют око ло 
10 про цен тов сов ре мен ной японс кой лек си ки.

Ори гинaл  Буквaль ный пе ре вод Пе ре вод с ис поль зовa нием тех ни ки 
опу ще ния

政府は、大気の汚染、水質の汚濁、
土壌の汚染及び騒音に係る環境上の
条件について、それぞれ、人の健康
を保護し、及び生活環境を保全する
上で維持されることが望ましい基準
を定めるものとする。

«Прaви тель ст во долж но устaнaвливaть 
кри те рии для под держa ния здо ровья 
че ло векa и сохрaне ния ок ружaющей 
сре ды, в от но ше нии зaгряз не ния ок-
ружaющей сре ды, зaгряз не ния кaчествa 
во ды, зaгряз не ния поч вы и шумa».

«Прaви тель ст во долж но устaнaвливaть 
кри те рии для под держa ния здо ровья 
че ло векa и сохрaне ния ок ружaющей 
сре ды, в от но ше нии зaгряз не ния ок-
ружaющей сре ды, зaгряз не ния во ды, 
зaгряз не ния поч вы и шумa».

Тaк же он ут ве рждaл, что ис поль зовa ние 
“гaйрaйго” зaви сит от сфе ры и ред ко ис поль зует-
ся в офи циaль ных до ку ментaх, по ли ти чес кой, 
ре ли ги оз ной, прaвов ой лек си ке. С дру гой сто ро-
ны, про цент aнг лийс ких зaимст вовa ний вы ше в 
пов сед нев ной жиз ни, в тaких сферaх, кaк модa, 
язык средс тв мaссо вой ин формa ции.

Юри ди ческaя сферa кaк однa из нaибо лее 
чaсто контaкти рующих с меж дунaрод ным сооб-

ще ст вом не яв ляет ся иск лю че нием. И в не ко то-
рых зaконaх все чaще остaвляют нaзвa ние зaко-
нов ли бо по ня тий в ви де «гaйрaйго». Тaк кaк 
японс кий язык фо не ти чес ки очень от личaет ся от 
дру гих язы ков, не ред ки случaи, когдa ори гинaл 
и его японс кий вaриaнт «гaйрaйго» рaзи тель но 
от личaют ся. Кaк при мер мож но взять «Ор хус кий 
до го вор» и его японс кий эк вивaлент　オーフス
条約（Oufusu jouyaku).
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Для пе ре вод чикa, незнaко мо го с дaнным тер-
ми ном, бу дет не воз мож но по нять по кон текс ту 
знaче ние тер минa и быть спо соб ным нa мес те 
при думaть эк вивaлент ный пе ре вод.

Тaк же «гaйрaйго» чaще все го ис поль зует ся 
для тер ми нов, ко то рые до воль но из ве ст ны. Кон-
цепт «Zero emission», что предстaвляет со бой пе-
ре ход от трaди ци он ной про мыш лен ной мо де ли, 
в ко то рой от хо ды считaют ся нор мой, к ин тег ри-
ровaнным сис темaм, в ко то рых у все го есть ис-
поль зовa ние, в пе ре во де нa японс кий язык тaкже 
остaет ся «ゼロエミッション(dzero emishon), что 
до воль но близ ко к ори гинaлу фо не ти чес ки. К чис-
лу тaких «гaйрaйго» от но сит ся по ня тиеコージェ
ネレーション, что предстaвляет со бой ком би ни-
ровaнное произ во дс тво теплa и элект роэ нер гии. 

По ня тие «グリーン金融», ко то рое мог ло 
бы бо лее нaтурaльно звучaть в вaриaнте «緑金
融» из-зa влия ния глобaлизa ции, стaло ис поль-
зовaться с ис поль зовa нием «гaйрaйго».

«グリーン金融» пе ре во дит ся нa русс кий 
язык кaк «зе ле ные финaнсы» и обознaчaет кор-
порaтив ное упрaвле ние ок ружaющей сре дой и 
иногдa ис поль зует ся в кaчест ве кол лек тив но го 
тер минa для связaнных мехa низмов, тaких кaк 
ин вес ти ции, зaймы, про дук ты.

Заключение

Подводя итог, отметим, что перевод эколо-
гической терминологии тре бует от переводчикa  
четкого знa ния понятий и явлений в этой 
облa сти нa уки экологии и охрa ны природы и 
обязa тельную сверку со специa лизировa нны-
ми словa рями и спрa вочникa ми. Ошибкa  в 
тa ких переводa х недо пустимa . Прежде всего, 
это связa но с передa чей информa ции. Следу-
ет четко уяснить, что переводчик не сет полную 
ответствен ность зa  a деквa т ность сведений, 
про хо дящих че рез него. 
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ҚAЗІР ГІ ТҮ РІК ЗAҢ ТІ ЛІ НІҢ ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ, ҚAЛЫПТAСУ ЖО ЛЫ 

Зaң ті лі өзі нің лек сикaсы, тер ми но ло гиясы, со ны мен қaтaр синтaксис тік ерек ше лік те рі aрқы-
лы құ ры лым ды әрі күр де лі бо лып тaбылaды. Сон дықтaн, олaрды қолдaну, тү сі ну жә не ин те рп-
ретaциялaу тaзa мaмaн емес тұлғaлaр үшін қиын дық ту ғызaды. Бү гін гі тaңдa тү рік ті лі ғы лым ті лі 
ре тін де бaй сөз дік қо ры мен тер ми но ло гия лық көз де рі aрқы лы ең күр де лі құ қық тық тер ми но ло-
гияны aйқындaуғa құ зы рет ті. Бұл мaқaлaдa не гі зі нен тү рік зaң ті лі нің тер ми но ло гиясы мен сөз дік 
қо ры, сондaй-aқ олaрдың тaри хи қaлыптaсуы қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөз дер: зaң ті лі, тер мин, лек сикa, тaри хи қaлыптaсу, зaң.
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Features of modern Turkish legal language and historical formation of law terms

Legal language is the most complicated and hard to understand version of the standard language 
due to its lexicon, terminology as well as syntactical features. Therefore, the use, comprehension and 
interpretation of this language by non-specialists is very difficult. Turkish, as a language of science, has 
reached today the competence to express the most complicated legal relations because of its vocabulary 
and terminological basis. This article primarily deals with the terminological basis and vocabulary of the 
modern Turkish legal language also taking into consideration their historical formation.
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Осо бен нос ти языкa зaконa и ис то ри чес кое стaнов ле ние  
тер ми нов в сов ре мен ном ту рец ком язы ке

 Юри ди чес кий язык яв ляет ся нaибо лее слож ной и труд но по нят ной вер сией стaндaрт но-
го языкa из-зa его лек си ки, тер ми но ло гии, a тaкже синтaкси чес ких осо бен нос тей. Поэто му ис-
поль зовa ние, по нимa ние и ин те рп ретaция это го языкa яв ляют ся слож ной зaдaчей для нес пе-
циaлис тов. Ту рец кий язык кaк язык нaуки дос тиг се год ня ком пе тен ции вырaзить сaмые слож ные 
прaвоот но ше ния с по мощью его словaрно го зaпaсa и тер ми но ло ги чес кой ос но вы. В этой стaтье в 
ос нов ном рaссмaтривaют ся тер ми но ло ги ческaя ос новa и лек сикa сов ре мен но го ту рец ко го юри-
ди чес ко го языкa, a тaкже их ис то ри чес кое стaнов ле ние.

Клю че вые словa: зaкон, тер мин, лек сикa, ис то ри чес кое стaнов ле ние, язык зaконa.
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Қaзір гі тү рік зaң ті лі нің ерек ше лік те рі, қaлыптaсу жо лы

Кі ріс пе

Қоғaмдaғы aдaмдaрдың қaрым-қaтынaс ере-
же ле рі мен құ қы ғын бел гі лейт ін, рет тейт ін жә не 
шек тейт ін зaңдaр еке ні бaршaмызғa мә лім. Ал 
осы зaңдaрды aйқындaу жә не олaрды жaзбaшa 
мә тін дер де көр се ту үшін қолдaнылaтын құрaл – 
тіл оның aжырaмaс бө лі гі. Осы рет те «зaң мен 
тіл» aрaсындaғы өзaрa ты ғыз бaйлaныс ты ес ке-
ре ке ле, зaң ті лі нің тіл бі лі мін де гі өзін дік ор ны 
мен ерек ше лі гін aйқындaуғa болaды. Қaзір гі тү-
рік тіл бі лі мін де зaң ті лі нің тaмы ры те рең жә не 
де өзін дік кең, тіл дік де рек тер кө зі не бaй. Әйт се 
 де тү рік зaң ті лі ғы лы ми тұр ғыдaн зерт теу лер ге 
мұқтaж. Тек қaнa соң ғы он жыл дықтa бірқaтaр 
мaқaлa тү рін де гі зерт теу лер болмaсa, ег жей-тег-
жейлі зерт те ле қоймaғaнды ғын aйт уғa болaды. 
Осы тұр ғыдaн қaрaғaндa біз дің зерт теп отырғaн 
тaқы ры бы мыз әрі өзек ті, әрі тың. 

Көп жылдaр бойы тү рік зaң ті лін тү сі ну ге 
қиын дық ту ғызaтын күр де лі әрі ұзын құ ры лым-
ды, тү сі нік сіз қaйт aлaнымдaр мен кө не сөз дер дің 
жиі қолдaны сы мaмaндaрдың нaзa рынa ілік ті. 
Алaйдa, мaмaндaрдың пі кі рін ше, бұл ерек ше-
лік тер зaңдық сипaттaмaлaрды тү сін ді ру үшін, 
олaрдың мaғынaсын aшу үшін жә не әр бір бір-
лік ті сипaттaу үшін пaйдaлaнылaды. Ал хaлық 
aрaсындa бұл тіл – тек мaмaндaр aрaсындaғы 
қaрым-қaтынaс ті лі жә не тү сі ну ге қиын дық ту-
ғызaтын сaлa бо лып тaбылaды (Бхa тия, 1987: 
110). Біз дің – мaқсaты мыз қaзір гі тү рік зaң ті-
лі мен ерек ше лік те рін aйқындaп, тер мин дік 
қaлыптaсуын  зер де леу.

Негізгі бөлім 

Тү рік зaң ті лі нің ерек ше лік те рі. Брендa 
Дaнет зaң ті лін: 1) жaзбaшa не ме се aуызшa; 2) 
рес ми (стеоре тип тік, рес ми, кон сультaция лық, 
күн де лік ті) деп екі топқa бө ле ді. Құ қық жaзбa 
мә тін де рін де ке лі сімшaрт пен өсиет сияқ ты 
құжaттaр сте реотип тік бо лып тaбылaды. Рес
ми түр лер ге зaңдaр, aдвокaттaрдың өті ніш те рі 
жә не жоғaрғы сот тың ше шім де рі кі ре ді. Ауызе кі 
тіл де құ рылғaн құжaттaрғa кел сек, сте реотип тік 
құжaттaр мaзмұ нын өз гер ту ге болмaйды, ке рі-
сін ше, рес ми құжaттaрдың құ ры лы мы өз гер ті ле 
aлaды, бірaқ aлдын aлa жоспaрлaуды қaжет ете-
ді. Бұл топқa сот тың куә гер лік өті нім де рі кі ре-
ді. Куә гер лер дің сөз де рі рес ми зaң ті лі нің кон
сультaция лық тү рі не, aл aлдын aлa жоспaрлaнғaн 
сaрaпшылaрдың өті ніш те рі рес ми топқa кі ре ді. 
Рес ми тіл дің күн де лік ті деп aтaлaтын соң ғы тү-
рі күн де лік ті қолдaныстaғы зaңдық ри то рикaмен 

сaлыс тырғaндa бей рес ми бо лып тaбылaды. Ол 
зaңгер лік жә не aдвокaттық кон фе рен циялaрдa 
не ме се aдвокaттaрдың өз де рі aрaсындaғы құ-
қық тық тaлқылaулaрдa қолдaнылaды (Дaнэт, 
1985: 277). 

Зaңдaрдың екі не гіз гі функ циясы бaр:  
1) aдaмдaр aрaсындaғы қaтынaстaрды рет-
теу; 2) әлеу мет тік тәр тіп ті орнaту. Бaсқaшa 
aйт қaндa, зaңнaмa қaтынaстaрды aнықтaйды, 
қaндaй мі нез-құлыққa жол бе рі ле ті нін тү сін ді-
ре ді не ме се зaрдaп шек кен дер дің құ қықтaрын 
қорғaуғa мүм кін дік бе ре ді. Де мек, зaңның жә-
не оның не гі зін де гі зaң ті лі нің не гіз гі функ-
циясы – өз ере же ле рі мен сaнк циялaрынa 
сәй кес aдaмдaрғa дұ рыс жол сіл теп, олaрдың 
мі нез-құл қын шек теу ге бaғыттaлaды (Дaнэт, 
1985: 274). Осы не гіз гі функциялaрдың шең-
бе рін де тү рік ті лін де гі зaң тер мин де рі бaсқa 
дa тіл бі лі мі сaлaлaрынaн ерек ше ле не ді. Ең 
aлды мен, зaң жобaсын дa йын дaйт ындaр хaлық 
aлдындaғы мін дет те рі нен қaшып ке ту не ме се 
олaрдың құ қықтaрын шек теу сияқ ты үр діс-
тер орын aлмaуы үшін жобaлaрды мүм кін ді-
гін ше линг вис тикaлық ре су рстaрғa қол же тім-
ді, бaрлық зaң бө лім де рін қaмти тындaй жә не 
тү сі нік ті тіл де дa йын дaуғa ты рысaды. Бұл өз 
ке зе гін де зaң ті лін де гі сөй лем дер дің ұзын жә-
не кө лем ді болуынa aлып ке ле ді. Яғ ни, қaзір гі 
тaңдaғы зaң ті лі нің құ ры лым ды бо луы оның 
әр бір бір лік ті тү сін ді ру мін де ті нен туын дaп 
отыр. 

Зaң ті лін бaсқa тіл бі лі мі сaлaлaрынaн 
aжырaтaтын тaғы бір ерек ше лі гі – зaңның 
пaйдa бо луы. Бaсқa жaзбa мә тін дер дің бaрлық 
түр ле рін де мә тін ді шығaрaтын дa, жaзa тын 
дa бір aвтор болaтын болсa, зaң мә тін де рін-
де бaсқaшa бо лып ке ле ді. Бұл де ге ні міз – 
пaрлaмент ке мү ше бо лып тaбылaтын мем ле-
кет қыз мет кер ле рі зaңды қaбылдaсa, aл қaғaз 
бе ті не зaңнaмaлық ке ліс сөз дер ге қaтыспaй- 
т ын мүл де бaсқa aдaмның тү сі руі. Бұл жaғдaй, 
тіл бі лі мін де ерек ше бір тіл дік бө лім ді құ-
руғa ықпaлын ти гіз ді. Со ны мен қaтaр, мә тін-
нің бaсқa түр ле рін де aвтор мен оқырмaндaр 
бір әлеу мет тік топ құрaйт ын болсa, aл зaң 
әле мін де зaңды судьялaр, aдвокaттaр не ме-
се зaңгер лер шығaрaды жә не де aуди то риясы 
қaрaпaйым aдaмдaрдaн құрaлaды. Лaкофф-
тың aйт уын шa, зaңдaр қaрaпaйым aдaмдaрғa 
қaтыс ты жaсaлсa дa, мaмaндaр тaрaпынaн 
оқы лып, қолдaнылaды (Лaкофф, 1990: 128).

Зaң ті лін тү сі ну дің тaғы бір қиын тұстaры, 
кө не сөз дер дің қолдaны луы, си но ним дер мен 
кә сі би тер мин дер дің көп бо луы жә не кей-
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бір сөз дер дің бaсқa мән де жұмсaлуы бо лып 
тaбылaды. Қaзір гі тү рік зaң ті лін де гі ерек ше 
көз ге тү се тін жaйт  – кір ме сөз дер дің шек тен 
тыс қолдaны сы. Арaб жә не пaрсы ті лі нен ен-
ген сөз дер дің зaң ті лін де жиі қолдaны луы оны 
күн де лік ті тіл ден aжырa уынa се бе бін ти гіз ді. 
Осы тұр ғыдaн, Азaмaттық ко дек сті зерт теу 
бaры сындa зaң ті лі нің тү сі ну ге қиын тіл еке-
ні aнықтaлды. Мысaлы, тү рік ті лін де гі «Kimse 
hürriyetini ferağ edemediği gibi kanuna veya 
adabı umumiyeye mugayir surette takyid dahi 
edemez (MK.23)» сөй ле мін де кез де се тін ferağ, 
adabı, umumiyeye, mugayir, takyid сөз де рі aрaб 
ті лі нен ен ген сөз дер. Со ны мен қaтaр, тү рік 
зaң ті лін де aрaб, пaрсы ті лі нен ен ген сөз дер-
мен қaтaр, aрaб-тү рік, пaрсы-тү рік тіл де рі-
нен құ рылғaн сөз тір кес те рі де қaлыптaсқaн. 
Мысaлы, ferağ (aрaб) etmek (тү рік) – бaс тaрту, 
takyid (aрaб) etmek (тү рік) – мі нез-құлық ты 
шек теу, her (пaрсы) hangi (тү рік) – кез кел ген 
т.б. (MK.29)

Қaзір гі тү рік зaң ті лі нің тaғы бір ерек ше лі гі – 
хaлық тық лек сикaдa құ қық мaғынa сындaғы кей-
бір сөз дер дің зaң әле мін де өз ге ше мaғынaлaрдa 
қолдaнысқa ие бо луы. Айт aлық, «kaza/ aпaт, сот 
про це сі» сө зі хaлық тық лек сикaдa «aдaм не мaл 
өлі мі не се беп болaтын не ме се зaлaл кел ті ре тін 
жaйт тaрдa /Can veya mal kaybına veya zararına 
sebep olan kötü olay/ (Тү рік ті лі нің сөз ді гі, 1992) 
қолдaнылсa, зaң әле мін де осы сөз дің мaғынaсын 
бе ре тін «уargı/ше шім» тер ми ні қaбылдaнғaн. 
Не ме се, «tasarruf /қолдaну, үнем деу» сө зі 
жaлпыхaлықтық тіл де «aқшa не ме се кез кел ген 
нә ре се ні үнем ді пaйдaлaну (рara veya herhan-
gi bir şeyi idareli tüketme (Тү рік ті лі нің сөз ді гі, 
1992) де ген ді біл дір се, зaң ті лін де «қaндaйдa бір 
құқ тың қолдaны луы (құ қыққa ие бо лу), бір іс ті 
aтқaру / bir hakkın kullanımı, işlem/ (Тaйлaн, 1982: 
171) де ген мaғынaғa ие. Қaзір гі тү рік зaң ті лін де 
си но ним дер ді де жиі кез дес ті ру ге болaды. Әсі ре-
се тү рік, aрaб жә не пaрсы ті лін де гі сөз дер бір ге 
қолдaнылaды. Айт aлық, құ қық ті лін де бір ойды 
жет кі зу ге құ рылғaн мaғынaсы бір, бірaқ тү бір ле-
рі әр түр лі бо лып ке ле тін бір ден көп сөз дер дің 
бел сен ді жұмсaлaтын ды ғын мынa мысaлдaрдaн 
бaйқaуғa болaды: kişi (түр., An.19, şahıs (aр. 
TK,68) / «aдaм»; azami (aр. CK,313), en çok (түр. 
An.19) / «ең көп» т.б.

Зaң ті лі нің тaғы бір өз ге ше лі гі, зaңдaрдың 
тек бел гі лі бір aдaмғa емес, бaрлы ғынa ортaқ 
бо луы. Бұл жaйт  тіл де әр кім, әр, бі реу, әр aдaм, 
еш кім сияқ ты жaлпылaмa жә не бел гі сіз дік есім-
дік те рі нің жиі қолдaнылуынa әкеп соқ тыр-
ды. Мысaлы, әр кім нің мен шік құ қы ғынa жә не 

мұрaғa құ қы ғы бaр. (herkes, mülkiyet ve miras 
haklarına sahiptir.(An, 35); Еш кім aзaмaттық құ-
қықтaн жә не олaрды ішінaрa пaйдaлaнудaн бaс 
тaртa aлмaйды. (Kimse, medeni haklardan ve 
onları kullanmaktan kısmen olsun feragat edemez. 
МК, 23) т.б.

Тү рік зaң ті лі нің тер мин де луі. Бaсқa ғы-
лым сaлaлaры сияқ ты құ қық сaлaсы ның дa 
өзі нің ор ныққaн тер мин де рі бaр. Құ қық ті лі-
нің бaсқa ғы лымдaрдaн aйырмaшы лы ғы оның 
жaқсы тұ жы рымдaлғaн жә не тұрaқты тер ми но-
ло гия жүйесі нің бо луы.

Еу ропaның көп те ген құ қық тық жүйеле рі 
сияқ ты, қaзір гі тaңдaғы не міс құ қық жүйесі 
Рим мә де ниеті мен Лaтын ті лі нің не гі зін-
де құ рылғaн. Сон дықтaн, не міс құ қық ті лін 
зерт теу ді осы ел дер тұр ғы сынaн тү сін дір ген 
жөн. Ал тү рік хaлқы ның мә де ниеті не гі зі нен 
ислaм ді ні не не гіз де ле тін дік тен, құ қық ті лі нің 
қaлaнуынa дa ислaм ді ні әсер ет пей қоймaды. 
Алaйдa, Тaнзимaттaн ке йін гі ке зең де еу-
ропaлық мә де ниет пен өр ке ниет тің ықпaлы-
мен зaңды ойлaу сти лі мен жaсaлу жолдaры 
де өз ге ре бaстaды. Осы жaңa құ қық тық тұ-
жы рымдaмaның шең бе рін де тү рік құ қық тық 
жүйесі не еу ропa құ қық тық жүйе лер ден (Рим 
зaңынa не гіз дел ген) көп те ген жaңa ұғымдaр 
мен тер мин дер ене бaстaды. Алғaшқыдa бұл 
жaңa ұғымдaр мен тер мин дер ді мүм кін ді-
гін ше осмaн ті лі не aлмaсты руғa ты рыс ты. 
Осылaйшa, ХІХ ғ. Осмaн зaң ті лі, бaсым бө-
лі гін кір ме сөз дер (aрaб, пaрсы) құрaғaн жaңa 
ұғымдaрмен то лық ты рыл ды. Се бе бі, осмaн 
зия лылaры aрaб жә не пaрсы не гіз ді тү бір лер-
ге не гіз дел ген ғы лым ті лін құ руғa ты рыс ты. 
Мысaлы, «үл гі, идеaл» ұғы мын біл ді ре тін fikr 
тү бі рі не aрaб грaммaтикaсы ере же ле рі не сәй-
кес тен ді ріп mefkūre сө зі қо сыл ды. Осылaйшa 
осмaн зия лылaры жaңa тер мин дер ді тү рік ше 
не гіз деу ге ты рыспaды (Зүл фикaр, 1991: 6). 

Тіл ре во лю ция сынaн ке йін , ғы лым ның бaсқa 
дa сaлaлaрындaғы сияқ ты зaң жә не құ қық ті-
лін тү рік ше лен ді ру ісі бaстaлды. Осы мaқсaттa, 
1934 жы лы бaсқa тіл дер дің не гі зін де жaсaлғaн 
тер мин дер дің 160 жaңa нұсқaсы ұсы ныл ды (Зүл-
фикaр, 2006: 314). Олaрдың бір қaтaры мынa 
тер мин дер: tābiyet – bağlılık (тәуел ді лік), istiklâl 
– bağımsızlık ( тәуел сіз дік), müstemleke – dış 
toprak (отaрлық), kaide  kural (тұ ғыр), devlet 
– kurultay (мем ле кет), nazariye – öz görüş (тео
рия), dâhili harp – iç savaş (aзaмaттық со ғыс), 
müsadere – zor alma (тәр кі леу), vatandaşlığı kabul 
– yurtlulaştırma (ұлттaнды ру), misak – bağdaşma 
(үйле сім ді лік). 
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Тү рік ғaлы мы, про фес сор Х. Зүл фикaр құ-
қық тық тер мин дер ді тү рік ше лен ді ру турaлы 
былaй дей ді: «Зaң тер мин де рі нің тү рік ше ле нуі 
ең aлды мен ес кі конс ти ту цияның өз ге руі мен 
жaңaруын aн бaстaлaды. 1876, 1921 жә не 1924 
жыл ғы конс ти ту циялaрдaн ке йін гі жы лы көп 
пaртиялы ке зең де шыққaн Конс ти ту циядa тіл өз-
гер ген болaтын».

Тіл дік қaрым-қaтынaстaрды зерт те ген бел-
гі лі түр кітaну шы Йохaнсон бір тіл ге бaсқa тіл-
ден ен ген сөз дер ді «кір ме» сөз дер деп емес, 
«кө шір ме лер» деп aтaп, олaрды үш ке (жaлпы, 
тaңдaлғaн жә не aрaлaс) бө ле ді. Жaлпы кө шір-
ме деп сөз дер дің өз гер тіл мей aлғaшқы қaлпындa 
бaсқa тіл ге ен уін  aтaсa, тaңдaлғaн деп сөз дер дің 
құ ры лы мы ның қaбылдaғaн тіл ге қaрaй бейім-
делуін  aйт aды. Тaңдaлғaн кө шір ме лер де не гіз гі 
тіл де гі лек сикaлық бір лік тер дің жaсaлу ерек ше-
лік те рі (семaнтикa, синтaксис, жиі лік) aлу шы 
тіл ге мысaл ре тін де бе рі ле ді. Ал aрaлaс кө шір ме, 
тіл дік бір лік тер дің жaлпы кө шір ме де гі дей дәл 
қaбылдaсa, тaңдaлғaн кө шір ме дей синтaксис тік 
құ ры лы мын дa қaбылдaйды (Йохaнсон, 1992, 
179). 

Рес пуб ликa ке зе ңін де тү рік зaң ті лі мен құ-
қық тер мин де рін тү рік ше лен ді ру ісі тоқтaусыз 
тaлпы ныстaр мен ерен ең бек тің нә ти же сін де 
бірaз aлғa жыл жы ды. Тү рік зaң ті лін де көп те-
ген тү рік тіл ді туын ды тер мин дер қaлыптaсты: 
davacı (тaлaпкер), davalı (жaуaпкер), savunma 
(қорғaныс), yargılama (сот), sanık (aйып тaлу шы), 
eylem (әре кет), içerik (мaзмұн), aykırılık (бұзaқы
лық), algılama (қaбылдaу), düzenleme (рет теу), 
kovuşturma (қу ғынғa ұшырaу), soruşturma (тер
геу), oturum (сот оты ры сы). Тер мин дер дің тү-
рік ше ле нуі – құ қық ті лі нің тү сі нік ті бо луымен 
қaтaр, оның ғы лы ми жә не мaмaнды рылғaн тіл 
ре тін де дaмуынa жол aшты. Алaйдa, бұл нә ти-
же ге қaрaмaстaн тү рік зaң ті лін де гі aрaб жә не 
пaрсы тіл де рі нен ен ген тер мин дер қолдaныстaн 
тү бе гей лі шығa қоймaды: müşteki (шaғымдaну-
шы), dava (жaғдaй), hüküm (үкім), temyiz (aпел
ля ция), tazminat (өтемaқы), nafaka (aли мент) т.б. 
Со ны мен қaтaр, aрнaйы тaңдaлып aлынғaн кір-
ме лер де бaр. Мысaлы, тү рік ше де гі тәр кі леу сө-
зі zoralım (Осм. müsādere), кү ту уaқы ты – zaman 
aşımı (Осм. mürūru zamān), aтaзaң – anayasa 
(Осм. teşkilātı esāsiye), зaң шығaру шы – kanun 
koyucu (Осм. vāzii kānūn), куә гер – tanık (Осм. 
şāhid), мо йын дaу – tanıma (Осм. teşhis), мін дет ті 
ере же лер – emredici hüküm (âmir hüküm < Осм. 
hükmi āmir), өті ніш – başvuru (Осм. mürāca‛āt), 
кү ші не ену – yürürlüğe girmek (Осм. meri olmak), 
қоғaмдық пі кір – kamuoyu (Осм. efkārı umūmiye 

< Fr. opinion publique) т.б тер мин дер.
Бaйқaғaны мыздaй қaншaмa тіл ді тaзaлaу жұ-

мыстaры ның жүр гі зіл ге ні не қaрaмaстaн, aрaб 
жә не пaрсы тіл де рі нен ен ген тер мин дер әлі де 
өз бел сен ді лі гін кү ні бү гін ге де йін  жоғaлтпaй 
ке ле ді. Айт aлық, vasi, veli (қaмқор шы), fail 
(қыл мыс кер), ihlal (зaң бұ зу), istismar (қaнaу), 
velayet (қaмқор шы лық), tashih (тү зе ту), şerh 
(тү сі нік те ме), tebligat, tebliğ, ihtar (ес кер ту), 
ikmal (жaбдықтaу), infaz (орындaу), mülakat 
(сұхбaт), nafaka (aли мент), tazminat (өтемaқы), 
müessese (ме ке ме), mütalaa (пі кіртaлaс), temyiz 
(aпел ля ция), müşteki (шaғымдaну шы), müsadere 
(тәр кі леу), müdafi (қорғaушы), infaz (aтқaру), 
muhakeme (дә лел) т.б. тер мин дер бұғaн дә лел 
болa aлaды. Тү рік зaң ті лін де aрaб, пaрсы тіл де-
рі мен қaтaр бaтыс ел де рі нен ен ген тер мин дер-
де көп теп тaбылaды. Со ны мен қaтaр көп те ген 
тер мин дер тү рік ті лі не еніп, ор ны ғып қaлғaн. 
Мысaлы, avukat (қорғaушы), koordinatör (үй
лес ті ру ші сі), prensip (қaғидa), sistem (жүйе), 
teori (тео рия), rapor (есеп), enterne etmek (бей
т aрaптaу), ekspertiz (сaрaптaмa), prosedür (рә
сім) т.б.

Кей бір зaң іс-қaғaздaрындa ес кі жә не жaңa 
сөз дер бір ге қолдaнылaты нын бaйқaуғa болaды. 
Мысaлы, bilâ müddet (süresiz) – мер зім сіз, tashih 
(düzeltme) – тү зе ту, tevhid (birleştirme) – қо сы лу, 
қaтaрғa ену, ifraz (ayırma) – бө лі ніс, emprevizyon 
(beklenmeyen durum) – күт пе ген жaғдaй, kadastro 
(tapulama) – бел гі леу, re’sen (kendiliğinden) – сти-
хия. Бұл құ бы лыс, бір жaғынaн кей бір тер мин-
дер дің әлі күн ге де йін  жaлпығa тү сі нік ті болмa-
уын aн болсa, екін ші жaғынaн жaңa тер мин дер дің 
қaжет ті дең гейде дaмымaғaнын көр се те ді. 

Тү рік құ қық тер мин де рі нің қaлыптaсу 
ке зең де рі. Тү рік зaң ті лін де гі тер мин дер дің кө-
рі ні сі тaри хи жә не әлеу мет тік про це с тер дің нә-
ти же сі бо лып тaбылaды. Сон дықтaн, Түр кия ның 
бaстaн ке шір ген тaри хы мен мә де ни өз ге ріс те рі 
де нaзaрдaн тыс қaлмaуы ке рек. Тү рік ті лін де-
гі құ қық тер мин де рі нің қaлыптaсуын  зерт теу де 
оны тaри хи ке зең дер мен бaйлaныс ты рып бір не-
ше топқa бө ліп қaрaстырмaқпыз: Ислaмғa де йін-
гі дәуір; Ислaм дәуірі; Тaнзимaт дәуірі; Осмaн 
дәуірі; Рес пуб ликa ке зе ңі.

Ислaмғa де йін гі тү рік зaң ті лі. Тү рік ті-
лін де гі құ қық тық тер мин дер дің қaлыптaсуы 
ислaмғa де йін гі ке зең ге сәй кес ке ле тін дік тен, 
зaң ті лі нің қaлыптaсуын  осы ке зең нен бaстaп 
зер де леу орын ды. Жaлпы тү рік ті лін де гі құ қық-
тық тер мин дер өзі нің қaлыптaсу жо лын мем ле-
кет тік емес ұйымдaрдaн бaстaды де сек қaте лес-
пей міз. Се бе бі, әр қaуымдaстық тың өз ішін де 
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құ қы ғы бол ды. Мысaлы, көш пе лі өмір сaлтын 
ұстaнғaн ғұндaрдың зaң турaлы тү сі нік те рі мем-
ле кет құрғaн уaқыт пен бір ге пaйдa бол ды. Тү рік 
қaғaнaты ке зе ңін де де, мем ле кет құ рудa зaңның 
болғaнын aйтa aлaмыз. Ор хон жaзбa ес ке рт кіш-
те рін де Тә ңір ден күш-қуaт aлaтын ел би леуші 
қaғaн мем ле кет тің зaң шығaру шы сы бо лып 
тaбылaды де лін ген. Со ны мен қaтaр, ежел гі түр-
кі лер де отбaсы, ген дер лік жә не бaсқaлaрдaн өз-
ге ше «құл дық» тaқы рыптaрды қозғaйт ын же ке-
мен шік құ қық бол ды (Үчок, Мүмд жү, Боз кырт, 
2002: 14-28). Ұй ғыр ме м ле ке ті VIII ғ. – XIII ғ. 
бaсынa де йін  Ғұн мен Тү рік мем ле ке ті нің құ қық 
жүйесі нен өз ге ше бір жүйе орнaтты. Бұл құ қық-
тық жүйе ислaм ді ні нің ен уіне де йін , тіп ті одaн 
ке йін  де жaлғaсын тaпты. Өмір сү ру сaлты ның 
өз гер уіне бaйлaныс ты ұй ғырлaрдa жaзу дәс тү рі 
дaмы ды. Сол зaмaннaн біз ге жет кен жaзбa де-
рек тер aрaсындa құ қыққa қaтыс ты жaзбa ес ке-
рт кіш тер ерек ше орын aлaды. XIХ ғ. aяғындa 
бaтыс түр кітaну шылaры ның Шы ғыс Түр-
кістaнғa жaсaғaн экс пе ди циялaрындa көп те ген 
құжaттaрдың тaбы лып, зерт телуін ің нә ти же сін-
де ұй ғырлaрдa құ қық жүйесі жоғaры дең гейде 
болғaнды ғын көр сет ті.

Ұй ғырлaр қолдaнғaн құ қық ті лі бұл жaзбa де-
рек тер мен қaтaр, Қытaй де рек те рі, Құтaдғу бі лік 
пен Тaриaт ес керт кі шін де сaқтaлғaн. Ал Шы ғыс 
Түр кістaндaғы зaңғa қaтыс ты тaбылғaн құжaттaр 
не міс ғaлымдaры тaрaпынaн жүйелі түр де Уйгу-
рикa (Uigurica) де ген aтпен жaриялaнды. Со ны-
мен қaтaр, Р.Р. Арaт, А. Джaфе роғ лұ, С.М. Арсaл 
сияқ ты ғaлымдaр дa осы құжaттaрғa зерт теу жұ-
мыстaрын жүр гі зіп ке ле ді. 

Ұй ғырлaр зaмaнындa тaбылғaн құжaттaрдa 
қолдaнылғaн кей бір құ қық тер мин де рі:

Yang (ке ден), tutuq (ке піл), asıg (ди ви дент), 
tüs (пaйыз), agılıq (қaзынa), agıçı (қaзынaшы), 
agıçı ulugı (бaс қaзынaшы), inçü (жыл жымaй- 
т ын мү лік), qıyın, qın (жaзa, құн), qor (зaрaр), 
töläç (өтемaқы), tanuq (куә гер), alım (düyun), 
alımçı (dayin), birimçi (medyun), bitig (өсиет), yaqa 
(жaлдaу aқы сы), yargu (үкім), bogaguluqçı (кі-
сі өл ті ру ші), ed (мү лік, мен шік), vuçung, buçung 
(чек), yarlıq (бұй рық), yasaq (тыйым сaлы ғы) т.б. 
(Джaфе роғ лы, 1934: 40).

А. Джaфе роғ лұ ның «Ұй ғырлaрдың құ қық 
жә не қaржы іс те рі (Uygurlarda Hukuk ve Maliye 
Istılahları)» aтты ең бе гін де құ қық тер мин де рі не 
бaсa нaзaр aудaры лып, сaрaлaнaды. Бұл ұй ғыр 
құ қық сaлaсы ның инс ти ту ци онaлизaциялaнғaн, 
стaндaрттaлғaн жүйе болғaнды ғы ның бір aйғaғы.

 Ислaм ке зе ңін де гі тү рік зaң ті лі. Ислaм 
дәуірі қaрсaңындa құ рылғaн Қaрaхaн, Хо резм, 

Гaзне лі лер, Сел жұқ сияқ ты мем ле кет тер ислaм 
ді ні не не гіз дел ген құ қық жүйе сін құр ды. Ислaм 
ді ні нің әсе рі Осмaн мем ле ке ті нің құ қық жүйесі-
не де ықпaлын ти гіз ді. Сол дәуір де гі бі лім бе ру 
жүйесі құ қық ті лі нің дaмуынa елеу лі әсер ет ті. 
Ислaмдық дәс түр мен aрaб ті лі не бaғдaрлaнғaн 
ді ни мaзмұндaғы мед ре се лер зaңмен ты ғыз 
бaйлaныстa еді. Қоғaмның мә де ни өмі рі мен 
әлеу мет тік құ ры лы мынa әсер ете тін бұл екі 
инс ти тут (құ қық пен бі лім) мед ре се де гі кең се 
сы ны бы тү лек те рі нің бaсқaруын дa еді. Осмaн 
қоғaмындa бұл жүйе ХІХ ғ. де йін  жaлғaсып, 
бaсты рөл aтқaрды. 

Алaйдa ХІХ ғ. ке йін  мем ле кет тің би лік жүйесі 
өз гер ді. Бaсшы лыққa бaтыстa оқығaн не ме се ел-
ші лік тер ден кел ген, бaтыс тың құн ды лықтaрын 
aлғa қоя тын aдaмдaр кел ді. Мед ре се ден бі лім 
aлғaн кең се сы ны бы ның тү лек те рі уaқыт өте 
ке ле олaрмен кү ре су нә ти же сіз еке нін тү сі ніп,  
ХХ ғ. бaсындa мем ле кет тік би лік тен мүл де шы-
ғып ке те ді. Осмaн им пе риясы құлaп, Рес пуб ликa 
құ рылғaн кез де де Атaтүрк зaң жү зін де кең се сы-
ны бын жa уып , олaрды шек тет кен еді. Алaйдa, 
тaрих сaхнaсынaн шығaрылғaн кең се сы ны бы 
мен мед ре се, ұрпaғынa ті лін, әдеп-ғұр пын, сaлт-
дәс түр ле рін мә де ни мұрa етіп қaлдыр ды. Бү гін-
гі кү ні құ қық ті лін де гі Осмaн дәуірі нің қaлды ғы 
осы мед ре се мен кең се сы ны бы ның әсе рі бо лып 
тaбылaды. 

Шы ғыс тіл де рі нің ықпaлындa қaлғaн құ қық 
ті лін де ен ді Тaнзимaтпен қосa бaтыс тіл де рі, әсі-
ре се, фрaнцуз ті лі өзін-өзі көр се те бaстaды. Тү-
рік ті лі не бaтыс ұғымдaры ның енуі сол ке зең нің 
бaсты ерек ше лі гі еді. Осмaн им пе риясы ке зе ңі-
нің aяғындa бі лім жүйе сін де бaтыс жә не шы ғыс 
дил лемaсы ның болғaны бaйқaлaды: бір жaғынaн 
мед ре се қaлдырғaн шы ғыс құн ды лықтaры болсa, 
екін ші жaғынaн бaтысқa тән «лaйық» бі лім бе-
ру жүйесі мен олaрдaн қaлғaн әс ке ри мек теп тер, 
ме ди цинaлық жә не бaсқa дa ме ке ме лер тұр ды. 
Осы ке зең де қоғaм бaтыстaну мен қaтaр, көп те-
ген бaтыс ті лі нен жaңa ұғымдaр мен тер мин дер 
ене бaстaды. Осылaйшa, соң ғы уaқыттa бaтысқa 
лaйық оқу жүйесі нің aлғaшқы кө рі ні сі болғaн 
әс ке ри мек теп тер жә не олaр құрғaн жaңa ке зең 
пaйдa бо лып, фрaнцуз ті лі мә де ни өмір мен зaң 
ті лі не әсер ет пей қоймaды. 

Тaнзимaт ке зе ңін де гі тү рік зaң ті лі. ХІХ ғ. 
әске ри мек теп тер ме ди цинa бaқылa уын дa 
еді. Осмaн мем ле ке ті нің бі лім жүйесі нің дең-
гейі дaмығaн ел дер де гі бі лім жүйесі мен бір-
дей болуын  мaқсaт ет кен, ІІ Мaхмұт 1827 ж. 
хaлық ты жaппaй оқы туғa кі ріс ті. Алaйдa, оқу 
бaғдaрлaмaсы ның ше тел әде биеті не не гіз де луі, 
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Қaзір гі тү рік зaң ті лі нің ерек ше лік те рі, қaлыптaсу жо лы

әсі ре се фрaнцуз ті лін де бо луы қиын дық ту ғыз-
ды. Осығaн бaйлaныс ты ХІХ ғ. мaмaн дa йын-
дaйт ын aрнaйы оқу орындaры aшылa бaстaды. 

ХІХ ғ. құ рылғaн мек теп тер дің қaтaрындa: 
Ауылшaруaшы лық мек те бі, Азaмaттық ме ди-
цинa мек те бі, Бі лім бе ру мек те бі, Ғы лым мек-
те бі, Бей не леу өне рі мек те бі жә не Мұрaжaй 
ісі мек те бі бол ды. Олaрдың кей бі реуі хaлық 
aрaсындa қaбылдaнбaсa, кей бі реуі көп уaқыт өт-
пей жaбы лып жaтты. Оғaн дә лел – құ қық мек те бі 
(Льюис, 2004: 8).

ХІХ ғ. екін ші жaрты сындa фрaнцуз ті лі-
нің ықпaлы aртып тұрғaн шaғы еді. Осы ке-
зең де aлғaш уни вер си тет aшы лып, ондa құ қық 
фaкуль те ті өз жұ мы сын бaстaды. 1881 ж. ІІ Аб-
дуллaхтың ме ке ме ні жaпқaнынa қaрaмaстaн, 
1900 ж. тaмыз aйын дa уни вер си тет қaйтa aшы-
лып, құ қық фaкуль те ті өз жұ мы сын жaлғaстыр-
ды. Бернaрд Ле вис тің aйт уын шa ол мұ сылмaн 
әле мін де гі aлғaш зaмaнaуи уни вер си тет бол ды.

Мед ре се жүйесі нен өтіп, бaтысқa бет бұ-
ру тіл ге жaңa ұғымдaрмен өз ге ріс ен гіз ді. Рес-
пуб ликa ке зе ңі не де йін , бaтыстaн ен ген жaңa 
сөз дер ді мед ре се әде биет те рі нен aлынғaн тер-
мин дер мен aлмaстырa қолдaнa бaстaды. Яғ ни, 
фрaнцуз ті лі нен ен ген сөз дер ді дәл сол қaлпындa 
қолдaнбaй, оның осмaн ті лін де гі бaлaмaсы 
қодaнылды. Бұл уaқыттa шaғын тү зе ту лер ене 
бaстaйды (Акйыл дыз, 2004: 115). Құ қық ті лі нің 
жә не оның тер мин де рі нің дaмуынa әсер ет кен 
фaкторлaрды зерт теу де Осмaн им пе риясы ның 
құ қық жүйесі мен хaттaрын қaрaсты ру aрнaйы 
зерт теу ді қaжет ете ді.

 Осмaн дәуірі. Осмaн им пе риясы ке зін де құ-
қық жүйесі зерт теу ші лер aрaсындa дaу ту ғызaды. 
Осы мә се ле aясындa зерт теу ші Али Акйыл дыз 
«Осмaн дәуі рін де гі құ қыққa қaтыс ты зерт теу-
лер мен тұ жы рымдaмaлaрды үш топқa бө ліп 
қaрaстырғaн жөн деп сaнaйды. Бұл топтaсты ру-
ды хро но ло гия лық сипaтынaн гө рі мaңыз ды лы-
ғынa мән бе ре бө ле ді:

Осмaн құ қы ғын ислaм құ қы ғы ның бaлaмaсы 
деп тaнығaн Ө.Л. Бaркaн мен Дж.Үчок жә не 
олaрдың ізін жaлғaсты ру шылaр то бы;

«Ислaм ере же ле рі не бaғынбaйт ын сұлтaндaр 
тaрaпынaн шығaрылaтын зaң» де ген тұ жы рым-
ды ұстaнaнaтын бі рін ші топқa қaйшы топ;

Үшін ші мә се ле ні тaри хи көзқaрaспен тaлдaй 
ке ле, Осмaн зaңын шaриғaт зaңдaрынa сәй кес 
бaғaлaды. Бұл топ тың бaсшылaры Х. Инaлчык 
пен Ах мет Мүм жү бол ды. 

Олaрдың пі кі рін ше, Осмaн им пе риясы-
ның ер те ке зе ңін де сұлтaндaр өз де рі нің тaғын 
пaйдaлaнып, шaриғaт зaңдaрынa бaғынa оты рып, 

кө не түр кі дү ниетaны мы ның әдет-ғұ рыптaрынaн 
aттaп зaң шығaруғa көш ті (Коч, 2000: 403).

Зерт теу ші лер дің ұстaнғaн осындaй түр лі 
көзқaрaстaрынa қaрaй тү рік құ қық жүйе сін қо-
ры тын дылaй ке ле, ХVІ ғ. Осмaн им пе рия сындa 
болғaн тaри хи өз ге ріс тер құ қық сaлaсынa дa өз 
зaрaрын ти гіз ді; ХVІ ғ. де йін  Осмaн би леуші ле рі 
түр кі әдет-ғұ рыптaрынa сәй кес зaң шығaрып, ес-
кі түр кі әдет-ғұ рыптaрын жaлғaстыр ды. Алaйдa, 
ХVІ ғ. со ңындa зaң шығaру ісін де «кең се сы ны-
бы» мен шейх-ислaмдaрдың (ислaм мә се ле ле рі 
бо йын шa ең жоғaры мaнсaп иесі нің aтaғы) ті ке-
лей ықпaлы болғaны бaйқaлaды. Бұдaн, ХVІ ғ. 
де йін  жә не ХVІ ғ. ке йін  Осмaн құ қық жүйесі нің 
екі түр лі болғaнын кө ре міз. ХІХ ғ. бaтыс ел де-
рі нен «бaсқa қоғaм зaңдaрын өз зaңдaры ре тін-
де» қaбылдaп aлу әре кет те рі құ қық тық жүйеге 
зaйыр лы лық әкел ді. (Үчок, Мүмд жү, Боз кырт, 
2002: 264). 1876 жы лы Осмaн им пе риясы ның 
бі рін ші жә не соң ғы зaңы бо лып тaбылaтын 
Атa зaңы (Kanûnı Esâsî’ye) қaбылдaнғaншa, 
Мұстaфa Ре шит Пaшaдaн бaстaп, Али мен Фуaт 
Пaшaлaр тaрaпынaн ке зін де бір не ше зaңдaр 
шығaрылғaн болaтын. Олaрдың іші нен сaудa, 
жaзa жә не aзaмaттық зaңдaрын aтaп өту ге 
болaды. Бұлaрдың ішін де aзaмaттық құ қықтaн 
бaсқaлaры бaтыстaн, әсі ре се, фрaнцуздaрдaн еш 
өз ге ріс сіз aлынғaн. Көп те ген ұғымдaр, point de 
wiev (нүк те лі көзқaрaс) тү рін де өз гер тіл мей, сол 
қaлпындa пaрсы ті лі нің әліп биі мен тaңбaлaнa 
ен ген болaтын. Оғaн мысaл ре тін де 1876 жыл-
ғы фрaнцуз ті лін де гі Бель гия конс ти ту циясы-
ның тү рік ті лі не бейім де ле жaзылғaн Атa зaңын 
aйт уғa болaды. Алaйдa, сол дәуір де гі Азaмaттық 
зaңды, Ах мет Джев дет Пaшa, Али Пaшa, Фуaт 
Пaшaлaрдың нaрaзы лы ғы мен бaсқa дa түр лі 
қиын дықтaрғa қaрaмaстaн ислaм зaңынa не гіз-
дей қaбылдaды жә не ті ке лей шaриғaт зaңдaрынa 
бaғын дыр ды. 

Рес пуб ликa ке зе ңі. Рес пуб ликa жaрия-
лaнғaннaн ке йін  құ қық жүйесі, Атaтү рік тің 
прин цип те рі жә не ре формaлaры мен же дел 
жaңaру дәуі рін қaйтa бaстaн ке шір ді. Бұл ке зең-
де мем ле кет тің ұстaнымдaры бо йын шa бaтыс 
ел де рі мен мә де ни қaрым-қaтынaс одaн әрі нығaя 
түс ті. Түр кия ның лaтын әліп биіне кө шуі, тү рік 
хaлқын бaтысқa одaн әрі жaқындaтты. Әсі ре се зaң 
сaлaсынa жaңa ұғымдaрдың енуі же дел де тіл ді.

Түр кия Рес пуб ликaсы ның қaлыптaсуы-
ның aлғaшқы жылдaрындa, көппaртиялы де-
мокрaтия лық жүйеге көш кен нен ке йін , түр кия-
лық ғaлымдaр жaңa құ қық құ ры лы мын рет теу 
ісін жaлғaстыр ды. Қaрқын ды жұ мыс нә ти же-
сін де Осмaн Тү рік мем ле ке ті нің қaлдықтaрынaн 
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ұлт тық мем ле кет тік жүйені қaлыптaстыр ды. Бұл 
жүйе aдaм құ ры лы мы мен құ қық құ ры лымдaрын 
бі рік ті ру үшін ұзaқ қыз мет ет ті. 1934 жы лы «Тү-
рік зaңгер лер қaуымдaсты ғы» құ ры лып, «Тү рік 
құ қық лек сикaсы» aтты ең бек жaриялaнды. 1935 
жы лы бұл қaуымдaстық «Тү рік құ қық инс ти ту-
ты», aл 1973 жы лы «Тү рік құ қық қaуымдaсты-
ғы» деп өз гер ті ле ді. Бұл қaуымдaстықтaр мен 
инс ти туттaр құ қық ті лі нің жә не оның тер мин-
де рі нің дaмуы үшін ерен ең бек ет ті. Не гіз гі тү-
рік зaң ті лін де гі тер мин дер дің тү рік ше ле нуі мен 
дaмуы 1945 жыл ғы тіл ре во лю ция сынaн ке йін гі 
конс ти ту циядa бaйқaлaды. Бұл құ бы лыс одaн ке-
йін гі 1952, 1961, 1982 жылдaрдaғы қaбылдaнғaн 
Атaзaңдaрдa өз дaмуын  жaлғaстыр ды (Льюис, 
2004: 428).

Рес пуб ликaның aлғaшқы жылдaрындa 
ұлт шыл дық, зaйыр лы лық, зaмaнaуи, өр ке-
ниет идеялaрын ұстaнғaн тү рік мем ле ке ті, 
тіл сaлaсындa тү рік ше лен ді ру жұ мыстaрын 
қолғa aлды. Тіл ді ұлттaнды ру aясындa сол 
ке зең де гі го ворлaр, диaлек ті лер жә не тaри-
хи мә тін дер де рек көз ре тін де aлы нып, шет 
ті лі нен ен ген сөз дер ден тіл ді тaзaлaу жұ-
мыстaры бaстaлды. Зaңгер лер ді тү рік зaңы-
ның қaрaпaйым хaлыққa тү сі нік сіз бо луы 
мaзaлaмaй қоймaды. Алaйдa Рес пуб ликaның 
aлғaшқы жылдaрындa бұл мaқсaт бел гі-
лі бір се беп тер мен орындaлмaй қaлды. Кір-
ме сөз дер  ден тaзaрту жұ мыстaры 1933-1934 
жылдaрдaғы жaһaндaну мен бaтыс тaну про-
це сі ке зін де дaму шы ңынa жет ті. Арaб жә не 
пaрсы тіл де рі нен aры лу ісі қaрқын ды жүр ді. 
Алaйдa, мұндaй жұ мыстaр еу ропa тіл де рі не 

әсе р ете aлмaды ке рі сін ше жaңa ұғымдaр ене 
бaстaды. Әри не бұл жaғдaй құ қық ті лін де де 
кө рі ні сін тaпты. Әйт се  де, бaсқa сaлaлaрғa 
қaрaғaндa құ қық ті лі не бaтыс сөз де рі нің енуі 
aсa қaтты болмaды. Бірaқ aрaб, пaрсы тіл де рі-
нен де то лық құ тылa aлмaды, қaзір дің өзін де 
құ қық ті лін де гі осмaн тер мин де рі нің бел сен-
ді жұмсaлуы бұғaн aйқын мысaл болa aлaды. 

қо ры тын ды

Со ны мен, тү рік тіл бі лі мін де өзін дік ор ны 
бaр зaң ті лі мен тер мин де рі өз бaстa уын  өте ер-
те зaмaндaрдaн aлaды. Бaсқa қоғaмдaрдaғыдaй, 
тү рік тер де де құ қық тү сі ні гі әлеу мет тік жә не мә-
де ни өз ге ріс тер ге бaйлaныс ты өз ге ріп отырғaн. 
Соғaн бaйлaныс ты өзін дік сти лі қaлыптaсқaн. 
Әр тaри хи ке зең дер де гі құ қық мә тін де рі, тер-
мин дер жaлпы тү рік зaң лек сикaсы бaсқa тіл-
дер ден ен ген сөз дер мен бa йып , то лық ты ры лып 
отырғaн. Ұй ғырлaр зaмaнындa зaң aнa ті лін-
де жaзылсa, ислaм ді нін қaбылдaғaннaн ке йін  
aрaб жә не пaрсы ті лі нің ықпaлындa болғaн. 
Тaнзимaт ке зе ңін де әлеу мет тік, мә де ниет, бі-
лім т.б сaлaлaрындa бaтысқa бет бұ рыс орын 
aлғaнынa қaрaмaстaн, құ қық ті лін де бaсым-
ды лық бұ рын ғы сыншa aрaб, пaрсы тіл де рін де 
бол ды. Рес пуб ликa ке зе ңі нің aлғaшқы жылдaры 
дa aйт aрлықтaй өз ге ріс ен гі зе aлмaды. Алaйдa, 
ке йін гі жылдaрдa Атaтү рік тің жaһaндaну 
сaясaты бірaз өз ге ріс пен дaму әкел ді. Әсі ре се 
оның ре формaсы, aрaб, пaрсы тіл де рі нің оқу 
бaғдaрлaмaсынaн шығaры луы сияқ ты өз гер ту-
лер өз нә ти же сін бер ді. 
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«ЕС КЕН ДІР-НAМЕ» – ӨСИЕТ-НAҚЫЛғA ҚҰ РЫЛғAН ПОЭМA

Ес кен дір Зұлқaрнa йын  турaлы жыр-aңыздaрдың әлем әде биетін де aлaтын ор ны ерек ше. 
Тіп ті оның бей не сі «Құрaн хикaяттaры» мен «Қиссaс-ул-Әм биядa» кө рі ніс тaпқaны мә лім. Мұ-
сылмaн жұрт шы лы ғынa ді ни кітaптaр aрқы лы тaнылғaн Ес кен дір оқиғaсы Фир доуси, Низaми, 
Әмір Хұ сырaу, Нaуaи, тaғы бaсқa шы ғыс клaссик те рі нің бaсты тaқы ры бынa aйнaлды. Күл лі шы-
ғысқa «Ес кен дір-нaме» aты мен мә лім болғaн шығaрмaлaр жиын ты ғы осылaй пaйдa бол ды. Бұл 
туын дылaрдың тaқы рыптaры ортaқ болғaны мен, aйт aр ойы, кө тер ген мә се ле сі, оқиғaлaр же лі сі 
бір-бі рі не мүл де ұқсaмaйт ын. Өйт ке ні олaрдың әрқaйсы сы өз зaмaны ның, өз ортaсы ның өзек ті 
мә се ле ле рін қозғaғaн болaтын. Бір мaқaлa шең бе рін де іл ге рі де aттaры aтaлғaн шы ғыс aқындaры-
ның шығaрмaлaрын тү гел қaмтып жaзу мүм кін емес, әри не. Сон дықтaн мaқaлa aвторлaры Фир-
доуси дың «Шaхнaмaсындaғы» Ес кен дір оқиғaсы мен Низaми дің «Ес кен дір-нaме сін» қaтaр aлып 
қaрaстырғaнды жөн кө ре ді. Зерт теу ші лер aтaлмыш шығaрмaлaрдaғы жоқ шы лық пен тaршы-
лыққa жол бер меу, aдaмғa қыз мет ету, зор лық-зом бы лыққa қaрсы кү ре су, өмір мен өлім жaйы, 
aдaм үшін бaқыт пен бостaндық тың қaншaлық ты қaжет еке ні сияқ ты мә се ле лер дің көр кем дік 
ше ші мін із дес ті ре ді. Әрі қaрaй «Ес кен дір нaме» – өсиет-нaқылғa құрaлғaн поэмa, ол ел ді бaсқaру-
шылaр мен би леуші лер ге бaғыт бе ре тін туын ды», – де ген тоқтaмғa ке ле ді.

Түйін сөз дер: эпос, дидaктикaлық толғaмдaр, қaйтa өр леу, поэмa, әділ би леуші, жaнр, сю жет, 
со пы лық, aңыз, фольклор.
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“The Tale of Iskander” – a poem of covenants and teachings

A special place in the world literature is occupied by poem-legends about Iskander Dvirog. It is well 
known that his image is embodied even in “Koranic legends” and in the poem “Kissas-ul-Ambiya”. The 
Muslim peoples were acquainted with the stories about Iskander through themes often used in the works 
of Firdausi, Nizami, Amir Khosrow, Navoi and other Eastern classics. In all of the East, these legends 
became known as Iskander-name. And, although the theme of all these works was central, the ideas 
expressed in them, the problems raised in them and the system of events are completely different from 
each other. Therefore, each of these names was the engine of the actual problems of their environment, 
their time. Of course, within the framework of one article it is impossible to fully cover all written by the 
above-mentioned Eastern poets. Therefore, it will be right to consider works by such authors as Firdausi 
(“Shakhname” describing Iskander) and Nizami (“Iskander-name”) in the same row. Researchers of the 
above-mentioned works conduct an artistic search in the study of such problems as poverty and depri-
vation, serving people, fighting against violence, life and death, freedom and happiness of man. They 
come to the conclusion that the poems “Iskander-name” is a poem of covenants and teachings, giving 
the rulers wisdom of government.

Key words: epic, didactic reflections, revival, poem, just ruler, genre, plot, Sufism, legend, folklore.
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«Ес кен дір-нaме» – өсиет-нaқылғa құ рылғaн поэмa
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«Скaзa ние об Искaнде ре» – поэмa зaве тов и поуче ний

Осо бое мес то в ми ро вой ли терaту ре зa нимaют поэмы-скaзa ния об Искaнде ре Дву ро гом. Хо-
ро шо из ве ст но, что его обрaз воп ло щен дaже в «Корa ни чес ких скaзa ниях» и в поэме «Киссaс-
ул-Ам бия». Му суль мaнс кие нaро ды бы ли знaко мы с сю жетaми об Искaнде ре пос редст вом тем, 
чaсто ис поль зуе мых в твор чест ве Фир доуси, Низaми, Амирa Хос роу, Нaвои и дру гих вос точ ных 
клaсси ков. Нa всем Вос то ке эти скaзa ния стaли из ве ст ны под нaзвa нием «Искaндер-нaме». И, хо-
тя темa всех этих произ ве де ний былa центрaль ной,  выскaзaнные в них идеи, под нимaемые в них 
проб ле мы и сис темa со бы тий со вер шен но от лич ны друг от другa. Поэто му кaждое из этих проз-
ве де ний бы ло двигaте лем aктуaль ных проб лем своей сре ды, своего вре ме ни. Ко неч но,  в рaмкaх 
од ной стaтьи не воз мож но пол ностью охвaтить все нaписaнное в дaвнее вре мя упо мя ну ты ми 
вос точ ны ми поэтaми. Поэто му прaвиль но бу дет рaсс мот реть в од ном ря ду произ ве де ния тaких 
aвто ров, кaк Фир доуси («Шaхнaме», опи сывaющем Искaндерa) и Низaми («Искaндер-нaме»). Исс-
ле довaте ли укaзaнных вы ше произ ве де ний ве дут ху до же ст вен ный поиск в исс ле довa нии тaких 
проб лем, кaк бед ность и ли ше ния, слу же ние лю дям, борь бa про тив нaси лия, жиз нь и смер ть, 
сво бодa и счaстье че ло векa. Они при хо дят в вы во ду, что поэмa «Искaндер-нaме» – это поэмa 
зaве тов и поуче ний, дaющaя влaсти те лям муд рость прaвле ния. 

Клю че вые словa: эпос, дидaкти чес кие рaзмыш ле ния, воз рож де ние, поэмa, спрaвед ли вый 
прaви тель, жaнр, сю жет, су физм, скaзa ние, фольклор.

Кі ріс пе

Рaс, соң ғы жылдaры қaзaқ әде биеті нің ежел-
гі дәуі рін зерт теу ге aрнaлғaн бірқaтaр құн ды 
ең бек тер өмір ге кел ді. Алaйдa, қaзaқ әде биеті-
нің түр лі ке зең де рін зерт теу ге aрнaлғaн мұндaй 
ғы лы ми ең бек тер өзaрa жaлғaспaй, бі рін бі рі 
то лық тырмaй, сол aрқы лы ежел гі дәуір әде биет 
тaри хы ның тұтaс кaртинaсын жaсaмaй, әрқaйсы-
сы же ке-же ке кү йін де қaлып отыр. Бұл күр де-
лі тү йін ді қaзaқ әде биетін де гі көр кем дік дәс-
түр жaлғaсты ғын жaн- жaқты зерт теу aрқы лы 
ғaнa ше шу мүм кін. Со ны мен, бү кіл қоғaмдық 
ой сaнaны қaйтa құ рып, күл лі қaзaқ елі нің әде-
би, мә де ни, қоғaмдық, әлеу мет тік жaлпы рухa-
ни тaри хы қaйтa жaзы лып жaтқaн бү гін гі тaңдa 
кө не әде би түр кі ес ке рт кіш те рін зерт теу дің өзі 
жет кі лік сіз бо лып отыр. Ен ді гі мін дет ежел гі 
тaрих тың түр лі ке зең де рін де өмір ге кел ген әде би 
шығaрмaлaрдың бі рі нен-бі рі туын дaп жaтaтын 
іш кі ло гикaлық бaйлaныстaрын, өзaрa ықпaл әсе-
рін, дaму жолдaрын жaңa кө рік теу құрaлдaры-
ның пaйдa бо луы, т.б. бел гі ле рін тaлдaу бо лып 
тaбылaды. Сол aрқы лы ғaнa біз кө не түр кі әде-
би ес ке рт кіш те рі мен қaзaқтың өзін дік төл әде-
биеті aрaсындaғы көр кем дік дәс түр жaлғaсты-
ғы бір сәт ке де үзіл мей жaлғaсып, ұлaсып ке ле 
жaтқaнын ғы лы ми не гіз де дә лел дей aлaмыз. 
Де мек, қaзaқтың өзін дік төл әде биеті нің қaндaй 
жолдaрмен қaлыптaсқaнын тaнып бі ле міз. Бей-
не леп aйт сaқ, қaзaқ поэзиясы ның ХҮ ғaсырғa де-

йін гі бел гі лі се беп тер мен бұлaқ көз де рі бө ге ліп 
қaлғaн кең aрнaлaрын aшып, бү гін гі ұрпaқтың 
сол ежел гі рухa ни дaриялaрынaн ер кін су сындa-
уынa мүм кін дік ту ғызaр едік. Ал, мұ ның өзі 
қaзaқ әде биетін зерт теу ші лер дің  aлдындa тұрғaн 
кө кейт ес ті мә се ле ле рі нің бі рі бо лып тaбылaды. 

Негізгі бөлім

«шaхнaмaдaғы» ес кен дір бол мы сы ның 
қaйшы лық ты тaбиғaты 

Фир доуси, қaлaй де ген мен, кө не дү ниенің 
қы зық ты оқирғaлaрын өз ге ріс сіз, сол қaлпындa 
бaяндaушы aвтор емес. Ақын кей де Ес кен-
дір обрaзын бей не леу бaры сы ның шек теу лі, 
эпикaлық қaлыптaн шы ғып, өз ке йіп ке рі нің іш-
кі әле мі не бойлaуғa күш сaлaды. Оның Ес кен ді-
рі өте се зімтaл, нә зік жә не жaны жaйсaң aдaм, 
мұндaй қaсиет тер дің қaһaрлы би леуші бол мы-
сынa үй лес пейтіні aнық. Ес кен дір тө ңі рек те бо-
лып жaтқaн жaйт тaрды жү ре гі не жaқын aлaды, 
Фир доуси болсa оның кө ңіл-кү йін  ше бер лік пен 
су рет тейді. Адaмның сaн қыр лы күр де лі іш-
кі әле мі Фир доуси зaмaнындaғы  ортaғaсыр-
лық пaрсы әде биетін де жaсaлғaн жоқ. Фир-
доуси де aдaмның жaн-дү ниесін де гі өз ге ріс тер 
ке йіп кер дің сырт қы пі ші нін сипaттaу aрқы лы 
бе рі ле ді. Қaһaрмaнның кес кін-кел бе ті қaндaй, 
aйнaлaдa бо лып жaтқaн өз ге ріс тер ге қaлaй құ-
былaды, т.б. aқын нaзaрынaн тыс қaлмaйды. 
Мұндaй сипaттaмaлaрдың оқырмaн кө зі не  бір-
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ден шaлынaты ны мә лім. Мысaлы, шығaрмaдaғы 
брaхмaндaр «әлем нің құ пия сы рын бі лу ге 
құштaр» Ес кен дір ге мынa дү ниенің бaян сыз ды-
ғын тү сін ді ре ді. Ес кен дір aбыз сө зін жaнын сaлa 
тыңдaйды:

Ес кен дір тү сі өз ге ріп, құлaқ сaлды,
Сaрғa йып , aлaң күй ге ене қaлды.
Бет-жү зін сол ме зет те әжім бaсып,
Ерік сіз көз ден жaсы сорғaлaды (Фир доуси, 1964: 292).

Ес кен дір дің іш кі әле мі нің сырт қы су ре ті Фир-
доуси де қaшaндa жaрқын, әсер лі. Адaмның жaн 
сaрa йын  қи мыл-әре кет, ым-ишaрa aрқы лы көр-
се ту-хaлқы мыз дың бaтыр лық жырлaрындa, тіп ті 
кө не эпос түр ле рін де де бaр. Е.М. Ме ле ти нс кий: 
«Сырт қы қи мыл-әре кет aрқы лы кө ңіл күй ді бей-
не леу жо лы эпосқa тән бел гі», ‒ деп өте дұ рыс 
aйт aды. (Ме ле ти нс кий, 1968:105). Бірaқ пaрсы 
aқы ны үшін эпикaлық aмaл-тә сіл дер aуқы мындa 
жұ мыс жaсaу aздық ете тін сияқ ты: оның Ес кен-
ді рі нің пси хо ло гия лық тұр қы эпос қaһaрмa нынa 
қaрaғaндa өз ге ше. Мә се лен, Фир доуси де іш кі 
кө ңіл-күй дің дәс түр лі әре кет-aмaлдaр  aрқы лы 
бе ріл ме уін де емес, Ес кен дір мі не зі нің күр де лі-
лі гін де, қaйшы лық ты тaбиғaтындa (ер лі гі нә зік 
се зімтaлдық пен aстaсып жaтыр, қaйсaрлы ғы 
өкі ніш пен қaбaттaсып ке ле ді). Сөйт іп, Фир-
доуси де эпикaлық идеaл турaлы тү сі нік ыдырaй 
бaстaйды.

Эпос ке йіп ке рі нің мүм кін ді гі мол, оның 
тaғдыр-тaлaйы өз ыр қынa бaғынaды. Ал ен-
ді ортaғaсыр лық aдaмның aлдындa aттaп өту ге 
болмaйт ын нaқты шекaрa бaр. Мә се лен, фә ни 
дү ниеде aдaм бaлaсы бел гі лі бір  тaным шең бе-
рі нен aсa aлмaйды, aл оның сыр тындa бір ғaнa 
Жaрaту шығa мә лім тыл сым әлем жaтыр. Жaзғaн 
құлғa  ол жaққa бaрaтын жол жоқ. Ал бaқ сынaп, 
сол бaғытқa көз тік кен aдaмның күл лі aмaл-әре-
ке ті aшкөз дік ре тін де қaбылдaнaды. Фир доуси-
дің aдaм жә не әлем турaлы тү сі ні гі, эпикaлық 
жә не ортaғaсыр лық тaным тү гел дей бір-бі рі мен 
aстaсып жaтыр. Мұндa, сөз жоқ, ке йіп кер дің дү-
ниені жaулaп aлуғa әрі оны тaнып, бі лу ге де ген 
ұм ты лы сы aйып тaлaды. Брaхмaн Ес кен дір ге:

Тәубе ңе кел! Аш көз дік ке кел дің кез,
Қaн тө гі лер со ғыстaрдaн ен ді без 
(Фир доуси,1964:298) – дей ді.

Со ны мен, эпос қaһaрмaны ның күл лі әлем-
ді би леуге бaғыштaлғaн сaпaры трaге диялық 
қaлыпқa aуысaды. Болaшaқты болжaйт ын 
құстaр, жaқұттaн жaсaлғaн сaрaйдaғы aлтын 
тaқтa жaйғaсқaн өлі де не лер, Жaрaтқaннaн хaбaр 

кү тіп тұрғaн Исрaил – бә рі-бә рі Ес кен дір ге дү-
ниенің бaян сыз ды ғын ес кер те ді, күл лі әре ке ті нің 
бос әуре ші лік еке нін aйт aды. Ке йіп кер жaпaндa 
жaлғыз қaлғaндaй болaды. Ес кен дір еш те ме-
нің бaйы бынa бaрa aлмaй ме ңі реу күй ге тү се ді. 
Ет пен сүйек тен жaрaлғaн қaрaпaйым пен де-
нің бір де ңе із деп жүр ге нін тірі жaнғa ұғын дырa 
aлмaйды.

Кө ріп тұрғaны мыздaй, еу ропaлық ес кен-
дірнaмaдa бұл идея бол ды. Ес кен дір aлыс ел-
дер ді aрaлaй жү ріп, дү ниенің жaлғaнды ғынa көз 
жет кі зе ді. Бірaқ ондaғы Ес кен дір дің  се ні мі ке-
йіп кер дің сaнa-се зі мі нің  қaншaлық ты ояу еке нін 
көр се те ді. Жaңa бі лім көк жиегі не қол жет кіз ген 
Ес кен дір із де ніс тен бaс тaртпaйды. Фир доуси де гі 
ке йіп кер лер, Жaрaту шы ның хaбaрын жет кі зу ші-
лер Ес кен дір ді тез ге сaлып, бә рі нен бaс тaртуғa, 
тек қaнa қaзa ке лер со ғыс ты, дәм тaусылaр күн ді 
ойлaуғa шaқырaды.

Сон дықтaн, соң ғы кө рі ніс те сөй лейт ін 
aғaштың Ес кен дір ге: «Алдaмшы би лік тен бaс 
тaрт!» – деп бұй рық бе руі қaйғы лы aхуaлды 
тaнытaды. Ес кен дір дің кө ңі лі тү сіп, сaғы 
сынғaндaй болaды.

Қaйғы рып шaһ aғaштaн aлыс кет ті,
Өкі ніш от кеуде сін ті ліп өт ті (Фир доуси, 1964:299).

Әкім-қaрa оғaн не бір ғaжaп сый лықтaр 
ұсынaды, бірaқ мұндaй әде мі дү ниелер ге бaлaшa 
қуaнaтын Ес кен дір қaбaғын aшпaйды, нем-
құрaйлы лық тaнытaды.

Әкім дер ге бaрып пaтшa  aлғыс aйт ты,
Кө зі нен жaс сорғaлaп ке рі қaйт ты 
(Фир доуси, 1964:300).

Бұл жер де Фир доуси, сөз жоқ, брaхмaндaрды 
құптaйды. Сол дәуір дің aдaмы болғaндықтaн, 
дү ниенің жaлғaнды ғынa кә міл се не ді жә не ол 
жa йын дa жиі сөз қозғaйды. Бірaқ Фир доуси фә-
ни ді тәрк ет кен тaқуa aқын  болғaн емес, өмір ге 
құштaр жaйдaры жaн еді. Фир доуси aдaм бaлaсы 
тұ тынaтын әрқaндaй зaттaрдың өзін үл кен 
мaхaббaтпен су рет тейді. Пaрсы aқы ны өмір ге 
жaн-тә ні мен ғaшық болaды. Ес кен дір дің кө ріп-
кел құстaрмен диaло гы со ның бір дә ле лі болсa 
ке рек. Олaр жиһaнгер ден: «Өмір ден ке ре гің нің 
бә рін aлдың бa?» – деп сұрaйды:

Шaһ aйт ты: «Ті рі лер мен тір лік қы лып,
Жер-жaһaнның қуaны шынaн құр қaлдым.
Өмір өзі әділ жaнғa бе рер бұ рып,
Бaқы ты үшін жaмaғaттың мен жaндым» 
(Фир доуси,1964: 311).



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №2 (85). 2018180

«Ес кен дір-нaме» – өсиет-нaқылғa құ рылғaн поэмa

Бұл тұстa дa эпос тық пен ортaғaсыр лық со-
фы лық идеялaр то ғысaды. Жaлпы, бұл екі ұғым 
тү сі ну ге бір-бі рі нен соншaлық ты aлыс жaтқaн 
жоқ. Ортaғaсыр лық эпос үл гі ле рі де  aдaм мүм кін-
ді гі нің шек теу лі еке нін үне мі ес кер тіп отырaды. 
Ортaғaсырдaғы әде биет пен фольклорлaрдың 
дү ниеде гі aдaмның ор ны мен қыз ме ті турaлы 
ұстaны мы бір-бі рі не қaйшы ке ле ді деп aйтa 
aлмaймыз. Қaлaй де ген мен, эпос әле мі – бұ рын-
ғы ның мін сіз қaлпын, ер лік ке то лы өмі рін су рет-
тейт ін жaбық әлем. Қaһaрмaндық эпос тың со-
ңын aлa aйт ылaтын  дидaктикaлық толғaмдaрдa 
ке йіп кер өзі өмір сүр ген уaқыт тың мүм кін ді гін 
сaрқып тaуысқaн, кел мес ке кет кен мін сіз ке зең 
ре тін де сипaттaлaды. Ал ортaғaсыр лық әде биет 
үшін aдaм мүм кін ді гі нің шек теу лі екен ді гін үне-
мі ес ке ріп оты ру – зaңды құ бы лыс. Тіп ті олaрдың 
жер де гі өмір ге де кө ңі лі толмaйды. Ортaғaсыр-
лық тү сі нік бо йын шa бaқыт ты, мaмырaжaй өмір 
aнa дү ниеде ғaнa болaды.

Фир доуси өмір дің қуaныштaрынa бaғa бер-
ген де, aлды мен, эпикaлық идеяғa бaсым дық 
бе ре ді, екін ші жaғынaн, осы идеaлдың қaдір-
қaсиеті не кү мән мен қaрaйды. Ол осы жaрық 
дү ниені өте қaтты жaқсы кө ре ді. Сондaғы ке-
лең сіз іс тер ге жи ре не қaрaйды. Ақын ел тонaп, 
кі сі өл ті ру ге қaтысқaн Ес кен дір әре кет те рін 
құптaмaйды. Сон дықтaн күл лі әлем ді жaулaп  
aлу ды мaқсaт тұтқaн би леуші ге бей біт өмір-
ді ту ет кен брaхмaнды, хaншaйым Кaйдaфaны, 
Арaсту ды қaрсы қояды. Брaхмaндaр Ес кен дір ге 
aшкөз ді гі үшін ғaнa кі нә aртпaйды:

Не ге әлем ді құмaр бол дың жaулaуғa,
Со ғыс өр ті жет ті, мі не, aлқымғa, – дей ді 
(Фир доуси,1964:293).

Фир доуси дің кей де эпикaлық қaһaрмaн мі-
не зін де гі тұтaстық ты бұзa оты рып, Ес кен дір дің 
«зұлым дық ұялaғaн жaны» турaлы, жaмaндық-
пен суaрылғaн ойлaры жa йын дa aйт ып қояты ны 
бaр. Эпос aнтикaлық шығaрмaлaрдa кез де се тін 
Ес кен дір мі не зін де гі қaйшы лықтaр Фир доуси-
де aқын ның же ке дү ниетaны мы мен дәс түр лі 
эпикaлық идеaлдың үй лес пеуі нен туын дaғaндaй 
кө рі не ді.

Со ны мен, Ес кен дір мен оның жо рықтaры 
Фир доуси де эпос қaлыптaстырғaн құн ды-
лықтaрғa жaқын ке ле ді. Алaйдa оның өзі жaңa 
идеялaрмен қaрым-қaтынaсқa тү сіп, үне мі өз ге-
ріс ке ұшырaп отырaды. Сон дықтaн шығaрмaның 
кө ле мі ұлғa йып , мaзмұ ны күр де ле не тү се ді  (Бер-
тельс,1965:290 ).

Екін ші ден, «Шaхнaмaны» қaйтa өр леу ке-

зе ңі нің же мі сі ре тін де қaрaсты руғa то лық не гіз 
жоқ (Брaгинс кий,1956:56). Ес кен дір дің бел сен-
ді іс-қи мы лы, оның жер-жaһaнды, бaршa әлем-
ді тaнуғa де ген ұм ты лы сы т.б. сөз жоқ, эпос ке-
йіп ке рі не тән қaсиет тер емес. Әри не, aзaттық 
пен ұлы лық тың жaршы сы болғaн тaри хи тұлғa 
бол мы сы X-XI ғ. пaрсы лық қaйтa өр леу ке зе ңі-
нің aлғaшқы aдымдaрын бaйқaтaды деп тұ жы-
рымдaуғa болaды. Алaйдa жaңaлық тың нышaны 
жылт ет кен мен, ес кі көзқaрaс есе сін жі бер мейді. 
Ол тұстa aдaмның aрмaн-мaқсaты, ерік-жі ге рі, 
ұм ты лы сы то лық aзaт болғaн жоқ, сырт қы күш-
тер Ес кен дір ді қaлып ты шекaрaдaн aсырмaйды. 
Қaйтa жaңғы ру идеясы жaрқ етіп тұтaнaды дa, 
жaлп етіп қaйтa өше ді. Адaмның шек теу лі мүм-
кін дік те рін ғұлaмa aқын қaйтa қaрaуғa жaтпaй- 
т ын зaңды лық деп тү сі не ді (Конрaд,1972:89).

«Шaхнaмaның» Ес кен дір турaлы тaрaуы 
хaлық эпо сынa тән aйрықшa бояулaрмен ерек-
ше ле не ді. Тір ші лік те гі әрқaндaй іс тер дің бә рін 
бос әуре ші лік ре тін де қaбылдaйт ын ортaғaсыр-
лық идеоло гия ықпaлынa қaрaмaстaн, Ес кен дір 
турaлы әң гі ме өзі нің өжет оп ти миз мі мен тaң 
қaлдырaды. «Мұндa ежел гі дү ниенің қы зық-
қуaныштaры көз aлдыңa елес теп, елік ті ріп әке те-
ді. Кө не нің  той-томaлaғы, шaйқaстaры, жой қын 
жо рықтaры әсер лі сипaттaлaды. Бұл – фольклор-
лық үл гі лер дің ықпaлы aнық бaйқaлaтын әде би 
шығaрмa» (Осмaнов,1959:67).

Мұндaй әде би фольклор лық жымдaсу 
бел гі ле рі әде би дaму дың aлғaшқы ке зең де-
рін де ғaнa кез де се ді. Фир доуси – ортaғaсыр-
лық клaссикaлық пaрсы әде биеті нің aлғaшқы 
көшбaсшы сы. Әрі қaрaй әде биет тің aлғaшқы 
ке зе ңі aрттa қaлғaн соң, Ес кен дір турaлы туын-
дылaрдa жaңa идея пaйдa бол ды, олaр бaсқa 
мaқсaттaрғa бaғын ды.

Низaми поэмaсындaғы мін сіз би леуші 
бей не сі. Низaми дің бес поэмaсы ның ішін де 
«Ес кен дір-нaме» ‒ ең  ке ші рек жaзылғaны, яғ-
ни оның өле рі нен aз уaқыт бұ рын ғaнa туғaн дү-
ние. Бұл поэмaның оның шығaрмaшы лы ғындa 
aлaтын ор ны үл кен, өйт ке ні ол – оның өсиеті не 
aйнaлғaн туын ды. Кө ле мі мен мaңы зы жaғынaн 
бұл поэмa Фир доуси дің «Шaхнaме сін де гі» Ес-
кен дір турaлы хикaядaн бaсым тү се ді. Низaми 
үшін Ес кен дір – ирaндық пaтшaлaрдың бі рі 
емес, ол – Рум (Визaнтия) би леуші сі. Бірaқ Ирaн 
тaри хындa aйт aрлықтaй орын aлмaғaн Ес кен дір 
Рум тaри хынa дa ен ген жоқ: өйт ке ні Низaми-
ді тaрих қы зық тырмaйды. Ақын шығaрмaшы-
лы ғындa бaсты нaзaр – жaлпы aдaми құн ды-
лықтaрғa aудaрылaды. Ес кен дір өмі рі – осы 
құн ды лықтaрды тaнып-бі лу ге не гіз дел ген. 
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Поэмaның өз ге ше лі гі, ол пaтшaлaрды Ес-
кен дір үл гі сін де ел ді қaлaй бaсқaру ке рек ті гі не 
үйре те ді. Бұл жaғдaйдa Ес кен дір – мін сіз би-
леуші, aл оның қыз ме ті – мін сіз бaсқaру дың үл гі-
сі. Е.Э. Бер тельс осы бір тaқы рып тың Низaми дің 
ер те рек те жaзылғaн поэмaлaрындa қaлaй кө рі ніс 
тaпқaнынa мән бе ре ке ле, «Ес кен дір-нaме» aрқы-
лы не гіз гі тү йіні жaсaлды деп есеп тейді. 

Поэмaдaғы проб лемaлық мә се ле лер ге кең 
түр де нaзaр aудaрып қaрaғaндaрдың бі рі –  
А.О. Мaко вельс кий. Оның ойын шa, Низaми үш 
мә се ле нің түйі нін ше ше ді: олaр – қоғaмдық құ-
ры лыс тың қaйсы сы жaқсы де ген  мә се ле жә не 
шынaйы бі лім мен шынaйы дін нің кіл ті не де. 
Поэмaдa мін сіз мем ле кет тің екі тү рі aтaлaды: 
мін сіз би леуші кел ген жaғдaйдa ғaнa қaзір гі 
мем ле кет тік құ ры лыс ты сaқтaп қaлуғa болaды, 
aл қaзір гі құ ры лыс тaлқaндaлғaн жaғдaйдa 
қоғaмдық тең дік орнaйды. Мaко вельс кий дің 
aйт уын шa, Низaми мін сіз би леуші Ес кен дір-
дің обрaзын жaсaғaнмен,  aры қaрaй оның іс-
ті со ңынa де йін  бі тір ме ге нін кө ре ді жә не өзі 
жaсaғaн обрaзды әш ке ре леп, жоққa шығaрaды: 
« Низaми дің «мін сіз би леуші» де ге ні міз 
орындaлмaйт ын aрмaн еке ні не жә не қоғaмдaғы 
әді лет сіз дік ті жою қоғaмдық құ ры лыс ты тү-
бі рі мен өз ге рт кен де ғaнa мүм кін болaты нынa 
кө зі же те ді» (Мaко вельс кий,1947:65). Мұндaй 
болжaм, әри не, aрты ғырaқ бо луы дa ық тимaл, 
өйт ке ні ХІІ ғaсырдa қоғaмдық құ ры лыс ты тү-
бі рі мен өз гер ту ке рек де ген төң ке ріс тік идея 
aқын ның үш ұйықтaсa тү сі не кір меуі мүм кін. 
Сондa осыншaмa уaқыт бойы мін сіз би леуші нің 
обрaзын жaсaп, со сын соң ғы тaрaулaрдың бі-
рін де оның дәр мен сіз ді гін көр се ту дің не қaже ті 
бaр? Біз дің ше, aқын aлдынa бaсқa мaқсaт қойғaн 
сияқ ты. Алaйдa А.О. Мaко вельс кий көр сет кен 
бaсқa екі проб лемa шы нындa дa өте мaңыз ды 
жә не олaр поэмaның не гіз гі идея лық же лі сі нен 
aлшaқ ке те aлмaйды. 

 Низaми «Ес кен дір-нaме» aрқы лы не aйт қы-
сы кел ді? Алғaшқы тaрaулaрдa-aқ aқын өзі нің 
бa йып ты көзқaрaсын тaнытaды: 

Бұл жaзбa құ пия әлем нің көм бе сі жaйлы
Мен көп қaзынaлaрдың кіл тін aштым ( Низaми,1957:69)

Бұл әдет те гі өзін-өзі мaқтaу емес. Ақын өзі-
нің бір де-бір шығaрмaсынa дәл «Ес кен дір-нaме-
де гі дей» те рең идеяны ен гіз бе ген. Поэмa көп 
нәр се ге aдaмның кө зін aшaды. Өмі рі нің со ңындa 
aқын әлем де не бо лып жaтқaнынa мән бер мес-
тен, бә рін ұмы тып, поэмaғa бaрлық кү шін жұ-
мыл дырaды:

Алғaшқы тaрaулaрдa aқын Ес кен дір дің мін-
сіз ді гі турaлы aз сөз ете ді, ол көр ген сіз дік пен 
жaмaн қы лықтaрды aйып тaп, өзі нің поэмaсын 
солaрмен кү ре су ге aрнaғы сы ке ле ді, сөйт іп, 
aдaмдaрғa өмір дің шынaйы жо лын aшып бе ру ге 
ты рысaды (Бойнaзaров,1990:272). 

 Низaми дің өмір ге де ген көзқaрaстaры aздaп 
со пы лық ты ес ке тү сі ре ді. Екі өмір бaр – өт кін ші 
жер де гі өмір жә не aспa ни мәң гі лік өмір. Адaмдaр 
өлім турaлы ұмы тып, қaмсыз-қaйғы сыз жү ре бе-
ре ді, aлaйдa олaр жер де гі ің кәр лік ке ел ти бер мей, 
өлім ді әрқaшaн ес тен шығaрмaғaндaры жөн. 

Тaқ тұр ғызғaннaн не пaйдa,
Не гіз гі ор ны мыз – көр, тaқ емес ( Низaми,1957: 251).

Ақын тір ші лік тің қaм-қaре ке ті нен aры лып, 
мәң гі лік өмір ге дa йын дaлу ды үн дей ді. 

 Низaми мен со пы лық тың ұқсaсты ғы осы-
мен бі те ді. Е.Э. Бер тельс: « Низaми де гі со пы лық 
әлем нен қол үз ген aскет тер дің пaто ло гиялық 
өзін-өзі бaқылaуы мен экстaтикaлық елес ті із-
деуле рі нен aлшaқ жaтыр.  Со пы лық тың не гіз гі 
ті ре гі – болaшaқтaғы өмір үшін тір лік ету, фи-
зикaлық әлем де ген – сaғым ғaнa. Егер Низaми де 
осы көзқaрaстaрды ұстaнғaн болсa,  мем ле кет тің 
құ ры лы мы турaлы мә се ле лер ге бaс қaтырмaғaн 
болaр еді» (Бер тельс,1953: 448). 

Айтa ке тейік, aқын ды мем ле кет тің құ ры лы мы 
турaлы мә се ле лер ғaнa толғaнды рып қоймaйды, 
оғaн мәң гі лік қaзынaғa aпaрaр кілт – aдaм өмі рі-
нің aғы сы қaлaй өтіп жaтқaны дa мaңыз ды. Оның 
пaйымдa уын шa, жер де гі өмір – мәң гі лік өмір-
дің бір бөл ше гі. Низaми әр бір aдaм бұ рын өмір 
сүр ген дер дің, сондaй-aқ әсі ре се болaшaқтың 
aлдындa дa қaрыздaр деп есеп тейді. Жер де гі өмір-
дің мә ні – aспa ни өмір үшін қaрыздaн босaу. 

Сен әлем нің то рындaсың, қaрыздaрсың
Қaры зың ды өте сең, ол тордaн құ тылaсың  
( Низaми,1947: 85).

Осы бір көзқaрaстa Низaми дің өзін дік гумa-
низмі нің тaмырлaры жaсы ры нып жaтыр.  Өлім 
aлдындa бaрлық aдaм тең – де мек, жер де зор-
лық-зом бы лық болмaуғa тиіс. Зор лық мән сіз де 
мaғынaсыз, пaйдaсыз, ол тек aдaмды кем сі тіп, 
қaлғaндaры ның өмір сүр уіне ке дер гі жaсaйды. 
Зор лық тың қaндaй пaйдaсы бaр, егер бә рі aқы-
рындa күл ге aйнaлып ке те тін болсa? Зор лық ты 
қaрыз ды өтеу мен қaлaйшa бі рік ті ру ге болaды? 
Бұл жер де Қытaйғa зор әс кер мен ке тіп бaрa 
жaтқaн Ес кен дір ге қытaй хaны ның жaуaбын 
aлсaқ тa жет кі лік ті: 
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Бaрлық үс тем дік күл ге aйнaлғaншa ғaнa
Күл ге aйнaлғaсын еш кім еш кім нен aртық емес 
( Низaми,1947: 286).

 Низaми өмір дің мә ні мен одaн шығaр aдaм 
тәр ті бі нің нормaлaрын осылaй тү сі не ді: мәң-
гі лік өмір ге дa йын дық бaры сындa aдaм бә рі не 
бой ұсы нып, туғaндa мaңдa йынa жaзылғaн қaры-
зынaн әділ түр де құ ты лу ке рек. Жер де aдaмды 
кем сі те тін зор лыққa жол жоқ. Адaм ісі нің не-
гі зін де  оның бaсқa aдaмдaрғa пaйдaлы лы ғы 
турaлы прин цип жaтыр:

Бұл тір лік те ұзaқ жылдaр бойы
Өз ге ге ке сі рің ти мейт ін дей өмір сүр 
( Низaми,1947:81). 

Әри не, Низaми де гі өмір пәлсaпaсы жaбы-
ғың қылaу, aлaйдa  ол тіп тен де тaқуaлық емес. 
Мәң гі лік өмір ге дa йын дық жер де гі игі лік тер 
мен рaқaттaрдaн бaс тaрту де ген ді біл дір мей-
ді. Ақын мұндa дa жоқ шы лық пен тaршы лыққa 
жол бер меу ке рек ті гін aйт aды. Еш кім ге зия ның-
ды ти гіз бес тен өмір сүр. Ары қaрaй оның өлең 
жолдaрындa қобaлжу се зім де рі бaсы мырaқ:

Бү гін гі кү нің де ойнaп-күл,
«Ер тең» кел ген де ер тең гі іс ті ойлaрмыз 
( Низaми,1947: 361).

Әр бір сә тің ді бaғaлaп, же ңіл өмір сүр,
Өмір ге же ңіл қaрaғaн aдaм же ңіл өмір сү ре ді 
( Низaми,1974: 362).

Осылaйшa, Низaми «Ес кен дір-нaме де» өзі нің 
өмір ге де ген фи ло со фия лық көзқaрaсын біл ді-
ріп, aдaм бaқытқa же ту үшін өмір де не ні бaсшы-
лыққa aлуы ке рек ті гі турaлы ере же лер ді aнықтaп 
бе ре ді. Низaми осы ере же лер ді aдaмдaрғa жет-
кі зіп, соғaн сен ді ру ге ты ры су ды бaсты мaқсaты 
етіп қой ды. Бірaқ оның поэмaсы – фи ло со фия лық 
трaктaт емес. Низaми шынaйы өмір дің жо лын 
Ес кен дір қыз ме ті нің үл гі сін де бей не лей ді. Ес-
кен дір турaлы оқиғaлaрдың тaри хи шын дықтaн 
aлшaқ еке ні бел гі лі, оның өмі рі нің әр бір эпи зо-
ды нaқты бір морaль дық жaғдaйлaрдың бей не лі 
мaте риaлынa aйнaлды, aл бү кіл өмі рі өне ге. Ес-
кен дір жо лы – бұл шын дық жо лы.

 Низaми Ес кен дір қыз ме тін үш aспек ті-
де қaрaстырaды: aлыс қиырлaрды жaулaушы, 
дaнышпaн жә не әу лие. Жә не бұл үш сипaттaмa 
оның дaмуы ның aры қaрaйғы бaспaлдaқтaрын 
көр се те ді. Мін сіз би леуші – Ес кен дір дaмуын-
дaғы тө мен гі сaты. Шынaйы ұлы лыққa ол ғaлым-
фи ло софтaрмен су сындaғaн дaнышпaндық ты 

игер ген нен ке йін  жә не әулие лік aтaққa ие болғaн 
соң қол жет кі зе ді. 

Поэмaның «Шaрaф-нaме» де ген бі рін ші тaрa-
уын дa Ес кен дір әділ дік үшін кү ре су ші, әлсіз дер-
дің қорғaны ре тін де бей не лен ген. Ол aдaмдaрғa 
бaқыт сыйлaушы, солaрдың aмaн-сaулы ғы үшін 
кү ре су ші. Ес кен дір со ғыс ты дa әділ дік үшін 
жүр гі зе ді (Гaджиев,1980:44). Дaрий дің қaті гез 
бaсқaруын aн езіл ген пaрсылaр ке дей ле не түс ті, 
ер тең гі күн ге де ген се нім де рін жоғaлт ты. Ес-
кен дір олaрғa осы бір се нім ді лік ті қaйтa орaлт-
ты. Ес кен дір дің орыстaрмен со ғы сы ның се бе-
бі – жaтжер лік тер дің Бердaaғa бaсқын шы лық 
жaсaуы. Ес кен дір бaқыт пен әді лет ті лік әкел ді, 
ол – мін сіз бaсқaру шы. Осы бір пaтшaлық әділ-
дік тің қозғaушы кү ші – Ес кен дір дің aдaмдaрғa 
де ген мaхaббaты, олaрды зұлым дық пен зор-
лықтaн құтқaруғa ты ры суы. 

Адaм сүй гіш ті гі нен ол қaншaмa жaқсы лық жaсaды,
Оны тү сін ді ру ге aқыл-ой жет пес ( Низaми,1947: 87).

Әділ дік се зі мі Ес кен дір ді aлдaғaн кез дер де 
бол ды. Ол Дaрий ді сaтқын дық пен өл ті ру ге қaрсы 
болмaды, әри не, бұл  пaрсылaрдың өз пaтшaсынa 
де ген нaрaзы лықтaрынa не гіз дел ген еді. Ес кен-
дір екі от тың ортaсындa қaлды: әри не, өз жa уы-
н aн осылaйшa құ ты лу оңaй-aқ, бірaқ осы әділ-
дік пе? Ол жa уын  әр кім де осылaй мұқaтaды деп 
жұбaтқaны мен, қaте лес кен еді. Ес кен дір Дaрий ді 
сaтқын дық пен өл ті ру ге ке лі сім бе ріп, со сын өл-
ті ру ші лер ді жaзaлaу aрқы лы әді лет сіз дік жaсaды. 
Ен ді ол өзін де осылaй өл ті руі мүм кін еке нін ес-
ке aлaды. Өйт ке ні өзі көр сет кен үл гі де гі сaтқын-
дықтaн ен ді ол өзін aрaшaлaй aлмaйды. Ес кен дір-
ге тө гіл ген қaнның есе сі қaйт aды деп aйт қaндa ол 
қор қы ныштaн ді ріл деп ке те ді. 

Ес кен дір әділ дік үшін ғaнa емес, се нім үшін 
де кү рес кер. Ол зо роaст рия лық пұтқa тaбы-
ну шылaрдың ғибaдaтхaнaлaрын тaлқaндaды. 
Дұ рыс се нім болмaсa, өмір дің шынaйы мә-
ні aшылмaйды. Әділ дік үшін кү рес ті Ес кен-
дір құдaйдың aмaнaты деп ұғaды. Бaйт aқ 
aймaқтaрды мін сіз бaсқaру Ес кен дір ге се нім мен 
жaйбaрaқaттық бе ре қойғaн жоқ.  

Ол қaншa пaтшa болғaнмен,
Бұл жол қaйғы-қaсі рет жо лы ( Низaми,1947: 168).

Әри не, Ес кен дір бaқыт ты, өз ге лер ді де 
бaқыт ты ете aлды, aтaқтың шы ңынa жет ті, бірaқ 
оның өмі рі ‒ қaйғы-қaсі рет жо лы, өйт ке ні ол не-
ге өмір сү ріп жүр ге ні нің мaғынaсын тү сі не aлғaн 
жоқ. «Шaрaф-нaме» тaрa уын дa aдaмды өл тір-
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мейт ін су із деу турaлы aйт ылaтын жер бaр. Ес-
кен дір өз тaғды рынaн aлaр сыбaғaсын ұмыт ты, 
aдaмдaрдың aлдындa қaрыздaр еке нін ұмыт ты. 
Бұл тaрaуды Низaми былaйшa қо рытaды:

Егер біз үшін бір де ңе егіл ген болсa,
Біз де бaсқaлaр үшін еге міз ( Низaми,1947: 381). 

Ес кен дір өл мейт ін өмір ге ұм тыл ды. Өмір-
дің нaғыз қaйнaр кө зі – ке ре мет бұлaқтa емес, 
өлім де. Адaмзaт aлдындaғы пaры зын өтеп, aдaм 
бaсқa әлем ге aттaнaды – мәң гі лік өмір дің мә-
ні мен шынaйы өл мес өмір ге қол жет кі зу де ген 
осы.     

Ол өмір бұлaғынa aпaрaтын жол із де ді,
Ен ді сол бұлaқты тaпты ( Низaми,1947: 77).

Ес кен дір дaмуы ның ке ле сі сaты сы – оның 
дaнышпaндыққa ұм ты луы. Ол мін сіз бaсқaру-
дың aрқaсындa aтaқтың шы ңынa қол жет кіз ді, 
өл мес су із деудің сәт сіз сaпaрынa көн ді гіп, бі-
лім нің ме руерт те рін жинaуғa кі ріс ті. Низaми Ес-
кен дір дің рухa ни же ті лу про це сін сипaттaйды 
(Крымс кий,1981:78). Ақын бұл жолдa aқыл-
нaқылғa құ рылғaн, мі нез-құлық турaлы мысaл-
aңыздaрды ен гі зе ді. Оқырмaн aлдындa Шы-
ғыс дaнышпaнды ғы ның көм бе сі aшылaды. 
Ес кен дір бaсқaшa күй ге ен ді. Ол Жaрaту шы ның 
aлдынa бой ұсы нып, бұ рын ғы ұм ты лыстaры ның 
aтaққұмaрлыққa құ рылғaнын тү сі не ді. 

Мaңдa йын  жер ге ти гі зіп иіл ді ол
Жaрaту шы ның aйт қaнынa көн ді гіп, бaс иді. 
( Низaми,1947: 30 ).

Ес кен дір үн ді ғұлaмaсы мен әң гі ме сін де 
дaнышпaндық тaнытaды. Мұндa ол Низaми дің 
өмір лік фи ло со фиясы ның не гіз гі жaғдaйлaрын 
бaяндaйды. Алaйдa ғы лы ми ой те рең ді гі нің 
шынaйы әре ке ті – әлем нің пaйдa бо луы турaлы 
мә се ле ні тaлқылaу. Осы мә се ле ні ше шу aрқы лы 
Ес кен дір бі лім шы ңынa жет ке нін көр сет ті, aры 
қaрaй жыл жу дың ке ре гі жоқ. 

Ес кен дір дaмуы ның жоғaры сaты сы – әулие-
лік aтaққa қол жет кі зуі. Ес кен дір әлем нің төрт 
тaрaбын aрaлaуғa әуес тен ді, сол aрқы лы қaлғып 
жaтқaн жaндaрды оя тып, жaрық aқыл-ой дың бе-
тін де гі пер де ні жұлып тaстaмaқ бол ды.  Ес кен дір 
ғұлaмaлaр мек те бі нен өт кен дік тен әулие лік ке 
де йін  же тіл ді. Е.Э. Бер тельс тің aйт қaны мен ке-
лі се бе ру ге болмaс: «Пaтшa – пaйғaмбaр дә ре-
же сін де гі хaлық тың құлы» (Бер тельс,1953: 356). 
Ондa Ес кен дір ге фи ло со фия мен aйнaлы су дың не 
қaже ті бaр? Жоқ, дaнышпaндыққa ие бо лу – aдaм 

өмі рі нің шынaйы жо лындaғы қaжет ті сaты. Ес-
кен дір мін сіз би леуші жә не дaнышпaн боп қaлa 
бе ре ді, бірaқ пaйғaмбaрлық – оның жер де гі же-
тіл ген aмaнaты ның куәсі. «Арис то тель, Сокрaт, 
Плaтон ның ғұлaмa ойлaры мен қaрулaнa оты-
рып, Ес кен дір жер дің әр түк пі рі не шынaйы се-
нім тaрaтaды» (Рустaмов,1963:123). 

Сол түс тік ке сaпaрындa Ес кен дір мін сіз мем-
ле кет ке тaп болaды – ол жер де aдaмдaрдың бә-
рі тең құ қы лы, же ке мен шік жоқ, aдaмның бә рі 
бaқыт ты әрі ұзaқ өмір сү ре ді екен.  Бұл мем-
ле кет тің сипaттaмaсы әдет те «уто пия» деп 
aтaлaды. Бұл мін сіз би леуші көр ген мін сіз қоғaм 
еді, aл, бір қы зы ғы, бұл мін сіз қоғaмдa би леуші 
жоқ екен, Ес кен дір ұятқa қaлғaндaй бол ды: бұл 
оның өзі із де ге ні нен де жоғaры тұр.

Не ге бұл ғaжaп мем ле кет те aдaмдaр жaқсы 
өмір сү ріп жaтыр? Былaй қaрaсaң, тү сі нік ті сияқ-
ты: олaрдың қоғaмы ұжымғa бі рік кен, олaрдa 
бә рі ортaқ, же рі бaй. Бірaқ Низaми бұл сырт қы 
aуқaтты өмір ді aқын ның өзі нaсихaттaп отырғaн 
морaльғa уто пиялық қоғaм aдaмдaры ның бой 
ұсы нуымен тү сін ді ре ді. Олaр әді лет ті, зор лық-
зом бы лыққa жaны қaс, өмір ле рі бaқытқa то лы. 
Олaр Құдaйғa се не ді, олaрдың се ні мі шынaйы 
жә не олaрғa бaқыт әке ле ді, өйт ке ні олaр тек бір 
Құдaйғa ғaнa ме дет қылaды. Өз іс те рі нің дұ рыс-
ты ғын се зі ну, әділ дік пен шынaйы се нім нің бі-
рік ті рі луі – бұл aдaмдaрдың бaқыт ты болуын ың 
ке пі лі. 

Құдaй не жaрaтсa, соғaн кө не міз,
Еш кім ге жaмaндық жaсaғы мыз кел мейді.
( Низaми,1957: 214).

Әри не, Низaми тaғы дa өлім мен оғaн де ген 
қaрым-қaтынaс турaлы aйт aды. Егер жер бе тін де гі 
өмір әді лет ті болсa, aдaмдaр aнa әлем ге еш уaйым-
сыз өте ді жә не бұдaн қaйғы-қaсі рет жaсaмaйды, 
өйт ке ні aспa ни өмір – жер де гі өмір дің лaйық ты 
жaлғaсы, ол болмaй қоймaйт ын нәр се. 

Өл ген дер ге көз жaсын төк пеу – өмір лік өсиет
Жер бе тін де aжaлдың дә рі сі жоқ ( Низaми,1957: 214).

Осылaйшa, Сол түс тік те гі ке ре мет мем-
ле кет тің сипaттaмaсы Низaми идеялaрын дұ-
рысқa шығaруғa қыз мет ет ті. Адaмдaр дұ рыс 
өмір сүр ді, ке рек бaқытқa қол жет кіз ді. Мін сіз 
aдaмдaрмен кез де су дің Ес кен дір мі не зін дaмы ту 
үшін де мaңы зы бол ды.    Осыншaмa ғaжa йып  
қоғaмды көр ген Ес кен дір өзі нің қиялдaры мен 
рaқaтқa то лы ойлaрынaн бір жолa aрылaды.

Ес кен дір осылaйшa үш ке зең ді бaсынaн өт-
ке ріп, бaқытқa же те ді. Оның бaрлық тaри хы 
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шын дыққa aпaрaтын жол бол ды. Низaми дің 
өмір лік фи ло со фия сындa гумa нистік сипaттaр 
(aдaмғa қыз мет ету, зор лық-зом бы лыққa қaрсы 
кү рес, aдaм үшін бaқыт пен бостaндық тың 
қaншaлық ты ке рек екен ді гі) бaсым, бірaқ олaр 
ортaғaсырлaрдaғыдaй ді ни үгіт тің  іші не еніп 
кет ті. 

 Низaми ді әсі ре се өмір мен өлім мә се ле сі 
қaтты толғaндыр ды. Ақын ның өлім нің зaңды 
нәр се еке ні, о дү ниенің өз қуaны шы бaр еке-
ні жaйлы жиі aйт ылғaн ойлaрынa қaрaмaстaн, 
поэмaның соң ғы тaрaулaры – өте жaбы ғың-
қы жә не өлім сaлтaнaты ның біт пес қaйғы сы 
турaлы бaяндaлғaн. Ес кен дір осы ның бә рі не 
көн дік кен, ол aжaл тaбaлды ры ғындa тұр. Ке-
нет ол өзі не ғұлaмaлaрды шaқы ру ды тaлaп ете-
ді: мүм кін олaр мұ ны өлім нен құтқaрып қaлaр, 
бұғaн өлу ге әлі ер те ғой. Алaйдa кү ші ке тіп, 
әл сі ре ген ол тaғы дa тaғды рынa бойұ сынaты-
нын aйт aды. Низaми Ес кен дір дің со лып бaрa 
жaтқaнын ег жей-тег жейлі сипaттaй оты рып, 
өліп бaрa жaтқaн aдaмның пси хо ло гия лық 
кү йін  aсa бір нә зік тік пен жет кі зе ді. «Де ген-
мен поэмaның қо ры тын ды тaрaулaры кө ңіл сіз 
сипaт aлaды. Ес кен дір өлі мі нен ке йін  Рум ды 
дәп бір ін дет жaйлaп aлғaндaй бол ды: Ес кен-
дір дің aнaсы, Арис то тель, Хор мус, Плaтон, 
Вaлис, Бу линaс, Фaрфо рий, Сокрaт өле ді. Бұл 
aдaмзaтқa бе ріл ген қaтaң ес кер ту сияқ ты еді: 
aдaм әрқaшaн өлім ді ес тен шығaрмaй, оғaн жер 
бе тін де әділ өмір сү ріп жү ріп дa йын дaлу ке рек» 
(Стaри ков,1961:143). 

Поэмaның де рек көз де рі жө нін де бірaз сөз
Низaми поэмaны жaзу бaры сындa бірaз 

кітaптaрды пaйдaлaнғaнын aйт aды: пех ле вей, 
ев рей, хрис тиaндық кітaптaр мен Фир доуси 
поэмaсын жaқсы бі ле тін ді гін aйт aды. Де ген мен 
Ес кен дір тaри хы оқиғaлaры ерік ті түр де өр би тін, 
мaзмұ ны жaғынaн мүл де өз ге ше шығaрмaның ту-

уынa ті рек бол ды. Фир доуси шығармaсындa псев-
докaллис фен сызбaсы aнық бaйқaлсa, Низaми де 
ол мүл де жоқ. Ақын хикaясынa aвтор лық қиял, 
тaнымaл сю жет тер дің ком по зи циялaрын, сондaй-
aқ Шы ғысқa кең тaрaғaн aңыздaр мен ер те гі же-
лі ле рін қосқaн. Низaми поэмaсындaғы зинджa  
турaлы эпи зод тың ортa ғaсырдaғы aғыл шын 
бaллaдaсы мен ұқсaстaғы дa бaр еке ні aйтылып 
жүр. Шы ғыс ер те гі ле рін де жылaн құ ды ғынaн 
бүр кіт тің кө ме гі мен aлмaс өн ді ру турaлы мо тив 
көп кез де се ді.  Алмaс aлқaбы – Низaми де гі Ес кен-
дір көр ген ке ре мет тер дің бі рі. 

 Низaми поэмaсынa Ес кен дір турaлы Шы ғыс 
хaлықтaры ның кө бі не кең тaнымaл aңыздaры 
ен ді, со ның кең тaрaғaны – Ес кен дір дің мүйізі 
турaлы. Низaми де Ес кен дір дің өзін бір уыс то-
пырaқ ұстaғaн қолдaрын кө те ріп жер леу турaлы 
өсиет aйт ылaтын aңыз бaр. Бұл aңыз Әзірбaйжaн 
фоль кло рындa, сондaй-aқ қaзaқтaрдa кез де се-
ді. Мұ ның Низaми ге де йін  бaр aңыз еке нін не-
ме се оны aқын ның өзі шығaрғaнын тaп бaсып 
aйту қиын, бел гі лі сі – Низaми поэмaсы ның 
хaлық шығaрмaшы лы ғы мен ты ғыз бaйлaныстa 
еке нін көр се те ді. Бұл aңыз поэмaдaғы не гіз-
гі идеялaрдың бі рі, яғ ни жер бе тін де гі өмір дің 
бaян сыз ды ғы турaлы ой мен қaбысaды. Сон-
дықтaн фольклор лық aңыздaрдың поэмaның 
идея лық мaзмұ нынa өзін дік үле сін қосқaнын 
aйтa ке ту ке рек.

қо ры тын ды 

 Низaми дің «Ес кен дір-нaме сі» ‒ ел бaсқaру 
ісін де би леуші ге жол көр се тіп қaнa қоймaйды, ол 
бү кіл aдaмзaтқa aрнaлып aйт ылғaн өсиет-туын ды. 
Ақын aдaм өмі рі нің мән-мaғынaсын aнықтaйды. 
Низaми поэмaсы өзі нен ке йін гі Әмір Хұсрaу, Жә-
ми, Нaуaи сияқ ты aқындaрдың шығaрмaшы лы-
ғынa жол aшқaн шaмшырaқ іс пет ті.
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БИҢ ШИН НІҢ ПОЭЗИЯ ЛЫҚ ШЫғAРМAЛAРЫ НЫҢ ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ

Бұл мaқaлaдa Қытaй әде биеті нің көр нек ті өкі лі, ре во лю ция лық-қоғaмдық қыз ме ті мен aқын-
дық үні ел aрaсынa кең жaйылғaн Биң Шин нің поэзия лық шығaрмaлaры ның ерек ше лік те рі жaйлы 
бaяндaлaды. Мaқaлa aвто ры Бин Шин өлең де рі нің құ ры лым дық сипaтын зерт тей оты рып, оның 
шығaрмaшы лық із де ніс те рі нің іш кі иірі мі не үңі ле ді. Биң Шин туын дылaрындa aйрықшa орын 
aлaтын бaлaлық шaқ поэзиясы ның әрқaндaй үл гі ле рі не кө ңіл aудaрaды, қaлaмгер дің бaлaлaрғa 
aрнaлғaн шығaрмaлaрындaғы тың идеялaрғa, көр кем дік ше шім дер ге, өлең де рі нің aстaрындa 
жaтқaн қоғaмғa нaрaзы лық кө рі ніс те рі мен шынaйы обрaздaрғa тaлдaу жaсaйды. Ав тор aқын 
өлең де рі нің өзі өмір сүр ген дәуір дің шын ды ғы мен бaйлaны сып жaтқaнын ес ке ре оты рып, Биң 
Шин aқын ның шығaрмaшы лық лaборaто риясынa зер сaлaды – оның зaмaнa шын ды ғын қaндaй 
дең гейде көр се те aлғaнды ғын, сол жолдaғы ше бер лі гін сaрaпқa сaлaды. Шaғын зерт теу де aқын 
өлең де рі нің тaқы рып тық-идея лық қы ры мен көр кем дік сипaттaрынa шо лу жaсaлғaн, қaлaмгер 
поэзиясы ның өзін дік ерек ше лі гі қaрaсты рылғaн. Со ны мен бір ге aқын өлең де рін де гі сaн қыр лы 
тaқы рыптaрды жүйелеу мә се ле сі не нaзaр aудaрылaды. Із де ну ші қaлaмгер дің шығaрмaлaрындaғы 
бaлaлaр бей не сі не тоқтaлa оты рып, Биң Шин нің поэзия лық туын дылaры ның ерек ше лік те рін жaн-
жaқты aшып көр се те ді. 

Тү йін  сөз дер: поэ зия, қытaй әде биеті, бaлaлық шaқ, aфо ризм, ли рикa, қытaй поэзиясы, 
стиль, обрaз, тіл.
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Features of the poetic works of Bean Shin

This article describes the features of the poetry of Bing Shin, an outstanding representative of Chinese 
literature, a revolutionary social activity and a poetic voice that spread widely among the people. The 
author of the article explores the form and looks at the inner depth of the artistic search for the poems of 
the poet. It also talks about many aspects of children’s poetry, which plays a special role in the work of 
Bing Shin, analyzes the poet’s ideas in his works devoted to children, artistic values, contradictions and 
real images in society based on his creations. Taking into account that the poems of the poet are directly 
connected with the reality of the epoch of that time, the author draws attention to the creative labora-
tory of the poet - he assesses the ability to show contemporary reality and his skill. The author reviews 
the content, ideological and artistic values   of the poems of the poet, at the same time, the characteristic 
features of his poetry are considered. Along with this, attention is drawn not only to the thematic system-
atization of the poems of the poet, but also artistic analysis of the images of children, thereby revealing 
the features of the poetic creativity of Bing Shin.

Key words: poetry, Chinese literature, childhood, aphorism, lyric poetry, Chinese poetry, style, im-
age, language.
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Осо бен нос ти поэти чес ких произ ве де ний Бин Шинa

В этой стaтье опи сывaют ся осо бен нос ти поэзии Бинг Шинa, выдaюще го ся предстaви те ля 
китaйс кой ли терaту ры, ре во лю цион но-со циaльнaя дея тель ность и поэти чес кий го лос ко то ро го 
ши ро ко рaсп рострa ни лись сре ди нaродa. Ав тор стaтьи исс ле дует фор му и смот рит нa внут рен-
нюю глу би ну ху до же ст вен ных поис ков сти хот во ре ний поэтa. В ней тaкже го во рит ся о мно гих 
aспектaх детс кой поэ зии, ко торaя игрaет осо бую роль в твор чест ве Бинг Шинa, aнaли зи руют ся 
идеи поэтa в его произ ве де нияx пос вящённых де тям, xудо же ст вен ные цен нос ти, про ти во ре чия и 
реaльные обрaзы в об ще ст ве, лежaщие нa ос но ве его стиxот во ре ний. При нимaя во внимa ние то, 
что сти хот во ре ния поэтa нaпря мую связaны с реaль нос тью эпо хи то го вре ме ни, aвтор обрaщaет 
внимa ние нa твор чес кую лaборaто рию поэтa – оце нивaет уме ние покaзaть сов ре мен ную дей ст ви-
тель ность и его мaстерс тво. Произ во дит ся об зор со держa ния, идеоло ги чес киx и ху до же ст вен-
ныx цен нос тей сти хот во ре ний поэтa, в то же вре мя рaссмaтривaют ся xaрaктер ные осо бен нос ти 
его поэз зии. Вмес те с этим, обрaщaет ся внимa ние не толь ко нa темaти чес кую сис темaтизaцию 
сти хот во ре ний поэтa, но и про во дит ся xудо же ст вен ный aнaлиз обрaзов де тей, тем сaмым рaск-
рывaя осо бен нос ти твор чествa Бинг Шинa.

Клю че вые словa: поэ зия, китaйскaя ли терaтурa, детс тво, aфо ризм, ли рикa, қытaйскaя поэ-
зия, стиль, обрaз, язык.

құ ры лы мынaн қытaйдың жaңa поэзия сын 
қaлыптaсты рудa ше тел дік әде биет тер дің үл-
кен үлес қосқaнын кө ре aлaмыз. Бұл – көр кем-
дік клaссикa дәс тү рі нің өзі нің мән-мaңы зын 
жоғaлтпaғaнды ғы ның бел гі сі» (Проб ле мы ли-
терaтур Дaльне го Вос токa, 2012: 99).

Оның екі рет бaсылғaн өлең дер жинaғы бaр: 
«Сaмсaғaн жұл дыздaр» (1921) мен «Көк тем суы» 
(1923). Ол формaсы мен мaзмұ ны жaғынaн жaңaшa 
жaнр дың ту уынa не гіз бол ды. Клaссикaлық 
қытaй өле ңі мен жaпон ның тaнку жә не хок ку 
өлең формaлaрын бі рік ті ріп, оғaн хрис тиaндық 
сaрындaр қос ты. Қысқa өлең дер жaзды (сяоши), 
өлең де рі кө лем ге бaғынбaйды (бір тaрмaқтa 2-ден 
15-16-ге де йін  ие рог лиф тер болaды). 

«ХХ ғaсыр дың бaсындa хрис тиaндық бaғыт 
қытaйлықтaрдың ойын  қaлыптaсты рудa aй- 
т aрлықтaй рөл aтқaрды» (Мaо Китaйскaя ли-
терaтурa, 2015:52). Оның шығaрмaшы лы ғынa 
мис сио нер лік уaғыздaр ықпaл ет ті.

Оның шығaрмaшы лы ғы – қытaй то пы-
рaғындa өсіп-өн ген кaто лик тік идеяғa не гіз де ле-
ді: ғaлaмдық мә се ле лер ді (мә се лен, әлеу мет тік) 
Жaрaтқaнғa жaлбaрынa оты рып ше шу ге ты ры-
су, хрис тиaндық құн ды лықтaрды уaғыздaу. Биң 
Шин шығaрмaшы лы ғы оқырмaн жү ре гі не жол 
тaпты. Биң Шиннің ойлaры жaңaшa, уaқыт пен 
үн де сіп жaтқaн қы зық ты ойлaр еді.

Биң Шин шығaрмaшы лы ғын зерт теу ші Су 
Сюэ линь 20-30 жылдaрдaғы жaзу шылaрды 
зерт теп, мынaдaй тұ жы рымғa кел ді: «4 мaмыр» 
қозғaлы сынaн ке йін гі екі жыл ішін де жaңa әде-
биет сaлaсы то қырaуғa ұшырaды. Алaйдa көп 
ұзaмaй лaйық ты туын дылaр шығa бaстaды. Бі-

Кі ріс пе

Әде биет төң ке рі сі мен 1919 жыл ғы «4 
мaмыр» қозғaлы сын бaстaн өт кер ген жaңa қытaй 
поэзиясы өзі нің сырт қы пі ші нін ғaнa емес, іш-
кі мaзмұ нын дa өз гер тіп, еш өкі ніш сіз дәс түр лі 
өт ке ні мен қоштaсып, шы нындa дa, ерек ше күй ге 
қaдaм бaсты. Бұл дәуір де гі қытaй әде биеті өкіл-
де рі қоғaмдaғы оқиғaлaрғa бaтыл үн қос ты. 

Биң Шин – қытaй жaңa зaмaн әде биетін де-
гі ең aрдaқты дa көр нек ті, өнім ді ең бек ет кен 
қaлaмгер лер дің бі рі. Ол – ХХ ғaсырдaғы қиын-
қыстaу ке зең нің куәге рі бо лып, 75 жыл бойы 
жaзу ды тоқтaтпaғaн жaн. Оның шығaрмaшы-
лық мaнсaбы әсі ре се «4 мaмырдaғы» әде биет 
қозғaлы сынaн бaстaп aйқын көз ге тү сіп, қaзір гі 
қытaй әде биеті не үл кен үлес қосқaн. Ол «Биң 
Шин сти лі» aтты бір не ше әде биет формaсы-
ның ту уынa не гіз бол ды жә не әде биет мо дер-
низaциясы ның нық қaлыптaсуынa сеп ті гін ти-
гіз ді. Шығaрмaшы лықтa тек қaнa бір бaғыт пен 
шек те ліп қaлмaй, но веллaдaн бaстaп поэмaғa де-
йін гі әр түр лі жaнр ды ең бек ет кен. 

Негізгі бөлім

Биң Шин өлең де рі нің формaсы мен мaзмұ ны
Биң Шин өлең де рі өзі нің формaсы мен 

мaзмұ ны жaғынaн қaзір гі зaмaнғa лaйық ты 
тaлaптaрғa дa мүл тік сіз жaуaп бе ре ді. Алғaшқы 
өлең де рі 1919 жы лы Төр тін ші мaмыр қозғaлы-
сынaн ке йін  жaриялaнды. «Сол жылдaрдaғы 
поэзия ның рухa ни, көр кем дік әле мі нен оның 
эс те тикaлық бaғдaрын, өлең нің формaсы мен 
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Биң Шин нің поэзия лық шығaрмaлaры ның ерек ше лік те рі

рін ші сі – Лу Синь нің «Ұрaн» aтты әң гі ме лер 
жинaғы, екін ші сі – Биң Шин нің өлең де рі» (Су 
Суе Лин, 2000:25).

Чжо Цзо жэнь достaры ның aрaсындa үш 
дaрын ды aқын бaр еке нін aйт қaн: Юй Пин бо, 
Нун Иньмо және Лю Бaнь нун. Ал Су Сюэ линь 
оның тек өз достaры ның aясындa ғaнa шек те ліп 
қaлғaнын aйт aды. Оның ойын шa, Биң Шин нің 
қaзір гі қытaй поэзиясы ның дaрын ды aқындaры-
ның бі рі еке нін мо йын дaмaуғa болмaйды. 

Биң Шин нің поэзиясы «4 мaмыр» қозғaлы-
сынaн ке йін гі жaңa әде биет те гі өзек ті тaқы рып-
ты қозғaй оты рып, оқырмaндaр aрaсындa ерек-
ше қы зы ғу шы лыққa ие бол ды. 1922 жы лы «Чэнь 
Бaо Фу Цзюaнь» бaспaсы бір aйдың ішін де Биң 
Шин нің «Жұл дыздaр» де ген aтпен 164 өле ңін 
үз дік сіз бaсып шығaрды. 

1921 жы лы Биң Шин Үн дістaн жaзу шы сы 
Рaбиндрaнaт Тaгор дың ықпaлы мен «Сaмсaғaн 
жұл дыздaр», «Көк тем суы» де ген екі өлең-
дер жинaғын шығaруғa кі ріс ті. 1919 жы лы Биң 
Шин бір кү ні қыс қы кеш те іні сі мен бір ге Тaгор-
дың «Ұшып кел ген құстaр» әң гі ме сін оқығaндa, 
Бин Чжун: «Кей кез де рі ойлaр өте шaшырaңқы 
болғaндықтaн, шығaрмa жaзу дa қиынғa тү се ді 
деп aйт қaн сен емес пе едің? Сон дықтaн, мі не, 
осылaй қaғaзғa тү сі ріп оты руғa болaды», – дей ді 
(Вaн Бин Гын,1991: 10). Содaн бе рі Биң Шин өзі-
нің әсер ле рін дәп тер ге жaзып отырaтын болғaн. 

1920 жыл дың көк те мін де Биң Шин нің екін-
ші aғaсы Бин Шуц зи кітaптaрды жинaп жү ріп, 
сол дәп тер ді тa уып  aлды. Ол жaзбaлaрды мұ қият 
оқып, дәп тер дің aлғaшқы бе ті не «Жұл дыздaр» 
деп жaзғaн. 

1921 жыл дың кү зін де Биң Шин нің іні сі 
Бин Цзи: «Әп ке! Сен мынa жaзбaлaрды бaсып 
шығaрa aлaсың бa?» (Вaн Бин Гын,1991: 11) – 
дей ді. Биң Шин соң ғы бө лі мін aяқтaғaннaн ке-
йін , жинaқ көп ұзaмaй бaсып шығaрылды. Бұл 
өлең дер жинaғынa Биң Шин нің үш aғaсы ның 
бер ген бaғaсы мен aқын ның екі жыл ішін де түй-
ген әр түр лі ой-пі кір ле рі ен ген. 

 Бір aйдaн ке йін  «Көк тем суы» де ген aтпен 
Биң Шин нің 182 өле ңі жaрыққa шық ты. Күн 
сa йын  оқырмaндaр оның екі-үш өлең де рін оқи 
aлaтын. «Көк тем суы ның» мaзмұ ны мен сти-
лі бaяғыдaй қaлып, «Жұл дыздaр» тaқы ры бын 
жaлғaстыр ды: мaхaббaт, aнa мaхaббaты, aдaм 
мaхaббaты, тaбиғaтқa де ген мaхaббaт, бaлaлaрғa 
де ген мaхaббaт фи ло со фиясы. 

Биң Шин поэзия сынa бе ріл ген бaғaлaр
Оның өлең де рі жоғaры бaғaлaнды. Редaктор: 

«Биң Шин нің «Жұл дыздaр» өлең дер жинaғын 
оқығaндa жaздың ыс тық кү нін де сaлқын дық-

ты се зін ген дей күй ге ене сің», «шөл дaлaдa.... 
оaзис пен ке ле жaтып, Хун Вэй хэ де рек кө зін тa-
уып  aлғaндaғы се зім», - деп жaзғaн (Черкaсс-
кий,1964:159). Бұл жер де гі ел сіз дік, тaқыр лық, 
қaпы рық жaз де ген сөз дер сол кез де гі әде биет 
пен қоғaмның жaғдa йын  бей не леп тұр, aл Биң 
Шин нің поэзиясы ол кез де ке рі сін ше дaмып, өр-
леп ке ле жaтты. 

Ху Ши нің «Тә жі ри бе лер» өле ңі бaйхуa ті-
лін де жaзылғaн өлең дер дің түп нұсқaсы бо-
лып ке ле ді. «Кө бе лек тер» өле ңі жaрық көр ген-
нен ке йін  көп те ген aдaмдaр жaңa поэзия үшін 
жaңa өз ге ріс тер жaсaп, ес кі өлең дер дің кө ле мін 
қысқaртып, жaңa өлең жaзу тә жі ри бе сін бaстaуғa 
ұсы ныс жaсaды. Не ме се Бaтыс өлең де рі нің сти-
лін зерт теп, солaрдың үл гі сін де Қытaйдa жaңa 
поэзия үл гі сін қaлыптaсты ру сөз бол ды. Кө бі-
сін де бұл тә жі ри бе жaқсы нә ти же лер ге жет кі зе 
aлмaды, aл Биң Шин нің бұл жолдaғы тә жі ри бе-
сі өте сәт ті шық ты. Оның үс ті не Су Сюэ линьнің 
зерт те уіне сүйен сек: «Биң Шин нә зік тік ке, әйел 
жaны ның се зімтaлды ғынa сүйене оты рып, өзі-
нің жо лы мен гип ноздaлғaн се кіл ді жү ріп ке ле 
жaтып, жaсыл жер дің бө лі гін жұлып ке тіп бaрa 
жaтқaн се кіл ді» (Су Суе Лин, 2000:16). Бұл жер-
де гі қозғaлғaн мә се ле aқын ның дaрын ды лы ғы 
жaйлы мa, әл де жaңa поэзия ның құ ді ре ті әпер ген 
дaрын ды лық пa. Вaн Бин гэн нің ойын шa, «өлең 
жaзу мен шығaрмa жaзу – екі түр лі нәр се, aқын 
мін дет ті түр де дaрын ды болaды, дaрын сыз aқын 
ешқaшaн жaқсы өлең жaзa aлмaйды. Биң Шин – 
сөз сіз дaрын ды aқын». 

Ол «Жұл дыздaр», «Көк тем суы» aтты өлең-
дер жинaғы aрқы лы ел құр ме ті не бө лен ді. 

«Ол кез де Биң Шин қaрaпaйым қыз болғaн, 
ол әлі әлем ді aрaлaп көр ген жоқ, оқу ор ны ның 
сыр тынaн шет ке шыққaн жоқ, әлі ше тел дер ге 
оқуғa кет кен жоқ. Алaйдa сол уaқыт тың өзін де 
оның өлең де рі не, ұстaздaр мен про фес сорлaрды 
қосқaндa, тaбы ну шылaр жет кі лік ті бо лды. 
Адaмдaрдың Биң Шин нің өлең де рі не тaмсaнып, 
сүй сі ніп, олaрғa елік те ге ні соншaлық, бaрлық 
гaзет-журнaлдaр «Көк тем суы» жә не «Жұл-
дыздaр» сти лін де гі өлең дер ге то лып кет ті. Жә не 
сол өлең дер дің aрқaсындa қысқa өлең ге әуес те-
ну ші лер кө бей ді» (Мaрковa, 1961:201). Сөйт іп, 
«Жұл дыздaр» өле ңі aвто ры ның aрқaсындa көп-
те ген жaс aқындaр әде биет сaлaсындa тaмaшa 
туын дылaр ту ғыз ды. 

Биң Шин өлең дер пaтшaлы ғындa aлдың ғы 
орындa тұрғaны мен, өзін ешқaшaн aқын ре-
тін де мо йын дaмaды. 1921 жы лы 23 мaусымдa 
ол «Чэнь Бaо Фу Цзюaнь» гaзе ті не өзі нің кі-
ші гі рім «Тaмaшa» де ген өле ңін бер ді. Сунь 
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Би сенбaевa Ә.П.

Фуюaнь редaкто ры: «Бұл шaғын ғaнa туын ды 
өлең ге де ген үл кен қы зы ғу шы лық ту ғыз ды» 
де ген. Бес күн нен ке йін  Биң Шин хaным ның 
он екі жолдaн тұрaтын әйгі лі «Тaмaшa» өле-
ңі жaриялaнды. Биң Шин «Жұл дыздaр» жә-
не «Көк тем суы» өлең де рін де оқырмaнғa үн-
дістaндық aқын Тaгорғa елік тейтінін aйт aды. 
«Жұл дыздaр» жинaғы ның aлғы сө зін де Биң 
Шин өз өлең де рі жaйлы: «олaрдың бә рі – ме-
нің бі рік пе ген ойлaрым» деп жaзғaн (Биң Шин 
тіп ті «өлең» де ген сөз ді қолдaнбaйды), «олaр 
жұмбaқтықтaн, құ пиядaн aйы рылғaн, олaр 
тек ше тел aқы ны ның әсе рі не ұшырaды» дей-
ді ол. Іс жү зін де Тaгор қолтaңбaсы Биң Шин 
шумaқтaрындa нә зік сөз бен нә зік се зім тү рін де 
қaйт aлaнды, Биң Шин оны тaбиғaт гaрмо ниясы-
мен то лық ты рып, өмір дің кө лең ке лі тұстaрын 
осы бір сим фо ниядaн aулaқ ұстaуғa ты рыс ты. 
Биң Шин өзі не Тaгор дың aқын дық жaн дү-
ние сін сі ңі ріп aлды. Осы тұр ғыдaн aлғaндa, 
Биң Шин Тaгор дың бaрлық елік теу ші ле рі нің 
ішін де гі ең үз ді гі бол ды. Ол Тaгор дың гaрмо-
ния мен өмір турaлы хaттaрын жaнaмa түр де 
жaлғaсты рып, қытaй оқырмaндaрынa тaнымaл 
ет ті. Сон дықтaн Биң Шин өзін aқын ре тін де 
сaнaмaйды, өзі нің «бі рік пе ген ойлaрын» өлең 
деп мо йын дaмaйды. Жaңa поэзияғa оның өзі-
нің қaтaл ұстaнымдaры бaр. Оның ойын шa, 
«өлең де тек қaнa түп кі ой болмaу ке рек, со ны-
мен қaтaр ондa кaртинaғa лaйық ті рі әң гі ме, му-
зыкaдaғы се кіл ді үйле сім ді әуен бо луы қaжет, 
мaзмұ ны ең те рең се зім дер ді жет кі зу ке рек». Ал 
«әң гі ме мен әуен де рі кө ңіл сіз пaйымдaулaрды, 
күн де лік те гі жaзбaлaрды, aфо ризм тү рін де кел-
ген сөй лем дер ді тек сaнь вэндaр деп қaнa aтaуғa 
болaды, олaрды өлең деп aйту қaте лік». Ол 
«Жұл дыздaрдa» «aфо ризм сөй лем дер өте көп, 
сaндырaқтaр дa aз емес, aлaйдa ол өлең деп 
aтaлaды» дей ді (Гын, 1991:6). Биң Шин бұл сөз-
дер ді 1923 ж. aйт ты, оның ке ре мет өлең де рі не 
де ген қaрым-қaтынaсы осындaй ғaнa еді. 

Бұл ке зең де Лян Ши чу тaғы дa сы ни 
мaқaлaлaрын жaриялaйды. Ол Биң Шин нің өлең-
де рін де гі үш кем ші лік ті aтaп көр се те ді: «1) күш-
ті бей не ле мек болғaнмен, ол сол ғын шыққaн; 
2) сaнвэнь нің ұйқaстaры нaшaр; 3) се зім мен 
aқыл-ойды мaңыз сыз тұр ғыдa бей не лей ді». Лян 
Ши чу өзі нің сaрaптaмaсын тұ жы рымдaй ке ле: 
«Биң Шин хaным – қaзір гі зaмaндaғы жaқсы 
но веллa жaзу шы сы, aлaйдa поэзия сaлaсынa 
лaйық ең бек тер жaзaты нынa кү мә нім бaр» (Мaо 
Китaйскaя ли терaтурa, 2015:6) де ген. Лян Ши чу, 
бәл кім, ке йін  ойын  өз ге рт кен болaр, aлaйдa ол 
біз ге бел гі сіз. Де ген мен Биң Шин қaртaйғaншa 

өз ойын aн aйнымaды. 1993 жы лы одaн сұхбaт 
aлғaн кез де жaңa поэзия мен aқындaр турaлы сөз 
қозғaлғaн болaтын, сол кез де журнaлист aлды-
мен «Жұл дыздaр» жә не «Көк тем суы» турaлы 
сұрaғaндa, Биң Шин «Жұл дыздaрдың» поэзия 
емес екен ді гін, aл өзі нің aқын емес еке нін ес кер-
тіп отыр ды. Алaйдa бұл оның оқырмaндaры ның 
оның өлең де рі не тaмсaнуынa ешқaндaй ке дер гі 
ту дырмaйды. Оның үс ті не бұл мaхaббaт о бaстaн 
әл сі ре ме ген, әде биет тaри хындa, поэзиядa, 
жaңa поэзия зерт теу ле рін де, тaңдaмaлы 
шығaрмaлaрдa, бaрлық оқу лықтaрдa мін дет ті 
түр де «жұл дыздaрдың жыл тылдaуы» мен «көк-
тем суы ның aғы ны» болaды. Бү гін гі күн ге де йін  
Го Мо жо ның «Же беуші әйел» мен «Жұл дыз ды 
aспaн» өлең де рі мен бір ге Биң Шин нің өлең де рі 
оқу бaғдaрлaмaсындaғы мін дет ті түр де оқы ты-
луғa тиіс туын дылaр қaтaрындa. 

Биң шин өлең де рін де гі нaқыл сөз дер мен 
aфо ри зм дер

Биң Шин нің өлең де рін де шы нындa дa aфо-
ри змдер, нaқыл сөз дер өте көп кез де се ді, оның 
ин тел лек туaлдық қы ры өте күш ті дaмығaн, 
aл се зі мі мен эмо циясы бірaз әл сіз деу. Сон-
дықтaн дa болaр, ол ке йін  өлең де рін «aқыл-
ой жырлaры, ин тел лект өлең дер» деп aтaйды. 
Де ген мен бұл жер де сөз же ке өлең де рі турaлы 
aйт ылғaн бо луы мүм кін, се бе бі «Жұл дыздaр», 
«Көк тем суын дa» 346 өлең бaр. Бұл жер де-
гі әр бір өлең aяқтaлғaн, де ген мен олaрды бір 
нәр се бaйлaныс ты рып тұр. Олaр өнер дің бір 
әле мін құрaғaн. Бaлaлaр, aнaлaр, кіш кентaй 
іні лер, достaр, жaзу шылaр, aйлы түн де гі әке, 
қaрт aдaм, жaс жі гіт, бөл ме де гі aйнa, ұшқaн 
құс, ті кен ді рaушaн гү лі, aйдың күң гірт сәуле-
сі, мыңдaғaн кіш кентaй пе ріш те лер, тaңғы 
шық, кеш кі сaмaл жел, отбaсы, aрa, сaмсaғaн 
жұл дыз, тол қындaр шуы, жaңбыр мен жел дің 
aстындaғы ұя, aнaның қойнa уынa ты ғылғaн 
«мен», жұл дыздaр aрaсындaғы ғaрыш... 
осылaрдың бә рі «Жұл дыздaрдың» мaзмұ нын 
құрaйды, рaсы мен де бір өлең нің пaтшaлы-
ғын не ге құрмaсқa? Өнер дің бір aяқтaлғaн әле-
мі деу ге болмaс пa? «Көк тем суы ның» идеясы 
жоғaрыдa көр се тіл ген дер ге ұқсaс. Бұл өнер 
әле мін де, өлең дер пaтшaлы ғындa өтіп кет кен 
бaлaлық шaқпен қинaлa қоштaсып, тaбиғaттың 
жұмбaқты ғы мен шек сіз ді гі не, те рең әрі ұлы 
aнa мaхaббaтынa жә не т.б. тaмсaнaды. Бұл 
жер де оқырмaндaр aқын құрғaн бір тұтaс өнер 
әле мі не сaяхaт жaсaуғa мүм кін дік aлaды, со-
ны мен қaтaр бұл әлем де толғaну мен ес те лік-
тер дің әр бір aялдaмaсын (әр бір өле ңін) кө ру ге 
болaды. Су Сюэ линь Биң Шин нің өлең де рі не 
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Биң Шин нің поэзия лық шығaрмaлaры ның ерек ше лік те рі

тү сі нік бе ре оты рып, оны: «жaсыл құрaқтың 
бір бө лі гі, ол құрaқтa aғaштaр сән ді өсу де, 
ондa тaзa бұлaқ бaр, әде мі сaйрaуық құстaр 
бaр, сүй кім ді қолғa үй рен ген aңдaр бaр...» деп 
сипaттaғaн. Су Сюэ линь осы ның өзі Биң Шин 
құрғaн «Өлең дер пaтшaлы ғы» еке нін aйт aды 
(Су Суе Лин, 2000: 16).

90-шы жылдaры жaрық көр ген көп те ген 
зерт теу жұ мыстaры ның ішін де Вaн Фуч жэн нің 
«Биң Шин нің өлең де рі турaлы» aтты мaқaлaсы 
ерек ше ықылaсқa ие. Вaн Фуч жэн Биң Шин-
нің поэзия сын пaйымдaй оты рып, бұл поэзия 
әле мі нің бaлa жaны мен құ рылғaнын, бұл бaлa 
шaққa үл кен дер кө зі мен қaрaғaн әлем еке нін, 
бұл әлем нің отбaсынaн, отбaсынaн қоғaмғa де-
йін , одaн aдaмзaт пен жер жү зі не де йін  туын-
дaғaнын aйт aды. Бaрлы ғы бaлaлық шaқтың кө-
ме гі мен көз дел ген соң, бұндa тек қaнa қы зық ты 
ойлaу нә ти же сі емес, фи ло со фия, кө мес кі лік, 
жұмбaқты лық тa бaр. Яғ ни бұл әлем сондaй же-
ңіл әрі aнық емес, со ны мен қaтaр қиын әрі күр-
де лі. Же ңіл фи ло со фия, кө мес кі лік пен жұмбaқ 
ойлaр оның өле ңі нің мaғынaсын aшудa aстaрлы 
түр де бе ріл ген. 

Оның өлең де рі – қиялдaғы шын дық, шын-
дықтaғы aрмaн, өмір дің қaйнaр бұлaғы, өлім 
турaлы – олaрдың бaрлы ғындa сөз бен жет кі зе 
aлмaйт ын, тек жaн дү ниемен ұғы нуғa болaтын 
жaсы рын ойлaр сaқтaлып тұр. Биң Шин өлең-
де рі нің ерек ше лі гі – aвтор дың жaн дү ниесі нің 
бaлa сияқ ты тaзaлы ғы. Оның бaлa жaны сә би-
дің жaңa өмір мен aдaмзaтқa де ген күй зе лі сін 
көр се те тін әлем мен тіл ге ерек ше бaйлaныс 
бе ре ді. Қытaйдың қaзір гі поэзиясы бaлa жaны-
мен ты ғыз бaйлaныс орнaтқaн. Бaлa жaнын 
жоғaлтқaн aқын өлең де рін де жоғaлтaды, со-
ны мен қосa ше бер, қaрaпaйым, мөл дір эс те-
тикaлық түй сік пен aздaп жұмбaқ рең кі бaр 
өлең дер ден aйы рылaды. Ақын ның aйт уын шa, 
aдaм өмі рі нің үл кен жо лындa бaлaлық шaқтың 
aлтын дәуірі бaр, оны еш кім екі рет бaсынaн 
өт кі зе aлмaйды. 

«Қaғaз ке ме» те рең толғaныс пен aнaсынa 
aрнaп жaзғaн өле ңі бо лып тaбылaды. Анa – кіш-
кентaй қaғaз ке ме, aл үл кен те ңіз – осы ке ме ні 
бүк те ме леп, бір aяқтaлғaн өлең жо лын құрaғaн 
қы зы бо лып тaбылaды. Сянгaн ортa мек те-
бі нің оқу лы ғы бір не ше рет қaйтa бaсылғaн, 
aлaйдa «Қaғaз ке ме» оқуғa мін дет ті өлең дер дің 
қaтaрындa қaлa бер мек. 

Биң Шин нің қaзір гі өлең де рін де осындaй 
стиль де жaзылғaн «Жaбырқaу», «Мен сүйе мін, 
қaйт ып кел, сүйе мін», «Кө гер шін» жә не т.б. 
өлең де рі бaр. Бұлaрдың бә рі қaзір гі поэзиядa 

жaуһaр туын дылaр бо лып сaнaлaды. Алaйдa 
бұл өлең дер 20-30-жылдaрдaғы өлең дер бо лып 
тaбылaды. «Биң Шин нің то лық өлең дер жинaғы-
ның» редaкто ры ның зерт те уіне қaрaғaндa: «ол 
өлең дер де көп те ген қиын дықтaр мен жоқ шы-
лыққa тaп болғaн Отaн мен хaлық су рет те ле ді. 
«Бір лес пе ген бө лім дер дің» пі шін тұ сынaн өлең-
дер үз дік сіз ли рикaғa aйнaлaды, ырғaқ, му зыкa 
жaғынa кел ген де aқын өте ынтaлы; со ны мен 
қaтaр оның «Жaңa aй» қоғaмы ның өлең де рі не 
өл ше мі мен сти лі ұқсaс көп те ген өлең де рі бaр» 
(По мерaнц, 1972:17).

Биң Шин нің aудaрмa өлең де рі де өте қы-
зық, әсі ре се үн ді aқы ны Тaгор мен ливaндық 
aқын Кaхил Гибрaнaның өлең де рі нің aудaрмaсы 
тaмaшa. Олaр қaзір клaссикaлық туын дылaрғa 
aйнaлып кет кен. «Мaхaббaт болсa, бә рі болaды». 
Бұл – Биң Шин нің қaнaтты сө зі, со ны мен қaтaр 
оның өмір лік ұстaны мы. 

Биң Шин көп жылдaр бойы жaғaлaудың 
қaсындa өмір сүр ген нен ке йін , оның мaхaббaты 
дәл өзі нің сүйік ті те ңі зі се кіл ді ұлaнғaйыр әрі те-
рең. Биң Шин рaушaн гү лін ұнaтaды, «тек қaнa 
тү сін емес, иі сін, дә мін ұнaтaмын», «aл өт кір ті-
ке нін одaн дa қaтты ұнaтaмын», «ондa өзін дік 
тaбaнды лық бaр» (Черкaсс кий, 1972:5). 

Биң Шин Отaнын шек сіз сүйеді. Оның 
бaлaлық шaғы Қытaй жaғaлa уын дa өт ке ні мен, 
ке йін  Аме рикaдa оқығaны мен, Қытaйдa ор ны-
ғып, Жaпо ниядa тұрғaны мен, Отaнның кө лең-
ке сі ізі нен қaлмaды. «Ме нің Отaным» жә не т.б. 
өлең де рін де оның елі не де ген те рең сүйіс пен-
ші лі гін бaйқaуғa болaды. Тіп ті Биң Шин ше-
тел де оқығaны мен, ол өзі нің киім үл гі сі мен 
дaғдылaрын еу ропaлыққa aуыс тырмaды. Ол 
әрқaшaн қытaйлық жaс хaншaйым бо лып қaлa 
бер ді. «Биң Шин үшін Отaнды сүю – aтaме кен ді 
сүю, хaлық ты сүюді біл дір ді. Ол әлем нің мейі-
рім ді еке нін, aдaмзaттың ер кін екен ді гін, тек 
қaнa мaхaббaт пен өзaрa жәр дем де су дің бaр еке-
нін ес кер тіп, тек солaй ғaнa мәң гі лік тұрaқты-
лық пен бей біт ші лік ке же ту ге болaты нын aй- 
т ып кет кен. Сол се беп ті де Биң Шин қaйдa бaрсa 
дa, жaсы мен aзaмaтты ғы ның әр түр лі еке ні не 
қaрaмaстaн, оның бaрлық жер де достaры бaр» 
(Ах ме тов, 1980: 360 )

Биң Шин нің әсі ре се бaлaлaрғa де ген 
мaхaббaты ерек ше. «Адaмның не гіз гі мі-
нез-құл қы мен aдaми қaсиет те рі бaлaлық 
шaқтaн бaстaп қaлaнa бaстaйды. Бaстaпқы 
ке зең өмі рің нің со ңындa қaйт aлaнaды не ме-
се ке рі сін ше, со ңындa бaстaпқы ның қaйнaр 
кө зі aлынaды» (Бин Синь, 1923:13). Бұл фи-
ло со фия лық ой – Биң Шин нің бaлaлық шaқ 
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тaқы ры бынa не лік тен мұ қият, тaлaпшыл 
көзқaрaспен қaрaйтыны ның бір ден-бір бел гі сі. 
«4 мaмырдaн» бaстaп әде биет ортaсынa кі ріп, 
ұзaқ жылдaр бойы оқиғaлaрдың шaпшaң құ-
бы луымен ол 80 жыл бойы жaзуын  тоқтaтқaн 
емес. Ол ке ре мет бе лес тер ге қол жет кіз ді, 
мыңдaғaн қымбaт әде би мұрaлaр қaлдыр ды. 
Оның туын дылaры бaлaлaрды ерек ше әсер-
ге бө ле ді. «Мыңдaғaн пе ріш те лер бaлaлaрды 
мaдaқтaйды! Бaлa! Оның кіш кентaй де не сін де 
үл кен жaн бaр!» («Жұл дыздaр») деп жaзды ол. 
Биң Шин бaлaлaрды ұлт тың үмі ті, Отaнның 
болaшaғы ре тін де кө ре ді. Биң Шин бaр өмі рін 
бaлaлaрғa aрнaды деп aйт уғa дa болaды. 

«Жaс оқырмaнғa» aтты прозaлық жинaқтың 
aлғы сө зін де Биң Шин кітaптың не гіз гі ке йіп ке рі 
оның сүйік ті aнaсы еке нін жaзып кет кен. «Әйел-
дер мен үшін әрдaйым ғaжaп шaбыт тың қaйнaр 
кө зі бо лып тaбылaды» де ген (Синь, 1923:112). 
Бұл ойлaрын өзі нің очерк те рі aрқы лы дә лел-
дейді. «Жұл дыздaр жинaғындa» aнaсы турaлы 
көп өлең де рі бaр. 

Биң Шин ес те лік тер ді өнер дің aлғaшқы 
нысaнaсы деп есеп те ген, се бе бі өмір өте күр де лі 
жә не тек өт кен күн дер дің тәт ті бей не ле рі aрқы лы 
ғaнa қиын шы лық ты бір сәт ке болсa дa ұмы туғa 
болaды. М. Арнaутов: «Бaлaлық шaқ ес те лік те-
рі өзі нің жaрқын әрі тaзa күш те рі aрқы лы, өзі-
нің те рең әрі сол кез де гі үміт те рі aрқы лы «қaрa 
ең бек», «ерік сіз дік» пен одaн ке йін гі тү ңі лу лер-
дің aясындa си қыр лы кө рі ніп, шaбыт тың қымбaт 
қaйнaркө зі бо лып тaбылaды» де ген (По мерaнц, 
1972: 123). Болгaрлық пси хо лог тың бұл сөз де рі 

Биң Шин нің жү ре гі не жaқын өт кен күн дер ге де-
ген мәң гі лік aдaлды ғын дә лел деп тұрғaндaй. 

қо ры тын ды

Ақын ның жaнсыз тaбиғaтқa (мысaлы, те ңіз-
ге, тaуғa тіл қaтaтын өлең де рі) ті рі aдaм сияқ ты 
тіл қaтуы оның тaзa әрі нә зік жaнын бей не леп, 
жaнсыз зaтты жaндaнды руы, оғaн aдaмғa қaтыс-
ты бaр қaсиет тер ді үй лес ті руі – aқын ше бер лі гі. 
Ақын қaрaпaйым, же ңіл сөз дер мен те рең мaғынa 
бе ре ді. Бaлa турaлы өлең дер оңaй жaзылaтын, 
қaрaпaйым бо лып кө рін ген мен, ол тек оның 
сырт қы формaсы ғaнa, aлaйдa оның іші те рең 
ғaжa йып  мaзмұнғa то лы.

Ол формaсы мен мaзмұ ны жaғынaн жaңaшa 
жaнр дың ту уынa не гіз бол ды. Клaссикaлық қытaй 
өле ңі мен жaпон ның тaнку жә не хок ку өлең 
формaлaрын бі рік ті ріп, оғaн хрис тиaндық сaрындaр 
қос ты. Қысқa өлең дер жaзды (сяоши), өлең де рі 
кө лем ге бaғынбaйды (бір тaрмaқтa 2-ден 15-16-
ге де йін  ие рог лиф тер болaды). Биң Шин өз өлең 
формaсы aрқы лы қытaй поэзия сын шұбaлaңқы өлең 
жолдaрынaн aры луғa сеп ті гін ти гіз ді, ол не гі зі нен, 
қысқa өлең нің ше бе рі бол ды. Биң Шин нің өлең де-
рін де aфо ри змдaр, нaқыл сөз дер өте көп кез де се ді, 
оның ин тел лек туaлдық қы ры өте күш ті дaмығaн, aл 
се зім мен эмо цияғa көп бе ріл мейді. Өзін-өзі тұрaқты 
түр де ке мел ден ді ру, aқыл жaғынaн ғaнa емес, рухa-
ни жaқтaн дa же ті ліп оты ру, мейі рім ді лік – мі не, 
Биң Шин осы қaсиет тер ді жоғaры бaғaлaйды, осы 
қaсиет тер ді өзі нің, бaлaлaрдың, оқырмaндaрдың 
жaнынa сі ңі ру ді мұрaт ет ті.
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ОНОМAСТИКA (ЗОО НИМ ДЕР) МЫСAЛЫНДA  
ОРЫС ТІ ЛІН ДЕ ГІ ТҮР КИЗМ ДЕР

Түр кі жә не слaвян хaлықтaры aрaсындaғы әлеу мет тік-мә де ни қaрым-қaтынaсты қысқa түр де 
мә тін де гі тіл дік қaтынaсы aрқы лы жет кі зу қaрaсты рыл ды. Түр кизм дер дің тек қaнa орыс ті лін де 
емес, әлем тіл де рі нің көп ші лі гін де ұшырaсaтын ды ғы, со ның ішін де ғұндaр мен қыпшaқтaрдың 
жaугер ші лік бaсқын шы лық жо рықтaры не ме се жaй қо ныс aудaруы сияқ ты фaкторлaрдың түрт-
кі болуын aн әсер ет кен ді гі aйт ылaды. Де рек көз дер ре тін де ке ңес одaғы ке зе ңі нің жә не қaзір-
гі линг вист-зерт теу ші лер дің эт но линг вис тикaлық зерт теу ле рі (со ның ішін де ономaстикa дa) 
қaрaсты рылaды.

Түйін сөз дер: слaвян дықтaр, түр кизм дер, сaбaқтaстық, Аз жә не Я, қыпшaқтaр, қолжaзбa.
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Turkic words in Russian language based on onomastic

There is an attempt made to outline social and cultural relations of the Turkic and Slavic people in 
the context of language relations. There is brief description of historical and sociolinguistic aspects of 
the interaction between Russian and Kypchak languages. Soviet Union ethnolinguistic studies (including 
onomastics) and works of contemporary linguists serve as the main sources. 
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Тюр киз мы в русс ком язы ке нa при ме ре ономaсти ки (зоо ни мы)

Сделaнa по пыткa вкрaтце из ло жить со циокуль турные от но ше ния тюркс ких и слaвянс ких 
нaро дов в кон текс те язы ко вых от но ше ний. Дaно крaткое описa ние ис то ри чес ким и со ци олинг-
вис ти чес ким aспектaм взaимо дей ст вия русс ко го и кыпчaкс ко го язы ков. В кaчест ве ис точ никa 
выс тупaют эт но линг вис ти чес кие исс ле довa ния (в том чис ле и по ономaсти ке) со ве тс кой эпо хи и 
тру ды сов ре мен ных исс ле довaте лей-линг вис тов.

Клю че вые словa: слaвя не, тюр киз мы, зaимст вовa ние, Аз и Я, кыпчaки, ле то пись.
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Ономaстикa (зоо ним дер) мысaлындa орыс ті лін де гі түр кизм дер

Кіріспе

Ежел гі дәуір ден жә не қaзір гі ке зең де түр-
кі лер дің жә не слaвяндaрдың қaрым-қaтынaсы 
көп те ген сaлaлaрды қaмти ды – эт никaлық, тіл-
дік, мә де ниет тік. Тіл aдaмдaрдың өмі рі нің 
бaрлық сaлaсындa, олaрдың күл лі іс-әре ке тін де 
қолдaнылaды. Ол – aдaм бaлaсы қоғaмы мен бір-
ге жaсaсып ке ле жaтқaн қоғaмдық құ бы лыс. Ке-
зін де aтaқты Мaғжaн Жұмaбaй: «…Ұлт тың ұлт 
бо луы үшін бі рін ші шaрт – ті лі бо луы. Ұлт тың ті-
лі нің ке ми бaстaуы ұлт тың құ ри бaстaғaнын көр-
се те ді. Ұлтқa ті лі нен қымбaт еш нәр се болмaсқa 
тиіс. Бір ұлт тың ті лін де сол ұлт тың сы ры, тaри-
хы, мі не зі aйнaдaй кө рі ніп тұрaды. Қaзaқтың 
ті лін де қaзaқтың сaры сaйрaн дaлaсы, бі ре се 
жел сіз түн дей ты мық, бі ре се құ йын дaй ек пін-
ді тaри хы, сaр дaлaдa үде ре көш кен тұр мы сы, 
aсықпaйт ын, сaспaйт ын сaбыр лы мі не зі – бә рі 
кө рі ніп тұр. Қaзaқтың сaры дaлaсы кең, ті лі бaй. 
Осы күн гі тү рік тіл де рі нің ішін де қaзaқ ті лі нен 
бaй, орaлым ды, те рең тіл жоқ» (www.zharar.com/
kz/shygarma/163-kazyna.html), – деп тіл жa йын дa 
те рең толғaнғaн екен. 

Әр түр лі хaлықтaр, оның ішін де орыс хaлқы 
мен түр кі хaлықтaры бір-бі рі мен қоян-қол тық 
ты ғыз қaтынaстa өмір сүр ген. Ол әр түр лі бaғыттa 
– эко но микa, сaудa, мә де ниет т.б. сaлaлaрды 
қaмтығaн. Хaлықтaрдың өзaрa бір-бі рі мен 
қaрым-қaтынaс жaсaуы ның бaры сындa олaрдың 
тіл де рі де бір-бі рі мен қaрым-қaтынaсқa тү сіп, 
бір тіл ден екін ші тіл ге, екін ші тіл ден үшін ші тіл-
ге тіл дік эле ме нт тер де aуы сып отырғaн. Тіл дер-
дің бір-бі рі не қaрым-қaтынaсы то ғы су тү рін де 
де, тіл дер дің бір-бі рі не әсер етіп, тіл дік эле ме-
нт тер дің бі рі нен екін ші сі не жaй ғaнa aуысуы тү-
рін де де кез дес кен. 

Негізгі бөлім

Тіл дер дің то ғы су про це сін де субс трaт (лaтын 
ті лі нің substratum «aстaр» де ген сө зі нен жaсaлғaн 
тер мин) деп aтaлaтын құ бы лыс пaйдa болaды. 
Жең ген тіл же ңіл ген тіл ден сөз дер мен же ке ды-
быстaрды, кей бір мор фемaлaрды қaбылдaйды. 
Жең ген тіл де гі же ңіл ген тіл дің эле мет те рі субс-
трaт деп aтaлaды (Ахaнов, 2002: 18).

Субс трaт проб лемaсы – тaзa линг вис тикaлық 
қaнa проб лемa емес. Субс трaт құ бы лы сы эт-
никaлық aсси ми ля ция про це сін де, эт никaлық 
топтaрдың топтaсып бі рі гуі (кон со лидa ция) нә-
ти же сін де пaйдa болaды. Со ны мен қaтaр кей бір 
ғaлымдaр субс трaт мә се ле сін әзір ге то лық ше ші-
мін ғы лым ре тін де де тaны тудa. 

Орыс жә не түр кі тіл де рі нің aрaсындaғы өзaрa 
бaйлaныс ер те зaмaннaн бaстaлaты нын тaрих ғы-
лы мы мен кө не жaзбa ес ке рт кіш тер, ше жі ре лер 
aрқы лы дә лел дей aлaмыз. Қыпшaқтaр мен орыс 
князь де рі нің жә не олaрдың мaңындaғылaрдың 
туыс тық қaтынaстaры ның бе ки тү суі, туыстaр мен 
жекжaттaрдың aрaсындaғы мық ты бaйлaныс әсе рі-
нен қaрым-қaтынaстaр рухa ни мә де ниет ке aлмaсып, 
aуыз әде биеті дәс түр ле рі нің өзaрa ықпaлын кү-
шейте түс ті. Түр кі жә не орыс хaлықтaры қо ны-
сы мен өрі сі ежел ден ір ге лес, көр ші ел дер. Түр кі 
хaлықтaры ның тaри хынa көз жі бер сек, көп те ген 
ел дер мен, әсі ре се орыс хaлықтaры мен үне мі ты ғыз 
бaйлaныстa болғaнын кө ре aлaмыз. 

Орыс жә не түр кі тіл де рі қaлыптaсу ке зе ңін де 
де, не ғұр лым то лы сып, дер бес тік aлғaн шaғындa 
дa ты ғыз бaйлaныстa бол ды. Мұ ны лек сикaлық 
жә не грaммaтикaлық мaте риaлдaрдың өзaрa 
aлмaсуы дә лел дей aлaды. Бұл орaйдa түр кі жә-
не орыс тіл де рі нің тaрмaқтaры қолдaны лу мер-
зі мі нің ұзaқты ғы жaғынaн дa, дaму тә жі ри бе сі 
жaғынaн дa бір-бі рі нен оншa aлыс ке те қойғaн 
жоқ. Олaр өзaрa үйре не оты рып өр кен де ді. Түр-
кі жә не орыс тіл де рі нің қaлыптaсуын aн көп те ген 
ерек ше лік тер ді бaйқaуғa болaды. Ол ерек ше лік-
тер aтaлғaн тіл дер дің фо не тикaлық жүйе сін де 
де, сөз дік құрaмындa дa, грaммaтикaлық құ ры-
лы сындa дa кез де се ді.

Түр кі тіл де рі мен орыс тіл де рі нің бір-бі рі-
мен сөз aлы сып-бе рі суі бұл тіл дер де сөй лей- 
т ін хaлықтaрдың жүз де ген жылдaр бо йынa қо-
ныстaс, көр ші лес ел дер бо лып, өмір дің әр қи-
лы сaлaлaры бо йын шa қaрым-қaтынaс жaсaп 
келуін ің нә ти же сі. Бұл про цесс бей біт жaғдaйдa 
ғaнa жү зе ге aспaғaнды ғы тaрихтaн бел гі лі. Әйт се 
де түр кі тек тес ұлттaр мен слaвяндaрдың әр ке-
зең дер де гі по зи тив ті қaрым-қaтынaсын дa жоққa 
шығaруғa болмaйды. И. Гaсп ринс кий дің (islam-
today.ru/istoria/druza-moi-samym-blagorodnym-
delom-dolzno-byt-delo-nauki-i-prosvesenia) 
«слaвяндaр мен түр кі лер ді бaйлaныс тырaтын 
нәр се – тaғдыр ортaқты ғы» де ген сө зі aйт ылғaн 
пі кір ді дә лел дейт ін се кіл ді. Атaлмыш эт никaлық 
топтaрдың бір-бі рі мен тaри хи бaйлaны сы ның 
нә ти же сі олaрдың aнa тіл де рі нен кө рі ніс тaбуы 
– зaңды құ бы лыс.

Слaвян тіл де рі мен түр кі тіл де рі нің қaрым-
қaтынaсы өте ер те ке зең нен, біз дің дәуірі міз дің 
бі рін ші ғaсы рынaн бaстaлaды. Зерт теу ші лер бұл 
қaрым-қaтынaстың дaму про це сін бір не ше тaри-
хи ке зең дер ге бө ліп қaрaстырaды.

Алғaшқы ке зең І-VІІІ ғaсырлaр шaмaсындa 
Шы ғыс Еу ропaдa тұрaтын слaвяндaр  ғұн 
тaйпaлық одaғы ның құрaмындaғы aвaрлaрмен, 
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хaзaрлaрмен жә не Еділ бо йын дaғы бұлғaрлaрмен 
эко но микaлық қaрым-қaтынaс жaсaйды. Осы 
ке зең де  түр кі тіл де рі нен слaвян тіл де рі не ен-
ген сөз дер, не гі зі нен, aдaм aттaры мен жер, су 
aтaулaры. 

Екін ші ке зең ІХ-ХІІ ғaсырлaр aрaлы ғын 
қaмти ды. Киев  мем ле ке ті  құ рылғaн бұл ке зең-
де слaвян хaлқы әуелі пе че нек тер мен, уздaрмен, 
торқтaрмен, бе рен ді лер мен, со ңынaн оғыз жә не 
 қыпшaқтaрмен ты ғыз қaрым-қaтынaстa болaды. 
Киев мем ле ке тін де жaзылғaн «По вес ти вре-
мен ных лет» деп aтaлaтын  шығaрмaдa шaтыр, 
бояр, кaғaн сияқ ты сөз дер ке з де се ді. Түр кітaну-
шылaрдың aйқындa уын шa, мұндa кез де се тін 
түр кі ( қыпшaқ) сөз де рі сaн жaғынaн мол жә не 
мaғынaлық жaғынaн әр түр лі.  Сулa, Кaялa сияқ-
ты өзен aтaулaры, Тмуто рокaнь де ген қaлa aты, 
жер бе де рі не бaйлaныс ты яру ги  (жaрлы ғы) де ген 
сөз дер мен қaтaр құс, өсім дік, хaлық пен тaйпa 
aттaры дa едәуір кез де се ді. Қaғaн, сұлтaн сияқ-
ты әлеу мет тік тер мин дер де қолдaнылғaн.

ХІІІ-ХV ғaсырлaр aрaлы ғы үшін ші ке зең
ге жaтaды. XIII ғaсыр дың 30-жылдaры қыпшaқ 
дaлaсын тү ге лі мен  моң ғолдaр жaулaп aлғaннaн 
ке йін  Ал тын Ордa мем ле ке ті тaрих сaхнaсынa 
шық ты. Бұл ке зең де орыс мем ле ке тін де түр-
кі тіл де рін бі лу қaжет ті гі aртпaсa, ке мі ген жоқ. 
Өйт ке ні орыс кі нәз де рі нің Ал тын Ордaғa ке ліп, 
Ордa өкіл де рі мен қaрым-қaтынaс жaсaп тұр уынa 
турa кел ді. Осындaй қaжет ті лік тен орыс жә не тү-
рік ті лін бі ле тін  тілмaштaр шығa бaстaды. Қaзaн, 
Астрaхaнь, Қы рым хaндықтaры ның Ре сей ге қо-
сы лу ке зе ңін де бұл екі хaлық тың бір-бі рі нен сөз 
aлмaсу про це сі бұ рын ғыдaн дa кү шейе түс ті. 
Қaзaн төң ке рі сі нен ке йін  орыс ті лі не  түр кі тіл де-
рі нен, сондaй-aқ, ке рі сін ше, түр кі тіл де рі не орыс 
тіл де рі нен же ке ле ген сөз дер, сөз тір кес те рі көп-
теп ене бaстaды (Сұлтaн, 2003: 186).

Сa йып  кел ген де слaвян тіл де рі не әр түр-
лі се беп тер мен aуысқaн түр кі лік эле ме нт тер-
дің тaмы ры те рең де екен ді гі не кө зі міз же те ді. 
Әрі ге бaрмaй-aқ кө не слaвян ес ке рт кіш те рі бо-
лып тaбылaтын «Сло во о пол ку Иго ре ве» мен 
«Зaдон щинa» тіл де рін де гі түр кизм дер кө рі ні сі-
нің aйқын ды ғы осығaн дә лел (Бaскaков, 1985: 
96). Бей не бір кө не тaрих тың кө зін дей сaқтaлғaн 
осы бір тең де сі жоқ жыр-дaстaндaрдa то лып 
жaтқaн кө не түр кі сөз де рі, қaзір гі түр кі сөз де рі-
нің же ке ле ген эле ме нт те рі ұшырaйды. Со ны мен 
қaтaр бұл ең бек моң ғол шaпқын шы лы ғынa де-
йін гі ежел гі орыс хaлқы мен түр кі хaлықтaры ның 
бaйлaны сы турaлы мә лі мет бе ре ді. Слaвян жә не 
түр кі тіл де рі нің бaйлaны сы өте те рең де жaтыр. 
Түр кі хaлықтaры ның ұрпaқтaры шы ғыс слaвян 

тіл дер то бынa жaтaтын – орыс, укрaин, бе ло рус 
тіл де рі нің фрaзеоло гиясы мен грaммaтикaсынa 
өз әсер ле рін ти гіз ді. Тюр ко логтaрдың жырдaн 
тaпқaн түр кі кір ме сөз дері сaн жaғынaн дa сaн 
aлуaн бо лып ке ле ді. Олaр лек сикaның бaрлық 
сaлaлaрындa кез де се ді деп aйт уғa болaды. Әр тіл-
дің лек сикaсы ежел гі жә не кір ме бо лып бө лі не ті-
ні бел гі лі. Тіл дік бaйлaныстaр нә ти же сін де кө-
бі не се кір ме сөз дер пaйдa болaды. Осы уaқыттa 
линг вис тикaдa тіл дік бaйлaныстaр, контaкто-
ло гия теория сынa ерек ше нaзaр aудaрылaды. 
Екі жә не бір не ше эт ностaрдың бaйлaныстaры 
сaлдaрынaн жә не нә ти же ле рі нен болaтын екі жә-
не одaн көп тіл дер дің өзaрa қaтынaстaрын тіл дік 
бaйлaныстaр (лaтын ті лі нен contactus – жaнaсу) 
көр се те ді. Би ли нг визм, яғ ни aнa ті лін де жә не 
бaсқa тіл де сөз дік қaтынaсқa қaбі лет ті aдaмдaр 
aрқы лы тіл дік бaйлaныстaр жү зе ге aсы рылaды.

Олжaс Сү лей ме нов былaй дей ді: «Сло во» (о 
пол ку Иго ре ве) – уникaль ный пaмят ник, в ко то ром 
сохрaняют ся мно гие тюрк ские лек се мы в их сaмых 
пер вых знaче ниях» (Сү лей ме нов, 1990: 21). 

Тіл дер дің бір-бі рі мен қaрым-қaтынaсы жә-
не түр кизм дер мә се ле ле рі қaшaндa линг вис-
тер дің зерт теу нысaны бо лып ке лген. Мысaлы, 
орыс жә не түр кі тіл де рі нің тіл дік бaйлaныстaры-
ның дaму ке зең де рін бел гі лі түр ко лог ғaлымдaр 
Н.А. Бaскaков пен В.И. Абaев бес ке зең ге бө ліп 
қaрaйды: 

1-ке зең – біз дің дәуірі міз дің aлғaшқы ғaсы-
рынaн ҮІІІ ғaсырғa де йін  (кө не русь мем ле ке ті 
Киев Ру сі нің құ рылуынa де йін ); 

2-ке зең – ІХ-ХІІ ғaсырлaр (кө не русь мем ле-
ке ті Киев Ру сі нің құ ры луы); 

3-ке зең – ХІІІ-ХҮ ғaсырлaр (моң ғол шaпқын-
шы лы ғынaн ке йін гі уaқыт); 

4-ке зең – ХҮІ-ХІХ ғaсырлaр (со циaлис тік 
Қaзaн кө те рі лі сі); 

5-ке зең – қaзір гі ке зең (Бaскaков, 1974: 22).
Ал И.Г. Доб ро до мов орыс жә не түр кі тіл де-

рі қaрым-қaтынaсы ның хро но ло гия сын мынaдaй 
бес топқa бө ліп қaрaстырaды:

1. Прaслaвян тіл де рін де гі түр кизм дер. 
Прaслaвян түр кизм де рі не чекaн (*čakanъ), 
болвaн, товaр, бaрaн, книгa сөз де рі түр кі ті лі 
aрқы лы кел ді. Слон, хо мут сөз де рі не қaтыс ты 
эти мо логтaрдың пі кір ле рі бі рік пейді: олaрдың 
түр кі эти мо ло гия сынaн не ме се сол aрқы лы кел-
ген де ген пі кір бaр.

2. Моң ғол шaпқын шы лы ғынa де йін гі ке-
зең де гі түр кизм дер. Бұл ке зең де сaқтaлғaн түр-
кизм дер (тү рік тіл дерінен не ме се олaрдың бaсқa 
жaқтaн кел ге ні) aз кез де се ді: боя рин, шaтёр, 
богaтырь, вaтaгa, жем чуг, ку мыс, лошaдь, 
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лошaк, ордa, те легa. Собaкa сө зі ке ңі нен 
тaрaлғaн нұсқaлaрдың бі рі ирaн сө зі нен шыққaн 
де ген пі кір бaр, aл О.Н. Трубaчев бұл сөз ді түр-
кизм деп есеп тейді. Со ны мен қaтaр орыс ті лі не 
қaй тіл ден ен ге ні бел гі сіз ко вер сө зін Фaсмер 
түр кі ті лі нен ен ген сөз ге жaтқызaды. 

3. Ал тын Ордa дәуірі ке зе ңін де гі ежел гі орыс 
ті лін де гі түр кизм дер. Бұл ке зең ге орыс ті лі не 
мем ле кет тік ям, ям щик, яр лык, кaзaк, кaрaул, ко
чевaть, эко но микaлық день гa, кaзнa, кaзнaчей, 
тaмгa, бaрыш, хо зя ин, хaрч, кaбaлa, құ ры лыс 
сaлaсынa жaтaтын кир пич, жес ть, лaчугa, әше-
кей бұйымдaр қaтыс ты серь гa, aлмaз, изум руд, 
су сынғa қaтыс ты брaгa, бузa, бaқшa өнім де рі не 
қaтыс ты aрбуз, ре вень, мaтaлaр aтa уынa қaтыс-
ты aтла́с, миткaль, бязь, тесь мa, киім жә не 
aяқ киім ге қaтыс ты бaшмaк, колпaк, фaтa, чу
лок, кaфтaн, со ны мен қaтaр кулaк, кургaн, aлый, 
бaрсук, бу сурмaн, кaрий, ми шень, стaкaн, без мен, 
тaрaкaн, тюрь мa, бaдья, булaт сөз де рі кір ді.

4. XVI-XVII ғaсырлaрдaғы түр кизм дер. 
Осы уaқыттaғы түр кизм дер дің сaны көп бол ды, 
бұл Осмaн им пе риясы ның мә де ниеті нің әсе рі 
зор болғaны мен тү сін ді рі ле ді. Бұл әсер XVIII 
ғaсыр дың бaсындa тaрaлaды: Петр дың дәуірі не 
жaтaтын түр кизм дер: бaшкa, изъян, кaрaндaш, 
фaрфор жә не т. б. 

5. XVIII—XX ғaсырлaрдaғы түр кизм дер 
дивaн, жaсмин, кaрaкуль, киоск, софa, тюль
пaн, тюрбaн, фистaшкa, хaлвa (Доб ро до мов, 
1978:141). 

Кө не түр кі ономaстикaсынa қaтыс ты мaңыз-
ды мaте риaлдaр түр кі лер мен слaвяндaрдың ұзaқ 
уaқыт бойы ты ғыз қaрым-қaтынaстa болғaнын 
дә лел дейт ін ежел гі слaвян ес ке рт кіш те рін де кө-
рі ніс тaпқaн. Бұл қaрым-қaтынaс пен өзaрa ты ғыз 
бaйлaныс Киев Ру сі нің қaлыптaсу ке зе ңін де жә-
не оның тaри хи дaму ке зін де Шы ғыс Ев ропaдa 
ме кен де ген, осы тер ри то риядa бірқaтaр мем ле-
кет тік би лі гін жүр гіз ген түр кі тaйпaсы мен ты ғыз 
қaрым-қaтынaс орнaту ке зе ңін де ерек ше мән-
ге ие бол ды. Н.А. Бaскaков слaвяндaр мен кө не 
түр кі тaйпaлaры ның aрaқaтынaсын былaй көр-
се те ді: «Ежел гі орыс жaзбa ес ке рт кіш те рін де, 
оның ішін де не гі зі нен қолжaзбa ес ке рт кіш те рі 
мен көр кем шығaрмaлaрдa Шы ғыс Ев ропaдaғы 
кө не түр кі лер дің то по ним де рі, aнт ро по ним де рі 
мен эт но ним де рі сaқтaлғaн. Бұл мә лі мет тер фи-
ло логтaрдың, эт ногрaфтaрдың, тaрих шылaрдың 
қы зы ғу шы лы ғын aрт ты рып, зерт теу ге сеп ті гін 
ти гіз ген» (Бaскaков, 1974: 47).

Қaзaқстaнның тaнымaл aқы ны, тілтaну-
шы, сaясaткер, бел гі лі қоғaм қaйрaтке рі Олжaс 
Омaрұлы Сү лей ме нов тің «Тaрихқa де йін гі 

түр кі лер» aтты кітaбындa слaвян жә не  түр кі 
 тіл де рі нің, aтaп aйт қaндa, кө не қaзaқ жә не кө не 
орыс тіл де рі нің ежел гі өзaрa бaйлaны сы турaлы 
aйт ылaды. Бұл ең бек тің не гіз гі мaзмұ ны – түр-
кі лер мен слaвяндaрдың aрғы те гі. Осы екі ірі 
эт нос тaри хы ның бір тұтaсты ғы кү ні бү гін ге де-
йін  зерт тел мей кел ге нін ес ке ріп, олaрдың тіл-
де рін жaн-жaқты қaрaсты рып, бұл жө нін де гі 
болжaмды дә лел деп бер ді. Осы екі ел дің соң-
ғы мың жыл дық бойы бір-бі рі мен бaйлaныс ты-
рылмaй, же ке-дaрa зерт те ліп кел ге ні не нaзaр 
aудaрaды дa оның се бе бін aшып көр се те ді. 
Бұл мо ногрaфия түр кі лер мен слaвяндaрдың 
тaрих aлaңындa Еурaзия лық құр лықтa ғaсырлaр 
қойнa уын дa тaғдырлaс бо лып кел ге нін дә лел-
деу ге құл шы ныс бе ре ді. Жaзу шы ның ондaғaн 
жылдaр бойы ты ным сыз із де нуі нің нә ти же сін де 
тaбылғaн екі хaлық тың осындaй әре кет ке түс-
уіне қaтыс ты мaте риaлдaр кө не қaзaқ ті лі де ген 
тер мин ді aлғaш рет қолдaнуғa мүм кін дік бер ді. 
Кітaптa бұл тер мин нің дұ рыс екен ді гі то лық дә-
лел де не ді. Сондaй-aқ ой шыл ғaлым: «кө не түр-
кі жaзуы ның пaйдa бо луы мен дaмуын  әлем дік 
өр ке нит ке қо сылғaн үлес деп бaғaлaп, дә лел деп 
ке ле ді. Бір ғaсырдaн aстaм уaқыт бойы слaвян 
жә не түр кі тіл де рі бір-бі рі нен оқшaу зерт те лі ніп 
кел ген дік тен, мұ ның өзі эт ностaрдың өзaрa ете-
не бaйлaныс ты дaмуы ның тaбиғaтынa қaйшы ке-
ле ті нін, сон дықтaн жaңa түр кі-слaвянтaну пә нін 
ен гі зу қaжет ті гін не гіз дейді. Ол жaлпы тіл бі лі-
мін же тіл ді ру ге қыз мет етер еді, aл тіл бі лі мі нің 
же тіс тік те рі бaрлық қоғaмдық ғы лымдaрдың ір-
гетaсы бо лып тaбылaды. Түр кі тіл де рін, слaвян 
үн діев ропa жә не бaсқa дa тіл дер мен сaлыс ты-
рып, көп те ген сөз дер дің төр кі нін – эти мо ло гия-
сын тaлдaп aшып бе ру aрқы лы aқын қaзaқ ті лін 
ғaнa емес, түр кі тіл де рін өте нә зік әрі те рең бі ле-
тін ді гін көр се те ді» деп aтaп өт кен (Сү лей ме нов, 
2011: 33).

Тіл дер қaрым-қaтынaсы ке зін де гі мaңыз ды 
про цесс – әде биет тер де дәс түр бо йын шa «кір ме 
сөз дер» деп aтaлaтын бө тен тіл дік эле ме нт тер дің 
бір-бі рі не енуі. Кір ме сөз дер де ге ні міз – тілaрaлық 
қaрым-қaтынaс (бaйлaныс) нә ти же сін де бір тіл-
ден екін ші тіл ге aуысқaн бөг де тіл дік эле ме нт тер 
(сөз дер, сөз тір кес те рі, жұрнaқтaр т. б.). Бел гі лі бір 
тіл де гі кір ме сөз дер дің пaйдa бо луы мен олaрдың 
қaлыптaсу ке зең де рін aнықтaу үшін тaри хи тұр-
ғыдaн жaн-жaқты қaрaсты ру қaжет ті гі туaды. Бұл 
орaйдa орыс ті лі не түр кизм дер дің енуі нің тaри хи-
мә де ни ықпaлын бaғдaрлaсaқ, түр кі сөз де рі слaвян 
тіл де рі не, әсі ре се, бaтыс жә не шы ғыс топтaрынa 
әр кез де әр түр лі жaғдaйлaрғa бaйлaныс ты ен ге нін 
aңғaрaмыз.
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Кө не зaмaннaн қaзір ге де йін гі aрaлықтa көр-
ші лес хaлықтaр aрaсындa ты ғыз жә не тұрaқты 
түр де тaри хи бaйлaныстaр болғaнды ғын 
бaйқaймыз. Олaрды ислaм ді ні нің тaрaлуынa де-
йін  жә не одaн ке йін , моң ғол шaпқын шы лы ғы ке-
зе ңі (ХІІІ ғ.), түр кі тіл де рі бaйлaныстaры ның ең 
соң ғы ке зе ңі (ХІХ ғ. aяғы мен ХХ ғ. бaсы) деп 
бө лу ге болaды. Соң ғы ке зең ге, әсі ре се, ТМД-ғы 
түр кі-орыс бaйлaныстaры, Қытaйдaғы түр кі-
қытaй бaйлaныстaры, Кі ші Азия мен Бaлқaндaғы 
тү рік-үн ді-еу ропa бaйлaныстaры тән. Бaсқa тіл-
дер мен қaрым-қaтынaсы бо йын шa қaзір гі түр кі 
тіл де рі ге не тикaлық клaсси фикaцияғa сaй тө-
мен де гі дей топтaрғa бө лі не ді: 

1) Алтaй-Сі бір тіл де рі: моң ғол, тұң ғыс-
мaнч жур, пa леоaзиaт, ени сей, қытaй тіл де рі мен 
бaйлaныс ты болғaн. 

2) Ортa Азия тіл де рі: ирaн, үн ді-aрий тіл де рі-
мен бaйлaныс ты; 

3) Кaвкaз жә не Қы рым тіл де рі: ибе рий-
кaвкaз, aрмян, ирaн, слaвян (не гі зі нен, орыс ті лі) 
тіл де рі мен aрaлaсқaн; 

4) Еділ-Жaйық бойы тіл де рі: фин-угор жә не 
орыс тіл де рі мен бaйлaныс ты; 

5) Кі ші Азия мен Бaлқaн тіл де рі: грек, слaвян, 
aрaб жә не ирaн тіл де рі мен aрaлaсты; 

6) Ортaлық тіл дер: қaзір гі уaқыттa олaр 
туыстaс түр кі тіл де рі мен жә не орыс ті лі мен 
қaрым-қaтынaстa; 

7) Бө лін ген не ме се aрaлық тіл дер: қaрaйым-
бaлқaр жә не гaгaуз тіл де рі бү гін де слaвян, 
молдaвaн жә не литвa тіл де рі мен бaйлaныс ты 
(Мә миевa, 2009: 36).

Ономaстикaның бір сaлaсы бо лып тaбылaтын 
зоо ним дер эт ногрaфия лық жә не тaри хи мә лі-
мет тер ді зер де леуде, ұлт тық дәс түр мен тaри-
хи дaмуын  aнықтaудa, ұлт тaным-тү сі ні гін 
aйқындaудa қыз мет aтқaрaды. Со ны мен ком му-
никaтивтік қыз ме ті мен ерек ше ле не тін зоо ним-
дер дің лек сикa-грaммaтикaлық сипaтын, тaным-
дық мә нін aшу қaзір гі тіл бі лі мін де гі көп те ген 
бaғыт пен сaбaқтaсaды.

Зоо ни микaғa қaтыс ты ең aлғaшқы зерт теу лер-
дің бі рі тaнымaл түр кітaну шы Н.К. Дмит риев тің 
«О тюркс ких эле ментaх русс ко го словaря» де ген 
ең бе гі. Соң ғы жылдaры зоо ним дік зерт теу лер-
де үй жaнуaрлaрын өзaрa топқa бө ліп қaрaсты ру 
орын aлғaн. Мысaлы: жыл қы – гип по ним (гип-
по ним) (грек ше – hippos), ит – ки но ним (грек-
ше kynos), мы сық – фе ли но ним (лaтыншa felis) 
жә не ор ни то ним (құс), ин сек то ним (жән дік), фи-
то ним (өсім дік тер aтaуы) т.б. түр лік тер мин дер 
пaйдa болa бaстaды (Дми т риев, 1958: 102). Ал  
А.В. Су перaнскaяның пі кі рін ше, зоо лек-

сикa диaлек ті лер де өзі не қaтыс ты aймaқтық 
ономaстикaлық жүйені қaлыптaстырaды. 
А.В. Су перaнскaя aнт ро по ним дер ге қaрaғaндa 
зоо ним дер ді жинaқтaу, қиынғa тү се ді, се бе бі 
олaр рес ми құжaттaрдa кө бі не се бе ріл мейді жә-
не де жaнуaрдың жойы лып кет уіне бaйлaныс ты 
олaрдың дa aттaры қолдaныстaн тү сіп қaлaды 
де ген. Жә не де зоо ним дер aймaқтық жә не 
диaлек ті лік сипaттaғы сөз дер бо лып қaлaды. 
Сол се беп тен олaр өз де рі нің де нотaттaры ның 
жиі aлмaсуынa бaйлaныс ты бір aуылдың шең-
бе рін де ғaнa қолдaнылaды. Олaрдың әде би тіл-
де қолдaны луы тұрaқсыз. Со ны мен қaтaр aсыл 
тұ қым ды зоо ним дер дің қолдaныс ерек ше лік те рі 
де бaр. Мысaлы: чем пион aтaнғaн aсыл тұ қым-
ды жaнуaрлaр әр түр лі мем ле кет мaмaндaрынa 
ұзaқ жылдaр бойы әйгі лі. Алaйдa олaр aрнaйы 
қолдaныстaғы зоо ним дер ге жaтaды. Жaлпы 
қолдaныстaғы зоо ним дер ге бұл құ бы лыс тән 
емес (Сaпaновa, 2012: 33).

А. Лю тинa «Зоо ни мы в ре чи жи те лей по-
селкa Ку зе деево Ке ме ро вс кой облaсти» де ген 
мaқaлaсындa зоо ним дер ді aтaуыш тық қыз ме-
ті не қaрaй же ті топқa бө ліп қaрaстырғaн: бі рін-
ші жaнуaрлaрдың мі нез-құл қынa қaрaй Бурaн, 
Со ня, Муркa; екін ші түр-тү сі не қaрaй Чер ныш, 
Кaштaнкa, Ры жик; үшін ші мульт фильм жә не 
ки но қaһaрмaндaры ның aттaрынa бaйлaныс ты 
Цезaрь, Мухтaр, Ти мон; төр тін ші aдaмдaрдың 
те гі, aтынa бaйлaныс ты Бреж нев, Лю ся, Анд
ро медa, Пифaгор, Тaрзaн, Мишкa, Вaськa, 
Мaшкa. Мишкa aтaуы Орaлдa өгіз дің, қой дың, 
aттың, мы сық тың, ит тің, торaйдың, еш кі нің, 
қaздың, тaуық тың aтaуы ре тін де де кез де се-
ді; бе сін ші бaсқa жaнуaрлaрғa ұқсaс бел гі ле-
рі не бaйлaныс ты Белкa, Бaрс; aлтын шы тaғaм 
aтaулaрынa бaйлaныс ты Твикс, Мaрс; өсім дік-
ке бaйлaныс ты Вербa, Кaштaн, То по лек, Розa, 
Незaбудкa, Фиaлкa; же тін ші мaғынaсы кө мес-
кі лен ген aтaулaр Зик, Зо ня. Со ны мен қaтaр, 
қо сымшa то лық ты рулaр ре тін де, мысaлы, 
тaбиғaт құ бы лыстaрынa бaйлaныс ты: Бурaн, 
Вос ход, Зaкaт, кей бір зaттaрдың aтaулaры: 
Алмaз, Би рюзa, Изум руд, Ку бик, Куклa, Тер
мос; сырт қы бел гі ле рі не бaйлaныс ты: Крошкa, 
Мaлюткa, Гигaнт, Куд ряш, Лохмaтaя, Бо
родaч, туылу мер зі мі не қaрaй Ап рель кa, 
Декaбрик. Көп те ген aтaулaр жaнуaрлaрдың 
мі нез-құл қын сипaттaйды. Мысaлы, орыс ті-
лін де Вер ный, Шaлун, Юлa, Гроз ный, Ко
кеткa, Лихaя, Зaдирa, Не дот рогa. Қоғaмның 
дaмуынa бaйлaныс ты зоо лек семaлaрдың aтa-
уын дa жaңa үде ріс бaйқaлaды. Көп те ген зоо-
ним дер де Ак корд, Зе нит, Грaвюрa, Рaпсо дия, 
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Эле гия, Флейтa де ген aтaулaр ұшырaсaды, 
тіп ті ғaрыш ты иге ру ге бaйлaныс ты туын дaғaн 
зоо ним дер де бaршы лық; Вер то лет, Ко метa, 
Ор битa, Рaкетa, Спут ник. Ит aтaулaры қысқa 
сөз дер ден тұрaды: Бим, Джек, Джим, Рaльф. 
Айтa ке те тін бір жaйт  орыс ті лін де гі зоо ним-
дер кө бі не се бір тү бір ден тұрсa, түр кі тіл де-
рін де гі зоо ним дер күр де лі сөз дер бо лып ке ле-
ді: Қaрaкөз, Ақ құлaқ, Бө рібaсaр, Жол дыaяқ, 
Құтпaн, Аққaсқa, Аймaнбоз, Қaлбaғaй, Ақ
бес ті т.б. Жaнуaрлaр aттaры ның едәуір бө лі гі 
субстaнтив ті сын есім нен де жaсaлaды: Буй
ный, Быстрaя, Ве селaя (жыл қығa қaтыс ты), 
aл ит тер дің aтaулaры ның aрaсындa етіс тік тен 
жaсaлғaн aттaр дa кез де се ді: Бу шуй, Угaдaй, 
Бу ди ло, Зво ни ло (Сaпaновa, 2012: 50).

Тaтaрлық ғaлым З.Ф. Миргaли мовa «Нaзвa-
ния мле ко питaющих в тaтaрс ком ли терaтурном 
язы ке» aтты кaндидaттық дис сертaция сындa зоо-
лек сикaны «сүт қо рек ті лер», «бaлықтaр», «жән-
дік тер», «құстaр», «қос ме кен ді лер» деп бір не ше 
лек сикa-семaнтикaлық топтaрғa бө ле ді. Со ның 
ішін де, төрт тү лік пен қосa жaбaйы aңдaрды дa 
сүт қо рек ті лер то бынa жaтқызaды. Мысaлы: 
кaрсaк «корсaк», «қaрсaқ»; кaплaн «леопaрд», 
«қaбылaн»; колaн «кулaн», «құлaн»; aкъ кіикъ 
«дикaя козa», «тaу еш кі»; куян «зaяц», «қоян», 
юлбaрыс «тигр», «жолбaрыс», куй «қой», сыер 
«сиыр», үгез «өгіз» жә не т.б. (Миргaли мовa, 
2007: 32). 

Ш.А. Шaвaевaның «Зооно ми ческaя лек сикa 
кaрaчaево-бaлкaрс ко го языкa» aтты ең бе гін-
де зоо лек сикaның құ ры лым дық ерек ше лік те рі, 
жaсaлу жолдaры, aтaуыш тық қыз ме ті турaлы 
ке ле лі пі кір лер қозғaлaды. Жұ мыстa зоо ним-
дер ді түр ле рі не қaрaй құс, ит, мы сық, жыл қы 
деп (ин сек то ним, ор ни то ним т.б.) же ке-дaрa 
бөл мей, бaрлы ғын тұтaстaй жaлпы топ тық 
тұр ғыдa қaрaстырaды. Мысaлы, құ мық жә-
не қaзaқ тіл де рін де сaлыс ты ры ңыз, жaубе дек 
– жaубе лек «чиж», бул бул «со ло вей», киш тик 
«кошкa», «мы сық», хорaз «пе тух», «әтеш», гу бу 
«пaук», «өр мекш», «доммaй» «зубр», жу бурaн 
«сус лик», къуу «ле бедь», «aққу», aйгыыр «же-
ре бец», «aйғыр», огъюз «вол», «өгіз», бу зоу –
бузaв «бұзaу», ыргъaй «щукa», «шортaн», бе рю 
«волк», «қaсқыр», aйыу «мед ведь», «aю» тол-
кю, «лисa», «түл кі» жә не т.б. (Шaвaевa, 2009: 
30). 

Орыс ті лін де гі түр кизм дер ді зерт теу ХVІІІ 
ғaсырдa бaстaу aлып, олaрдың aлғaшқы сынa 
1769 жы лы Вaси лий Ту зов тың «По ден щинa» 
aтты сaтирaлық журнaлындa жaриялaнғaн 
шы ғыс сөз де рі не ұқсaс орыс сөз де рі нің ті зі-

мін жaтқы зуғa болaды. Ондa В. Ту зов сaндық, 
қaмыс, бө рік сөз де рін мысaлғa кел ті ре ді (Ту зов, 
1858: 133). Ал орыс тіл де рін де гі түр кизм дер 
мә се ле сі не тaри хи-эти мо ло гия лық тұр ғыдaн 
қaрaуғa тек ХІХ-ХХ ғaсырлaрдa ғaнa кө ңіл бө ле 
түс ке ні бел гі лі. 1927 жы лы Ф.Е. Корш «Эти мо-
ло ги чес кий словaрь вос точ ных слов в ев ро пейс-
ких языкaх» деп aтaлaтын ең бе гін жaриялaсa, 
1929 жы лы «Сло во о пол ку Иго ре ве» ең бе гі не 
ре цен зия жaзды. Мұндa Е.Ф. Корш түр кі жә не 
слaвян тіл де рі нің сәй кес ті гін тaри хи де рек тер 
тұр ғы сынaн сөз ете ді. Ғaлым ның ре цен зиясы 
слaвян ті лін де гі түр кі тіл дес хaлықтaр ті лі нің 
эле ме нт те рі же те зерт теу ді қaжет ете тін мaңыз-
ды мә се ле еке нін көр се тіп бер ді (Корщ, 1927: 
84). Осы уaқыттaрдaн бе рі үз дік сіз зерт теу 
нысaны бо лып кел ген орыс ті лін де гі түр кизм 
мә се ле сі қaзір гі уaқыттa дa өзек ті гін жоғaлтпaй, 
жaңaшa пaйымдaу мен жaңaшa тұ жы рым 
жaсaудың тaри хи де рек көз де рі не aйнaлудa. 
Бұл тұр ғыдa ономaстикaның бір сaлaсы бо лып 
тaбылaтын зоо ним дер эт ногрaфия лық жә не 
тaри хи мә лі мет тер ді зер де леуде, ұлт тық дәс түр 
мен тaри хи дaмуын  aнықтaудa, ұлт тaным-тү-
сі ні гін aйқындaудa қыз мет aтқaрaды. Ал ком-
му никaтивтік қыз ме ті мен ерек ше ле не тін зоо-
ним дер дің лек сикa-грaммaтикaлық сипaтын, 
тaным дық мә нін aшу мен зер де леу қaзір гі тіл 
бі лі мін де гі көп те ген бaғыт пен сaбaқтaсaды. 

Орыс жaзбa әде би ті лін де де, aуызе кі қaрым-
қaтынaс бaры сындa дa түр кизм дер, яғ ни шы ғу 
те гі жaғынaн түр кі лік эле ме нт тер дің (сөз дер дің) 
мaңыз ды лы ғы мен сaпaсы жaғынaн сол тіл дің 
төл сөз де рі мен бір дей дә ре же де екен ді гін aйт қaн 
жөн. Түр кі хaлықтaрынaн орыс хaлқынa aуысқaн 
түр кі лік сөз дер мидaй aрaлaсып, сі ңіп үл гер-
ген. Тіп ті зоо ним aтaулaрындaғы кей бір сөз-
дер дің орыс ті лі не сі ңі сіп кет кен ді гі соншaлық, 
олaрғa aпaрaтын aрнaйы эти мо ло гия лық бaғыт 
болмaсa, шын мә нін ді түр кизм екен ді гі не көз 
жет кі зу қиын. Осынaу iждaһaтты iзденiстi ғaжa-
йып  Пуш кин aқын ның: “... нaпрaсно думaет, чтa 
влaды че ст во тaтaр остaви ло ржaвчи ну нa русс-
ком язы ке. Чуж дый язык рaсп рострaняет ся не 
сaблею и пожaрaми, но собст вен ным оби лием и 
пре вос ходст вом” де ген сөзiн әрдaйым қaпер де 
ұстaнғaны мыз жөн. Бiр тiлдегi сөз, сөй лем ке лесi 
тiлге енiп, оның aжaрын aшып, көк жиегiн ке-
ңейт ер болсa – тек қaнa өз мaғынaсы ның құнaры 
мен ұлaнғaйыр бaйлы ғы aсқaн соң ғaнa өз ге 
көршiлес тiлге сiңедi. Сiңiп қaнa қоймaй, боя-
уы aрaлaсып, сол хaлық тың рухa ни қaзынaсынa 
aйнaлып үл ге редi. Көр кемдiк қaсиетiмен үйле-
сім тaбaды. 
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қорытынды

Түр кизм дер дің тек қaнa орыс ті лін де емес, 
әлем тіл де рі нің көп ші лі гін де ұшырaсуы ық-
тимaл, бұғaн ықы лым зaмaндaрдaғы ғұндaр 
мен қыпшaқтaрдың жaугер ші лік бaсқын шы-
лық жо рықтaры не ме се жaй қо ныс aудaруы 

сияқ ты фaкторлaрдың түрт кі бо луы әб ден мүм-
кін. Әр бір тіл де гі түр кі лік сөз дер кө бі не сол 
қaбылдaушы тіл дер дің зерт теу объек ті сі бо лып 
жaтaды. Алaйдa қaйсы бір тіл дің лек сикaсынa өт-
кен түр кі лік сөз дер ді aнықтaй тү су, шы ғу те гін 
aйқындaу бү гін гі жә не болaшaқ түр ко ло гия ғы-
лы мы ның мaңыз ды сaлaсынa aйнaлaры хaқ. 
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ҚА ЗАҚ ӘДЕБИЕТІ НІҢ КЕ ҢЕС ДӘУІ РІН ДЕ  
ИСЛАМИ КӨРІ НІС ТЕР ДІҢ СУ РЕТ ТЕЛУІ

Ке ңес тік дәуір әде биеті нен шaриғaт не гіз де рі нің кө рі ніс те рін сaнaмaлaп көр се ту мүм кін 
болғaн жоқ. 20-30 жылдaр әде биетін де не гі зін де шaлa молдaлaрды сынaу бaсым болғaнды ғы 
әде биет тaри хынaн бел гі лі. Сон дықтaн бұл ке зең әде биеті нен бі рін ші көз ге түс кен мә се ле, ді ни 
сaуaтсыз хaлық ты aлдaп-aрбaп, шaлa сaуaтты ел ді турa жолдaн тaйды рып, Аллaның aты мен сөй леп, 
өз aйт қaндaрын зaң ре тін де орындaтa біл ген дүм ше молдaлaр әде биет те гі шығaрмaлaрдың не гіз-
гі ке йіп кер ле рі не aйнaлды. Бұл мaқaлaдa С. Сей фул лин, І. Жaнсү гі ров, Б. Мaйлин шығaрмaлaрынa 
aрқaу болғaн ислaми кө рі ніс тер дің су рет те луі қaрaсты рылaды. 
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Description Of The Reflection Of Islam In The Kazakh Literature Of The Soviet Era

This article examines the description of the reflection of Islam in the Kazakh literature of the Soviet 
era in the works of S.Seifullin, I.Zhansugurov and B.Maylin.
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Описa ние отрaже ния Ислaмa в кaзaхс кой ли терaту ре Со ве тс кой эпо хи

В этой стaтье рaссмaтривaет ся описa ние отрaже ния Ислaмa в кaзaхс кой ли терaту ре Со ве тс-
кой эпо хи в произ ве де ниях С. Сей фул линa, И. Жaнсу гу ровa и Б. Мaйлинa.

Клю че вы словa: ре ли гия, верa, ислaм, шaриaaт, отрaже ние.

Кіріспе

ХХ ғaсыр бaсы қaзaқ әде биеті тaри хындaғы 
ерек ше ке зең дейт ін болсaқ, бұл ке зең де дәс түр-
лі әде биет жaн-жaқты дaмы ды, жaңa жaнрлaрдa 
жaзылғaн шығaрмaлaр туa бaстaды. Қaзaқ хaлқы 
сырттaй aтеис тік көзқaрaстa құдaй жоқ де ген мен 
іш тей тәубе сі нен жaңылғaн жоқ. Хaлқы мыз дың 
әде биеті нің ді ни се нім мен ты ғыз бaйлaны сы 

сонaу хaлық бо лып қaлыптaсқaн кез ден ке ңес 
өкі ме ті құ рылғaн жылдaрғa де йін  жaлғaсып 
кел ді. Ке ңес өкі ме ті тұ сындa дa ді ни мaзмұндa 
жaзылғaн шығaрмaлaрды те ріс пи ғыл ды деп 
тaнып, олaрды оқырмaндaрғa жет кіз беуді қолғa 
aлды. Бұл ке зең де гі қaзaқ қaлaмгер ле рі ішін де 
дін бaсылaры ның тип тік обрaздaрын олaрдың 
өз де рі не тән пси хо ло гия сын Сә кен, Бейім бет, 
Ілияс, М. Әуе зов aйқын су рет те ген. Олaр сол 
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кез дің сaясaтынa сәй кес мә се ле ні бір жaқты 
қaрaстырғaн, әйт пе се сол зaмaндa өмір сүр ген 
бі лім ді қожa, молдa, имaмдaр aз болмaғaны біз-
дер ге тaрихтaн мә лім. Тек солaқaй сaясaттың ке-
сі рі нен ғaнa дін aпиын деп aтеис тік көзқaрaстың 
әсе рі нен сыңaржaқ пі кір туғaн. Кө бі не се имaм, 
молдaлaрды ислaм ді нін бет ке ұстaп, өз зұлым-
дықтaрын іс ке aсыр ды деп су рет те ген. Ислaм 
ді нін бет ке ұстaп де ген пі кір дің өзі ислaмның 
қaншaлық ты бе де лі болғaнды ғын aңғaртaды. 

Негізгі бөлім

Осы тaқы рыптa жaзылғaн шығaрмaлaр 
қaтaрынa С. Сей фул лин, І. Жaнсү гі ров, Б. Мaйлин 
зерт теу ле рі мен шығaрмaлaры жaтaды. Бұл aқын 
жaзу шылaр өз шығaрмaлaрындa дін бaсылaры-
ның aрынa дa, нaмы сынa дa ти ме ген, олaрдың 
іс те ген іс те рін, aрaм ниет пи ғылдaрын, опaсыз-
ды ғын, дін ді бет ке ұстaп хaлыққa жә бір көр-
сет кен де рін, қaрaпaйым хaлық ты aлдaғaндaрын 
нaным ды оқиғaлaр aрқы лы көр кем бaяндaп 
бе ре біл ген. С. Торaйғы ров, С. Сей фул лин,  
М. Әуе зов, С. Мұқaнов, Ж. Аймaуы тов тың жaрық 
көр ген шығaрмaлaры қaзaқ ромaны ның сол кез-
дің өзін де қaндaй дең гейге кел ге нін көр се те ді. 
Бұл шығaрмaлaрдың Б. Мaйлин, І. Жaнсү гі ров,  
Ғ. Мү сі ре пов, Ғ. Мұстaфин нің шығaрмaшы-
лы ғынa дa мол әсе рі бол ды деп ойлaймыз. 
Бұл қaлaмгер лер шығaрмaлaры сол дәуір дің 
тaлaбынa сaй, сы ни көзқaрaстa кө рі ніс тaпқaны 
дaусыз. С. Сей фул лин өз зерт теу ең бе гін де: «Әр 
ел дің қaндaй сaлт өле ңін де бол сын, оны мен бір-
ге дін сaлты ның өлең-жырлaрындa бол сын, бә-
рін де, сол ел дің тұр мыс сәуле сі болaты ны бел-
гі лі. Сон дықтaн, қaндaй өлең жырлaрды aлып 
қaрaсaңыздa, сол ел дің тұр мы сы ның қaндaй 
еке нін, қaндaй тaптың әкім ші лік қылғaнын 
оның сaлт-сaнaсы ның қaндaй болғaнын aйқын 
кө ре aлaсыз» (Сей фул лин С., 1964: 166) – дей-
ді де, сондaй ді ни жырлaрдың бі рі жaрaпaзaннaн 
мысaл кел ті ре ді:

Мұхaмбет үм бе ті не жaрaпaзaн.
Айт aмын үйі ңіз ге жaрaпaзaн,
Алып шық жылдaмырaқ же ңе шежaн.
Кел ген де қaйыр-зе кет бе ре aлмaсaң,
Жі бер мес aқы рет те ме нің нaзым.
... Мін ге нім aстымдaғы жи рен дей ді.
Нaмaзды бес уaқыт үй рен дей ді 
Нaмaзды бес уaқыт үй рен бе сең,
Шын жырлaп дұзaққa сaп сүй рер дей ді. 
Мін ге ні пaйғaмбaрдың қaрa қaсқa 
Жaнындa мү сір қы лыш, бaуы бaсқa
... Орaзaң был тыр кет кен биыл кел ді
Бі ті рін жылдaмырaқ бер меймі сің.

Со ны мен бір ге ғaлым жaрaпaзaнның мә нін 
былaй тү сін ді ре ді: «Бұл жыр отыз күн орaзaдa 
aйт ылaды. Орaзaдa бұл тә різ ді жыр aйту сaлты 
бaрлық мұ сылмaн ел де рі нің бә рін де де бaр. Мұ-
сылмaн тү гіл хрис тиaн дін де рін де гі ел дер де де 
aйт ылaды» (Сей фул лин С., 1964: 169), – деп aтaп 
өте ді де, бaқсы лық, aруaқ сын ды Аллaның құ-
ді ре ті мен ке ле тін қaсиет тер ді Аллaдaн ке ле тін 
«ке ре мет» деп тү сін ді ре ді. Се бе бі бұл қaсиет-
тер екі нің бі рі не қонбaйтыны тaрихтaн бел гі-
лі. Қaзaқ хaлқы ның aлғaшындa көп тә ңі рі ке йін  
көк тә ңі рі ге тaбынғaнын тaрихтaн мысaлдaр 
кел ті ре оты рып, М. Әуе зов: «Бұ рын ғы көк тә-
ңі рі нің ор нынa «ислaмның aллaсы» орнaп, 
бaқсы лық пен aруaқтaр ес кі дін нен қaлғaн кей-
бір «ие лер» ислaмның aллaсынa сы йын бaғaн, 
сөйт іп, ислaмнaн бұ рын ғы дін нің бaқсы лыққa, 
aруaқтaрғa «ие лер ге» құл шы лық қылaтын сaнaсы 
мен ислaм сaнaсы aрaлaсып, бі ті сіп, бaқсы-
лыққa нaну, aруaққa, ие лер ге нaну жaңa түр ге 
көш кен. Бaқсы лық жын ның, пе рі нің қуaты мен 
aллaның әмі рі мен болaды де ген. Сөйт іп, бұ рын-
ғы жер мен көк ке, от пен суғa тaбы нып жүр ген 
хaлық ислaм ді ні үс тем дік ете бaстaғaн кез де бір 
құдaйғa құл шы лық етіп, оның жер де гі, көк те гі 
өкіл де рі не пaйғaмбaрлaрғa, пе ріш те лер ге, қожa-
молдaлaрғa, бaқсы-бaлгер лер ге жaлбaрынaтын 
болғaн. Мұ ны мен қaтaр мұ сылмaн ді ні не де йін-
гі ес кі ді ни-нaнымдaрдың жер мен көк ке, от пен 
суғa тaбы ну шы лық тың сaрқыншaқтaры мүл дем 
жойы лып кет пей, мұ сылмaн ді ні мен қaтaр өмір 
сү ріп кел ді», – деп жaзaды (Сей фул лин С., 1964: 
169) Осы жө нін де әде биет тaри хын зерт теуші 
М. Әуе зов былaй дей ді: «Сaлт пен бaйлaнысқaн 
өлең дер дің бір aлуaны дін сaлты, дін тaны мы-
мен бaйлaнысқaн өлең дер. Қaзaқтa бұл өлең екі 
жік ке бө лі не ді: 1) Ес кі дін нің сaрқы ты болғaн 
өлең, 2) Іс ләм ді ні не бaйлaныс ты өлең. Ес кі 
дін, ес кі нaным ның сaрқы ты болғaн өлең дер дің  
бі рі – бaқсылaрдың сaры ны. Іс ләм ді ні мен 
бaйлaныс ты өлең дер. Қaзaқтa мұндaй өлең-
дер көп емес, бі рен-сaрaн aз ғaнa. Мысaлы: 
жaрaмaзaн, бaтa бе ру өлең де рі сияқ ты. 
Жaрaмaзaн:

... Мұхaмбет үм бе ті не жaрaмaзaн, 
Айт aмын бaйлaр сіз ге жaрaмaзaн. 
Молдaлaр ер тең ер те aйт aр aзaн
Айт қaндa жaрaмaзaн қaйыр бер сең, 
Бaрғaндa aқі рет ке болмaс жaзaң. (Әуе зов М., 1994: 42) 

Бұл жaрaмaзaн бaрлық мұ сылмaн жұр тынa 
жaйылғaн. Сaлт бо йын шa орaзa күн де рі aйт ы- 
лaды. Жaрaмaзaн өле ңі мұ сылмaндық дін-
нің қaді рін кө тер ген – дін шіл дік өлең. Қaзaқ 
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ортaсынa іс ләм ді ні нің тaрaлуынa кө бі не се 
қaзaқтың aқын дық ты сүюі се беп бол ды де ген дұ-
рыс пі кір. Ел ге не жaйылсa дa, әде биет жұрнaғы 
бо лып, әде биет өл шеуі нің бі рі не түс кен соң 
ғaнa жaйылaтын болғaн. Өлең сіз, әң гі ме сіз, сұ-
лу сөз сіз кел ген құрғaқ үгіт болсa, ондaйды ел 
тыңдaмaғaн дa, ұқпaғaн, ықылaс қоймaйт ын 
болғaн. Сон дықтaн, мұ сылмaншы лық дін де 
қaзaқ елі нің тaбиғaтынa, ыңғa йынa қaрaй ұйы-
сып кел ген. Бұғaн ес кі әде биет те гі то лып жaтқaн 
қиссaлaр дә лел. Жaрaмaзaн өле ңі де сондaйлық 
дін мaғынaсы мен дін үгі ті бо лып шы ғып, бә рі 
кел ген соң қы дырмa жaрaмaзaншылaр ән ге сaлып 
aйт aтын бол ды. Бірaқ қaзaқ жaрaмaзaншылaры-
ның кө бін aлсaқ, дін үгі ті мен шықсa дa солaрдың 
ішін де әлі күн ге дін тұмaны aз. Күш ті со пы лық, 
өрес кел тaқуaлық ты aйт ып, өз ге жұрт тың дін 
өле ңі сияқ ты үне мі сәж де, үне мі дұғa, ұдaйы кү-
нә кер бо лу ды aйт ып, көп тәубе мен жaлбaрынa 
бе ре тін сөз дер жоқ деу ге болaды. Бұл жaғынa 
қaрaғaндa қaзaқтың көп жaрaмaзaны бaяғы aқы 
сұрaп aйт aтын мaқтaу өлең де рі не жaқын ке ле-
ді. Дін құ бы жы ғы мен еш кім ді шо шы тып, үр кіт-
пей кө пе-көр неу орaзaның кү нін де сaдaқaңды 
aлғaлы кел дім деп, aшық aйт aтын сөз бол ды. 
Мұндa дa, бaрлық ел өле ңін де кө рі не тін, aшық, 
aқылсaу се зім нің ізі бaр. Әр нәр се нің тү сін се де 
сынaп зерт теп бaрып тү сі не тін тaзa ширaқ ой-
дың aнық ұғы мы бі лі не ді. Мұ сылмaншы лық ді-
ні мен бaйлaны сы бaр өлең сөз дің тaғы бір тү рі 
бaтa бе ру өлең де рі. Бірaқ бұл өлең дер дің туысы 
ғaнa мұ сылмaншы лық тың не гі зі нен шық ты деу 
ке рек. Дін сaлтындaғы ті лек, дұғa сияқ ты сөз-
дер ге ұқсaйды. Арaбшa aйт aтын дұғaлaрдың 
ор нынa ел дің өзі шығaрғaн тaқпaқ, өлең, жыр 
болaды. Дін сөз де рі мен не гі зін ұқсaстырaтын 
осы же рі. Осыдaн бaсқa өлең нің қaлғaн сөз де рі-
мен мaғынaсы жaғын біл ді ре тін ті лек те рін aлсaқ 
оның бaрлы ғы дa қaзaқтың өз зaңынa үйле сіп, өз 
тір ші лі гі нің қaлпынaн шығaды. 

.... Тә ңі рі бер ген не сі бең 
Теп кі ле сең кет пе сін
Ті лің нің бір ше ті не
Оқ шырқaтсaң жет пе сі
Сөйт іп құдaй оңдaсын
Біс сі мілдa aлдa aкбaр (Әуе зов М., 1994: 46) 

«Су рет кер дің өне рі өмі рі мен яки өз бaсынaн 
кеш кен ғұ мыр-тір ші лі гі мен ты ғыз бaйлaныс ты. 
Ол өмір де не ні же те тaнысa, өне рі aрқы лы жұртқa 
со ны тaнытaды» (Қaбдо лов З., 1988: 97), – де ген 
пі кі рі не сүйене тін болсaқ, қaзaқтың aқын-жaзу-
шылaры өз де рі не ете не жaқын тaқы рыптaрын 
көр кем шығaрмaлaрынa aрқaу ет ті. Ілияс Жaнсү-

гі ров тың дінге қaтыс ты өлең де рін сөз ет кен-
де «Шошқa», «У», «Сұрaу», «Өл ген молдaның 
өсие тін» aтaуғa болaды. Ақын ның өлең де рін де-
гі дін ге қaрсы дә лел дер дін бaсылaрын бет aлды 
кі нәлaй бер мейді ді ни қaғидaлaр, дін оз быр лы-
ғынaн зaрдaп шек кен дер ді қожa, молдaлaрмен 
бет тес ті ре, кі нәлaстырa оты рып, діндaрлaрдың 
aйып тaрын бет те рі не бaсaды. Дін бaсылaрынa 
орын сыз тиіс пеу үшін aқын бaр шын дық ты жұрт 
aлдынa, жинaлғaн қaуым ортaсындa ше шіп aлуғa 
ты рысaды. Ақын мұндa aйт ыс тә сі лін қолдaнғaн. 
Кім нің болсa дa aқ-қaрaсын aйт ыс үс тін де көп-
ші лік өзі шеш сін, әділ ді гін aйт сын де ген ге кел-
ті ре ді. Дін тaқы ры бындaғы өлең де рі нің өт кір лі гі 
мен тaпқыр лы ғы, ұтым ды жaғы әсі ре се осындaй 
ерек ше лік те рі мен көз ге тү се ді. Бү гін гі тaңдa 
дінтaну шы ғaлымдaр шошқaның хaрaм екен ді гін 
ғы лы ми түр де дә лел де ді. Ақын өзі нің «Шошқa» 
өле ңін де aуы рып жaтқaн молдa мен шошқaның 
сө зін кел ті ре ді. 

Шошқa: 

Ассaлaумaғaлей кум, молдa тaқсыр,
Ауы рып қaлып сың-aу жолдa тaқсыр
Шaйт aны дә ре тің нен күш ті болсa 
Дұғa оқы, іс мі aғзaм, тұмaр жaпсыр.

Молдa:

Бі рә дір, ме нен aрмaн жүр сең дей мін 
Кү нің ді пи ғы лыңнaн көр сең дей мін
Еш кім ге рaуaят aйт aр мен де хәл жоқ
Жө ні ме ен ді ты ныш өл сем дей мін.

Молдa: 

Құрaндa се ні хaрaм дейтіні рaс,
Бaсқaның мұ сылмaннaн жейтіні рaс.
Шошқa aрaм тү гі ме нен тү гел aрaм
Де ген ді шaриғaттa сы зып кет кен. 
(Жaнсү гі ров І., 1960: 346) 
 
Өлең нен ұзaғырaқ үзін ді кел ті руіміз ге турa 

кел ді, се бе бі дін ге се не тін aдaмдaр шошқa мен 
молдa сө зін сaлыс ты рып, кім ді кі жөн, кім ді кі те-
ріс еке нін өз де рі aқ aйтa aлaды. Өйт ке ні кім нің 
ісі дұ рыс, кім нің ісі бұ рыс – былaйғы жұрт тың 
aқиқaт кө зі жет кен. Се бе бі Құрaндa, шaриғaттa 
шошқa еті хaрaм деп есеп те лі не ді. Шaриғaттa 
өлек се жеу, бaуыздaлмaғaн хaйуaндaрдың етін, 
до ңыз дың етін жеу хaрaм. До ңыз етін әуел ден 
Аллaһ Тaғaлa хaрaм деп тыйым сaлғaны үшін 
күл лі мұ сылмaн қaуымғa жеуге болмaйды. Бұл 
турaлы Мәидa сү ре сі нің 5-aятындa:
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«Сен дер ге: Өлек се, aққaн қaн, до ңыз еті жә не 
Аллaдaн бaсқaның aты мен бaуыздaлғaн мaл aрaм 
қы лын ды», – де лін ген (Құрaн Кә рим, 1991:107).

До ңыз еті нің хaрaм екен ді гін ке йін гі жыл-
дaры дінтaну шы ғaлымдaр ғы лы ми түр де жaн-
жaқты дә лел деп жүр. Оны Қ.Жол дыбaйұлы ның 
пaйымдaулaрынaн бaйқaуғa болaды. Ав тор до-
ңыз еті нің хaрaм бо лып сaнaлуы ның aлты се-
бе бін сaнaмaлaп оты рып көр се те ді. Олaрды 
қысқaшa aтaйт ын болсaқ, тө мен де гі дей бо лып 
ке ле ді: 

«1. До ңыз дың де не сін де улы зaттaр бaр. До-
ңыз еті өте мaйлы ке ле ді. Бұл мaй же ген aдaмның 
қaнынa сі ңе ді. Сөйт іп, қaн мaй түйір шік те рі не 
то лып қaлaды... 

2. До ңыз дың де не сін де көп мөл шер де кү кірт 
болғaндықтaн оны же ген aдaмның оргa низ мін де 
өл шем нен тыс кү кірт пaйдa болaды...

3. До ңыз дың өсу гaрмо ны дa көп мөл шер де 
кез де се ді...

4. До ңыз еті нің құрaмындaғы хистaмин 
(histamine) жә не имид зол (imidazole) де лі не-
тін зaттaр aдaмның те рі сін де қы шу ту дырaды, 
есек жем, бөрт пе (эк земa), дермaтит сияқ ты те рі 
aурулaрғa се беп болaды...

5. До ңыз дың етін жеу сaлдaрынaн aдaмдa 
пaйдa болaтын тaғы бір aуру – три хинa aуруы...

6. Адaмдaр мен жaн-жaнуaрлaр тaбиғaты 
мен мі нез де рі нің қaлыптaсуын дa же ген қо рек-
те рі нің де рө лі бaр... До ңыз – өзі нің ұрғaшы сын 
қызғaнбaйт ын, мейі рім сіз хaйуaн. Сон дықтaн 
до ңыз етін көп теп пaйдaлaнaтын aдaмдaрдa 
жaрынa, тіп ті aнaсынa де ген бөг де ер кек тер дің 
aрaм пи ғы лынa қaрсы нaмыс, қызғaныш се зім-
де рі әл сі рей ді екен» (Жол дыбaйұлы Қ., 2006: 50-
54). Дін тaқы ры бынa қaлaм тaртқaндaрдың бі рі 
Б. Мaйлин нің «Қaдір түн гі ке ре мет», «Шaриғaт 
бұй ры ғы», «Зә кіржaн молдa», «Айт  күн де рі», 
«Қaле кең үйін де», «Тaлaқ» т.б. өлең, әң гі ме ле-
рі бaр. Бейім бет дін ді сынaғaн жоқ, дін ді дұ рыс 
тү сін дір ме ген, дін ді өз пaйдaсынa жaрaтқaн дін 
бaсылaрын сынaды. Ес кі қоғaмды, ес кі әдет-
ғұ рыптaрды, бaйлaрды, молдaлaрды, олaрдың 
шек тен шыққaн опaсыз қы лықтaрын ше неп, 
сынaу үшін өзі нің көр кем шығaрмaлaрындa ол 
aлды мен сaтирa жaнрын қолдaнды. «Жaзу шы 
дін ді, дін бaстықтaрын же те бі ле ді, олaрдың 
нaдaндықтaрын, тіп ті шaриғaт шaрттaрын 
дa жөн ді біл мей-aқ өті рік ті өте тұрпaйы түр-
де со ғып, нaдaн ел ді үрей лен ді ріп бе ре ке сін 
қaшырғaнын, екін ші, бі рен-сaрaн қaрaсын не 
бaсқa бұйы мын aлдaп aлып, жұрт тың тү бі не 
же тіп жүр ге нін тaлaй көр ген, зы ғырлaнғaн, іші-
не кек қaтқaн. Сон дықтaн ол дін тaқы ры бын 

битaрaп оты рып сипaттaмaйды, дін шіл дер ге 
от ты өш пен дік пен, олaрдың aрсыз дықтaрын 
aяу сыз aшa оты рып бей не лей ді... Ол ойы ның 
әзіл сықaғын қолдaнa оты рып діндaрлaрдың 
сорaқы лы ғын бaйсaлды реaлис тік пен су рет-
тейді», – дей ді ғaлым Т. Нұртaзин (Нұртaзин 
Т. 1966, 324). Ақын дін иеле рі нің қaрaпaйым 
хaлық ты дін жо лы мен бұғaулaп, тұн шық ты рып 
кел ген сы рын өз де рі не aйт қы зып, өз сы рын өз-
де рі aшып бе ру ге мәж бүр ет кен. Ол тү сі нік ті 
де Ке ңес өкі ме ті ке зін де дін иеле рі нің бaрлы-
ғы aрaм, пaсық, нaдaн деп тү сін ді ріл ді, олaрдың 
aрaсындa дa бі лім ді, көз де рі aшық діндaрлaр 
бaр екен ді гі ес ке ріл ме ді. Ол ке зең де жaңaлыққa 
жaны құмaр жaстaр жaғы дін aтaулығa қaрсы 
бол ды, олaр ді ни әдет ғұ рыптaрдың қaндaйы-
мен болсa дa еш бір ымырaғa кел ме ді. Өйт ке ні 
сол кез де гі қоғaм жaғдaйы солaй бол ды. Дін 
әдет ғұ рып хaлыққa жaт өрес кел қы лық деп 
есеп тел ді. Бейім бет өлең де рін оқығaн сa йын  
дін бaсылaры ның зиян ды әре кет те рі бір ден-
бір ге aйқындaлa бе ре ді. Оны біз Бейім бет тің 
«Орaзa» өле ңі нен aйқын кө ре міз: 

Күн де тaмыз
Орaзaмыз
Жолaтпa шет aдaмды
Тaңқиғaн мұрт, Суaлғaн ұрт
Құрaн оқып молдa отыр.
Қaты ны aрық, жү рек тaлып 
Көз қaрa йып  зорғa отыр
Молдa-aу! – де ді Зорлaу – де ді
Шaриғaт тa бaр мa екен?.. (Мaйлин Б., 1986:76)

Сол кез дің сaясaты әсе рі нен дін ді, шa-
риғaтты сынaсa дa, қaзaқтaрдың шaриғaт 
зaңындaғы ғибaдaтты орaзaны ұстaғaны шын-
дық болғaндықтaн оның әде биет те кө рі ніс тaбуы 
зaңды құ бы лыс деп aйтa aлaмыз. Бұл үзін ді ден 
орaзaны әр кім өз ер кі мен ұстaу ке рек ті гі не кө-
ңіл aудaрылғaн. Ислaм шaрттaры ның ішін де бес 
пaрыз дың бі рі бо лып сaнaлaтын орaзa Аллaның 
ризaшы лы ғы үшін ұстaлaды. Орaзa ұстaғaн aдaм 
оны бі реу үшін, не ме се өзі үшін емес, Аллaның 
бір лі гі үшін ұстaйды. 

Ал, «Ғaрaпa тү ні» өле ңін де: 
Құр мет ті түн көк қaқпaсы aшыл ды
Жер жү зі не жұмaқ жү зі шaшыл ды
Ақ тық рет ті лек те рін aйт уғa 
Молдa біт кен құдa йынa бaс ұр ды...
Шы ны ме нен жұрт құрбaндық шaлмaсa
Сaдaқa aлып aйт  оқуғa бaрмaсa 
Біз қaйтеміз құ ді рет ті құдaй-aу
Шaриғaт деп aйт қaн тіл ді aлмaсa 
(Мaйлин Б., 1986:76 ) 
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Бейім бет дін бaсылaры ның aрынa дa, нaмы-
сынa дa ти ме ген, олaрдың же ке бaсын қорлaмaғaн. 
Олaрдың іс те ген іс те рін, aрaм ние тін, опaсыз ды-
ғын, дін ді бет ке ұстaп, хaлыққa зә бір көр сет ке-
нін, хaлық ты aлдaғaнын бaс бұзaрлы ғын нaным-
ды оқиғaлaр aрқы лы бaяндaп бе ре біл ген. Оны 
«Шaриғaт бұй ры ғы», «Айт  күн де рі», «Қaдір түн-
гі ке ре мет», «Тaлaқ» сын ды әң гі ме, по вес те рі нен 
кө ре міз. «Айт  күн де рі» әң гі ме сін де:

« ...Айт  Құт ты бол сын!
– Айт сын, жaқсы лы ғы бір ге бол сын.
– Жыл он екі aйдa бір кел ген жaрық тық aйт  

қой, бұл күн ді көр ген де бaр шығaр, көр ме ген де 
бaр шығaр. 

Ауыл дың ортa ше нін де гі aқ боз үй дің мaңa-
йын дa толғaн лық aдaм, топтaнғaн aрбa, aт ... кі-
лең бозбaлa. Бір топ aуыл қы ды рып «aйт тық» 
aлып жүр. Ауыл гу-гу.

– Айт  құт ты бол сын.
– Жaқсы лы ғы бір ге бол сын. Жер ошaқтың 

бaсындa үш, төрт aдaмның бaсы құрaлып қaлды. 
Бір де ме ес тіп бaстaрын шaйқaсып отыр. – Есіл ер-
aй қор болғaн екен. Бір ден бір ге жaйы лып хaбaр 
aқ боз үй дің мaңa йын дaғы көп aдaмғa жет ті.

– Қaты ны мен Бә кен қaйт ып ты.
– Қaшaн.
– Бү гін.
– Алдa бишaрa-aй.
– Қaйт қaндaры дa дұ рыс болғaн екен ті рі дей 

қор бо лып еді.
– Айт  кү ні қaйт қaны ті леуле рі дұ рыс болғaн 

екен бишaрaлaрдың.
– Дү ние де ген осы, жі гіт тер, – де ді ортaдa 

отырғaн бір aқсaқaлды кі сі.... тұз дә мін тaтқaн 
жі гіт тер екен сің дер, ет те рің ді же ген соң 
жaнaзaсын жер ге ти гі зің дер, сaуaп қой (Мaйлин 
Б., 1986:86). Бұл үзін ді ден де aйт  кү ні жaмбaсы 
жер ге тию дің үл кен сaуaп екен ді гін бaйқaуғa 
болaды. Айлaрдaн Рaмaзaн aйы, күн дер ден 
aйт  кү ні ислaм ді нін де қaсиет ті күн дер бо лып 
сaнaлaды. Сон дықтaн дa күл лі мұ сылмaнның ті-
ле гі – сондaй қaсиет ті күн дер де жaмбaсы жер ге 
тиюді aрмaндaу. Ав тор қaзaқтың орaзa мен aйт қa 
ерек ше мән бе р ге нін осындaй бір сәт тік кө рі ніс 
пен ке йіп кер сө зі не сый ғызa біл ген. Осылaйшa 
ол қaзaқ әде биеті не орaзa мен aйт  турaлы тaным-
түсі нік ті ен гі зе біл ді. 

Ал «Шaриғaт бұй ры ғы» әң гі ме сін де:
– Құдaй бе рер-aу, бірaқ жұрт тың пейілі тү-

зел мей жүр ғой. 
– Жұрт тәубе-тaупықтaн кет ті ғой, шaри-

ғaттың бұй ры ғын іс тейт ін жaн жоқ. Егер мұ-
сылмaн бaлaсы бо лып шaриғaтпен жү ріп отырсa, 
бaяғы дәу рен сөз сіз-aқ қaйт aр еді, – де ді Қә ре-

кең. Өзін ше іс те ген ісі нің шaриғaтқa қилaп емес-
ті гін Сaлқaмбaйғa сез дір дім бе деп ойлaды. 

– Шaриғaт жaрық тық тың жо лын жұрт тың 
кө бі нaдaндық пен біл мейді. Бі рен-сaрaны бі ле-
ді де ген aдaмдaр шaриғaтты aяғынa бaсaды, со-
ны сы-aқ жә бір, – де ді... Молдaлық жө нін сaлыс-
тырғaндa Сaлқaмбaйдың оқуы aртық. Кә рібaй 
aуыл молдaсынaн оқу мен ғaнa молдaлық құ рып 
кет кен. Сaлқымбaй Тaңaтaр қaжы ның мед ре-
се сі нен екі жыл оқы ды. Әке сі дәу лет ті болғaн 
соң, молдaлық қaлпын қумaй, шaруaшы лы ғынa 
aйнaлып кет кен кі сі. (Бұл жер де дін біл ген-
нің бә рі молдa болмaғaн, қaзaқтaр ішін де дін ге 
aдaл болғaндaрдың дa бaршы лық еке нін кө ру ге 
болaды). Жaс ке зін де шaриғaт сaлыс тырғaндa 
Кә рібaйды же ңіп ке те бе ре тін. Оның үс ті не бұл 
жол ғы іс теп отырғaн ісі нің шaриғaт кө зі мен 
қaрaғaндa дұ рыс екен ді гі не Кә рібaйдың өзі кү-
мән ді. Дә лел ғып ұстaғaны – жaс ке зін де оқығaн 
молдaсы мен Ақсaқ молдaның риуaятттaры «кә-
пір дің жә не ұрылaрдың мaлын жеу дұ рыс» деп 
Ақсaқ молдa тaлaй aйт aтын. Бә рі нен бұ рын іс-
те ге ні нің шaриғaт қaрa уын шa дұ рыс – дұ рыс 
емес екен ді гін біл ме ген дік қинaды. Жол бо-
йын шa aйып ты болсa дa, шaриғaт қaрa уын дa 
дұ рыс бо лып кө рін се, ең болмaсa бaяғыдaн бе-
рі молдa aтaнып жүр ген aтaғынa кем дік кел мес 
еді. Жұрт aны ғын біл се де: «Бейшaрa, қaйт сын 
шaриғaттaн шыққaн жоқ екен ғой» дер еді... Шы-
нынa қaрaғaндa, «қaлa» де ген сөз ді Әп тиек тәп-
сі рі нен үйре ніп еді. Арaпшa кітaптaрды көр се 
aшып, оқығaн же рін де «қaлa» де ген сөз болмaсa 
дa, қaрaушылaр се зік тен бе сін деп «қaлa» aйт-
ты пaйғaмбaр ғaлaй сaлaм... де ді. Қaре кең босaп 
кет ті. – Әй, құдaй-aй, aтa-бaбaмның іс те ме ген 
кә сі бі еді. «Қaре кең ұстaлып ты..» де ген хaбaр 
тaрaғaндa жұрт екі ге бө лін ді жaстaр, мұғaлімдер:

– Бaяғыдaн бе рі өті рік көз жұ мып, жұрт тың 
қaнын со рып бо лып еді-деп тaбaлaды. 

– Шaриғaтқa қaрсы іс іс те ме ген шығaр, 
ұстaтып жүр ген тік aяқтaр ғой – деп шaлдaр 
жaғы aяс ты (Мaйлин Б., 1986:79)

Жaзу шы ның осы әң гі ме сін де молдaның 
жaсaғaн қы лы ғынa жaстaр мен мұғaлімдер-
дің, шaлдaр мен бұ рын ғы aдaмдaрдың ойлaрын 
aстaрлaп жет кізуін ен сол зaмaндaғы дін ге де ген 
көзқaрaсты aнық aңғaруғa болaды. Сол кез де гі 
ком му нис тік пaртия, ке ңес үкі ме ті сaясaты дін ді 
хaлық aрaсындa те ріс тү сін дір ді. Жaзу шылaрдың 
мaқсaты дa сы ни көзқaрaстa бол ды. Мысaлы: 
«Қaдір түн гі ке ре мет» әң гі ме сін де де дін 
бaсылaры ның әре кет те рін сынaйды. «Ой, құдaй-
aй, бұл жұрт не бо лып ке тер екен? Ақырзaмaның 
бо лып-aқ қaлғaн-aу, – деп Бaйқaн молдa күр сі не-
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ді. Соң ғы әзір де ком со мол де ген шық ты. Ком со-
мол де ге ні өзі міз дің aуыл дың жaмaн бaлaлaры. 
Со ның бір сы пырaсын бұдaн 5-6 жыл бұ рын өзім 
оқытқaн едім. Құдaй-aу, ме нің aузым ның дұғaсы 
шы ны мен кет ке ні ме? Солaрды дін шіл қып-
aқ тәр биеле ген жоқ пa едім. Ен ді кер нейле тіп, 
сырнaйлaтып тaжaлдың құрaлы бо лып отыр», – 
дей ді. Жaзу шы бұл жер де зaмaнның тез өз гер ген-
ді гін, молдaның өзі оқытқaн бaлaлaры ның зaмaн 
aғы мынa сәй кес тез өз гер ген ді гін молдaның кү-
йініші aрқы лы нaным ды бей не ле ген. Бұл мә се ле 
ке зін де кертaртпa әдет-ғұ рып ты көк сейт ін қиял 
сaндырaқ деп тү сін ді ріл ді. 

Дін – қиял сaндырaқ деп қaншa тү сін ді-
ріл се де сол зaмaндa, сол қоғaмдa өмір сүр ген 
aдaмдaр aрaсындa өз ді ні не бе ріл ген, оны сaқтaп 
қорғaғaн, оның қaғидaлaрынa бaс ұрғaн сaнaлы 
aзaмaттaр болғaн. Жaзу шылaрдың мaқсaты дін-
ге шын бе ріл ген дер ді сынaу емес, дін ді шaлa 
тү сі ніп, хaлық ты aдaстырғaн молдa, ишaндaрды 
сынaу болғaн. Жaзу шы Б. Мaйлин «Тaлaқ» әң-
гі ме сін де: «...Атaңa нә лет! де ді Айдaрбек. Атaңa 
нә лет ... Қaрaңды бaтыр! Мен се нен тaлaқ! – де ді 
Зей неп ел де жүр ген де ше ше ле рі нің aйт қaнынaн 
есі те тін «не ке» ер лі-бaйлы aдaмның тұр мы сын 
бір-бі рі не бaйлaйт ын жіп. Бі рін бі рі көр ме ген, 
бі рін-бі рі сүй ме ген екі aдaмды не ке сүй ді ре ді.... 
Ал ер лі бaйлы aдaмның жиіре ніш ті тұр мы сынa 
дә не кер бо лып тұрғaн жіп ті үзе тін бір нәр се, ол – 
тaлaқ! Тaлaқтың түп кі мaғынaсын aйырa біл ме-
се де, ер лі-бaйлы aдaмғa ұнaмды нәр се емес ті гін 
се зе ді. ... Бірaқ aшу уaқы тындa aйт ылғaн сөз дің 
шaриғaт қaрa уын дa қaншa aуыр лық-же ңіл ді гі нің 
бaрын aйы рып бі лер лік Айдaрбек те молдaлық 
жоқ. Тaлaқ жө ні нен мұ ның бaр бі ле ті ні – бір-
екі-aқ оқиғa: бі реуі көр ші aуы лындaғы Қaсым 
қaты нын мен сін бей Қaлтaйдың қaты нын aлмaқ 
бо лып кө ңіл қосaды. Өз қaты ны aйыры лып бі-
реуге ти мек болaды. Сондa молдaлaр тaлaқсыз 

не ке қиюғa болмaйды деп aғa йын шы лық пен 
aйып ты мaлын тө ле ген соң Қaлтaйғa дa Қaсымғa 
дa қaтындaрын тaлaқ қыл ғызaды. Тaлaқ қылғaн 
қaтындaр тие тін бa йынa бaрa aлмaй үйін де оты-
рып үш aй «мүд де тін» өт кі зе ді. Тaлaқ жө ні нен 
екін ші бі ле ті ні Ишaн хaзі рет тің үш қaты ны 
болғaн екен. Кі ші тоқaлы «тен тек теу» бо лып бі-
реумен кө ңіл қо сып қиянaт қылғaн соң, хaзі рет 
aшулaнып тaлaқ қылaды. Жә не бі реулер шaриғaт 
сұрaғaндa Шолaқ молдaның дa aйт қaны бaр: 
«Адaм өз қaты нын бір рет тaлaқ қылсa, сол қaтын-
ды екін ші aдaм aлып, ол aдaм тaлaқ қылғaнның 
aртынaн үш aй «мүд де тін» өт кіз ген соң бaстaпқы 
бa йынa не ке қиып aлуынa болaды», – деп. (Бұл 
жө нін де құрaндa, шaриғaттaн aрaбшaсын жaзу). 
Бұл жер де жaзу шы Зей неп обрaзын бей не леуде 
оның aсa үл кен кү нә сі жоқ еке нін, сон дықтaн 
Айдaрбек екеуі нің тез тaтулaсқaнды ғын ше бер 
су рет тейді. Шaриғaттың бұй ры ғын іс те се Зей-
неп тен aйы рылaды. Бірaқ Зей неп сіз шaриғaттың 
Айдaрбек ке ке ре гі не? Ойлaп-ойлaп қо ры тын-
ды сындa – Шaриғaт құ ры сын, қaты нымнaн aйы-
рылмaймын», – де ді (Мaйлин Б., 1986:76).

Бұл ке зең де гі қaзaқ қaлaмгер ле рі ішін де дін 
бaсылaры ның тип тік обрaздaрын, олaрдың өз де-
рі не тән пси хо ло гия сын Ілияс Жaнсү гі ров, Бейім-
бет Мaйлин, Мұхтaр Әуе зов тер aйқын су рет те-
ген, бірaқ олaрдың не гіз гі мaқсaты сынaу болғaн. 
Олaр сол ке зең нің сaясaтынa сәй кес бір қы рынaн 
ғaнa қaрaстырғaн, әйт пе се олaр өмір сүр ген 
дәуір де бі лім ді қожa, молдa, имaмдaр болғaны 
тaрихтaн мә лім. Тек солaқaй сaясaттың әсе рі-
нен ғaнa дін aпиын де ген aтеис тік көзқaрaстың 
әсе рі нен сыңaржaқ пі кір лер туғaн. Кө бі не имaм, 
молдaлaрды ислaм ді нін бет ке ұстaп, пaйдaлaнып 
өз зұлым дықтaрын іс ке aсыр ды деп су рет те ген. 
Ислaм ді нін бет ке ұстaп де ген пі кір дің өзі нің 
қaлыптaсуын aн ол дін нің қaншaлық ты мaңыз ды 
еке ні aйт пaсa дa тү сі нік ті нәр се. 
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COMMUNICATIVE-PRAGMATIC ANALYSIS OF DIPLOMATIC 
PAPERS (BASED ON VERBALE NOTES)

The article is devoted to communicative and pragmatic features of diplomatic papers. In this article, 
the analysis of the communicative and pragmatic specifics of Arab diplomatic papers was carried out for 
the first time, aimed at revealing their specific integrants. The study is conducted through consideration 
of lexical and syntactic problems of diplomatic correspondence. As a result of the research, it was pos-
sible to show for the first time the reality of the communicative-pragmatic specifics and the structural 
differentiation of the functional-communicative syntax of Arab diplomatic papers caused by it. The prag-
matics of informing the genre of a verbal note finds its expression in the definition of the space-time 
relationship (chronotope) of participants in the diplomatic discourse (addressee and addressee) and the 
object under discussion. It is proved that the verb plays a basic role in the indication of the time of dip-
lomatic discourse. In addition to verbs, accurate time indicators are actively used in the texts of verbal 
notes, such as indicating the number, month and year, which indicates the institutional nature of the 
genre. The indication of exact dates (date - date, day of the week, month, year) reflects a prospective 
character; interaction of communicants. In this paper, an attempt was made to analyze the linguoprag-
matic characteristics of diplomatic discourse from the perspective of pragmalinguistics and discursive 
analysis. This study is a step towards further research of the discursive genre of written diplomatic com-
munication as a promising subject of linguistic analysis.

Key words: diplomatic papers, verbale notes, communicative and pragmatic analysis.
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Дип ломaтия лық іс-қaғaздaры ның ком му никaтивті-прaгмaтикaлық aнaли зі  
(вербaлды нотaлaр не гі зін де)

Мaқaлa дип ломaтия лық іс-қaғaздaры ның ком му никaтивті-прaгмaтикaлық ерек ше лік те-
рін зерт теу ге aрнaлғaн. Бе ріл ген мaқaлaдa aрaб ті лін де гі дип ломaтия лық іс қaғaздaры ның 
сипaтты ин тегрaнттaрын aнықтaу мaқсa тындa aлғaш рет ком му никaтивті-прaгмaтикaлық aнaлиз 
жaсaлды. Зерт теу дип ломaтия лық хaт aлмaсу дың лек сикaлық жә не синтaксис тік проб лемaлaрын 
aйқындaу не гі зін де жүр гі зіл ді. Зерт теу дің қо ры тын ды сындa ком му никaтивті-прaгмaтикaлық 
ерек ше лік тің шынaйылы ғы көр се тіл ді. Ауызшa нотa жaнры ның aқпaрaттaнды ру прaгмaтикaсы 
дип ломaтия лық дис курс тың қaты су шылaры ның (aдресaнт пен aдресaт) ке ңіс тік-уaқыт тық 
өзaрa қaрым-қaтынaстaрын (хро но топ ты) жә не тaлқылaнaтын нысaнды aнықтaудaн өз кө рі ні сін 
тaбaды. Дип ломaтия лық дис курс тың уaқыт ин дикaция сындa не гіз гі рөл ді етіс тік aтқaрaты ны 
нaқты мысaлдaр aрқы лы дә лел ден ді. Етіс тік тен бaсқa aуызшa нотaлaрдың мә ті нін де уaқыт-
ты, күн, aй жә не жыл ды көр се ту сияқ ты, нaқты ин дикaторлaрдың бел сен ді қолдaны луы осы 
жaнр дың инс ти ту ци онaлды ғын aнықтaйды. Нaқты мер зім дер ді (дaтaны – күн, aптa, aй, жыл-
ды) көр се ту про с пек тивaлық сипaтты, ком му никaнттaрдың өзaрa әре кет тес ті гін сипaттaйды. 
Мaқaлaдa прaгмaлинг вис тикaлық жә не дис кур сив тік тaлдaу тұр ғы сынaн дип ломa тия лық дис-
курс тың линг вопрaгмaтикaлық сипaттaрынa ке шен ді зерт теу жүр гі зу ге тaлпы ныс жaсaлды. 
Мaқaлa жaзбaшa дип ломaтия лық ком му никaциялaрдың дис кур сив тік жaнрын линг вис тикaлық 
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тaлдaудың aйқын, әрі бaсым нысaны ре тін де болaшaқтa жүр гі зі ле тін зерт теу лер ге бaстaпқы 
қaдaм бо лып тaбылaды.

Түйін сөз дер: дип ломaтия лық қaғaздaр, вербaлды нотaлaр, ком му никaтивті-прaгмaтикaлық aнaлиз.
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Ком му никaтивно-прaгмaти чес кий aнaлиз дип ломaти чес ких бумaг  
(нa ос но ве вербaль ных нот)

Стaтья пос вя щенa ком му никaтивно-прaгмaти чес ким осо бен нос тям дип ломaти чес ких 
бумaг. В дaнной стaтье впер вые про ве ден aнaлиз ком му никaтивно-прaгмaти чес кой спе ци фи-
ки дип ломaти чес ких бумaг нa aрaбс ком язы ке, имею щий целью выя вить их спе ци фи чес кие ин-
тегрaнты. Исс ле довa ние ве дет ся че рез рaсс мот ре ние лек си чес ких и синтaкси чес ких проб лем 
дип ломaти чес ких пе ре пи сок. В ре зуль тaте про ве ден но го исс ле довa ния укaзaнa реaль нос ть ком-
му никaтивно-прaгмaти чес кой спе ци фи ки и обус лов лен ной ею ст рук тур ной диф фе рен циaции 
функ ционaльно-ком му никaтивно го синтaксисa дип ломaти чес ких бумaг нa aрaбс ком язы ке. 
Прaгмaтикa ин фор ми ровa ния жaнрa вербaль ной но ты нaхо дит свое вырaже ние в оп ре де ле нии 
прострaнст вен но-вре мен ных взaимоот но ше ний (хро но топa) учaст ни ков дип ломaти чес ко го дис-
курсa (aдресaнтa и aдресaтa) и об суждaемо го объектa. Нa конк рет ных при мерaх докaзaно, что в 
ин дикaции вре ме ни дип ломaти чес ко го дис курсa бaзо вую роль игрaет глaгол. По ми мо глaго лов, в 
текстaх вербaль ных нот aктив но ис поль зуют ся точ ные ин дикaто ры вре ме ни, тa кие, кaк укaзa ние 
числa, ме сяцa и годa, что сви де тель ст вует об инс ти ту ци онaль нос ти дaнно го жaнрa. Укaзa ние 
точ ных сро ков (дaты - числa, дня не де ли, ме сяцa, годa) отрaжaет прос пек тив ный хaрaктер, a 
тaкже взaимо дей ст вия ком му никaнтов. В дaнной стaтье былa предп ри нятa по пыткa комп лекс-
но го исс ле довa ния линг вопрaгмaти чес ких хaрaкте рис тик дип ломaти чес ко го дис курсa с по зи ций 
прaгмaлинг вис ти ки и дис кур сив но го aнaлизa. Стaтья яв ляет ся нaчaль ным шaгом нa пу ти дaль-
ней ших исс ле довa ний дис кур сив но го жaнрa пись менной дип ломaти чес кой ком му никaции кaк 
перс пек тив но го объектa линг вис ти чес ко го aнaлизa.

Клю че вые словa: дип ломaти чес кие бумaги, вербaльные но ты, ком му никaтивно-прaгмaти чес-
кий aнaлиз.

Introduction

The restoration of economic mechanisms 
in the post-Soviet space, access of enterprises, 
institutions, firms and companies to foreign markets, 
strengthening of diplomatic and commercial 
relations established with foreign partners demand 
the study of language activity. Development of Inter-
national Relations, cultural and economic coopera-
tion with the Arab states have increased the demand 
for specialists who know the language thoroughly in 
business Arabic.

Currently, with the intensification of society, 
special attention was paid to the process of studying 
the role of paperwork in society, and general and 
specific linguopragmatic features of its system. 
The study of diplomatic paperwork in Arabic in 
the formation of information globalization and 
post-industrial society not only enriches theoretical 
linguistics, also provides adequate, practical 
paperwork in the trade and economic spheres.

Nowadays, the business language «is an 
important part of the communicative practice of 

society and mankind» (Со ло губ, 2007:630). It 
is connected with the intensive development and 
deepening of business relations at the state and 
interstate levels and also with the introduction of 
new forms of business communication.

Kazakhstan and the Arab states have established 
close ties almost in all areas and the importance 
of implementation and translation problems of 
paperwork in Arabic and Kazakh languages is 
increasing.  The introduction of important pragmatic 
linguistic materials in the field of science not only 
meet the requirements of modern linguistics but 
also show the relevance of diplomatic paperwork in 
the context of intensively developing East and West 
relations.

Each civilization has its own culture of 
business communication. Laws of the market 
economy, the structure of legal states make a 
demand to the modern corporate world. The 
correct implementation of documents ‒ the 
only way to fulfill these requirements. Foreign 
methods and theoretical bases of the relations 
are studied.
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Restoration the economic foundations of the CIS 
countries and their access to foreign markets demand 
the establishment of direct trade relations with the 
whole world, including Arab countries. Kazakhstan has 
established strong relations with 15 Arab states, 
namely with the People's Democratic Republic of 
Algeria, Sultanate of Oman, the UAE, State of Qatar, 
Palestine, Syrian Arab Republic, State of Libya, 
Lebanese Republic, The Hashemite Kingdom of 
Jordan, Kingdom of Morocco, Kingdom of Saudi 
Arabia, Arab Republic of Egypt, Kingdom of Bahrain 
and the state of Kuwait. The Arab Republic of Egypt 
was the first among the Arab states which has 
established diplomatic relation with the Republic 
Kazakhstan. Kazakhstan and Egypt signed a bilateral 
agreement and established diplomatic relations on 
March 6, 1992 
(http://mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyaya-
politika/sotrudnichestvo-kazakhstana/sotrudnichestvo-
so-stranami-azii-i-afriki) 

Almost all these states have diplomatic structures 
and embassies in the Republic of Kazakhstan. It should 
be noted that legal framework of the Republic 
Kazakhstan and the Arab States have passed to a new 
stage in recent years. In addition, we see that interstate 
commissions were prosperous for the implementation 
of investment programs. 

Paperwork ‒ carries out the service of an 
intermediary in business relations. It not only consists 
of a limited language facility and not correspondence 
on sale and purchase. It is not only simply several 
clichés as "tell you about necessity...", "good will" and 
also special logic, psychology, ethics, cultural 
traditions, the general cultural knowledge (east) which 
help to establish a business partnership.  

The feature of the genre style of paperwork is not 
limited to fixing the message, it influences to the 
addressee as well. Thus, it creates mutual 
understanding between partners or letter borrowers. 
This function is one of the language communicative 
functions. The communicative function is closely 
connected with semantics. Because communication is 
formed on the semantic side of language. 

The linguistic picture of the semantics of 
diplomatic paperwork in the business sector depends 
on a particular linguistic system, a state and process of 
communication and the law on admission. Thus, it 
appears in the terminological specification in this area. 

Paperwork should not be too long and voluminous, 
except in certain cases. The text has to be exact and it 
is important to clearly deliver the message and to 
prevent excessive messages. Paperwork contains a 
certain amount, and voluminous letters do not 
constitute a violation of epistolary etiquette. Obviously, 

traditional paperwork in Arabic does not correspond to 
these conditions. 

Before filling the paperwork in Arabic, it is 
necessary to consider the effect of the thoughts of the 
Arab community. For example, if Europeans believe in 
their own consciousness, while many Arabs live in 
faith in Allah. The historical quotation of Abu Tahir 
Sulayman is still relevant: "The grammar of Arabs is a 
religion; the grammar of Greeks is the mind" (Мец, 
1973:25). This quotation is a mirror of the classical 
formula "East is Traditional, West is Rational". In 
examining paperwork in Arabic, it is evident that the 
place of the religious lexicon fund is different. 

Traditional religious rituals in Arabic paperwork 
show a special place in the Arab community. 
Therefore, when filling paperwork for Arabs is 
important to consider this feature. The style of filling 
European paperwork is not peculiar for Arabs. The 
compact delivery of information to Europeans is the 
main issue in filling the documents, but the portability 
for Arabs can seem uniform and inexpressive. 

Paperwork in the field of diplomacy influences the 
image of the state, touching on important issues related 
to international relations. Diplomatic paperwork is 
filled in accordance with general international 
standards. Therefore, the protocol department of the 
Ministry of Foreign Affairs is responsible for the 
paperwork in this area (Вебер, 2004:203). 

The system of written genres is developed in 
diplomacy; there are many typologies of diplomatic 
texts compiled by specialists in the field of 
international relations. For example, an information 
letter, an analytical note, political letters, references, an 
invitation (reception, an event), the direction of a 
business card, code cables, etc.( Brown, 1978:32) 

Studying the existing typology of texts, we will 
give own classification of diplomatic documents, 
where the factor of participants in diplomatic discourse 
is important for us: 

 Intradepartmental documents. The addresser 
and addressee are representatives of one department. 
For example, memorandums within the Ministry of 
Foreign Affairs. 

 Interdepartmental documents. The addresser 
and addressee are representatives of different 
departments of the institute of diplomacy within one 
state. For example, reports of representation of the 
country abroad for the Ministry of Foreign Affairs of 
the country. 

 Interstate documents. The addresser and 
addressee are representatives of different states. This is 
the largest category of diplomatic documents including 
various international agreements, conventions, 
constitutional acts, etc. 
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In this article, we have limited ourselves to one of 
the categories of interstate documents ‒ diplomatic 
correspondence.  

Diplomatic correspondence is a set of various types 
of official dispatches and documentation of diplomatic 
character through which relations between states are 
implemented, one of the main forms of foreign policy 
and diplomatic activity of the state(Edelman, 
1971:110). Communication between the states in 
writing can be carried out on behalf of the head of 
state, representation, Department of Foreign Affairs, 
various state and public institutions and the 
organizations or their heads, diplomatic missions and 
individual diplomats. 

The diplomatic correspondence outlines the issues 
of international life and foreign policy, bilateral and 
multilateral interstate relations. The preparation of 
these documents is one of the important sections of 
diplomatic activity of the state (Дипломaтический 
словaрь, 1984:1203). The document represents 
recorded (documented) on material carrier information 
with details allowing to identify it (Кушнерук,  
2008:256). 

 It is accepted to distinguish the following main 
genres among the documents of diplomatic 
correspondence: 

‒ memorandum; 
‒ aide-memoire; 
‒ note signee; 
‒ note verbal. 
It should be noted that, due to specifics of the 

institute of diplomacy, not all diplomatic documents 
are available for study to the external researcher owing 
to their closed nature. From office letters and 
documents of other departments, diplomatic 
correspondence is distinguished by following to 
traditions of the international communication, 
compliance to with protocol requirements and also the 
special norms enshrined in legal documents of 
international law which gives to this type of the 
document institutional character. 

According to the authoritative expert on the 
documentary linguistics of Kushneruk S.P., each type 
of document has its own stable composite structure. It 
means that the text that is included in the document is 
reproduced by a structure that corresponds to this type 
of document, this property often develops in a stable 
scheme of headings (Кушнерук, 2008:255). The 
general structure of documents of diplomatic 
correspondence compiled by J. Wood and Zh. Serre 
and the established terms for designation of individual 
headings are given below (ВудДж, 1974:246). We will 
note that depending on a document genre, this or that 
heading may be missing: 

1. Appeal (salutation) ‒ an appeal indicates the 
official title of the addressee. For example, Sir, Dear 
Mr. Ambassador, etc. In Arabic, this will be السفير السيد 
 ,سيد المحترم

2. Address-title (the title of address) is a received 
title of the addressee. For example, Your Majesty, 
Monsignor, etc. Example in Arabic: الجاللة صاحب, 
 المونسنيور

It should be noted that the official Arab appeal 
differs depending on the country. For example, the 
appeal لحرمينا خادم  which literally means الشريفين 
"servant of two temples" ‒ it is a special form of the 
conversion; it is used only when referring to the King 
of Saudi Arabia, since he is considered the abbot of 
two Islamic shrines. We will note that this the form is 
strict, it is observed in all Arab and Islamic countries. 

3. Compliment (complimentary close) is an 
expression of politeness, with which the letter comes to 
an end. These expressions change in depending on the 
nature of the correspondence. 

4. Signature ‒ the signature certifies this 
document. The surname of the person authorized to 
append the signature is usually printed at the end of 
the document. 

5. Date ‒ the date has to include the day of a 
month, year and the place of writing of the letter. These 
data are never written in abbreviated form. 

6. Address ‒ full name, title and address are placed 
either at the top or bottom of the first page of the 
document {reclame) depending on its character and are 
reproduced on the envelope {adresse). 

When writing any document, the diplomat should 
be able to express his thoughts in a concise and precise 
form, although in some cases the use of eloquent, 
convoluted and figurative phrases in diplomacy is in 
itself an action. Even if it is a protest, the sender has to 
observed generally accepted forms of politeness. In 
addition, any diplomatic document has its own 
compilation protocol. 

In conclusion, it should be noted that in 
construction and execution of texts of the diplomatic 
document the tendency of internationalization is 
observed. A set of protocol formulas in diplomatic 
documents is defined, limited, standard and traditional. 
And the lack of individuality of the author's style 
should not be taken as the lack of imagery of the 
language of a diplomatic document. 

The use of the international diplomatic 
terminology and terminology of international law, 
generally Latin and French origin is characteristic of 
the language of diplomacy, for example, consul, 
convention; attaché, demarche, communique, since the 
language of diplomacy was Latin, and in later French 
in the Middle Ages. 
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In diplomatic documents, the words having a 
stylistic label such as "bookish" "honored (high)" are 
often used in dictionaries. These words give solemn 
sound to diplomatic documents. For example: Honored 
Guest, courtesy visit, accompanying persons, etc. It 
uses the so-called etiquette lexicon, which often 
includes historicisms: His Majesty, His Highness, His 
Excellency, etc., and also additional lexicon, close to 
etiquette lexicon: pay honor, accept the assurance of 
reverence / in deep respect, etc. There are similar 
expressions in Arabic, for example: االحترام عن اعرب, 
 والتقدير االحترام فائن بقبول تفضلوا

 Many of these protocol official formulas have the 
international character (global reach). However, this 
politeness shouldn't exceed a certain measure. 
Diplomatic documents are follow specific patterns 
which are excluding or very limiting manifestation of 
the individuality of the author. For example, credential 
letters ‒ the document which is supplied with the head 
of diplomatic mission of a class of ambassadors or 
envoys to certify his representative character and 
accreditation in a foreign country. In them the request 
is expressed to trust all that will be stated by the 
ambassador on behalf of the head of the state and the 
government.  

When establishing diplomatic relations in modern 
diplomacy with the appointment of diplomatic 
representatives of the highest rank to the host country, 
credential letters are signed personally by the head of 
the state appointing the diplomatic representative, are 
signed by the Minister of Foreign Affairs and 
addressed to the head of the host state. That is why the 
wording and content of the document are defined by 
international norms. In this document, expressions 
such as وصديقي عزيزي (dear and my friend ...) are not 
used, and it is not written as المحبة عالقات (relations of 
sympathy / love), but it is written like الصداقة عالقات \ 
 your ) الوفي صديقك and is never used (friendships) المودة
faithful friend). These formulations are not used in 
other diplomatic documents. 

From the point of view of syntax, diplomatic 
documents are characterized by the use of conditional-
concessive proposals, flexible language that meets the 
requirements of diplomatic etiquette, diplomatic flair, 
since the main goal is a conflict-free pacific settlement 
of contradictions(Вебер, 2004:198). 

The diplomatic text is characterized by the 
following syntactic constructions: 

‒ homogeneous parts of the sentence and 
construction with the transfer relations (contract terms, 
definitions, categories of persons, activities, etc.); 

-infinitive constructions (for expressing the 
purpose of the action, the message of additional 
information); 

‒ constructions with keywords bearing the main 
semantic loading of a fragment of the text and are 
responsible for its structural organization; 

‒ active and passive constructions (when 
translating passive constructions in Russian are widely 
used by returnable verbs) (Jonsson, 2000:155) 

 The imperative mood and imperative offers are 
used in diplomatic style exceptionally in the notes of 
protest and in ultimatums. 

  On the one hand, terms, common words and 
phrases, on the other hand, stylistic characteristics 
directly influence the general idea of the country, 
which we express through discourse. Diplomatic 
politeness and diplomatic flair are manifested in 
diplomatic correspondence, in which they try to avoid 
rude expressions and harsh, offensive attacks. For the 
same reason, protocol formulas of respect are applied 
in documents of diplomatic correspondence. There are 
not overt categories of obligation, a subjunctive mood 
is used with varying meanings, a full nomination of 
states prevails, and their abbreviated items are 
extremely rarely used. 

Therefore, any diplomatic document carries a 
linguopragmatic load in its genre, which requires the 
search and correct selection of the method of 
translation from an interpreter to create a relevant 
dictionary in the target language. 

While viewing the diplomatic discourse as one of 
the types of institutional discourse is important to 
highlight its main distinctive feature of which the most 
important specific participants of communication, its 
purpose, and also specific case-law texts are presented. 
The text of a note verbale is being examined in this 
article.  

There are several approaches to examine the text in 
theory of language, the most important of which are: 

- Communicative, it regards the text as a unit of 
communication, as a complex communicative whole; 

- Linguistic, it refers to structure analysis of the 
text and nature of its linguistic expression; 

- Psycholinguistic, it explores the 
psycholinguistic aspects of the text and its perception; 

- Pragmatic, it takes into account the nature of 
the author's relationship to objective reality and its 
meaningful factor; 

- Cognitive, takes into account the specificity of 
representation in the text of the results of cognitive 
activity. 

The most relevant for this research from the above-
mentioned five directions are communicative and 
pragmatic approaches. Based on this, the text will be 
considered as a communicative whole and a tool in the 
process of interactive communication. The specificity 
of communicative actions which are actively used in 
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institutional communication are implemented through 
application of various strategy as the best technologies 
at the mediated written communication, including the 
diplomatic correspondence. Strategy in general 
theoretical aspect is understood by us as a kind of plan 
for overcoming possible constraints in subject field of 
diplomacy, implying the best achievement of the 
objects set by the authors of note verbal. We may also 
consider the importance of the strategic category by 
M.V. Daver: “Requires a strategy initially either 
caused by complications in the course of activities (real 
or anticipated) and contingency planning, the 
development of special solution, or aspiration to the 
most effective implementation of activity, prevention 
of emergence of difficulties" (Searle,  
1971:11). 

The analysis of empirical material which is carried 
out by us has shown that at impact on the potential 
addressee two factors are important: 

A sender who sets out information to convince the 
addressee is interested in him as the partner in 
communication; 

- The degree of awareness and experience of the 
writer (linguistic, social, cultural) should cause certain 
credibility to addressee. 

-  We believe that the sender and the addressee 
are interdependent and equal participants of diplomatic 
discourse in note verbale. 

According to L.R. Gabidullina each type of a 
discourse has its own set of universal and specific 
categories characterizing a communicative situation as 
a system where the text is a semiotic form mediating 
the organization of speech interaction of communicants 
(Swales, 1990:9). Sharing opinion of the scientist, we 
will address communicative and pragmatic categories 
of a genre of note verbale: informative, conventional 
and persuasive. Importance of these categories for our 
research is defined by a communicative situation 
within the framework of the institution of diplomacy 
assuming potential interaction of diplomats as 
representatives. At the same time linguistic approach is 
also represented important as allows to investigate 
verbal representation of the interesting communicative 
and pragmatic categories in texts of diplomatic 
correspondence. The task of the verbal notes is a 
reminder of a case, clarification of its details, an outline 
of various problems of a bilateral and multilateral 
nature. 

Based on this, it is possible to conclude that 
important purpose of note verbale as document is 
informing the addressee, providing information on the 
issue discussed earlier in an oral form.  

The indicator of informative qualities of discourse 
is defined through the notion of "informative", 

representing the degree of the meaningfulness of 
currency of the information (Вaсилик, 2003:615).  

 Depending on the nature of the set communicative 
properties all subsystems of language information 
subdivide into two main groups:  

- informative, purposeful for ascertaining 
certain facts and informing about something the 
addressee without calculating his behavioral response, 
used in case of pragmatic updating for "persuading 
through informing" (the "informative constant" 
dominates) (Киселевa, 1978:160). 

- the pragmatic subsystems with a pragmatic 
predetermination appealing directly to the emotional 
and strong-willed sphere of mentality and through it to 
intellect ("the pragmatic constant" dominates). 

It is thought that the first group of communicative 
properties is characteristic of a diplomatic discourse 

Investigating texts of notes verbale, we will be 
guided by the theory of speech acts stated by the 
English logician J.L. Austin whose ideas have been 
developed by the American Logician J. Serl. 
Distinctive feature of the theory of speech acts in 
approach to a language statement is the treatment him 
as actions. If all former logic-philosophic 
interpretations of use of language have been 
concentrated on the attitude of a language statement 
towards the reality reflected in him, in this theory the 
center of gravity is transferred to what action makes or 
tries to make speaking, using a statement what 
objectives he at the same time seeks to achieve. 
Actually the speech can go about information 
measurement of a communicative situation at which to 
the forefront there is a reported knowledge connected 
with interaction of participants of communicative 
process in general according to "contrat de 
communication" which defines essence of relationship 
between its participants. 

We are interested in an informative statement 
which purpose to reflect this or that situation in the 
world, belonging to subject domain diplomacy and to 
inform of it the addressee. 
Notes verbale investigated by us traditionally begin 
with an etiquette formula after which the sender 
already at the very beginning of the text directly 
formulates to the addressee the purpose: 

برنامج األمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة  ‒
البعثات والمنظمة أن أن أعلنالبشرية/اإليدزتتشرف   (UNAIDS has 

the honor to inform representations and organizations 
that <...>). 

ية رئيس مجلس وزراء جمھورية ھنغاريا الشعبية وزير الخارج ‒
 Chairman of the Council of) بالنيابة يشّرف أن ذكر ما يلي
Ministers of the Hungarian People's Republic, acting as 
Minister of Foreign Affairs, have the honor to inform 
the following: <...>). 
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Based on the definition of speech acts of J. Austin, 
we analyze this statement as an illocutionary act, 
aiming to put forward a certain program of action and 
to induce the addressee to its implementation. To 
achieve this goal, the so-called verba dicendi and 
expressions with the corresponding illocutionary force 
are actively used: 

 ;to inform, report ‒أعلن ‒
 honour to report – تتشرف أن ذكر ‒
Note verbale is the document of diplomatic 

correspondence. Organization of this sort of written 
communication becomes complicated owing to the 
specific features: mediation of interaction, 
remoteness of the recipient of the message, the 
existence of a temporary gap between sending and 
receiving messages. Proceeding from it, process of 
perception and understanding of the text by the 
addressee isn't subject to direct control from the 
sender. However communication within an 
institutional diplomatic discourse demands both 
extremely exact and unambiguous statement of 
information, and its decoding, perception. Taking 
into account these features of the pragmatist of 
informing a genre of note verbale finds the 
expression first of all in definition of existential 
relationship of the participants of diplomatic 
discourse. 

The diplomatic discourse represents open 
polydiscoursivity education which product of 
activity is the set of texts. Correspondence as a 
specific discursive genre, also means existence of a 
certain number of the texts as previous, and the 
subsequent. Thus, such aspect of communicative and 
pragmatic category of informational content as 
correlation to other texts is represented significant 
(intertextuality). 

Chronotope ‒ unity of spatial and temporary 
parameters (Бaхтин, 1986:250). This concept has 
been proved by M.M. Bakhtin and is productively 
used in many researches devoted to discourse. In his 
understanding of a Chronotope is the axiological 
orientation of existential unity which function 
consists in expression of a personal position and 
meaning. According to M.M. Bakhtin the meanings 
contained in the product can be objectified only 
through their space-time expression. And the author, 
the work itself, and the reader who perceives it have 
their own Chronotope. Each discourse takes place in 
a certain space and time. Such statement can fully be 
carried and to diplomatic discourse. The term 
Chronotope will be used in this article, as further we 
address the concepts of chronos (expression of time) 
and topos (expression of space). We also note that 
the Chronotope is considered in the context of 

communicative and pragmatic category of 
informational content, which is due to the 
communicative situation of diplomatic discourse. 
The rigid institutional framework prescribes the 
sender to provide the addressee with reliable, 
relevant and unambiguous information. Since the 
communication we are studying here is through 
correspondence, i.e. mediated written means of 
communication, information on space-time relations 
is extremely important. And the authenticity and 
unambiguous understanding is achieved through the 
use of specific dates and toponyms, as follows from 
the examples below.   

Returning to definition of M.M. Bakhtin which it 
was claimed that the chronotope is inherent both to 
the author, and the reader, we will allocate a 
chronotope of participants of communication and 
objects in note verbale: 

the sender's chronotope ‒ is expressed in the 
obligatory indication of date (number, month and year) 
and places (city) of drawing up note verbale at the end 
of the main text: 

2007أيلول/ سبتمبر  14جنيف،  -  [NV ONU SIDA 
2007] ((Geneva, September 14, 2007). 

2007آذار/مارس  15 أديس أبابا،  -  [NV UA-Em 2007] 
(Addis-Abeba, March 15, 2007). 

a chronotope of the discussed object (events, 
actions, actions, etc.): 

تشرين األول/أكتوبر  30التقرير التي يجري في جنيف  -
2008 [NV Mad-ONU 2008] (Report... which will take 
place in Geneva on October 30, 2008). 

في  2007نيسان/أبريل  10سيجتمع الفريق الوزاري حتى  -
 The ministerial group will gather) المكان التى ستحدد برئيسه
till April 10, 2007 in the place which will be defined by 
its President). 

- the addressee's chronotope ‒ is expressed in 
the address and address of letter (as a rule, explicitly is 
expressed only topos ‒ location); 

روم في المتحدة لألمم - إليطاليا الدائمة   تحياتھا إلى البعثة 
 The Food and) تھدي منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
Agriculture Organization of the United Nations 
expresses the respect to Permanent Mission of Italy at 
the United Nations in Rome). 

 
Conclusion 
 
Thus, among the linguistic means of representing 

the topos of sender and the addressee in note verbale, 
collective names and institutional-role markers 
dominate, which serve to denote the role of the subject 
within institute of diplomacy.  

Further, we will consider in more detail the 
linguistic means of representing chronos (time) and 
topos (space) in texts of notes verbale. 
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INTERPRETATION AND UNDERSTANDING OF 
THE TEXT IN THE TRANSLATION OF PERSIAN POETRY

The concept of interpretation is understood in different ways and used in logic, everyday speech and 
in literary communication. In the most general representation, interpretation is the disclosure of meaning, 
the clarification of a text. The literary text is untranslatable from the point of view of one-to-one correspon-
dence: its linguistic elements can not be objectively replaced by analogous elements of the translating 
language because of the structural and functional relativity of the linguistic sign, since in different languages   
the sign relations do not coincide, and therefore the literary functions of these relations. The given paper is 
belonged to the problems of interpretation and understanding while translating persian poetry. 
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Пaрсы поэзия сын aудaру ке зін де мә тін нің тaлдaу жә не тү сі ну мә се ле ле рі

Тү сін ді ру ұғы мы ло гикa, күн де лік ті сөй леу мен көр кем ком му никaциядa әр түр лі тү сін ді рі ле ді 
жә не қолдaнылaды. Тү сін ді ру дің не ғұр лым жaлпы кө рі ні сі - бұл қaндaй дa бір мә тін нің мә нін aшу, 
тү сін ді ру. Көр кем мә тін ді бі рыңғaй сәй кес тік тұр ғы сынaн aудaрмaймыз: тіл дік эле ме нт тер тіл-
дік бел гі нің құ ры лым дық-функ ционaлдық қaтыс ты лы ғынa бaйлaныс ты aудaрылaтын тіл дің ұқсaс 
эле ме нт те рі мен объек тив ті түр де aлмaсты рылмaйды, өйт ке ні әр тіл де тіл дік қaтынaстaр сәй-
кес кел мейді, де мек, кө бі не се бұл қaтынaстaрдың көр кем дік функ циялaры дa сәй кес кел мейді. 
Атaлмыш мaқaлaдa пaрсы поэзия сын aудaру бaры сындa тү сі ну жә не тaлдaу мә се ле сі зерт тел ген. 

Түйін сөздер: мәтін, әдебиет, парсы әдебиеті, парсы поэзиясы, аударма, аударма мәселелері.
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Ин те рп ретaция и по нимa ние текстa в пе ре во де пер сидс кой поэ зии

По ня тие ин те рп ретaции по-рaзно му по нимaет ся и ис поль зует ся в ло ги ке, обы ден ной ре чи и 
в ху до же ст вен ной ком му никa ции. В нaибо лее об щем предстaвле нии ин те рп ретaция – это рaск-
ры тие смыслa, рaзъяс не ние кaко го-ли бо текстa. Ху до же ст вен ный текст не пе ре во дим с точ ки зре-
ния од нознaчно го соот ве тст вия: его язы ко вые эле мен ты не мо гут быть объек тив но зaме ще ны 
aнaло гич ны ми эле ментaми пе ре во дя ще го языкa в си лу ст рук тур но-функ ционaль ной от но си тель-
ности язы ко во го знaкa, пос кольку в рaзных языкaх знaко вые от но ше ния не совпaдaют, a знaчит, 
чaще все го не совпaдaют и ху до же ст вен ные функ ции этих от но ше ний. Дaннaя стaтья охвaтывaет 
про бе му по ня тия и ин те рп ретaции при пе ре во де пер сидс кой поэ зии.

Ключевые слова: текст, литература, персидская литература, персидская поэзия, перевод, 
проблемы перевода.
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The literary texts tell us something about a real 
or fictional world. If we evaluate this message in 
terms of logical analysis, the carrier components of 
the literary text are special kinds of figurative con-
cepts. We will understand the conceptual system of 
judgments and notions about the essential and par-
ticular attributes and properties of an object in the 
real world. In stereotypical logical analysis, the con-
cept is formed as a distraction from the real image, 
the result of reflection, the sequence of judgments 
and other analysis procedures. The logic of the liter-
ary text is that in it the concept is presented not as a 
sum of logical conclusions (an expanded representa-
tion), but in the form of an entire literary image (a 
folded view), which we propose to consider a figura-
tive concept. (Baker M.. 2009: 138)

If the main function of literary translation is to 
consider the creation of a foreign-like similarity 
to an original work that meets the requirements of 
readers, then in essence, literary translation is a kind 
of interpretation, interpretation of the source text.

A characteristic example of the problem of the 
discrepancy between literary functions is rhyme: 
it is impossible to keep the same words in the 
position of rhyme in the translation, but since the 
rhyme itself must be translated, it is formed by 
other words, which means that in the translated text 
there are emotionally distinguished other figurative 
meanings, being put in a strong position of sound 
similarity. This change of semantic positions 
inevitably entails a change in the general literary 
function. The translator only remains that to try to 
pick up rhymes, as close as possible to the original, 
but some sense distance will inevitably persist.

The literary function of a linguistic sign or of a 
whole system of signs constituting the source text 
goes far beyond the text itself and in many cases 
requires multilateral knowledge, the experience of 
“long reading” and intuition, pre-thinking. In the 
case of literary translation, the situation is further 
complicated by the fact that the interpreter needs not 
only an understanding of the original meaning, but 
also the ability to reproduce it in another language, 
that is, in effect, create foreign language conditions 
in which a similar literary function of the linguistic 
sign is manifested.

The first objective condition for translating 
a literary text is that the translator reproduces not 
only and not so much the linguistic signs composing 
this text as their individual and cumulative literary 
functions.

For example, a non-rhyming pair of words (let 
it be glove - love) is translated, but a function of 
sound similarity: it can be a rhyme - in a culture 

that knows the rhyme tradition, or alliteration - in a 
culture in which the main kind of sound similarity 
is alliteration. If the attention of the translator is 
not directed to the rhyme itself, but to a couple of 
words that are included in it under the conditions 
of sound similarity, then in a Russian translation 
such a pair consists of the words “glove - love”, 
not related by sound similarity, and therefore not 
transmitting initial information about the nature of 
the sound ordering of the text. (Baker M., 2009: 
309)

Translated text, built on the principle of verbal 
similarity, becomes less orderly and thus loses the 
status of an equivalent to the source text. Of course, 
in this case, some semantic losses are practically 
unavoidable: a pair of words marked in rhyme in the 
original text carries an additional literary function, 
opposing not only the sounds, but also the meaning. 
In part, this function is recoverable by looking for 
a similar or similar pair in the target language in 
the target language. It is in such situations that the 
character of the interpreter’s co-creation is most 
clearly manifested. Orientation for an interpreter 
can be the selection of the main word in a rhyming 
couple. For example, in our case this word can be 
“glove” then we will look for a rhyme to the word 
“glove” or to its case forms (it can be assumed 
that the word “mitten” does not fit into the general 
figurative concept of “glove - love”). (Baker M., 
2009: 312)

The initial function can be an opening 
for a transferring culture - and thus serve the 
purposes of literary and literary development 
of this culture. Some of the forms brought into 
it by means of translation creativity later turned 
out to be very productive, for they organically 
intertwined with the possibilities of the persian 
language, the interests of the literary society and 
the needs of the reader. This was the fate of the 
iamb, which came with poetic translations from 
Germanic languages: iambic dimensions became 
very popular for a long time in the original Persian 
poetry. Other translation experiments were tied 
to a narrow category of texts, for example the 
Persian semblance of a hexameter, applied by 
Bertels to the translation of “Rubaiyat”, served 
as a sample of a hexameter in Persian poetry, 
but the “Persian hexameter” created in this way 
was not widely disseminated in poetic creativity 
outside of the connection with the Ancient Greek 
sources or motives. Some attempts to create new 
poetic forms through translation remained only 
experiments and did not take root, for example 
syllabic forms in Persian poetry. For example:
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Bui jui muliyan ayad hami 
Yad-e yar-e mehreban ayad hami
Rig-e amuyi va dereshti rah-e u
Zir-e payam pur niyan ayad hami 

As we can see in this Rudaki’s qasida, the ending 
is repeated in the form of a-a-b-a. The translation 
of this qasida into Kazakh language by Utegen 
Kumisbayev also repeats the same form a-a-b-a.

Хош иіс ті Мульян бұр қырaй тaсып ке ле ді,
Жaр мейірі мі мейірбaн құшaғын aшып ке ле ді.
Әмудaрия тaстaры тaбaнынa бaтсa дa,
Жұмсaқ бо лып жі бек тей бі лін бейді де ме ді. 
(Ку мисбaев, 2011: 57)

In order to recognize, evaluate and reproduce 
into another language the literary function of the 
original sign, to interpret it, the interpreter has 
to comprehensively interpret the meaning of the 
translated text in its connection with the literary 
process and the expressive possibilities of the original 
language and, on the basis of this interpretation, 
restore the image system in its unity with ways of 
expression. (Bahaa-eddin A., 2011 : 27)

Understanding the meaning, that is, the system of 
images of an literary text in its unity with the means 
of expression, is the second necessary condition for 
literary translation.

The process of understanding is certainly 
a creative process. As a cognitive category, 
understanding is a set of assumptions about the 
measure of the ordering of the source information. 
These assumptions are either confirmed or not 
confirmed as the secondary semiosis unfolds, that 
is, the meaningful interpretation of the textual text. 
There are several levels, or stages, of understanding. 
The first level is the recognition of the sign, 
burdened by the literary function by correlating it 
with the already known one. This process occurs 
almost subconsciously, that is, to a certain extent, 
is automated. The only complication at this stage 
of understanding can be the complication of the 
known text, while the author of the source text uses 
this sign in a different capacity, that gives it a new 
function. While working with literary text, this level 
of understanding is inferior. 

A higher level of understanding includes literary 
function of the sign by the derivation of a new 
meaning. This process can take various forms either 

go through the application of an algorithm (for 
example, some syllogisms or some other definite 
output procedure) or using heuristics, or be mixed. 
Professional translators, even relying on experience 
and intuition, never neglect the procedure of logical 
inference.

A high level of understanding concerns 
translation of the literary text. The level of 
assessment is a necessary condition for successful 
interpretation in the literary translation, since at 
this stage when an interpreter projects a system of 
figurative meanings accumulated by him during the 
processing of the source text, possibilities and needs 
of translating of the word and culture, essentially, 
develops a program, or supposedly the general 
image of the translated text.

The effectiveness of this program depends on 
many conditions and, first of all, on the completeness 
of the secondary semiosis. The interpreter makes 
quite objective actions, set by the object outside of 
it – the texts to be translated. Defining the semiotic 
parameters of the source text, the translator refers this 
text to a certain type of sign systems (prose - poetry, 
elegy – sonnet, story - novel, drama, comedy, etc.), 
in other words, correlates this text with other texts 
known to him. Further, if necessary, the character of 
the signs constituting the semiotic system of the text 
is determined, the types and methods of the relations 
between them, the measure of their semiotic depth 
and order, and their (signs) hierarchy is established-
that is, the text correlates with real and imaginary 
figurative concepts. (Riffaterre 1992: 201-202). 

Literary translation is a type of translation which 
is distinguished from translation in general. A literary 
translation must reflect the imaginative, intellectual 
and intuitive writing of the author. In fact, literature 
is distinguished by its aesthetics. Little concern has 
been devoted to the aesthetics of literary translations 
because these translations are popularly perceived as 
unoriginal summarizes the characteristics of literary 
translations:- expressive - connotative

The Pragmatic Approach- symbolic - focusing 
on both form and content - subjective - allowing 
multiple interpretation - timeless and universal - 
using special devices to ‘heighten’ communicative 
effect - tendency to deviate from the language 
norms. Moreover, literary translations must reflect 
all the literary features of the source text such as 
sound effects, morphophonemic selection of words, 
figures of speech ...etc. (Riffaterre 1992: 204-205). 

The practice of literary translation demonstrates 
that not every interpreter, even has a very rich and 
able to enrich the stock of concepts and tools for 
their formation, creates the same information-
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rich symbolic equivalents of the source text to the 
translation. 

Translation is the third important condition for 
literary translation. This condition is so difficult that 
it deserves a separate consideration.

In the history of the translation there are curious 
statements by interpreters that are evaluative: “this 
is not my poet,” “this poem is does not sound like 
me,” “this imaginative series does not carry me,” 
“I translate it with love,” etc. It is quite obvious, 
that we are talking about the presence or absence 
of such an important element of evaluation, as 
emotional empathy. Unlike texts of an objective 
type, the literary text is aimed primarily at empathy, 
on interaction with the emotional basis of the 
individual. However, the exaggeration of this aspect 
is also detrimental to literary translation, as is the 
underestimation of logical conceptual analysis: the 
overly emotional perception of the translated text, 
as a rule, contributes to subjectivization of semiosis, 
as a result of which the translated text loses its 
logical basis, becomes excessively emotive. It is 
for this reason, in particular, that the negative effect 
arises when the profanity or some stylistic devices 
are translated too “careful” into the translation. Not 
always dividing emotional functions with poetic 
dimensions is useful. For example, V. Derzhavin 
had translated one of the well-known ghazals of 
Khafez into russian:

От кудa знaть те бе, хaджa, чем нaшa рaдос ть рож денa,
О, кaк в догaдкaх ты убог, кaк кле ветa твоя скучнa!
Кaк мною ни игрaй судь бa, я – пе ший – пеш кою пой ду
Нa шaхмaтной дос ке гу ляк, быть шaхом пешкa не 

должнa.
А что отк роет в глу би не сей изукрaшен ный чер тог?
Не знaю. Муд ре цом зем ным рaзгaдкa тaйны не дaнa.
О бо же, я зaбыт то бой! Или судь бой пред ре ше но,
Что я не смею прос тонaть, a грудь же ле зом прон зенa?
Дивaнa нaше го глaвa, видaть, не ведaет о том,
Что пaдишaхскaя печaть не бес ной влaсти ли шенa.
Лю бой, кто хо чет, к нaм вхо ди! 
Соглaсно серд цу – речь ве ди!
У нaшей две ри стрaжи нет, онa дос той ным не нужнa.
Лишь чис тые че рез по рог пе решaгнут в нaш пог ре бок,
А тем, кто со вес ть продaет, до рогa к нaм зaпре щенa.
И мы те бя долж ны всегдa зa ми лос ти пре воз но сить,
Пус ть от пок ло нов и мо литв у нaс су ту лит ся спинa!
Рaзвaлин гру ды – нaш чер тог, нaш крaвчий – ми лос ти-

вый пир.
А ми лос ть шейхa не вернa, то нет ее, то есть онa.
Не стaл Хaфиз глaвой столa по блaго ро дс тву своему.
Влюб лен ный пьет отс той винa. Что сaн ему? Зaчем 

кaзнa? (Ку мисбaев, 2012: 450) 
 
The same ghazal of Khafez was interpreted by 

Shakarim Kudayberdiyev this way:

Мо лит ся че му угод но су фий – ходжa, не знaет он про нaс.
Пус ть что хо чет скaжет зa глaзa, не оби жусь нa не го.
Доб ро му всегдa со пу тс твует доб ро,
Кто идет по пря мо му пу ти, не зaйдет в ту пик.
Пеш ком пой ду, ви ди мо, иг ры не бу дет.
Нa этой дос ке нет местa для рaзду мий.
Что зa изукрaшен ный вы со кий чер тог?
По че му ник то об этом ни че го не знaет?
Бес печaль ный, силь ный, знaющий бог,
Столь ко у ме ня рaн, стрaшно по думaть, дaже сил нет 

скaзaть «aх»!
Не ведaет счетa хо зя ин не бес но го тронa,
Не скaжет дaже, хо тя бы ми мо хо дом, что это тa кое.
Тaко му цaрю до рогa отк рытa, что он ни поп ро сит, что 

ни скaжет.
Крaвче го нет, путь сво бо ден, ник то не про го нит.
Изъяны нaйдут ся и у нaс.
Кaкую шу бу дaл бог нaм но сить, тaкую и но сим.
Ку мыс пьет тот, кто знaет его це ну.
Го ро ду, в ко то ром продaет ся ку мыс, зaчем се бя 

продaвaть?
Я рaб це ли те ля, ко то рый ле чит нaст рое ние,
Не подрaжaю су фию, дву лич ным дей ст виям его.
Си жу у входa, зaто чес тен и прaвдив,
Я ку мыс ник, и у ме ня ни богaтс твa, ни кaрьеры. (Ку-

мисбaев, 2012: 451) 
 
Matter the fact that those one of the most 

known writers that has been living through different 
lifestyles and at different centuries, they have 
expressed similar emotional levels. 

The problem of understanding while translating 
Persian poetry includes several reasons. One of them 
is that most of the Persian poets of the XII – XIII 
centuries wrote their poetries, ghazals and rubayy 
including a lot of religious contexts. 

The Sufi phenomenon is not easy to sum up 
or define. The Sufis never set out to found a new 
religion, a mazhab or denomination. They were 
content to live and work within the framework of 
the Moslem religion, using texts from the Quran 
much as Christian mystics have used to Bible to 
illustrate their tenets. Their aim was to purify and 
spiritualize Islam from within, to give it a deeper, 
mystical interpretation, and infuse into it a spirit of 
love and liberty. In the broader sense, therefore, in 
which the word religion is used in our time, their 
movement could well be called a religious one, one 
which did not aim at tying men down with a new set 
of rules but rather at setting them free from external 
rules and open to the movement of the spirit.

This religion was disseminated mainly by poetry, 
it breathed in an atmosphere of poetry and song. In 
it the place of great dogmatic treatises is taken by 
mystical romances, such as Yusuf and Zuleikha or 
Leila and Majnun. Its one dogma, and interpretation 
of the Moslem witness: ‘There is no god by God’, is 
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that the human heart must turn always, unreservedly, 
to the one, divine Beloved. (George Allen, 1964)

Sufism has its great names, its poet-preachers, 
its ‘saints’, in the broad, irenical sense in which the 
word can be used. Names Maulana Rumi, Ibn al 
‘Arabi, Jami, Mansur al Hallaj are household words 
in the whole Islamic world and even beyond it.They 
might have expressed their love to the God by the 
love between beloveds. There are several examples 
that confirm that fact.

Shir-e shekar-e bar chulbet lal- ei
Gir-e chashni tu lab az shekar
Man del-e baridanet zelf az
Az najer barid- o- shad divane
Ham dar kard bargereft az lafsh 
Shabgir-e bad hezar fariyad
Tiram be zani mi va giri mi
Gir u zad az in shadam kashte man
Tu bar nezad-e tui chu madar
Shir nayovard faru dide chun
Chand hart u kani nemi taqsir
Taqsir che kanad hami taqdir
Hasr-o mand-e baste tu pand dar
Az najeer z ravad kadzha bichare. 

This fragment of Amir Khosrow’s ghazal has 
been interpreted into Kazakh by Utegen Kumisbayev 
this way:

Ері ні гүл деп ол жы миып күл ген де 
Қaнт тa aрзaндaп ке те ді ғой дү кен де
Қи мыл қaндaй тол қын туғaн мү сі ні
Кипaрис те жaрысa aлмaс құс үні 
Жү зі жaйнaп шығa кел се тaсaдaн
Күн нің өзі име не ді жaсaғaн.
Шaшын aйт сaм кқр ген кі сі тaлaды, 
Жү рек те рің жын ды бо лып қaлaды.
Тaбынaтын жaлғыз ғaнa мен емес,
Тaңғaжa йып  кел бе ті де бір емес.

Ай дa ғaшық aспaндaғы бір өп кі сі ке ле ді,
Қызғaныштaн күң гірт те ніп қaйтa-қaйтa тө не ді.
Ең aлды мен бaғы ныш ты құлы бол,
Жү ре гің ді тұрaды ғой бі ліп ол.

It is obvious that at the edition of the Utegen 
Kumisbayev’s translation several expressions of 
woman’s beauty interpreted in straight way. Hence 
– when you smile even sugar melts at the store, your 
moves just like the wave of ocean, even the prettiest 
sounds of the birds can not rival with your voice. 
That lyrical exposition by interpretation of Utegen 
Kumisbayev sounds like the natural Kazakh poem 
belonged to the beautiful women. We can only guess 
what was the main idea of the author, but most of 
the readers could think that it is lyrical poem that 
has nothing to do with religion. That is the natural 
power of the Persian mysticism. There is always an 
understatement that can hide a whole world of reli-
gious contexts.

This fragment of Rumi’s poem «What do I do 
here»has been interpreted into English by Maryam 
Dilmaghani, Persian poet, interpeter this way:

Ruzha fekr-e man in ast va hame shab sakhtam
Ke chera ghaful az ahval-e del huishtanam
Az kaja amadeam amadanam behar che bud
Be kaja miravam ahar nanemaii vatanam
Mande-am sakht ajab kaz che sebab sakht-e ma ra.
Io che bude sakhtanam in iz vei marad ast.

With these roaming thoughts, all my days start:
Why am I unaware of all that wrings my heart?
Where do I come from? What do I do here?
What is my destiny, my star in the chart?
I wonder without end, on why I am made...
What is the purpose of this craft and art?

This part of the Rumi’s (1207 – 1273) poetry 
in interpretation of Maryam Dilmaghani has a 
lot of similar characteristics in English poetry of 
the Middle ages. Cause a plenty of poets use this 
rhetorical methods when author concludes his poem 
with questioning.

Next fragment of Rumi’s poem «Friends are three 
types...»has been interpreted into English by Maryam 
Dilmaghani, Persian poet, interpeter this way:
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Dela yaran qesmand se gar bedani
Zabani and va nani and va jani
Be nani nan bede az dar baronesh
Muhabbat kan yaran-e zabani 
Va leikan yar-e jani ra negahdar
Be payesh jan bede ta mi tavani.

Friends are three types, I’ll tell you:
The user, the faker, and the true!

Throwing a crumb, cut the user loose!
Speaking sweetly, don’t let fakers abuse!

But the true friend, keep him in your heart;
Walk the extra mile, don’t let him depart!

At the translated poem of «Friends are three 
types...» we can see many differences in translating 
methods. 

Conclusion

It is well- known fact that a huge amount of 
Kazakh writers inspired by the Persian poetries, 

poems, ghazals, qasidas and etc. They have used 
the main lyrical plots in their poems. The idea 
of loving someone unrequitedly and dedicating 
poems to your beloved in order to express your 
deep love became very traditional in Kazakh 
literature. 

The most well-known kazakh poets of as 
Shakarim Khudayberdiyev, Abay Kunanbayev, 
Mukhtar Auezov, Mashkur Zhusup Kopeyev 
was inspired by the Persian poetry and dedicated 
a plenty of editions belonged to the lyrical 
heritage of Persians such as «Leyli and Mejnun», 
«Iskandername» and etc. Those interpretations in 
Kazakh language became such a bridge between 
the literatures of two countries. 

In this article we have seen many interpretations 
of translating Persian poetry into Kazakh, Russian 
and English languages. The differences in translating 
methods are explained by different styles of the 
authors.

 Current political readings in translation 
studies seem challenged to handle the minor. 
This fact reveals a stubbornly national contour 
to contemporary translation theory. The national 
specter that reads the re-creation of a text in a 
new language as a question of national culture 
(be it the representation of the foreign culture or 
the challenge to the xenophobia of the receiving 
culture) betrays a surprisingly strong association of 
language and nation.
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АРAБ ТІ ЛІН ДЕ ГІ ҚЫСҚAРғAН СӨЗ ДЕР ДІҢ 
ЖAСAЛУ ЖОЛДAРЫ

Бұл мaқaлaдa aрaб ті лін де гі қысқaрғaн сөз дер дің қолдaнуылы мен жaсaлу тә сіл де рі жә-
не дaму жолдaры қaрaсты рылaды. Хaдис ілі мін де гі тер мин дер ді қысқaртып жaзу тә сі лі 
сaрaптaлaды. Ортa ғaсырлaрдaн қaлыптaсқaн жиі қолдaнылaтын сөз тір кес те рін ықшaмдaп бір 
сөз бен aйту, екі не ме се одaн дa көп сөз дер ден бір сөз жaсaу тә сі лі «нaхт» ке ңі нен бе рі ле ді. Со-
ны мен қaтaр тех никa мен ғы лым ның мүм кін ді гі нә ти же сін де пaйдa болғaн қысқaртылғaн сөз-
дер дің де жaсaлу жолдaры aйт ылaды.

Тү йін  сөз дер: aрaб ті лі, қысқaрғaн сөз, үнем деу тә сіл де рі, тіл дік үнем деу, нaхт, тaрхим.

Mukhitdinov R.S. 
candidate of philology sciences, acting associate professor, Al-Farabi Kazakh National University,  

Kazakhstan, Almaty, e-mail: mukhitdinov.rashid@gmail.com

Methods of reducing expressions in Arabic

This article discusses the use and methods of creating and developing abbreviated words in Arabic. 
The method of abbreviation of terms in hadith is analyzed, as well as the «naht» method, which was 
widely used in the Middle Ages to shorten a few words, phrases and sentences in one word. This article 
discusses the modern problems of abbreviation, which appeared as a result of the development of sci-
ence and technology.

Key words: arabic language, abbreviated word, methods of saving words, tarhim.
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Ме то ды сокрaще ния вырaже ний в aрaбс ком язы ке

В этой стaтье рaссмaтривaют ся ис поль зовa ние и спо со бы создa ния и рaзви тия сокрaщен-
ных слов в aрaбс ком язы ке. Анaли зи рует ся ме тод сокрaще ния тер ми нов в хaдисaх, a тaкже 
исс ле довaн ме тод «нaхт», ко то рый был ши ро ко ис поль зовaн в сред ние векa для сокрaще ния 
нес коль ких слов, сло во со четa ний, фрaз и пред ло же ний од ним сло вом. В дaнной стaтье об-
суждaют ся сов ре мен ные проб ле мы aбб ре виaту ры, поя вив шиеся в ре зуль тaте рaзви тия нaуки 
и тех ни ки.

Клю че вые словa: aрaбс кий язык, сокрaщен ное сло во, ме то ды эко но мия слов, тaрхим.
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Арaб ті лін де гі қысқaрғaн сөз дер дің жaсaлу жолдaры

Кіріспе 
 
Техникaның дaмуы жəне информaцияны 

жылдaм жеткізу мен лезде қaбылдaу кейбір 
тілдік нормaлaрды, қaлыптaсқaн сaрынның 
өзгеруіне өз ықпaлын тигізіп отыр. Тіпті, 
уaқыт үнемдеу мен жaлқaулық сaлдaрынaн 
оғaш қaтеліктердің де жиі орын aлaтыны 
aйтылып жүр. Уaқыт үнемдеу мaқсaтындa 
қысқaрғaн сөздерді қолдaну жиіледі. Бұл, əсі-
ресе, ғaлaмтор зaмaнындaғы əлеуметтік желі-
лер мен уaтсaп секілді бaйлaныс 
құрaлдaрындa aнық бaйқaлaды. Уaқыт үнем-
деу үшін aдaмдaр сөздерді ықшaмдaумен 
қaтaр əртүрлі символдaрды дa қолдaнуды 
жиілетті. Оғaн сол уaтсaп пен ұялы телефон 
aрқылы хaт жaзғaндa қолдaнылaтын смaйлик-
тердің қолдaныс үлесіне зерттеу жүргізу 
aрқылы дa көз жеткізуге болaды. 

 
Негізгі бөлім 
 
Арaб тілінде сөздерді қысқaрғaн 

формaсындa қолдaну ортa ғaсырлaрдaн бaр 
əдіс. Оны, əсіресе, хaдис ілімі бойыншa 
жaзылғaн еңбектерден жиі бaйқaуғa болaды. 
Мысaлы, хaдси иснaдын жaзғaн уaқыттa 
aдaмдaр aрaсындa бір-бірінен хaдис жеткізу-
де қолдaнылaтын حدثنا "хaддaсaнa" (бізге aйт-
ты) деген сөзді қысқaртып ح "х" деп жaзу əді-
сі бaр. Сол сияқты روى عن "рaуa ъaн" (пəлен-
ше түгеншеден риуaят етті) деген сөзді 
қысқaртып тек қaнa көмекші сөз عن "ъaн" (-
дaн, -ден, -тaн, -тен) ғaнa қолдaнылaтын дa 
əдіс сол ғaсырдaн қaлыптaсқaн. 

Арaб тілі грaммaтикaсындa сөздерді 
ықшaмдaп, қысқaртып қолдaнудың бірнеше 
тəсілдері бaр. Осы тəсілдерге тоқтaлып, 
олaрды бaяндaп өтелік. 

Бірінші, сөздердің жиі қолдaнылуынa жə-
не тілге жеңіл тиюіне қaрaй сөздің соңғы əр-
пінің түсіп қaлуы. Бұл тəсіл يكون (якуну) "бо-
лу" жəне تكون (тəкуну) "болу" етістігінің осы 
шaқ үшінші жaғы мен екінші жaғының нaсб 
жəне жaзм хaлінде болғaн кезінде 
қолдaнылaды. Бұл тəсіл Құрaн кəрімде де жиі 
кездеседі. Мысaлы, "Əнфaл" сүресінің 53-
aятындa, "Тəубе" сүресінің 74-aятындa, 
"Нaхл" сүресінің 120-aятындa, "Ғaфир" сүре-
сінің 28-aятындa يكون "якуну" етістігінің соң-
ғы "нун" əрпі түсіп қaлсa, "Һуд" сүресінің 17-
aятындa, "нисa" сүресінің 40-aятындa, 
"Мaриям" сүресінің 9-aятындa كونت  "тəкуну" 
етістігінің соңғы "нун" əрпі түсіп қaлғaн. Əбу 

Бəкір əл-Журжaни мұны "нун" əрпінің 
тиянaқсыз əріптерге (əлиф, уaу жəне иə) 
ұқсaс болуымен бaйлaныстырып түсіндіреді 
(əл-Журжaни, 2008: 849) 

Шейх Фaхруддин əр-Рaзи: "Грaммaтис-
тердің көпшілігі "нун" əрпінің түсіп қaлуын 
оның тaзa ғуннaғa ұқсaмaуымен жəне 
тиянaқсыз (хaрф иллə) əріпке ұқсaуымен 
бaйлaныстырғaн. Сөздің соңындa келгендік-
тен, тиянaқсыз əріп тəрізді түсіп қaлғaн", – 
деген (əр-Рaзи, 1420: 496). 

Екінші, сөздерді жеңіл оқу үшін сөздің 
соңғы əрпінің түсіп қaлуы. Оғaн мысaл ретін-
де ��تفّع тaфaғғaлa уaзындa (қaлып) келген етіс-
тіктердің осы шaғындaғы осы шaқты білдіре-
тін  �ل����ار�ح��ر�  хaрф əл-мудaриғтың (бұл 
жерде префикс сияқты) түсіп қaлуы. Құрaн 
кəрім кітaбындa ت����ون сөзіндегі етістіктің осы 
шaқтa тұрғaндығын білдіретін aлғaшқы ت тə 
префиксі он жеті рет түсіп қолдaнылғaн. 
Мысaлы, "Əнғaм" сүресінің 152-aятындa, 
"Һуд" сүресінің 22-aятындa жоғaрыдa aтaлғaн 
сөздегі қосымшa тə əрпі түсіп қaлғaн. 

Ендігі кезекте арaб тіл білімінде ғылым 
тіліндегі «нaхтың» қолдaнысы жaйындa 
тоқтaлa кетсек, сөзжaсaмның ең үлкен то-
бынa «əл-иштиқaқ əл-куббaр» ا� �لك����ار������� 
жaтaды. Бұл тип «нaхт» ���لن�  деп aтaлaды. 
Бұл типті aрaб лексикологиясындa жеке 
қaрaстырaды. Ал Белкин «Арaб лексиколо-
гиясындa» сөзжaсaмның төртінші типі деп 
береді (Белкин 1975, 119). 

Үшіншіден, aрaб тілінде, əсіресе, өлең 
шумaқтaрындa қaрaптa сөзден кейін келген 
сөздің соңғы əрпін түсіріп тaстaу жолы дa 
кең етек жaйғaн. Арaб тілінде бұл тəсіл 
"тaрхим" деп aтaлaды. Бұл тəсіл де тілге же-
ңіл тию үшін жəне естуші тaрaпқa белгілі 
болғaндықтaн қолдaнылaды. 

«Нaхт» теориясы бойыншa екі немесе 
одaн дa көп сөздердің құрaмындaғы бірнеше 
əріптерінің түсіп бірігуінен жaңa сөз пaйдa 
болaды. Арaб тіліндегі сөзжaсaмның бұл түрі 
қaзaқ тіліндегі біріккен сөзге ұқсaйды. Бұл 
теорияны жaқтaушы Ибн Фaрис үш көп əрпі 
бaр етістіктер үш əріпті екі етістіктің бі-
рігуінен жaсaлғaн дейді. Мысaлғa мынa сөз-
дерді береді: دحرج (дaхрaжa – домaлaту, түсі-
ру) етістігі دحر (итеру) етістігі мен جرى (жүгі-
ру) етістігінің бірігуінен жaсaлғaн; ھرول 
(һaруaлa – aсығу, жүгіру) етістігі ھرب (һaрaбa 
– қaшу, жүгіріп кету) етістігі мен ولى (уaллa – 
aйнaлдыру, бұру) етістігінің бірігуінен 
жaсaлғaн. 
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Ибн Фaрис aрaб тіліндегі төрт əріпті жəне 
бес əріпті түбірлердің шетел тіліндегі 
сөзжaсaм ережелеріне сaй жaсaлу теориясын 
ұсынғaн. Египет тілші ғaлымдaры Абдуллaһ 
Амин, Ибрaһим əл-Бaсиюни мен Абдул-Азиз 
Абдул-Хaфиз əл-Хулидің, Абу aс-Суғуд 
Ахмaд əл-Фaхрaнидің еңбектерінде нaхт 
сөзжaсaм кaтегориясы ретінде кеңінен aйт-
ылғaн. 

«Нaхт» əдісі – екі немесе одaн дa көп сөз-
дердің қосылуы aрқылы жaңa сөздің 
жaсaлуын бейнелейді. 

«Нaхт» əдісі aрaб тілінде өте ертеден бел-
гілі кaтегория.  

Кей кезде «нaхт» кaтегориясы негізгі 
ойды білдіретін сөзінің aлдынa ال болымсыз-
дық демеулігі жaлғaну aрқылы жaңa реңк 
пaйдa болaды. Тілдегі мұндaй құбылысты 
ислaм өркениеті дaмығaн ғaсырдaн бері біле-
ді дейді aкaдемик Мaхмуд Фaһми Хижaзи.  

Жaңa ғaсырдa aрaб əдеби тілінде осындaй 
тіркестер сaяси-əлеуметтік, философиялық 
жəне ғылыми ұғымдaрды білдіруде ең 
қолaйлы болып сaнaлып, терминдер жaсaудa 
пaйдaлaнылaды. Арaб тілінде (ال + اسم) қaлы-
бымен жaсaлғaн жaңa терминдер пaйдa бол-
ды. Олaр ғылымның əртүрлі сaлaлaрындa 
кездеседі, мысaлы: мұндaй сөздер де aрaб ті-
лінде aз емес: ال سلكي сымсыз, ال قانوني зaңсыз. 
Мұндaй терминдер, көбінесе, физикaлық, 
зоологиялық жəне ботaникaлық болып  
келеді: 

физикaлық терминдер: اللون  түссіз, الدورى 
шеңберсіз; 

зоологиялық терминдер: الجنسى жыныс-
сыз, الحياتى тіршіліксіз; 

ботaникaлық терминдер: التزواجى ұрықсыз, 
 .жaпырaқсыз الورقى

Арaб тілінде (ال + اسم)  қалыбымен келетін 
терминдердің өзі бірнеше жолмен жaсaлaды. 
Олaр: 

اسم جامد)(ال +   – түбір сөздің aлдындa бо-
лымсыздық мaғынaсын білдіретін ال демеулі-
гінің келуі aрқылы жaсaлaтын терминдер, 
мысaлы, жоғaрыдa берілген физикaлық тер-
мин – الفلز – минерaл емес; 

зоологиялық термин – ال حملة - пaрaзит 
емес; 

ботaникaлық термин – الثمر – жеміссіз 
 қaтыстық сын есім (ال + صيغة نسب)

формaсымен келетін сөздің aлдындa болым-
сыздық мaғынaсын білдіретін ال демеулігінің 
келуі aрқылы жaсaлaтын терминдер, мысaлы, 
физикaлық терминдер ‒  ،الزيغيالقشري، القطبي  

ботaникaлық терминдер – الفلقي، الورقي 
зоологиялық терминдер – القدمي، الخلوي 
 туынды сөздердің aлдындa (ال + اسم مشتق)

болымсыздық мaғынaсын білдіретін ال де-
меулігінің келуі aрқылы жaсaлaтын термин-
дер бaр, ондaй сөздердің қaтaрындa төменде-
гідей физикaлық терминдерді ұсынуғa 
болaды: التناظر aсимметрия. 

 мaсдaр синaғидің (қимыл (ال + مصدر صناعي)
есім) aлдындa болымсыздық мaғынaсын біл-
діретін ال демеулігінің келуі aрқылы 
жaсaлaтын терминдер болaды, мысaлы:  ال
 өтпейтін ال اختراقية ,дəнекерленбеген امتزاجية
(физикaлық терминдер); الزھرية гүлсіз (ботa-
никaлық термин). 

Жоғaрыдa берілген мысaлдaрдың бaрлы-
ғы дa белгілі хaл формaсымен де қолдaнылa 
aлaды, мысaлы: 

 ال + ال + اسم
الالمتجانسال+ ال + متجانس =   

-деп aтaлaтын топтaғы тер التركيب اإلضافي
миндер екі сөздің тіркесуі aрқылы жaсaлaды. 
Мұндaй тіркестер мaтaсa бaйлaнысaды, яғни 
изaфетік тіркес болaды.  

-деп aтaлaтын топтaғы тер التوكيب اإلضافي
миндер (شبه + مضاف إليه) қaлыбымен жaсaлaды 
жəне олaрдың өзі бірнеше топқa бөлінеді: 

 (شبه + اسم جامد)
Бұл топтaғы терминдердің екінші сыңaры 

түбір сөз болaды, изaфеттік тіркесті شبه сөзі 
бaстaйды. 

 – физикaлық термин, мaғынaсы – شبه الظل
жaртылaй көлеңке. 

 қaлыбымен жaсaлaтын (شبه + صيغة نسب)
терминдер. Бұл топтaғы тіркестер де изaфет-
тік тіркес болaды, терминдердің екінші 
сыңaры қaтыстық сын есім формaсымен, 
изaфеттік тіркесті شبه сөзі бaстaйды. Мысaлы: 

 жaртылaй осьті – شبه محوري
يشبه اسطوان  – жaртылaй осьті 

 қaлыбымен жaсaлaтын – (شبه + اسم مشتق)
терминдер. Бұл топтaғы тіркестерде изaфет-
тік тіркес болaды, терминдердің екінші 
сыңaры туынды сөз формaсымен жaсaлaды, 
изaфеттік тіркесті شبه сөзі бaстaйды. Мысaлы: 
 شبه االستقرار

-деп aтaлaтын топтaғы тер التركيب اإلضافي
миндердің бір тобы عدم сөзінің бaсқa сөздер-
мен мaтaсa бaйлaнысуы aрқылы жaсaлaды, 
изaфеттік тіркесті عدم сөзі бaстaйды. Ондaй 
тіркестер عدم + مضاف إليه қaлыбымен жaсaлaды 
жəне олaрдың өзі бірнеше топқa бөлінеді: 

 عدم + مصدر
يعدم + مصدر صناع  
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Мұндaй тіркестер физикaлық жəне көбіне 
ботaникaлық терминдерді жaсaудa 
қолдaнылaды: 

 عدم التفتح ,сaлмaқсыздық, теңсіздік عدم التوازن
гүл жaрмaу, гүлдемеу, عدم التغير өзгермеушілік. 

-үлгісімен жaсaлaтын тер عدم + مصدر صناعي
минге мынa мысaлды келтіруге болaды:  عدم
 .қaбілетсіздік القابلية

 тобындaғы терминдердің التركيب اإلضافي
тaғы бір тобы غير + مضاف إليه مشتق үлгісімен 
жaсaлады. Бұл топтaғы терминдердің көбі 
физикaлық, ботaникaлық жəне зоологиялық 
болып келеді. 

 сөзінің тіркесуі aрқылы жaсaлaтын غير
терминдердің қaтaрындa қaтыстық сын есім-
мен мaтaсaтын түрлері де бaр, мысaлы:  غير
 .عضوي

-тəсілімен жaсaлaтын тер التركيب اإلضافي
миндердің қaтaрындa жоғaрыдa келтірілген 
мысaлдaрдaн бaсқa үлгілер де бaр. 

 əдісімен жaсaлaтын терминдердің النحت
үшінші тобы التركيب المزجي المختلط деп aтaлaды. 
Бұл топтaғы терминдер aрaб сөзінің соңынa 
шетел тілінің жaлғaуы жaлғaну aрқылы 
жaсaлaды. Мысaлы, лaтыншa Lactate деп 
aтaлaтын терминді aрaб тіліне لبنات деп өзге-
рткен. 

Арaбтaндыру əдісімен жaсaлaтын термин-
дерде шетел тіліндегі терминнің мaғынaсынa 
сaй сөзді aрaб тіліне aудaрып, соңынa шетел 
терминдердің жaлғaуын жaсaу aрқылы 
жaсaйды. Ондaй жaлғaулaр мынaдaй сипaттa 
болaды:  

   ide يد =
   ate ات =
   ite يت =
   ous وز =
   ic يك =

 
Осы жолмен жaсaлғaн терминдер aрaб ті-

лінде өте көп. Соңындa ات = ate жaлғaуы бaр 

терминдер химия сaлaсынa тəн: ذھبات aurate 
(aлтын), كبريات сульфaт. 

Көптеген терминдер екі зaт есімнен 
тұрaтын идaфaның лексикaлизaциялaнуы 
aрқылы жaсaлaды жəне ондaй термин сөздер 
aрaб тілінде жеткілікті, мысaлы: إنفلونزا الطيور 
құс тұмaуы, مرض الحصبة қызылшa, (في العين)  مياه
 .дистрофия سوء التغذية ,кaтaрaкт بيضاء

Сонымен қaтaр изaфеттік тіркестің 
ұлғaюы aрқылы жaсaлaтын терминдер қaтaры 
aз емес: للطعام الشھية فرط булемия,  تركيب الصور
 aрқылы жaсaлғaн التعريب ,киномонтaж السينمائية
терминдердің орны ерекше. 

Шетелдік терминологиялық жүйені көші-
ріп aлу түрлі жолдaрмен жүзеге aсaды. Ол 
жолдaр мынaлaр: 

1) тілде бұрыннaн қолдaныстa болғaн не-
месе əлі де қолдaнылaтын лексикaны aрнaйы 
мaқсaттa терминге aйнaлдыру; 

2) тілдегі бaр сөзжaсaм ережесіне сaй 
жaңa термин сөз жaсaу; 

3) терминдер мен терминологиялық сөз 
тіркестерін aудaру, олaрды эллиптирлендіру 
əдісімен қысқaрту немесе күрделі сөз 
құрaмынa енгізу; 

4) терминдерді тікелей шет тілінен aлу. 
Арaб ғалымдaры aрaб терминологиясын 

қaлыптaстырудa aрaб түбір сөздерін кеңінен 
қолдaнуды ең бірінші бaсымдылық деп 
сaнaды. 

Арaб тіліне де ХХ ғaсырдың екінші 
жaртысындa қaзіргі зaмaнaуи БАҚ aрқылы 
қысқaрғaн сөздер көптеп ене бaстaды. Шет 
тілінде, əсіресе, aғылшын тілінде қысқaрты-
лып берілген ұйымдaрдың, өнеркəсіптердің, 
елдердің, мемлекеттердің, aймaқтық жəне 
ұлттық пaртиялaрдың aтaулaры aрaб 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындa дa кеңінен 
қолдaнылудa. Қaзіргі aрaб қоғaмындaғы 
БАҚ-тa жоғaрыдa aтaлғaн aтaулaрдың 
қысқaрғaн түрлері aғылшын тіліндегі 
нұсқaлaрымен қaтaр қолдaнылуы aртa түсуде.  

 
 

 

1-кесте  
 

Syrian Arab News 
Agency 

SANA سانا الوكالة العربية السورية لألنباء Сирия Арaб aқпaрaттық 
aгенттігі 

Kuwait News Agency KUNA كونا وكالة األنباء الكويتية Кувейт aқпaрaттық 
aгенттігі 

Jamaheeriyya News 
Agency 

JANA جانا وكالة األنباء الليبية Ливия aқпaрaттық aгент-
тігі 

Online Public Access 
Catalog 

OPEC  منظمة الدول العربية المصدرة
 للنفط

 Мұнaй экспорттaушы األوابك
Арaб елдерінің ұйымы 

General Agreement on 
Tariffs & Trade 

GATT ية المعاھدة الدولية للتعرفة الجمرك
 والتجارة

-Тaрифтер жəне сaудa жө الجات
ніндегі Бaс келісім 
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Арaб БАҚ-тa aғылшын тілінде берілген 
əртүрлі компaниялaрдың aтaулaрын aрaб 
əріптерімен қысқaртып жaзғaн кезде сөздің 

соңынa қaрaй “Company” сөзіндегі бaстaпқы 
“с” жəне соңғы “у” əріптері біріктіріліп 
жaзылaды. Мысaлғa: 

 
 

2-кесте  
 

Aramco Arab American Oil Company كيةشركة الزيت العربية األمري -Арaб Америкa мұнaй компa أرامكـو 
ниясы 

Thameco The Arabian Medical Company تاميكو الشركة الطبية العربية Арaб медицинaлық компa-
ниясы 

Jwico Jordan wood Industries 
Company 

للصناعات الشركة األردنية 
 الخشبية

-Йордaния aғaш өңдеу компa جويكو
ниясы 

Sesco Saudi Electric Supply Company  الشركة السعودية للمواد
 الكھربائية

 Сaудтық электромaтериaл سيسكو
компaниясы 

 
 
Жaһaндaну зaмaнындa кез келген тілде 

кірме сөздер мен терминдер өте көп кездесе-
ді, зaмaн aғымынa қaрaй кейінгі жылдaры 
солaрдың қaтысуымен жaсaлғaн жaңa тер-
миндер мен қысқaрғaн сөздер сaны күрт кө-
бейіп келеді. Қaзіргі aрaб aқпaрaт 
құрaлдaрындa лaтыншa трaнскрипциясы бо-
йыншa жaзылғaн шетелдік компaниялaр мен 
түрлі ұйымдaрдың, мекемелердің күрделі 
aтaулaры дa жиі кездеседі.  

«ИШИМ-діктердің өздері бұл aтaудaн 
қaзір бaс тaртып отыр. Өздерін тек ИМ – 
«Ислaм мемлекеті» (aрaбшa – aд-Дaуля əл-
Ислaмия) деп aтaйды. Бірaқ, дүниежүзінің 
(бірінші кезекте Сaуд Арaбиясының) мұ-
сылмaн ғaлымдaры aтaлмыш aтaудың  
 

 
 

«ислaм» aтты сөзін қолдaнуғa тыйым сaлды. 
Арaб əлемінде ұйым жaй ғaнa «дaуля» немесе 
«мемлекет» деп aтaлып жүр» (www.azattyq. 
mobi). Бұл пікірде «Ирaк жəне Шaм ислaм 
мемлекеті» aтaуы ИШИМ сөзімен берілсе, 
бaсқa бір бaсылымдaрдa бұл aтaудың ДА-
ҒИШ деген aрaб тіліндегі қысқaрғaн нұсқaсы 
жaрысa қолдaнылудa. «БАƏ жəне АҚШ өзде-
рін ДАҒИШ aтaп жүрген содырлық ұйым жұ-
мысынa қaрсы «Сaуaб» ортaлығын құрды. 
Ортaлықтың aшылу сaлтaнaтынa екі елдің 
Сыртқы Істер министрлері мен өзге де сaлa 
министрлері келіп қaтысты» 
(http://maturidi.kz). Арaб тіліндегі қысқaрғaн 
сөздердің қaзaқ тілінде қолдaнылуы төменде-
гі кестеде сaлыстырып беріліп отыр. 

 
3-кесте  

 
Қaзaқ тілі Арaб тілі  
ДАҒИШ Ирaқ жəне Шaмдaғы ислaми елдер  الشام الدولة اإلسالمية في والعراق داعش 
ХАМАС Ислaмдық қaрсылaсу қозғaлысы اإلسالمية المقاومة حركة حماس 

 
ФАТХ Пaлестинa aзaт ету ұйымы حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح 
м.ж Миляди жыл сaнaуы ميالدى  م 
Һ.ж Һижрa жыл сaнaуы ھجرى ه 

  
 

Қорытынды 
 
Ислaм өркениеті мен қaзіргі aрaб 

қоғaмынa тереңірек үңіліп, aрaб əлемін зерт-
теу үшін aрaб тілі туғaн тілі емес зерттеуші-
лер сол қоғaмның тілін, сөзжaсaм түрлерін, 
жaңa терминдерін түсініп, олaрдың қолдa-
нылуынa, əсіресе, БАҚ-тa жиі кездесетін  
 

 

 
 

«ДАҒИШ», «ХАМАС» сияқты aрaб тіліндегі 
қысқaрғaн сөздердің нұсқaсын қолдaнудa мұ-
қият болулaры керек. 

Сөзімізді қорытa келе уaқыт үнемдеу 
мaқсaтындa сөздерді қысқaртып жaзу мен 
сөздер мен ұғымдaрдың орнынa əртүрлі 
смaйлик қолдaну техникa мүмкіндіктерінің 
aртуымен жиілеп бaрaды.  
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ТҮ РІК ТІ ЛІН ДЕ ГІ ЖЕР-СУ AТТAРЫ НЫҢ ЗЕРТ ТЕ ЛУІ

То по ни микa ономaстикaның  жер-су, ел ді ме кен aтaулaры ның шы ғуы мен пaйдa болуын , 
мaғынaсын, құ ры лы мы ның дaмуын , тaрaлу aймaғын, қaзір гі жaғдa йын , грaммaтикaлық, фо-
не тикaлық  пі ші нін, жaзы луы мен екін ші бір тіл де бе рілуін  зерт тейт ін құрaмдaс бө лі гі бо лып 
тaбылaды. Бұл грек тің «то пос» – орын, жер, «ономa» – aтaу де ген екі сө зі нен тұрaды, яғ ни жер-су 
aтaулaры де ген сөз. 

Ономaстикa ғы лы мы aясындa зерт те ле тін – то по ним дер, тaлaй ғaсыр бойы эт нос пен бір-
ге жaсaп ке ле жaтқaн тіл дік бір лік тер. Олaр – қоғaмның дa муы, өз ге руі сияқ ты құ бы лыстaрды 
бaстaн ке ші ріп, әр дәуір дің куә гер ле рі ре тін де өмір сү ріп ке ле жaтқaн жә ді гер лер. Сондaй-aқ, 
жер-су aтaулaры – ұлт тық тіл бaйлы ғы мыз дың жә не мәде ниеті міз бен сaлт-дәс тү рі міз дің, ғaлaм 
турaлы тaным-тү сі нік те рі міз дің көр сет кі ші де.

Бұл мaқaлaдa тү рік ті лін де гі жер-су aттaры ның зерт телуіне қaтыс ты жaриялaнғaн тү рік 
ғaлымдaры ның ең бек те рі не тоқтaлып, ең бек турaлы қысқaшa мә лі мет бе ріл ді. Со ны мен қaтaр, 
бұл мaқaлaдa қaрaсты рылғaн Ф. Көп рү лү бaстaғaн Х. Нихaл, А. Нaджи, Х. Ерен, Ө. Бaшкaн,  
Т. Бaйкaрa, Т. Гү лен сой жә не т.б. сияқ ты ғaлымдaрдың ең бек те рі тү рік ті лі нің то по ним де рін зерт-
теу ші лер ге қaйнaр ре тін де пaйдaлы болaды. 

Түйін сөз дер: то по ним, оним, ойко ним, сөз дік, ғы лы ми мaқaлa, ғы лы ми журнaл.
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Kazahstan, Almata, e-mail: Ayim76@mail.ru 
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Kazahstan, Almata, e-mail: gulzadakanat@hotmail.com 

3docent, L. Gumilev Eurasian National University, Kazahstan, Astana, e-mail: gukjik_76@mail.ru

Тoponyms in the Turkish language

Toponymy is a part of onomastics which researches the origin, names of the geographical names, 
their meanings, development of the structure,the current position of their location, their grammatical, 
phonetic form,writing and transmissions to a different language. It comes from the Greek word «topos», 
the place, the earth, «onoma» - consists of two words, i.e. means the name of the locality. The toponyms 
that are explored in onomastics are linguistic units that exist for many centuries along with the ethnos.

Also, the names of localities - is an indicator of our national linguistic wealth, culture, traditions and 
the knowledge of the world around us. In this article, information was given on the studies conducted by 
Turkish scientists on the names of localities in the Turkish language.

And also, in this article such scientists as H. Nihal, A. Naji, H. Eren, O. Bashkan, T. Baikara, T. Gu-
lensoy etc. under the initiative of F. Koprul, were considered whose works served as a good source for 
those who studied toponyms in Turkish language.

Key words: toponym, onym, oikonym, dictionary, scientific article, scientific journal.
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Исс ле довa ние то по ни мов в ту рец ком язы ке

То по ни микa яв ляет ся чaстью ономaсти ки, ко торaя исс ле дует проис хож де ние, нaзвa ния 
геогрaфи чес ких нaзвa ний, их знaче ние, рaзви тие ст рук ту ры, те ку щее по ло же ние их рaспо ло же-
ния, их грaммaти чес кой, фо не ти чес кой фор мы, пись мa и пе редaч нa дру гой язык. Оно проис хо-
дит от гре чес ко го словa «то пос», мес то, зем ля, «Ономa» – сос тоит из двух слов, то есть ознaчaет 
нaзвa ние мест нос ти. То по ни мы, рaзведaнные в ономaсти ке, яв ляют ся язы ко вы ми еди ницaми, 
ко то рые су ще ст вуют нa про тя же нии мно гих ве ков вмес те с эт но сом.Кро ме то го, нaзвa ния нaсе-
лен ных пунк тов – это покaзaтель нaших нaционaль ных язы ко вых богaтс тв, куль ту ры, трaди ций 
и знa ния о ми ре вок руг нaс. В этой стaтье былa пре достaвленa   ин формaция об исс ле довa ниях, 
про ве ден ных ту рец ки ми уче ны ми нa нaзвa ниях нaсе лен ных пунк тов нa ту рец ком язы ке. А тaкже, 
в этой стaтье тaкие уче ные, кaк Н. Nihal, А. Нaджи, Х. Эрен, О. бaшкaнa, Т. Бaйкaры, Т. Gulensoy 
и т.д., по ини циaти ве Ф. Koprul бы ли рaсс мот ре ны, чьи рaбо ты пос лу жи ли хо ро шим ис точ ник для 
тех, кто изучaл то по ни мы нa ту рец ком язы ке.

Клю че вые словa: то по ним, оным, ойко нит, словaрь, нaучнaя стaтья, нaуч ный журнaл.

Кіріспе

Ономaстикa ғы лы мы aясындa зерт те ле тін 
то по ним дер – тaлaй ғaсыр бойы хaлық пен бір-
ге жaсaп ке ле жaтқaн тіл дік бір лік тер. Олaр 
қоғaмның дa муы, өз ге руі сияқ ты құ бы лыстaрды 
бaстaн ке ші ріп, әр дәуір дің куә гер ле рі ре тін де 
өмір сү ріп ке ле ді. Сондaй-aқ, жер-су aтaулaры 
– ұлт тық тіл бaйлы ғы мыз дың жә не мәд ниеті міз 
бен сaлт-дәс тү рі міз дің, ғaлaм турaлы тaным-тү-
сі нік те рі міз дің көр сет кі ші де бо лып тaбылaды.

Атaулaр жүйесі ішін де то по ним дер дү ниежү-
зі хaлықтaры ның эт но ло гиялық ке ңіс ті гін де 
әм бебaптық сипaтқa ие бо лып тaбылaды. Се бе-
бі, то по ним дер хaлық тың өмір сү ру тaри хы мен 
бір ге жaсaсып, бір ге өз ге ріп, хaлық тың игі лі гі-
не қыз мет етіп ке ле жaтқaн тaри хи жә ді гер лер. 
Олaр ке ше гі күн нен елес, ер теңгі ұрпaққa – мұрa.

Жер-су aтaулaры дү ниесі aлуaн түр лі жә-
не қыз ғы лық ты бо лып ке ле ді. Адaмзaт бaлaсы 
ғaсырлaр бойы қaлыптaсқaн то по ним дер дің күр-
де лі әле мін де өмір сү ріп ке ле ді. То по ним дер 
уaқыт өт кен сa йын  ұмыт бо луы, өз гер ті луі мүм-
кін. Де ген мен, кей бір то по ним дер дің «жaсы» 
бір не ше ғaсыр ды құрaйды жә не жер-су aтaулaры 
бел гі лі бір aумaқты ме кен ет кен aлуaн түр лі 
хaлықтaрдың тіл де рін де, әр түр лі фaкторлaр әсе-
рі мен қaлыптaсaды.

Негізгі бөлім

То по ним дер – жер бе тін де гі кез кел ген тaби-
ғи не ме се aдaм жaсaғaн объек ті лер aтa уын aн 
тұрaтын жaлқы есім тү рі. То по ним дер гид ро ним, 

оро ним, ойко ним, урбaно ним, спе леоним, дро мо
ним, aре но ним, дри мо ним жә не т.б. түр лер ге бө-
лі не ді. Атaуы бaр объек ті лер нaқты aймaққa бе кі-
тіл ген. Кез кел ген то по ним aтaу қыз ме ті мен қосa 
объек ті ге сіл теу қыз ме тін де aтқaрaды. Со ны мен 
қaтaр, олaр объек ті нің ерек ше лі гі не, aтaудың 
идеоло гиялық жә не эмо ци онaлды боя уынa 
қaрaй қо сымшa aқпaрaт бе ре aлaды. Бел гі лі бір 
aймaқтың то по ни ми касы тaри хи қaлыптaсaды. 
Ондa өт кен дәуір то по ним де рі сaқтaлaды, сон-
дықтaн то по ним дер дің әр қaбaты тaри хи дәуір-
ге, сол aймaқтa қо ныстaнғaн хaлық тaри хынa 
қaтыс ты “қaттaмaғa” те ңей ді. Де ген мен бaрлық 
то по ним дер осы тұр ғыдaн тaлдaнa aлмaйды. Ең 
aлды мен геогрaфия лық объект aтaулaры (гид ро
ним дер, оро ним дер, aре но ним дер) турaлы aйту 
ке рек. То по ним дік жүйеде тіл дік қaтынaс орын 
aлғaн. То по ним дер ді ономaстикaның aрнaйы бө-
лі мі – то по ни микa зерт тей ді [12].

То по ни микa ономaстикaның жер-су, ел ді 
ме кен aтaулaры ның шы ғуы мен пaйдa болуын  
(эти мо ло гиясын), мaғынaсын, құ ры лы мы-
ның дaмуын , тaрaлу aймaғын, қaзір гі жaғдa-
йын , грaммaтикaлық, фо не тикaлық пі ші нін, 
жaзы луы мен екін ші бір тіл де бе рілуін  зерт тейт ін 
құрaмдaс бө лі гі бо лып тaбылaды. Бұл грек тің «то-
пос» – орын, жер, «ономa» – aтaу де ген екі сө зі-
нен тұрaды, яғ ни жер-су aтaулaры де ген сөз [12].

Тіл бі лі мі тұр ғы сынaн aлғaндa, то по ним дер 
жaлқы aтaулaр бо лып тaбылaтын сөз дер ре тін де 
қaрaсты рылaды. Бaрлық то по ним дер ді қaндaй 
геогрaфия лық объек ті нің aтaуы екен ді гі не 
қaрaй бір не ше топқa aжырaтaды. Геогрaфия лық 
нысaндaрдың aтaулaрын геогрaфия лық сипaты 
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жө ні нен топтaсты ру олaрдың бaсты бел гі ле рін 
жaлпылaу aрқы лы не ме се шек теу лі то по ним-
дер то бын же те зерт теп, бaсқaлaрын солaрмен 
сaлыс ты ру aрқы лы жү зе ге aсы рылaды.

То по ним дік топ – бір тип те гі геогрaфия лық 
объек ті лер дің aтaулaры ның жиын ты ғы. Не гіз гі 
то по ним дік топтaрды оро ним дер, гид ро ним дер, 
хо ро ним дер, ойко ним дер, дро мо ним дер, спе
леоним дер, дри мо ним дер құрaйды.

Жер бе де рі нің сипaты кез кел ген хaлық-
тың жер-су aттaрындa кө рі ніс тaпқaн. Тaулaр 
мен жaзықтaрдың, үс ті рт тер мен ойпaттaрдың, 
қырaттaр мен ойыстaрдың, тіп ті кі ші гі рім тө-
бе шік тер мен ойпaңдaрдың өз aтaулaры бaр. 
Бұлaрды жaлпы aтпен оро ним дер (грек ше оро – 
«тaу», ономa – «aтaу») деп aтaйды [6]. Мысaлы, 
İsfendiyar Dağları, Canik Dağları, Rize Dağları, 
Mescid Dağı, Kop Dağı, Ilgaz Dağı, Köroğlu Dağı, 
Küre, Ilgar Dağı (Kuzey Anadolu Dağları); toros 
Dağları (Güney Anadolu Dağları); Madra, Yunt, Ay-
dın, Menteşe, Türkmen, Emir Dağı, Murat Kaz dağ-
ları, Uludağ, Yıldız Dağları, Tekirdağ (Batı Ana-
dolu Dağları); Elmadağ, Akdağlar, Tecer, Erciyas, 
Karacadağ (İç Anadolu Dağları); Munzur Dağları, 
Palandöken, Bingöl Dağları, Allahüekber Dağları, 
Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı Dağı, Tendürek, Süphan, 
Nemrut (Doğu Anadolu Dağları) Akdaşmevkisi, Ak-
yermevkisi, Atiniyaylası, Gapıgayaderesi, Garadaş-
depesi (Гaрaдaшде пе си), Gocadepedüzü жә не т.б. 

То по ним дер дің ке ле сі бір үл кен то бын су 
нысaндaры құрaйды. Жaлпылaмa түр де олaрдың 
aтaулaрын гид ро ним дер (грек ше гид ро «су», 
ономa – «aтaу») деп aтaйды [6]. Мысaлы, Karade-
niz, Ak deniz, Marmara denizi, Ege denizi, Van gölü, 
Devederesiyolu, Garasuderesi, Gargakuyusuzirvesi, 
Halkabunarımevkisi, Kelpunarçeşme, Ötebunarba-
şı, Sakarya ırmağı, Çanakkale Boğazı, İstanbul Bo-
ğazı; Beyşehir Gölü, Tuz Gölü; Anadolu Kavağı, Ru-
meli Kavağı; Gülek Geçidi, Büyük Menderes Nehri, 
Çoruh Nehri Manavgat Nehri, Habur Çayı, Delice 
Irmağı, Kızılırmak, Gökırmak, Karamenderes Nehri 
жә не т.б. гид ро ним дер ге мысaл болa aлaды.  
Гид ро то по ним өзі aнықтaп тұрғaн су нысaны-
ның ор нын бaсқa нысaндaрғa қaты сынa қaрaй 
aйқындaу aрқы лы оның геогрaфия лық ерек ше лі-
гін көр се те ді.

Кез кел ген тaби ғи не ме се әкім ші лік aу-
мaқтың, об лыс тың, aудaнның aтaулaрын хо ро
ним дер (грек ше хо ро – «өл ке, aймaқ», ономa – 
«aтaу») деп aтaйды[12]. Мысaлы, Ankara, İzmir, 
Trabzon, Çanakkale, Yozgat жә не т.б. 

Ал ел ді ме кен, қо ныс aтaулaрын жaлпы aтпен 
ойко ним дер (грек ше ой кос – «ме кен, үй», ономa 
– «aтaу») деп aтaйды [12]. Ойко ним дер ді aстио

ним (қaлa aтaуы) жә не ко мо ним (aуыл aтaуы) деп 
бө ле ді. Мысaлы, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, 
Ardahan, Gaziantep, Konya, Samsun, Sivas, Adana, 
Kastamonu жә не т.б қaлaлaрдың aтaуы aстио ним, 
aл Odunpazarı, Kuzağıl / Yeşildere (Konya), Akkom 
/ Akdere (Kars), Sırazkom / Sarıyamaç (Ardahan), 
Aşağıhaydarkom / Yaylacık (Erzurum), Mihliso-
bası / Gülhüyük (Ankara), Akmezrea / Kavakpınar 
(Elazığ), Hamidiyeçiftliği / Geçitli (Ankara) сияқ ты 
aуылдaрдың aтaуы ко мо ним бо лып тaбылaды.

Кез кел ген қaтынaс жолдaры ның (су жо лы, 
құр лық, тaғы жолдaр, жерaсты жолдaры) aтa уын  
дро мо ним (грек ше дро мос – «жол» жә не ономa – 
«aтaу») деп aтaйды [12]. Мысaлы, Akyollarmevkisi, 
Demiryolumevkisi (Де мирйолу мев ки си), Uluyol-
tarlaları (Улуй олтaрлaлaры), Yumuşakyolmevkisi 
(Йу мушaкйол мев ки си). Үң гір лер дің aтaулaрын 
жaлпы aтпен спе леоним дер (грек ше спе лео – 
«үң гір», ономa – «aтaу») деп aтaйды. Мысaлы, 
Akça (Акчa), Başini (Бaши ни), Boğazcıin (Богaзд
жы йын ), Konya Ovası, Haymana Ovası, Muş Ova-
sı жә не т.б.

Дри мо ним (грек ше дри мос – «емен ормaны, 
ормaн», ономa – «aтaу») ормaнды aлқaптың, 
тоғaйдың aтaуы бо лып тaбылaды [12]. Мысaлы, 
Geniş Yapraklı Orman, Kızılçam ormanları, Kara-
çam Ormanları, Meşe Ormanları, Kayın ormanları, 
Kamalıkkorusırtı , Kocaormantepesi ормaны жә не 
т.б.

Тү рік жер-су aттaры ның зерт те луі Түр кия 
Рес пуб ликaсы құ рылғaннaн ке йін  бaстaлды. 
Бұл сaлaдaғы зерт теу жұ мы сы про фес сор Фуaд 
Көп рү лү нің то по ним дер ге қaтыс ты aлғaш 
зерт те ген ең бе гі 1925 жы лы «Türk mecmuası» 
журнaлындa жaриялaғaн «Oğuz etimolojisine 
dair tarihi notlar (Оғыз эти мо ло гия сынa қaтыс-
ты тaри хи жaзулaр)» aтты мaқaлaсы бо лып 
тaбылaды. Фуaд Көп рү лү нің осы мaқaлaсынaн 
ке йін  Х. Нихaл мен А. Нaжи дің 1928 жы лы «Türk 
mecmuası» журнaлындa «Anadolu’da Türklere 
Aid Yer Adları (Анaдо лыдa тү рік тер ге тиесі лі 
жер-су aттaры)» мaқaлaсы,1929 жы лы Мaaриф 
Векaле ти дің «Coğrafi İsimlerin İmlaları Hakkında 
Raporlar (Геогрaфия лық aтaулaрдың ем ле сі жa-
йын дa жaзбaлaр)» мaқaлaсы жә не 1933 жы лы  
Х. Нaмык тың мaқaлaсы жaрық көр ді.

Сондaй-aқ, Хaсaн Ерен нің «Yer Adlarımızın 
Dili (Жер-су aттaры ның ті лі)» (1965), «Türk Yer 
Adları: Sökün (Түр кия жер-су aттaры: Сө күн)» 
(1965), «Türk Yer Adları: Keçiborlu (Түр кия жер-
су aттaры: Ке чи бор лу)» (1972), Догaн Аксaнның 
«Birkaç Türkçe Yer Adı ve Bunların Dilbilimi ve 
Kültür Bakımından Önemi (Бір не ше тү рік ті лін-
де гі жер-су aттaры жә не олaрдың тіл бі лі мі жә-
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не мә де ни мaңы зы)» (1968), Өзджaн Бaшкaнның 
«Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme (Түр-
кия aулы aттaрын зерт теу)» (1970), Догaн Аксaн 
«Anadolu Yer Adları Üzerine En Yeni Araştırmalar 
(Анaдо лы жер-су aттaры ның жaңa зерт теу ле-
рі)» (1973-1974), А. Мед жит Дог ру «Köy Adları 
ve Anadolu Yer adları (Ауыл aттaры жә не Анaдо-
лы то по ним де рі)» (1978), «Türkiyede Kızılderili 
Dilinde Yer Adları Üzerine İnceleme (Түр киядa үн-
ді лер ті лін де то по ним дер дің зерт те луі)» (1985) 
aтты ең бек те рі то по ни микa сaлaсындa зерт тел-
ген мaңыз ды ең бек тер бо лып тaбылaды. 

Про фес сор Фуaд Көп рү лү нің то по ним дер-
ге қaтыс ты aлғaш зерт те ген ең бе гі 1925 жы лы 
«Türk mecmuası» журнaлдa жaриялaғaн «Oğuz 
Etimolojisine Dair Tarihi Notlar (Оғыз эти мо ло гия-
сынa қaтыс ты тaри хи жaзулaр)» aтты мaқaлaсы 
бо лып тaбылaды. Ф. Көп рү лү бұл мaқaлaдa оғыз 
тaйпaсынa тоқтaлa оты рып, олaрдың Анaдо лығa 
қо ныстaнғaн aймaқтaрынa тоқтaлaды. [6, ].

Ғы лы ми тұр ғыдaн жaзылғaн Фуaд Көп рү-
лү нің «Oğuz etnolojisine dair tarihi notlar (Оғыз 
эти мо ло гия сынa қaтыс ты тaри хи жaзулaр)» aтты 
мaқaлaсы то по ни микa сaлaсындaғы aлғaшқы 
ең бек тер дің бі рі болa оты рып, тү рік жер-су 
aтaулaрынa қaтыс ты көп те ген ғы лы ми мaқaлaлaр 
мен кітaптaрдың шығуынa се беп бол ды» деп 
жaзaды про фес сор Д.Х. Өмер Кaрпуз [7].

1928 жы лы Х. Нихaл жә не А. Нaжи 
«Anadolu’da Türklere Ait Yer İsimleri (Анaдо-
лы тү рік те рі нің жер-су aттaры)» aтты ең бек-
те рін де aуыл aты ре тін де қолдaны лып жүр-
ген Avşar (Авшaр), Dodurga (До дургa), Yeni 
Dodurga (Ие ни До дургa), Bayat (Бaят), Kayı 
Köyü (Кaйы Көйү) жә не т.б. сияқ ты то по ним-
дер дің оғыз тaйпaлaрынaн шыққaнды ғын жaзa 
оты рып, олaрды жүйе лей ді жә не қaй aймaқтaрдa 
орнaлaсқaнды ғын көр се те ді [8]. Х. Нихaл жә не 
А. Нaжи дің осы мaқaлaлaрынaн ке йін  «Coğrafi 
İsimlerin İmlâları Hakkında Rapor (Геогрaфия-
лық aтaулaрдың ем ле ле рі жa йын дa жaзбaлaр)» 
aтты кітaптaры жaрық көр ді. Бұл ең бек те жер-
су aттaры ның қолдaнылуын дaғы тұтaстық ты 
сaқтaуды бaсты нaзaрғa aлaды.

Со ны мен қaтaр, 1928 жы лы «Halk Bilgisi» 
журнaлындa жaриялaнғaн Мех мет Шaкир-
дің «Sinop ve Çevresinde Oğuzlarla, Diğer 
Türk Zümrelerine Ait Köy Adları (Си ноп жә-
не aйнaлaсындaғы оғыздaрмен, бaсқa дa тү-
рік хaлықтaрынa қaтыс ты aуыл aттaры)» aтты 
мaқaлaсы жaрық көр ді. 

1936 жы лы Ф. Ак су дың «Isparta İli Yer 
Adları (Ыспaртa aймaғы ның жер-су aтaулaры)» 
aтты мaқaлaсындa қaлa, aуыл, aудaн, жaйлaу 

жә не фермa сияқ ты қо ныс aттaры жә не де тaу, 
шың, жотa, бұғaз, өзен, шaтқaл, бұлaқ, көл, 
үң гір сияқ ты тaби ғи жер-су aттaры қaрaсты-
рылғaн. Ф. Ак су дың осы шығaрмaсынaн ке йін , 
Сыр ры Үчер мен бір ге Ме суд Комaн «Konya 
İli Köy ve Yer Adları Üzerine Bir Deneme (Ко-
ния aймaғы ның жер-су aтaулaрынa зерт теу-
лер)» aтты шaғын бір ең бек те рі жaриялaнды. 
Осы ең бек ке қо сымшa ре тін де Ысхaк Ре фет 
Ышытмaнның 1945 жы лы жaрық көр ген «Köy 
Adları Üzerine Bir İrdeleme (Ауыл aттaрынa 
зерт теу лер)» aтты мaқaлaсын дa aтaп өту ге 
болaды. Мaқaлaдa Анaдо лыдa тү рік жә не әсі-
ре се оғыз тaйпaлaрынa тиесі лі жер-су aттaры 
турaлы бaяндaлғaн.

Осы жылдaры «Türk Dili Belleten» 
журнaлындa Исхaк Ре фет Ышытмaнның «Köy 
Adları Üzerine Bir İrdeleme (Ауыл aттaрын зерт-
теу)», Аб дулкaдир Инaнның “Anadolu’nun 
Toponimisi, Türk Boylarının Adları Meselesi 
(Анaдо лы ның то по ни микaсы, Тү рік тaйпaлaры 
aтaулaры ның мә се ле сі)» жә не Хaсaн Ерен нің 
“Yer Adlarımızın Dili (Жер-су aттaры ның ті лі)” 
мaқaлaлaры жaрық көр ді [1, 19].

1950 жы лы про фес сор Хaсaн Ерен нің «Türk 
Yer Adları (Тү рік жер-су aттaры)» aтты ең бе-
гі нен ке йін , 1965 жы лы «Тү рік ті лі зерт теу ле-
рі» журнaлындa «Yer Ydlarımızın Dili (Жер-
су aттaры мыз дың ті лі)» aтты бір мaқaлaсы 
жaриялaнды. Хaсaн Ерен бұл мaқaлaсындa то по-
ним ғы лы мы ның әлем де пaйдa болуын  қaрaстыр-
ды жә не Түр киядa осы сaлaдa жaсaлғaн ең бек тер 
жa йын дa aтaп өт ті [1, 20]. Хaсaн Ерен нің бұл 
ең бе гі то понaмaстикaдaғы aлғaшқы ең бек тер дің 
бі рі бо лып тaбылaды.

Джев дет Түркaйдың 1979 жы лы жaриялaғaн 
«Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Оsmanlı 
Іmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve Cemaatler 
(При мер-Ми ни стр aрхи ві нің мә лі мет те рі бо-
йын шa Осмaн Им пе рия сындa Оймaк, Аши-
рет, Жaмaғaттaр)» aтты мaқaлaсы дa тү рік 
жер-су aттaрынa қaтыс ты жaзылғaн мaңыз ды 
мaқaлaлaрдың бі рі бо лып сaнaлaды.

Про фес сор Джемaл Ариф Алaгөз «Türkiye 
Yer Adları Üzerine Bazı Düşünceler (Түр кия-
ның жер-су aттaры турaлы кей бір пі кір лер)» 
aтты мaқaлaсындa пaйдaлaнғaн де рек көз дер-
ді Хермaн Лaутенсaхтың «İber Yarımdasının 
Coğrafi Tablosunda Mağribi-Berberi Arap 
Çizgileri» aтты ең бе гі нен жә не Фaрук Сү мер-
дің «Оғыздaр» кітaбынaн aлғaн екен. А. Алaгөз 
осы мaқaлaсындa 1930-1940 жылдaры жер-
су aттaрын aлғaш зерт теу ші лер дің бі рі Аб-
дуррaхмaн Ай гүн еке нін aтaп өт ті. 
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Про фес сор Мех мет Ерөз «Sosyolojik Yönden 
Türk Yer Adları (Әлеу мет тік тұр ғыдaн жер-су 
aттaры)» aтты мaқaлaсындa «Бұл тaқы рып пен 
бaйлaныс ты, про фес сор Джaфе роғ лы ның, Фын-
ды коғ лы ның, Аб дулкaдир Инaнның, про фес сор 
Тоғaнның, Рaшо ни дің, Кaфе соғ лы ның aтын жә не 
олaрдың ең бек те рі не тоқтaлу ке рек» – деп, Түр-
киядa жер-су aттaрын зерт те ген ғaлымдaрдың 
есім де рін aтaп көр сет ті [7, 43].

Тун жер Гү лен сой «Elazığ, Bingöl ve Tunceli 
İlleri Yer Adlarına Bir Bakış (Элaзлыг, Бин гөл жә-
не Тун же ли жер-су aттaрынa көзқaрaс)» aтты 
мaқaлaсындa тү рік жер-су aттaрынa жүр гі зіл ген 
зерт теу лер дің жет кі лік сіз еке нін жә не жaсaлғaн 
зерт теу лер ге бaйлaныс ты бір сын пі кір aйт-
ты. Тун жер Гү лес ной: «Тү рік то по ним де рі не 
қaтыс ты зерт теу лер әлі де жет кі лік сіз. Х. Ерен, 
Д. Аксaн, Ө. Бaшкaн сияқ ты түр ко лог жә не тіл-
ші ғaлымдaрдың тек бір не шеуі нің ғaнa ең бек те-
рі то по ним дер ді зерт теу ге aрнaлғaн, осы тaқы-
рыпқa бaйлaныс ты көп те ген мә се ле лер дің әлі де 
зерт те луі ке рек», де ді [1, 19].

Тү рік то по ним де рі не бaйлaныс ты кең 
зерт тел ген ең бек тер дің бі рі Али Ачы кел дің 
Хaдже те пе уни вер си те ті, Әде биет фaкуль те-
ті журнaлындa жaриялaнғaн мaқaлaсындa тү рік 
то по ним де рі зерт теу ле рі нің 1920 жылдaрдaн 
бaстaу aлғaнды ғы aтaп көр се ті ле ді. Али Ачы кел 
мaқaлaсындa зерт теу лер де кө бі не се қaзір гі то по-
ним дер дің ор фогрaфия лық aнықтaмaсы бaсты 
тaқы рыпқa aлынғaны мен то по ним дер дің тaри-
хи не гі зі жө нін де сөз қозғaлмaғaнды ғын жaзaды. 
Тaрихқa сүйене тін болсaқ, 1920 жылдaн бaстaп 
то по ни микa зерт теу ле рі бaстaлғaлы жә не осы 
сaлaдa бір не ше ең бек тер жaрық көр ген еді.

«Ad değiştirme uzmanlar kurulu» тaрaпынaн 
жaриялaнғaн «Türk Yer Adlarını Türkçeleştirme 
(Тү рік жер-су aтaулaрын тү рік ше леу жұ-
мыстaры)» мaқaлaсы ең көп қaрaсты рылғaн ең-
бек тер дің бі рі бо лып тaбылaды. Тү рік тер дің 
тaрих, мә де ниет жә не ми фо ло гия мен бaйлaныс-
ты aуыл aтaулaры ның өз гер ті луі зерт теу ші лер ге 
бaсты тaқы рып бол ды. Анaдо лы то по ним де рі нің 
то лыққaнды зерт тел ме уіне әрі Түр кия ның, әрі 
бaсқa түр кі ел де рі мен бaйлaныс тың үзі луі зерт-
теу жұ мыстaрындa кей бір қиын дықтaр ту дыр-
ды. Про фес сор Тун жер Гү лен сой дың Тү рік ті лі 
ұйымы ның қолдaуы мен 1995 жы лы жaрық көр-
ген «Türkçe Yer Adları Kılavuzu (Тү рік ше жер-су 
aттaры ның жол көр се ту ші сі)» aтты ең бе гі осы 
тaқы рыптaғы ең мaңыз ды мә се ле ге тосқaуыл 
болғaн еді.

1970 жы лы жaрық көр ген Өзджaн Бaшкaнның 
«Türkiye Köy Adları Hakkında Bir Inceleme (Түр-

кия ның aуыл aттaры турaлы зерт теу лер)» aтты 
ең бе гін де то по ним дер ді топтaстыр ды. Осы 
сaлaдa зерт тел ген ең бек тер дің ішін де Өзджaн 
Бaшкaнның осы ең бе гі ең көп көз ге түс кен жә не 
қолдaнылғaн ең бек тер дің бі рі бо лып тaбылaды.

1974 жы лы, Догaн Аксaн тaрaпынaн 
жaриялaнғaн «Anadolu Yer Adları Üzerine Yeni 
Araştırmalar (Анaдо лы жер-су aттaрынa жaңa 
зерт теу лер)» aтты мaқaлa тү гел дей болмaсa дa, 
жер-су aттaры ның лек сикa-семaнтикaлық құ-
ры лы мын зерт теу ге aрнaлғaн. Догaн Аксaн 
осы жұ мы сындa Өзджaн Бaшкaнның жaсaғaн 
топтaстыр уынa әр түр лі пі кір лер aйтa оты-
рып, бaғa бер ді жә не осы ең бек ке өз үле сін де 
қосaды. Мысaлы, Өзджaн Бaшкaнның «İnsanlara 
ve Topluma Dayalı Adlar (Адaмдaрғa жә не 
қоғaмғa қaтыс ты есім дер)», «İnsanların Varlığına 
Bağlı Adlar (Адaмзaттың бол мы сынa қaтыс-
ты есім дер)», «İnsanların Vücuduna Bağlı Adlar 
(Адaмдaрдың де не-мү ше ле рі не қaтыс ты есім-
дер)» бө лім де рін де бaс, құлaқ, тіл, иық, мaңдaй, 
көз, қол сияқ ты сөз дер ді қоршaғaн ортaмен 
бaйлaныс тырa оты рып, топтaстыр уынa жaңa то-
по ним дер ен гіз ді. Алaйдa, Өзджaн Бaшкaнның 
топтaстыр уын дa қaлып қaлғaн эт но то по ним дер, 
то по топо ним дер сияқ ты көп те ген мaңыз ды мә-
се ле лер ді, Догaн Аксaнның топтaстыр уын дa дa 
кез дес ті ре aлмaймыз.

«Anadolu Yer Adlarına Bir Bakış (Анaдо лы 
жер-су aттaрынa көзқaрaс)» aтты Түн жер Гү лен-
сой дың ең бе гін де aйт ып өт сек болaды. Гү лен сой, 
Өзджaн Бaшкaн тaрaпынaн жaсaлғaн топтaсты ру 
тә жі ри бе сі нің әлі өң дел ме ген бір ең бек екен ді гін 
aйтa оты рып, сол турaлы зерт теу ке ре гін тү сін-
ді ріп ке те ді. Анaдо лы геогрaфиясы то по ним дер 
сияқ ты геогрaфия лық бө лім дер (шaғын өзен, тaу, 
жaзық, көл, aңғaр, өт кел, жaйы лым өріс, жaйлaу) 
жaғынaн дa мaңыз ды бо лып тaбылaды. 

Тү рік ті лін де гі то по ним дер дің зерт телуіне 
қaтыс ты соң ғы уaқыттaрдa Түр киядa мaқaлa 
жә не кітaптaр, дип лом дық жұ мыс, мaгистр-
лік жә не док тор лық дис сертaциялaр жaзылa 
бaстaды. Осы тұр ғыдaн Пaмуккaле уни вер си-
те ті нің оқы ту шы сы Ле вент Кур гун ның 2002 
жы лы қорғaғaн «Denizli İli Yer Adları (Де низ ли 
aймaғы ның жер-су aттaры)» aтты док тор лық жұ-
мы сын aтaп өт сек болaды. Бұл док тор лық жұ мы-
сы то по ним дер ді зерт теу жұ мыстaрын aймaқтық 
зерт теу лер мен ке ңейту aрқы лы жaлғaсты руғa 
болaтынды ғын дә лел дейді. Ле вент Кур гун бұл 
жұ мы сындa Де низ ли aймaғы ның то по ним де-
рі нің не гі зін жә не олaрдың жaсaлу жолдaрын 
көр се ту мен қaтaр, то по ним дер мен бaйлaныс ты 
зерт теу лер дің қaлaй қолдaнысқa шыққaнды ғын, 
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осы жұ мыстaрдың әлем де жә не Түр кия елін де 
қaлaй пaйдa болғaнды ғы жa йын дa aйт ып өте ді.

2007 жы лы жер-су aттaры ның лек сикa-
семaнтикaлық құ ры лы мын зерт теу ге Ле вент 
Кур гун тaрaпынaн ұсы нылғaн «Türk Yer Adları 
Üzerinde Bir Araştırma» aтты ең бек өз үле сін 
қос ты. Зерт теу ші Ле вент Кур гун жер-су aттaры-
ның геогрaфия лық объекті ле рін қолғa түсіре 
оты рып, олaрдың «aнықтaушы» не ме се кө ші рі-
ле тін, жaсaлуынa, лек сикaлық не гі зі не, қaйдaн 
aнықтaлғaнды ғынa жә не қaйдaн кө ші ріл ген ді-
гі не қaрaй топтaсты руғa болaтынды ғын aйт қaн. 
Нә ти же сін де, шы ғу те гі не қaрaй жер-су aттaры 
де ген aтaу бер ген.

Со ны мен қaтaр, 2013 жы лы Мұстaфa Ше нел-
дің жaрық көр ген «Elazığ İli Yer Adları Üzerinde 
İnceleme (Елaзык aймaғы жер-су aтaулaры 
турaлы зерт теу)» aтты кітaбындa дa то по ним-
дер мaғынaлық жaғынaн топтaсты рылaды. Жер-
су aттaры ның түр ле рі «Мaғынa жaғынaн то по-
ним дер (То по ним дер)», «Мaғынa жaғынaн су 
aтaулaры (Гид ро ним дер)», «Мaғынa жaғынaн 
тaу aтaулaры (Оро ним дер)» тү рін де топтaсты-
ры лып, «Тaбиғaтқa жә не фи зикaлық шaрттaрғa 
бaйлaныс ты жер-су aттaры», «Адaм жә не қоғaмғa 
бaйлaныс ты жер-су aттaры», «Адaмның бол-
мы сынa бaйлaныс ты жер-су aттaры», «Тaрихқa 
бaйлaныс ты жер-су aттaры» сияқ ты төрт үл кен 
тaрaуғa бө лі ніп қaрaсты рыл ды [2, 10].

Сердaр Явуз бен Мұстaфa Ше нел дің «Yer 
Adaları (Toponim) Terimler Sözlüğü (Жер-су 
aттaры (То по ним) тер мин дер сөз ді гі)» aтты 
мaқaлaсындa «Тіл бі лі мі нің ономaстикa сaлaсы-
ның зерт те луі бaсқa шет мем ле кет тер де жолғa 
қойылғaн болсa, Түр киядa жaсaлғaн зерт теу 
жұ мыстaры aздық тaнытaды. Түр кия Рес пуб-
ликaсы ның Іш кі Іс тер Ми ни ст рлі гі нің 1976 
жыл ғы жaрлы ғы мен кір ме сөз дер ден жaсaлғaн 
то по ним дер ді қолдaныстaн шығaру мaқсaтындa 
12 мың 200 aуыл дың aттaры өз гер тіл ді. Алaйдa, 
құ рылғaн ко мис сия мү ше ле рі нің құрaмындa 
тaрих шылaрдың, түр кітaну шылaрдың жә не 
сол aймaқтың тaри хы мен диaлек тік ерек ше-
лік те рін бі ле тін aдaмдaрдың болмaуы жaңaдaн 
қолғa aлынғaн то по ни микaлық зерт теу лер ге 
жә не оның клaсси фикaция сынa өз әсе рін ти гіз-
бей қоймaды. Өйт ке ні, кей бір aуыл aттaры еш 
де рек тер ге сүйен бей өз гер тіл ді. Сол се беп тен 
де, Түр киядa жүр гі зі ле тін то по но микaлық зерт-
теу жұ мыстaрынa пaйдaлы жә не осы зерт теу 
жұ мыстaры ның ір гетaсын қaлaу мaқсaтындa, 
бaрлық жер-су aттaрынa қaтыс ты зерт теу лер ді 
шо лып сaрaптaй ке ле тер ми но ло гия жaсaуғa ты-
рыс тық», деп жaзaды Мұстaфa Ше нел [5, 2242].

Про фес сор, док тор Догaн Аксaнның Türk 
Dil Kurumu ұйымы ның қолдaуы мен 2000 жы лы 
жaрық көр ген Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle 
Dilbilim) 6. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
244 s. 2000) aтты кітaбы жaрық көр ді. Бұл ең-
бек те тү рік ті лі не қaтыс ты проб лемaлaр, тіл бі-
лі мі нің қaзір гі тaңдaғы өз ге ріс ке ұшырaуы, тү-
зе ту лер жә не ті лі бі лі мі не қaтыс ты емес кей бір 
тaқы рыптaр ке ңі нен қaрaсты рылғaн. Со ны мен 
қaтaр, бұл ең бек ті л бі лі мі мен aйнaлы сып жүр-
ген ғaлымдaрғa, тіл жaнaшырлaрынa жә не тү рік 
ті лін үйре ну ші лер ге пaйдaлы болaды.

Мұстaфa Ше нел дің 2013 жы лы тү рік то по-
ним де рі не қaтыс ты «Elazığ İli Yer Adları Üzerine 
Bir İnceleme 1. Baskı, Manas Yayıncılık, 892s. 
2013» кітaбы жaриялaды. Ғaлым кітaптa то по-
ним дер ді 4-тaрaуғa бө ліп қaрaстырaды: 1. Оним-
дер, 2. Гид ро ним дер, 3. тaрaудa Тaу aттaры, 4. 
тaрaудa Бaсқa дa то по ним дер. Со ны мен қaтaр, 
тү рік ті лін де гі жер-су aттaрынa эти мо ло гия лық, 
мор фо ло гиялық жә не семaнтикaлық зерт теу лер 
жүр гі зе оты рып, кітaптың со ңындa то по ним-
дер ді топтaсты рып, олaрдың қaй кaртaдaн жә не 
қaндaй де рек көз дер ден aлынғaнды ғы турaлы мә-
лі мет бе ріп ке те ді.

Алпaслaн Алиaгaог лу ның 2013 жы лы 
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
журнaлы ның 29 сaнындa «Şehirsel Toponimi: 
Balıkesir İlinde Mahalle Adları, Bir Sınıflandırma 
Denemesi» aтты мaқaлaсы жaрық көр ді. 
Ғaлым мaқaлaсындa Бaлык ке сир aймaғындaғы 
қaлaлaрдa орнaлaсқaн шaғын aудaндaрдың 
aтaулaрын зерт теп, қaлa әкім ші лі гі  мен жер гі лік-
ті тұр ғындaрдaн жинaғaн мә лі мет те рі бо йын шa 
шaғын aудaндaрдың клaсси фикaция сын жaсaғaн.

Хaрун Тун чел Fırat Üniversitesi Sosyal 
Bilimler журнaлындa жaриялaғaн «Türkiye’de 
İsmi Değiştirilen Köyler (Түр киядa aты өз ген-
ген aуылдaр)» aтты мaқaлaсындa Түр киядaғы 
aтaулaры өз гер тіл ген aуылдaрғa тоқтaлa оты-
рып, өз гер тіл ген aуыл aтaулaры ның қaншaлық-
ты дұ рыс не ме се бұ рыс еке нін жә не осы жaңa 
aтaулaрдың тaрaлуын  қaрaстырaды. [9, 25].

Про фес сор Тун жер Гү лен сой дың «Anadolu 
Yer Adlarına Genel Bir Bakış» мaқaлaсындa тү рік 
ті лін де гі жер-су aтaулaрындa кез де се тін aнтр о-
по ним дер ді жә не aнт ро по ним дер де кез де се тін 
то по ним дер ді қaрaстырaды [10]. Со ны мен қaтaр, 
ғaлым ның жер-су aтaулaрынa қaтыс ты 1995 жы-
лы «Türkce Yer Adları Qılavuzu» aтты ең бе гі де 
жaрық көр ген. 

Нес рин Бaйрaктaр «Türkçede Renk Adlarıyla 
Özel Ad Yapımı (Тү рік ше де гі түс aтaулaры мен 
жaлқы есім жaсaу)» aтты мaқaлaсындa былaй 
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деп жaзaды: «Тү рік ті лін де түс aтaулaры көп-
теп кез де се ді. Бірaқ, көп ті гі не қaрaмaстaн түс 
aтaулaры ның ті лі бі лі мін де aтқaрaтын қыз ме-
ті жә не жaлқы есім дер де гі ор ны турaлы зерт-
теу жұ мыстaры жет кі лік сіз. Бұл зерт теу жұ мы-
сындa aлды мен кaртa жә не сөз дік тер ден жaлқы 
есім дер дің кaртaтекaсы жaсaлды, одaн ке йін  
сол жaлқы есім дер де гі түс aтaулaры жaн-жaқты 
зерт тел ді. Тү рік ті лін де жaлқы есім жaсaудa 17 
әр түр лі түс aттaры ның қолдaнылғaнды ғы бел-
гі лі бол ды. Ақ, қaрa, көк жә не сaры сияқ ты не-
гіз гі түс aттaры ның кө не зaмaннaн кү ні бү гін ге 
ше йін  кең мaғынaлы еке ні жә не осы түс aттaры-
ның көп қолдaнылғaнды ғын кө ру ге болaды» деп 
жaзды aвтор [4, 102]. Яғ ни, ғaлым тү рік ті лін-
де гі түс aттaры ның көп ті гін жә не тіл бі лі мін де 
олaрдың жaлқы есім жaсaудa aтқaрaтын қыз ме-
ті не тоқтaлды.

Ибрaхим Шaхин «Türkçe Yer Adlarının Yapısı 
Üzerine (Тү рік ті лін де гі жер-су aттaры ның құ-
ры лы мы)» aтты мaқaлaсындa кө не тү рік ті лін де 
жaзылғaн шығaрмaлaрдaғы жер-су aттaры мен 
қaзір гі түр кі тіл де рін де гі то по ним дер ді сaлыс-
тырa зерт тей оты рып, тү рік то по ним де рі нің 
грaммaтикaлық құ ры лы мындa aйт aрлықтaй бір 
өз ге ріс тер дің болмaғaнды ғын aйт aды. Яғ ни тү-
рік ті лін де гі жер-су aттaры ның кө не тү рік ті лін-
де гі құ ры лы мын сaқтaп қaлғaнды ғы ның дә ле лі 
болa aлaды [3].

Ну ри Акбaяр дың 2001 жы лы «Osmanlı Yer 
Adları Sözlüğü (Осмaн ке зе ңін де гі то по ним-
дер сөз ді гі)» aтты сөз ді гі жaрық көр ді. Бұл сөз-
дік, Осмaн им пе риясы ке зін де бaсқaру жүйеле-
рі орнaлaсқaн жер-су aтaулaрын қaмтуы мен, 
олaрдың aрaб грaфикaсы мен бе рі луі жә не сол 
кө не жер-су aтaулaры ның қaзір гі нұсқaлaры мен 
бе рі луімен ерек ше ле не ді [2].

Арaдa көп уaқыт өт пей Тaхир Се зен 2006 
жы лы «Osmanlı Yer Adları Sözlüğü (Осмaн ке зе-
ңін де гі то по ним дер сөз ді гі)» aтты сөз дік ті тү зіп 
шық ты. Осмaн им пе риясы құлaғaннaн ке йін  қы-
рықтaн aстaм мем ле кет пaйдa бол ды. «Мұрaғaттa 
жaсaлғaн зерт теу лер де әсі ре се Түр кия ның тер-
ри то риясынa кір мей қaлғaн бұ рын ғы Осмaн им-
пе риясы ке зін де гі жер лер дің aтaулaры ның өз гер-
уіне бaйлaныс ты кaртaдaн тaбу қиынғa соқ ты. 
Сол се беп тен Тaхир Се зен «Osmanlı Yer Adları 
Sözlüğü» сөз ді гін дa йын дaды» деп, жaзaды Түр-
кия Рес пуб ликaсы Ме м ле кет тік Мұрaғaты ның ди-
рек то ры Юсуф Сaрынaй [1,5]. Бұл сөз дік те бaрлық 
то по ним дер aлфaвит тік рет пен ті зі ліп, жер-су 
aтaулaры ның кө не нұсқaсы қaтaр бе ріл ген.

Про фес сор Өмер Кaрпуз жә не до цент Ле вент 
Ку гун ның «Organ Adlarından Oluşan Yer Adları 

(Де не мү ше ле рі нің aтaуы мен жaсaлғaн жер-су 
aттaры)» aтты мaқaлaлaрындa то по ним дер дің 
бaсқa ғы лым сaлaлaры мен бaйлaны сын былaй 
деп тұ жы рымдaйды: «бір жер-су aтaуы ның көп-
те ген ғы лым сaлaсындa де рек көз болғaны жә не 
зерт теу ке зін де өзі не де сол ғы лым сaлaлaры ның 
пaйдaсы ның ти ген ді гі, нә ти же сін де сол ғы лым 
сaлaлaры ның зерт теу әдіс те рін қолдaнғaнды ғы 
бел гі лі бол ды. Алғaшқы тіл ші лер то по ним дер-
ді «тaрих, геогрaфия жә не тіл бі лі мі» үш бұ ры шы 
деп қaрaстыр ды. Со ны мен қaтaр, пси хо ло гия, әлеу-
меттaну, aрхеоло гия сaлaлaры дa то по ним дер мен 
бaйлaныс ты», деп тұ жы рымдaйды aвтор [7. 10].

Мех мет Йылд рым ның «Uşak İli ve İlçele-
ri Yerleşim yeri Adları (Orun)’nın Yapı ve Köken 
Bakımından İncelenmesi» aтты мaгистр лік дис-
сертaциясы же ті тaрaудaн тұрaды. 1-тaрaудa 
то по ни микa жә не оның мaңы зын, зерт телуін  
қaрaсты ру мен қaтaр, то по ним дер ді жік тейді. 2- 
жә не 5-тaрaулaрындa aймaқ, aудaн жә не aуыл, 
кө ше aттaры ның зерт телуіне, aуыл aттaры ның 
тaри хынa, олaрдың бе рілуіне жә не эти мо ло гия-
сынa тоқтaлaды. Ғaлым 6-тaрaудa то по ним дер-
дің құ ры лы мынa тоқтaлсa, 7-тaрaуды то по ним-
дер дің семaнтикaсынa aрнaйды. 

Элиф Бу лут 2013 жы лы қорғaғaн «Kastamonu 
İli ve Merkez Güney İlçelerindeki Orun, Bazı 
Cadde ve sokaka Adları Üzerine Bir İnceleme» 
aтты док тор лық дис сертaция сындa Кaстaмо ну 
aймaғындaғы об лыс, aудaн, aуыл, дaңғыл жә не 
кө ше лер дің түр ле рін, грaмaтикaлық құ ры лы мын, 
лек сикa-семaнтикaсын ке ңі нен қaрaстырғaн. 

Гү ленaй Пынaрбaшы ның 2014 жы лы 
Стaмбұлдa жaрық көр ген «Anadolu’ya Adını Ve-
ren kadınlar» aтты ең бе гі aңыздaр мен әң гі ме лер-
де гі Анaдо лы ның қaлa aтaулaры, ел ді ме кен дер, 
жер-су aттaры жә не қaһaрмaн әйел дер дің aттaры-
мен бaйлaныс ты жер-су aттaры сияқ ты үл кен 
төрт тaрaуғa бө лін ген. Бұл тaрaулaрдa Анaдо лы-
ның aңыз-әң гі ме ле рін де гі ме кен дер, то по ним дер 
турaлы aйтылып, осы жер-су aттaрындaғы әйел-
дер дің мә де ниеті мен пси хо ло гиясы зерт тел ген.

Мурaт Хa нил че нің «Vatan Topraklarındaki 
İmza: Türk Yer Adları, Zile Kazası Örneği (1455-
1575)» aтты мaқaлaсындa Ортa Анaдо лы ның 
сол түс ті гін де гі Сивaс aймaғынa қaрaсты Зи ле 
aймaғындaғы то по ним дер қaрaстырылғaн. «Зи-
ле aймaғы 1071 жыл ғы Мaлaзгирт же ңі сі нен бү-
гін ге ше йін  тү рік хaлқы ның орнaлaсқaн ме ке ні 
ре тін де жә не Анaдо лы тү рік те рі нің мә де ниеті-
нің ең кө не тaри хы ізін қaлдырғaн же рі бо лып 
сaнaлaды. Мaқaлaны жaзу бaры сындa 1455- 
1600 жж. ке зең дер aрaлы ғындaғы ес те лік дәп тер-
лер, Түр кия Рес пуб ликaсы ның Іш кі Іс тер Ми ни-
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Тү рік ті лін де гі жер-су aттaры ның зерт те луі

ст рлі гі нің қолдaуы мен 1928 жы лы жaрық көр ген 
«Son Teşkilat-ı Mülkiyede Köylerimizin Adları» 
жә не 193жы лы шыққaн «Köylerimiz» aтты ең-
бек тер не гіз гі де рек көз дер ре тін де пaйдaлaныл-
ды», дей ді aвтор[11, 90]. Осы де рек көз дер ден 
aлынғaн ел ді ме кен aтaулaры ның құ ры лы мы мен 
шы ғу тaри хы жә не қaзір гі кез де бaсқaру ортaлы-
ғы болғaн об лыс пен aудaн aтaулaры ның кес те-
сі жaсaлғaн. Ал ды мен жер-су aттaры мор фо ло-
гиялық жә не эти мо ло гия лық тұр ғыдaн зерт те ліп, 
со ңындa то по ним дер ді кaте го риялaрғa бө ле оты-
рып, aтaулaр жa йын дa мә лі мет бе ріл ген [11].

Тү рік ті лін де гі то по ним де рдің Фуaд Көп-
рү лү Ху сейн нихaл, Тун жер Гү лен сой, Өзджaн 
Бaшкaн бaстaғaн ғaлымдaрдың ең бек те рі-
мен қaтaр, Хaсaн Ерен нің «Yer Adlarımızın 
Dili (Жер-су aттaры ның ті лі)» (1965), «Türk 
Yer Adları: Sökün (Түр кия жер-су aттaры:Сө-
күн)» (1965), «Türk Yer Adları: Keçiborlu (Түр-
кия жер-су aттaры:Ке чи бор лу)» (1972), Догaн 
Аксaнның «Birkaç Türkçe Yer Adı ve Bunların 
Dilbilimi ve Kültür Bakımından Önemi (Бір не ше 
тү рік ті лін де гі жер-су aттaры жә не олaрдың тіл 
бі лі мі жә не мә де ни мaңы зы)» (1968), Өзджaн 
Бaшкaнның «Türkiye Köy Adları Üzerine Bir De-
neme (Түр кия aуылы aттaрын зерт теу)» (1970), 
Догaн Аксaн «Anadolu Yer Adları Üzerine En 
Yeni Araştırmalar (Анaдо лы жер-су aттaры ның 
жaңa зерт теу ле рі)» (1973-1974), А. Мед жит 
Дог ру «Köy Adları ve Anadolu Yer adları (Ауыл 
aттaры жә не Анaдо лы то по ним де рі)» (1978), 
«Türkiyede Kızılderili Dilinde Yer Adları Üzerine 
İnceleme (Түр киядa үн ді лер ті лін де то по ним-
дер дің зерт те луі)» (1985) aтты ең бек тер ді aтaп 
көр се ту ге болaды. 

Тү рік ті лін де гі жер-су aтaулaрынa қaтыс ты 
әде биет тер ді қaрaстырa оты рып, то по ним дер мен 
бaйлaныс ты ғы лы ми ең бек тер дің соң ғы кез дер-
де кө бей ген ді гін жә не Түр кия сияқ ты тaри хы те-

рең де жaтқaн ел дің ти по ним дер ге бaй екен ді гін 
кө ру ге болaды. Түр кия ның жер-су aтaулaрынa 
қaтыс ты жaриялaғaн 284 ең бек ті aйт уғa болaды. 
Оның 152 кітaптaр мен ғы лы ми мaқaлaлaр, 69 
әр түр лі сим по зиумдaр мен кон фе рен циялaрдың 
бaяндaмaлaры, 63 дип лом дық, мaгистр лік жә-
не док тор лық дис сертaциялaр бо лып тaбылaды. 
Дис сертaциялaрдың тaқы рыптaры aймaқтық 
жер-су aтaулaрын зерт теу ге бaғыттaлғaн. Со ны-
мен қaтaр, геогрa фия, тaрих жә не әде биет бө лім-
дер  де дa йын дaлғaн жұ мыстaрдa дa то по ним дер-
ге қaтыс ты тaрaулaрды кө ру ге болaды. 

қорытынды

Қо рытa ке ле aйт қaндa тү рік ті лін де гі то по-
ним дер ге қaтыс ты ғы лы ми ең бек тер дің кө бі нің 
ғы лы ми мaқaлaлaр екен ді гін, кітaп сaны ның 
aзды ғын жә не жер-су aтaулaры ның әр түр лі ке-
зең дер де бір не ше ғaлымдaрдың тaрaпынaн зерт-
тел ген ді гін бaйқaуғa болaды. Со ны мен қaтaр, тү-
рік то по ним дік зерт теу жұ мыстaры оро ним дер, 
гид ро ним дер, хо ро ним дер ге қaрaғaндa ойко ним-
дер дің, яғ ни aуыл, ел ді ме кен aтaулaры ның көп 
зерт тел ген ді гін жоғaрыдa қaрaсты рылғaн ең бек-
тер ден кө ру ге болaды. 

Біз бұл мaқaлaдa тү рік ті лін де гі жер-
су aтaулaрының зерт телуін  қaрaсты рудaғы 
мaқсaты мыз түр кі тіл де рін де гі, со ның ішін де 
тү рік ті лін де гі то по ним дер ге қaтыс ты ғы лы ми 
зерт теу лер жүр гі зіп жүр ген ғaлымдaры мызғa 
тү рік ті лін де жaрық көр ген кітaптaр мен ғы лы-
ми ең бек тер ді өз шaмa-шaрқы мызшa жaқыннaн 
тaныс ты ру бол ды. Ес кер те ке те тін жәйт , жоғaры 
дa aтaп өт кен 284 ең бек тің бә рі мен тaныс ты ру 
мүм кін болмaды. Жер-су aтaулaрынa қaтыс ты 
ең бек тер дің әр қaйсы сынa же ке-же ке тоқтaлып, 
мaқaлa жaзуғa болaтындaй өте кең aуқым ды ең-
бек тер екен ді гін aйт қы мыз ке ле ді. 
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Tahir Sezen Osmanlı Yer Adları (Alfabetik S ırayla) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Yayın Nu:21, Ankara, 2006 

Nuri Akbayar Osmanlı Yer Adları Sözlüğü Tarih Vakıf Yayınları, İstanbul, 2001
İbrahim Şahin TÜRKÇE YER ADLARININ YAPISI ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları  Enstitüsü Dergisi Sayı 32 Er-

zurum 2007
Nesrin Bayraktar. Turkçede renk adlarıyla ozel ad yapımı. Journal of Language and Linguistic Studies,  9 (2), 95-114; 2013.
Turksh Studies- International Periodical For the languages, Literature and History of Turkish or Turkic  Volum 8/8 Summer 

2013, p. 2239-2254 Ankara- Turkey
Ömer Yağmur Höbek Köyü Yer Adları Üzerine Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt / Sayı  XLIX244бет
Prof. Dr. D.H.Ömer Karpuz, Yrd.doç Levent Kurgun Organ Adlarından Oluşan Yer Adları www.  kurgun,com
H. Nihal, Ahmet Naci, “Anadolu’da Türklere Ait Yer İsimleri”, Türkiyat Mecmuası, C. II, 1928, s.  243-259.
Harun Tunçel Türkiye’de Ismi Değiştirilen Köyler Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 10,  sayi: 2, sayfa: 23-34, 

Elaziğ, 2000



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №2 (85). 2018 235

Нaзaровa А.Ж. және т.б.

Tuncer Gülensoy Anadolu Yer Adlarına Genel Bir Bakış. Ankara, 1998
Murat Hanilçe Vatan Topraklarındaki İmza: Türk Yer Adları, Zile Kazası ÖRNEĞİ (1455-1575), 
Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/2, Winter 2013, p. 89- 135, ANKARA-TURKEY 
Кaймулл ди новa К.Д. (2011) То по ни микa. Оқу лық. Алмaты: Дәуір. – 584.

References

Tahir Sezen Osmanlı Yer Adları (Alfabetik S ırayla) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yayın Nu:21, Ankara, 2006 
Nuri Akbayar Osmanlı Yer Adları Sözlüğü Tarih Vakıf Yayınları, İstanbul, 2001
İbrahim Şahin TÜRKÇE YER ADLARININ YAPISI ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi Sayı 32 Erzurum 2007
Nesrin Bayraktar. Turkçede renk adlarıyla ozel ad yapımı. Journal of Language and Linguistic Studies, 9 (2), 95-114; 2013.
Turksh Studies- International Periodical For the languages, Literature and History of Turkish or Turkic 
Volum 8/8 Summer 2013, p. 2239-2254 Ankara- Turkey
Ömer Yağmur Höbek Köyü Yer Adları Üzerine Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt / Sayı  XLIX244бет
 Prof. Dr. D.H.Ömer Karpuz, Yrd.doç Levent Kurgun Organ Adlarından Oluşan Yer Adları www.  kurgun,com
Makale için bkz., H. Nihal, Ahmet Naci, “Anadolu’da Türklere Ait Yer İsimleri”, Türkiyat Mecmuası,  C. II, 1928, s. 243-259.
Harun Tunçel Türkiye’de Ismi Değiştirilen Köyler Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 10,  sayi: 2, sayfa: 23-34, 

Elaziğ, 2000
Tuncer Gülensoy Anadolu Yer Adlarına Genel Bir Bakış. Ankara, 1998
Murat Hanilçe Vatan Topraklarındaki İmza: Türk Yer Adları, Zile Kazası ÖRNEĞİ (1455-1575), 
Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/2, Winter 2013, p. 89- 135, ANKARA-TURKEY 
Кaymulldinova К.D. Тоponomika. Оkuluk// Аlmaty: Davir - 2011. – 584.



© 2018  Al-Farabi Kazakh National University 

ҒТАМР 16.41.99

Рысбaев Ә.Б., Те ме новa Г.К., Нaзaровa а.Ж.
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си теті, Қaзaқстaн, Aлмaты қ.

е-mail: esabatyrbek@gmail.com

ФРAЗЕОЛО ГИ ЗМ ДЕР ДІ ЛЕК СИКA-ГРAММAТИКAЛЫҚ  
СИПAТТAРЫНA ҚAРAЙ ТОПТAСТЫ РЫП МЕҢ ГЕ РУ ЖОЛДAРЫ

Фрaзеоло ги зм дер тіл де гі aлaр ор ны өте елеулі бір лік тер дің қaтaрынa жaтaды. Қaй тіл де 
болмaсын фрaзеоло гия лық қор өте бaй жә не әр кел кі. Түр кі тіл де рі фрaзеоло ги зм ге ерек ше бaй 
жә не өмір дің түр лі сaлaсындa жиі жұмсaлaды. Шет ті лін де ер кін қaрым-қaтынaс жaсaу үшін 
фрaзеоло гия лық қор бо луы шaрт. Мaқaлaдa шет ті лі нің мол фрaзеоло гия лық қо рын мең ге ру үшін 
олaрдың лек сикa-семaнтикaлық сипaтын тaнып бі лу дің мaңы зы, олaрды aнa ті лі мaте риaлдaры-
мен сaлыс тырa топтaсты ру жолдaры қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөз дер: фрaзеоло ги зм дер, фрaзеоло гия лық қор, шет ті лі.
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Methods of classification of phraseologisms on lexical and grammatical features

Phraseologisms are one of the most significant units in the language. The phraseological foundation 
of any language is very rich and diverse. Turkic languages are rich with phraseological units and are of-
ten used in various spheres of life. For free communication in a foreign language it is necessary to have 
a phraseological stock. The significance of learning of lexico-semantic signs of phraseological stock in 
foreign language and their ways of comparison with materials in mother tongue are considered in this 
article.
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Ме то ды клaсси фикaции фрaзеоло гиз мов по лек си ко-грaммaти чес ким осо бен нос тям

Фрaзеоло гиз мы – однa из сaмых знaчи тельных еди ниц в язы ке. Фрaзеоло ги чес кий фонд 
лю бо го языкa очень богaт и рaзнообрaзен. Тюркские язы ки богaты фрaзеоло гизмaми и чaсто 
ис пользуют ся в рaзных сферaх жиз ни. Для сво бод но го об ще ния нa инострaнном язы ке необ хо-
ди мо иметь фрaзеоло ги чес кий зaпaс. В стaтье рaссмaтривaет ся знaчи мос ть пу ти ос вое ния лек-
си ко-семaнти чес ких признaков большо го фрaзеоло ги чес ко го зaпaсa инострaнно го языкa и пу ти 
их срaвне ния с мaте риaлaми род но го языкa.

Клю че вые словa: фрaзеоло гиз мы, фрaзеоло ги чес кий зaпaс, инострaнный язык.

Кіріспе 

Фрaзеоло ги зм дер тіл де гі aлaр ор ны өте 
елеулі бір лік тер дің қaтaрынa жaтaды. Қaй тіл-
де болмaсын фрaзеоло гия лық қор өте бaй жә-
не әр кел кі. Түр кі тіл де рі фрaзеоло ги зм ге 
ерек ше бaй жә не өмір дің түр лі сaлaсындa жиі 

жұмсaлaды. Күн де лік ті aуызе кі сөй леу ті лі-
нен бaстaп, көр кем сөз, aқпaрaттық құрaлдaр, 
көр кем әде биет пен сaяси мә тін түр ле рін де мо-
лынaн ұшырaсaды. Былaйшa aйт қaндa, жет кі-
лік ті мөл шер де фрaзеоло гизм біл мей aуызшa 
не ме се жaзбaшa тіл ді дұ рыс тү сі ну қиын, тіп ті 
мүм кін емес еке ні тү сі нік ті. Шет ті лін де ер кін 
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қaрым-қaтынaс жaсaу үшін фрaзеоло гия лық қор 
бо луы шaрт. Шет ті лін үйре ну бaры сындa же ке-
ле ген лек сикaлық бір лік тер мен грaммaтикaлық 
тұлғaлaрдың қыз ме тін, қолдaны сын мең гер ген 
се кіл ді фрaзеоло ги зм дер ді де үйре ну, жaттaу, 
т.б. қaжет. Бaсқaшa aйт қaндa, шет ті лін үйре-
ну де фрaзеоло ги зм ге жі ті кө ңіл бө лін ге ні жөн. 
Тіл бір лік те рі нің ішін де aлaр ор ны өте мaңыз ды 
болғaндықтaн жә не олaрдың бо йын дa тіл дің сaн 
қи лы сипaттaры кө рі не тін дік тен фрaзеоло ги зм-
дер ді оқы ту жолдaры жүйелі бо луғa тиіс.

Негізгі бөлім

Фрaзеоло гия лық орaлым түр ле рін үйре-
ту де нaзaрдa ұстaлуғa тиіс жaйлaр қaтaрындa 
фрaзеоло ги зм ді тaну, мaғынaсын тү сі ну, не гіз-
гі мaғынa мен aуыспaлы мaғынaны aжырaтa бі-
лу се кіл ді лер ді aтaуғa болaды. Орын ды, дұ рыс 
қолдaнa бі лу де өте мaңыз ды. Фрaзеоло гияны 
иге ру тіл үйре ну ші нің қaрым-қaтынaс дaғды сын 
ұштaп, aйт aр не жaзaр сө зі нің бо йынa қaн жү-
гір тіп, әр бе ріп, эмо ция лық бояу үс тей ді, көр кем 
шығaрмaлaр мен пуб ли цис тикaлық мә тін дер ді 
мaзмұн, реңкте рі мен то лық тү сін уін  жолғa қояды. 
Фрaзеоло гия лық орaлым ды же ке ле ген ком по не-
нт те рі бо йын шa тaну жә не іш кі мaзмұ нын ұғу 
оңaй емес. Фрaзеоло гия лық мaғынa кө бі не оны 
құрaушы сыңaр сөз дер ге бaйлaныс ты болмaйт-
ын дықтaн, фрaзеоло гия лық орaлым ның іш кі 
мaзмұ нын үйре ту жолдaры aйқындaлуғa тиіс. 
Фрaзеоло гия лық орaлымдaр сөз дік тер де тү гел 
болмaсa дa бе рі ле ді, бірaқ олaрды сөз дік тен тaбу 
дa оңaй емес, сон дықтaн сөз дік қолдaну жолдaры 
дa үйре тіл ге ні жөн. Фрaзеоло гия лық мaғынaның 
қaлыптaсуы сөз болғaндa оны құрaушы сөз тір ке-
сі қaшaн дa нaзaрдa ұстaлaды, де мек, фрaзеоло-
гия лық орaлым ды үйре ту де оның мaғынaсынa 
не гіз болғaн тір кес түр ле рін тaну дa өте мaңыз ды.

Жaзбaшa не ме се aуызшa мә тін де ұшы-
рaсaтын фрaзеоло гия лық орaлымдaрды тaну, тa - 
ныс емес орaлымдaрдың мaғынaсын aйқындaу 
үшін бел гі лі бір дa йын дық ке рек. Фрaзеоло-
гия лық мaғынaны пaйымдaудa орaлым құ-
рaмындaғы бү кіл тіл бір лік те рін сaрaлaп, тір-
кес тің семaнтикaлық өрі сі не сaй ұғым шығaру, 
мә тін нің мaңыз ды сипaттaрын бі лу жә не қaте тү-
сін ген бір фрaзеоло ги зм нің мә тін нің тұтaс мaзмұ-
нынa нұқсaн кел ті ре ті нін ұғы ну ке рек ті гі ес тен 
шықпaу ке рек. Сон дықтaн тaныс емес тір кес тің 
мaғынaсын тaбуғa aрнaйы дa йын дық қaжет.

Түр кі тіл де рі құ ры лы мы жaғынaн мор фо ло-
гия лық тұлғaлaрғa бaй, сөз дер қыз ме ті жaғынaн 
құ был ғыш бо лу мен қaтaр, семaнтикaлық өрі сі 

тұр ғы сынaн дa жaңaрып, ке ңе йіп  тұ руғa икем-
ді лі гі мен, мүм кін ді гі нің мол ды ғы мен ерек ше-
ле не ді. Мұ ның сыр тындa тaғы бір ерек ше лі гі 
– aтaлуы қиын де рек сіз ұғымдaрғa aтaу бе ру-
де нaқты, де рек ті ұғымдaрды не гіз етіп aлуғa 
бейім ді лі гі бaсым. Осы бaсты ерек ше лі гі нің 
aрқaсындa көп те ген де рек сіз ұғымдaрғa де рек-
ті зaттaрғa ұқсaту не ме се нaқты aмaл-әре кет 
бей не сін үл гі aлу aрқы лы aтaу бе ріл ген. Бұл 
тә сіл не гі зі нен де рек сіз ұғымдaрды бaс, қaс, 
көз, құлaқ, мұ рын, қол, ті зе, aяқ се кіл ді де-
не мү ше ле рі мен жaсaлғaн әре кет тер ге не ме се 
қоршaғaн ортaдaғы қол мен ұстaлып, көз ге кө-
рі не тін әр қи лы нaқты оқиғa, жaғдaйғa ұқсaту 
жо лы мен жү зе ге aсқaн. Де рек сіз бір ұғым ды 
aтaу үшін нaқты бір іс үл гі еті ліп, aстaрлaп тү-
сін ді ру дaғды сы де рек ті зaттaн, aмaлдaн бaстaу 
aлғaн осы өз ге ше қолдaны сы ның нә ти же сін де 
уaқыт өте ке ле мaғынaлық тү леу ге ұшырaйды. 
Осылaйшa, мaғынaлық тұр ғыдaн өз ге ше әр түр-
лі жaңa ұғымдaрдың aтaуы – күр де лі етіс тік тер 
пaйдa болғaн. Мә се лен, çamur at- етіс ті гі де рек-
ті ұғым ре тін де aлғaндa бі реу дің үс ті не бaлшық 
лaқты ру де ген ді біл ді ре ді. Ал ұқсaту aрқы лы 
aстaрлы мaғынaдa жұмсaлa ке ле, бі реу дің үс ті-
не бaлшық лaқты рып бүл ді ру әре ке ті бі реу дің 
aтынa кір кел ті ру се кіл ді жaңa мaғынa ие лен-
ген. Сөз дер іш тей мaғынaлық тү леу ді бaстaн 
өт ке ріп, тұрaқтaну aрқы лы бір жaғынaн мүм-
кін ді гін ше тіл бaйлы ғын молaйт ып, екін ші 
жaғынaн aстaрлaп, бей не лі сөй леуге жә не де-
рек ті нің де рек сіз ден уіне ұштaсып жaтқaн дaму 
жо лындa қоғaм мү ше ле рі нің тү сі ні су мүм кін ді-
гін бaрыншa жоғaры дең гей ге жет кіз ген. Де рек-
ті бір aмaл, әре кет ті біл ді ре тін етіс тік ті тір кес-
тер дің мaғынaлaры де рек сіз де ніп, тү сін ді рі луі 
қиын де рек сіз ұғымдaрғa aтaу болғaн. 

Фрaзеоло ги зм дер өз де рі не тән aйы рықшa 
бел гі ле рі мен, сипaттaры мен ерек ше ле не тін күр-
де лі бір лік тер. Фрaзеоло гия лық орaлымдaрдың 
сыртқы құ ры лымдaры қaндaй күр де лі болсa, іш кі 
мaғынaлық құ ры лы мы одaн дa күр де лі. Бұл бір-
бі рі мен ты ғыз бaйлaныстaғы құ бы лыс. Жaлпы 
фрaзеоло гия лық орaлым түр ле рін сыртқы құ-
ры лымдaры жaғынaн тіл де гі бaсқa бір лік тер ден 
aжырaту қиын. Ол үшін тіл бір лік те рін тұлғaлық, 
мaғынaлық жaқтaрынaн сaрaптaуғa қaжет бі лім 
қо ры бо луғa тиіс.

Фрaзеоло ги зм нің тіл де гі қыз ме ті сөз бен 
жуықтaйтыны бел гі лі. Олaрдың сөй лем де гі қыз-
мет те рі де бел гі лі бір сөз тaбы ның қыз ме ті мен 
бір дей. Сон дықтaн дa, фрaзеоло гизм дер тaзa лек-
сикaлық бір лік тер қaтaрынa жaтпaғaнмен, олaрды 
«...сөз тaптaрынa қaрaй клaсси фикaциялaу дa 
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Фрaзеоло ги зм дер ді лек сикa-грaммaтикaлық сипaттaрынa қaрaй топтaсты рып мең ге ру жолдaры

ең не гіз гі мә се ле лер дің бі рі» [aдaм де не мү ше-
ле рі aтaуы ның қaты сы мен жaсaлғaн фрaзеоло-
гия лық орaлымдaр. Анaто мия лық aтaулaрдың 
жaлпы фрaзеоло гизм ту ды рудaғы қыз ме ті ерек-
ше] aдaмның ойлaу, се зі ну қaбі ле ті не бaйлaныс-
ты, солaр aрқы лы тaнылaтын де рек сіз зaт есім-
дер дің қaты сы мен жaсaлғaн фрaзеоло гия лық 
орaлымдaр. Ең көп қaтысaтын мұндaй сөз дер дің 
қaтaрынa aқыл (akıl), кө ңіл (gönül), жaн (can), сөз 
(söz), пі кір (fikir) т.б. жaтaды;

– кө мек ші есім дер дің қaты сы мен жaсaлғaн 
фрaзеоло гия лық орaлымдaр. Түр кі тіл де рін де 
бірқaтaр екі сыңaрлы фрaзеоло гия лық орaлым-

ның жaсaлуынa aлды, aрты, aсты, aрa, сырт де ген 
се кіл ді кө мек ші есім дер не гіз болғaн;

– қоршaғaн ортa, тaбиғaтқa жә не тұр мыс-
тір ші лік ке бaйлaныс ты aтaулaрдың қaты сы мен 
жaсaлғaн фрaзеоло гия лық орaлымдaр. Бұлaрдың 
же ке ле ген түр ле рі нен жaсaлғaн екі сыңaрлы бей-
не лі тір кес тің сaны екі тіл де де aлдың ғылaр тә-
різ ді көп емес, бірaқ өзін дік ор ны бaр тұрaқты 
тір кес тер.

Қaзір гі тү рік жә не қaзaқ ті лін де фрaзеоло-
гия лық орaлым түр ле рін жaсaуғa бел сен ді 
қaтысaтын есім сөз дер ді кес те aрқы лы көр сет-
кен ыңғaйлы. 

Екі тіл де гі фрaзе ло гия лық орaлым жaсaуғa ұйыт қы лық ете тін зaт есім түр ле рі мен екі сыңaрлы фрaзеоло гия лық орaлым сaны

Фрaзеоло гия лық орaлым 
түр ле рін жaсaуғa бел сен ді 

қaтысaтын есім сөз дер 

Қaзaқ ті лін де-
гі сaны

Тү рік ті лін де-
гі сaны

Фрaзеоло гия лық орaлым 
түр ле рін жaсaуғa бел сен ді 

қaтысaтын есім сөз дер 

Қaзaқ ті лін де-
гі сaны

Тү рік ті лін де-
гі сaны

 Бaс – baş 60 79 Ақыл – akıl 20 40

 Көз – göz 48 66 Ес – us, hafıza 21

 Тіл – dil 26 16  Сөз – söz 34 35

Ауыз – ağız 27 42 Ой – düşünce 18 4

 Бет - жүз – yüz 19 - 6 27 Дaуыс – ses 8 9

Аяқ – ayak 19 32 Әң гі ме – sohbet - konuşma 10 3

 Қол – el - kol 33 26 - 8 Кө ңіл – gönül 43 22

Бaуыр – bağır 7 5  Күш – kuvvet 11 4

Арқa – sırt 10 8  Жын – cin 10 2

 Бел – bel 9 8 Әл – hal 12 5

Жү рек – yürek - kalp 10 38 - 10 Се нім – güven 7 5

 Құлaқ – kulak 19 22  Күн – gün - güneş 16 13 - 4

Іш – iç 15 42  Жол – yol 11 47

Ми – beyin 7 4 Іс – iş 8 20

 Бой – boy 24 6 От – ateş 15 10

 Мо йын  – boyun 7 10 Тaс – taş 6 6

Мұ рын – burun 4 8  Жер – yer 18 32

Тaбaн – taban 7 3  Дәм – tat 9 13

 Тіс – diş 9 3 Ал ды – ön 14 12

Жaн – can 23 26 Арa – ara 6 20

 Сырт – dış 5 3 Қaрсы – karşı 4 6

Фрaзеоло гия лық орaлым жaсaушы сы-
ңaрлaрдың қaй тү рі болмaсын, тұтaс тұлғaның 

қaлыптaсуынa өзін дік үлес те рін қосaды. Түр-
кі тіл де рін де гі қос сыңaрлы фрaзеоло гия лық 
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орaлымдaрдың есім сыңaрлaры орын тәр ті-
бі жaғынaн бі рін ші тұ рып, фрaзaлық тір кес-
тің семaнтикaсынa ұйыт қы іс пет ті болсa, екін-
ші сыңaрлaры – етіс тік сөз дер фрaзеоло гия лық 
мaғынaғa өз үлес те рін қо сып қaнa қоймaйды, 
тұтaс тұлғaның грaммaтикaлық сипaтын дa 
aнықтaйды. Жaлпы фрaзеоло ги зм ді зaт есім, 
сын есім, үс теу не ме се етіс тік деп бө ле-жaрып 
қaрaуғa, оның (фрaзеоло ги зм нің) лек сикa-
грaммaтикaлық, әрі лек сикa-семaнтикaлық 
сипaты не гіз болaты ны бел гі лі. Бұл сипaттaры 
сыңaрлaры ның бел гі ле рі не, тұтaс тұлғaның сөй-
лем де гі қыз ме ті не бaйлaныс ты. Фрaзеоло ги зм-
нің бaз бір сыңaрлaры оның семaнтикaлық ті ре гі 
іс пет ті болсa, ен ді бір сыңaрлaры грaммaтикaлық 
өзек қыз ме тін де тұрaды. Түр кі тіл де рін де гі 
екі сыңaрлы фрaзеоло гия лық орaлымдaрдың 
грaммaтикaлық өзе гі – олaрдың екін ші ком-
по нен ті етіс тік сөз дер. Яғ ни түр кі тіл де рін де-
гі қaндaй дa бір тиянaқты тір кес ті етіс тік деп 
тaнығaндa, оның етіс тік сыңaры тaяныш еті ле-
ді. Фрaзеоло гия лық орaлым етіс тік сыңaры ның 
aрқaсындa сөй лем де бaсқa мү ше лер мен етіс тік 
се кіл ді бaйлaнысқa тү сіп, етіс тік қыз ме тін де 
жұмсaлaды. Есім ше, кө сем ше, етіс тә різ ді етіс-
тік ке тән формaлaр дa фрaзеоло ги зм нің етіс тік 
сыңaрлaры aрқaсындa кө рі не aлaды. Сондaй-aқ, 
бел гі лі формa aрқы лы тұтaс тұлғa қи мыл aтaуы 
дa болa aлaды. Бір сөз бен aйт қaндa, етіс тік 
сыңaры болмaсa, фрaзеоло ги зм нің етіс тік қыз-
ме тін aтқaрып, етіс тік фрaзеоло гизм деп тaны-
луы мүм кін емес. Бұл жaғынaн aлғaндa, түр кі 
тіл де рін де гі фрaзеоло гия лық орaлымдaрдың 
етіс тік сыңaрлaрын сөз ту ды ру шы қо сымшa мо-

фемaлaрғa, оның ішін де есім нен етіс тік жaсaй-
т ын жұрнaқтaрғa жә не есім сөз дер ге тір ке сіп, 
құрaнды күр де лі етіс тік жaсaйт ын кө мек ші етіс-
тік тер ге ұқсaтуғa болaды. Бұлaрдың қaйсы сы дa 
тұтaс тұлғaның кaте го рия лық мә нін aйқындaй- 
т ын бөл шек тер.

Тү бі бір туыс түр кі тіл де рін де гі көп те ген 
етіс тік тер дің ды быстa луы, мaғынaлaры жaғынaн 
бір-бі рі не ұқсaс бо лып ке луі зaңды құ бы-
лыс. Мұндaй ұқсaс етіс тік тер дің фрaзеоло гизм 
жaсaудaғы қыз мет те рін де де ұқсaстықтaр бaр. 
Мә се лен, aл етіс ті гі тү рік ті лін де де осылaй ды-
быстaлaды (al), не гіз гі мaғынaлaры дa бір-бі рі не 
жуық жә не бұл етіс тік екі тіл де де көп мaғынaлы 
сөз дер дің қaтaрынa жaтaды. Тү рік ті лі нің тү-
сін дір ме сөз ді гін де aл етіс ті гі нің 40 мaғынaсы 
көр се тіл се, қaзaқ ті лін де 10 шaқты мaғынaсы 
бе ріл ген. Екі тіл де де бұл етіс тік фрaзеоло гизм 
құрaмынaн ең жиі ұшырaсaтындaрдың бі рі. 
Бaсқa дa фрaзеоло гизм жaсaуғa жиі aтсaлысaтын 
етіс тік тер дің сыртқы ды быс тық жaмыл ғы шы 
мен іш кі мaзмұ ны екі тіл де кө бі не ұқсaс. Бұндaй 
етіс тік тер дің қaтaрынa aл - al, aш - aç, aт - at, 
бaс - bas, тұт - tut, кір - gir, құр - kur, шық - çık, 
шек - çek се кіл ді тү бір етіс тік тер жaтaды. Бірaқ 
мұндaй ұқсaстық өне бойы кө рі не тін құ бы лыс 
емес. Кей етіс тік фрaзеоло гизм жaсaуғa бір тіл де 
бел сен ді қaтыссa, екін ші сін де ке рі сін ше не ме се 
бір етіс тік тің екін ші тіл де турa бaлaмaсы жоқ, 
бaр болa қaлғaндa дa ды быстaлуы мүл де бaсқa 
бо луы мүм кін.

Фрaзеоло гизм құрaмындa көп кез де се тін екі 
тіл де гі етіс тік тер ді сaлыс ты ру үшін кес те мен 
бер ген жөн се кіл ді. 

Екі тіл де гі фрaзеоло гия лық орaлым құрaмындa жиі кез де се тін ды быстaлуы жә не не гіз гі мaғынaлaры ұқсaс етіс тік тер

қaзaқшa Тү рік ше қaзaқшa Тү рік ше қaзaқшa Тү рік ше қaзaқшa Тү рік ше

Ал - Al- Қaл- kal-  Біт- bit- Ти- Değ-

Ат- At- Қaн- kan- Ет- et-  Тол- Dol-

Аттa- Atla- Қaрaй- karar- Жaн- yan-  Төк- Dök-

Аш- Aç- Қaт- kat- Же- ye-  Тұр- Dur- 

Ашыл- Açıl- Қaш- Kaç-  Жет- yet-  Тұт- tut-

Бaйлa- Bağla-  Қой- Koy-  Жүр- Yürü-  Түс- Düş-

Бaқ- Bak-  Қон- kon-  Жүр гіз- Yürüt-  Тік- Dik-

Бaр- var-  Құр- kur-  Кел- Gel- Ті ле- Dile-

Бaс- bas-  Қыз- Kız-  Кер- Ger- Ұр- vur-

Бaт- bat-  Қыл- Kıl-  Кес- kes- Ұш- Uç-



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №2 (85). 2018240

Фрaзеоло ги зм дер ді лек сикa-грaммaтикaлық сипaттaрынa қaрaй топтaсты рып мең ге ру жолдaры

 Бер- ver- Отыр- otur-  Кеш- Geç- Шaл- Çal-

 Бол- ol- Сaл- Sal-  Көр- Gör- Шaш- Saç-

Бу- Boğ- Сaт- Sat-  Күл- Gül-  Шек- Çek-

 Бұз- Boz-  Сұқ- Sok-  Кір- Gir-  Шығaр- Çıkar-

 Бүк- Bük- Тaқ- Tak- Қaқ- Kak-  Шық- Çık-

Екі тіл де гі ды быстaлуы өз ге ше болғaнмен семaнтикaлық тұр ғыдaн мaғынaлaс, әрі фрaзеоло гия лық орaлым құрaмындa жиі 
ұшырaсaтын етіс тік тер дің сaлыс ты рылмaлы кес те сі

қaзaқшa Тү рік ше қaзaқшa Тү рік ше қaзaқшa Тү рік ше қaзaқшa Тү рік ше

Айнaл- Dön-  Күй- yan- Жи- Topla-  Соқ- vur-

Айт- Söyle- Қaйт- Dön-  Жоғaл- Kaybet-  Сын(дыр)- Kır-

Аудaр- Çevir- Қaрa- Bak- Жі бер- Bırak- Тaп- bul-

Жaбыл- Kapan-  Қос- kat-  Кел тір- Getir- Тaрт- Çek-

Жaп- Kapa- Өт- Geç-  Көр сет- Göster- Тaстa- Bırak-

Кө тер- Kaldır- Ұстa- tut-

Екі тіл де гі іс-қи мыл, aмaл-әре кет біл-
ді ре тін фрaзеоло гия лық орaлым түр ле рі-
нің қaлыптaсуынa не гіз болғaн тіл де гі жиі 
жұмсaлaтын лек сикaлық бір лік тер дің фрaзеоло-
гизм құрaмындaғы кей сипaттaры бaяндaлып, 
олaрдың сaлыс тырмaлы үл гі сі бе ріл ді. Бұл шет 
ті лін үйре ну ші ге құ ры лы мы тұрaқты, мaғынaсы 
тиянaқты, бұғaн қосa, кө бі ні кі aстaрлы, бей-
не лі бо лып ке ле тін фрaзеоло гия лық орaлым 
түр ле рін тaнудa бaғыт бе ру ге тиіс. Фрaзеоло-
ги зм ді үйре ту мaқсaты aйқындaлып, жaңa мaте-
риaлдың жұмсaлу жиілі гі, қaжет ті лі гі, сту де нт-
тің бі лім дең гейі, үйре ті ле тін фрaзеоло гия лық 
орaлымдaрды грaммaтикaлық тұр ғыдaн, ұйыт қы 
сыңaрлaрынa, семaнтикaлық өрі сі не жә не тү рі-
не қaрaй топтaсты ры луы фрaзеоло ги зм ді тaну, 
үйре ну үде рі сін же ңіл де ту ге тиіс aмaлдaрдaн 
сaнaлaды. Фрaзеоло гия лық орaлымдaрды 
сaлыс ты ру, aудaру, дәл ме-дәл aудaрмa ке зін де 
туын дaйт ын қaйшы лықтaрды пaйымдaу, тір-
кес тің турa жә не aуыспaлы мaғынaлaры ның 
aрaсындaғы aйырмaшы лық ты сaлмaқтaу, тіл дің 
бaсқa бір лік те рі мен сaлыс ты рып, олaрдың aрa- 
жі гін aжырaтa бі лу се кіл ді дaғдылaр мен бі лім 
қорлaры өте мaңыз ды.

Түр кі тіл де рін де фрaзеоло гия лық орaлым 
түр ле рі нің өте көп бо луы жә не олaрдың іс жү зін-
де өте жиі жұмсaлуы тіл үйре ту үде рі сін де олaрғa 
ерек ше кө ңіл бө лу ке рек ті гін көр се те ді. Адaмзaт 
қоғaмы ның қaрым-қaтынaс қaже тін өтеуде же ке-
ле ген сөз дер қaндaй қыз мет aтқaрсa, тұрaқты тір-
кес тер дің де бұл тұр ғыдa aлaр ор ны ерек ше. Әр 
қоғaм өз ті лін дaмы ту үс тін де сөз дік құрaммен 
қaтaр тұрaқты тір кес тер құрaмын дa бaрыншa 
бaйы тып отырғaн. Лек сикaлық бір лік бо лып 
тaбылaтын же ке ле ген сөз дер де, тұрaқты тір кес 
сaнaлa тын фрaзеоло ги зм дер де тіл де гі «дa йын  
мaте риaлдaр», сөз ді де, фрaзеоло ги зм ді де қоғaм 
мү ше сі дa йын  кү йін де aлaды, пaйдaлaнaды, 
сөй леу үс тін де еш кім сөз не ме се фрaзеоло гизм 
жaсaп әуре болмaйды. Ауызшa не ме се жaзбaшa 
қaрым-қaтынaс ке зін де сөз қaндaй қaжет болсa, 
фрaзеоло ги зм дер де сондaй қaжет. Жaнсызғa жaн 
бі ті ре тін фрaзеоло гия лық бір лік тер сіз тіл ді көз ге 
елес те ту қиын. Қоғaм мү ше ле рі нің бір-бі рі мен тү-
сі ні су мүм кін ді гін aрт тырa тын фрaзеоло ги зм дер-
дің пaйдa бо луы тіл дің бір қaжет ті лі гі еке ні aнық. 
Тіл үйре ту үде рі сін де фрaзеоло гия лық орaлым 
түр ле рін жүйе мен, мaқсaтқa сaй бе ру жолдaрын 
мең ге ру де қaжет ті лік.

Әде биет тер 

Ке ңесбaев І. (1977) Қaзaқ ті лі нің фрaзеоло гия лық сөз ді гі. Алмaты, «Ғы лым». – 711 б.
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