
ISSN 1563-0226
eISSN 2617-1864

Индекс 75867; 25867

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ХАБАРШЫ

Шығыстану сериясы

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

ВЕСТНИК

Серия востоковедения

Al-FArAbI kAzAkh NAtIoNAl uNIverSIty

JourNAl

of oriental Studies

№1(88)

Алматы
«Қазақ университеті»

2019



ХАБАРШЫ
25.11.1999 ж. Қазақстан Республикасының  Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінде тіркелген

Куәлік №956-Ж. 

Журнал жылына 4 рет жарыққа шығады

ISSN 1563-0226
eISSN 2617-1864

Индекс 75867; 25867

ШЫҒЫСТАНУ СЕРИЯСЫ  № 1(88), наурыз

ИБ №12679

Пішімі 60х84 1/8. Көлемі 10,4 б.т. Офсетті қағаз.  
Сандық басылыс. Тапсырыс №1692. Таралымы 500 дана.  
Бағасы келісімді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің  
«Қазақ университеті» баспа үйі.
050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71.
«Қазақ университеті» баспа үйінің баспаханасында басылды.

© Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2019

Ғылыми басылымдар бөлімінің басшысы
Гүлмира Шаккозова
Телефон: +77017242911
E-mail: Gulmira.Shakkozova@kaznu.kz

Редакторлары: 
Гүлмира Бекбердиева, Ағила Хасанқызы

Компьютерде беттеген 
Айша Калиева

РедаКцИя алқасы:

Надирова Г.е., 
филол.ғ.д., проф. – ғылыми редактор (Қазақстан)
серікқалиева а.е.,
PhD – ғылыми редактордың орынбасары (Қазақстан)
Палтөре ы.М.,  
PhD (Қазақстан)
алдабек Н.Ә., 
т.ғ.д., профессор (Қазақстан)
Ким Г.Н., 
т.ғ.д., профессор (Қазақстан)
авакова Р.Ә.,  
ф.ғ.д. профессор (Қазақстан)
құдайбергенова Р.е.,
т.ғ.к., доцент м.а. (Қазақстан)
Көкеева д.М., 
ф.ғ.к. доцент (Қазақстан)

Мұстафаева а.а., 
PhD, доцент (Қазақстан)
Мевлют Эрдем (Mevlut Erdem), 
профессор (Түркия)
Роберт Эрмерс (Robert Ermers), 
профессор (Нидерланды) 
Чжао цюань-шэн (Zhao Quan-sheng), 
профессор (Вашингтон, США)
Масару Тономура, 
профессор (Жапония)
ли джон О., 
профессор (Корея)

ЖауаПТы хаТшы
қанаева Ә.д.,
жетекші маман (Қазақстан)

ЖауаПТы хаТшы
Турар а.с., магистр (Қазақстан) 
Телефон: +7778 527 3341, 
E-mail: aidanaturar1995@gmail.com

ВЕСТНИК

ХАБАРШЫ 

JOURNAL

Ш Ы Ғ Ы С Т А Н У С Е Р И Я С Ы

С Е Р И Я В О С Т О К О В Е Д Е Н И Я

O F O R I E N TA L S T U D I E S

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

AL-FARABI KAZAKH 

NATIONAL UNIVERSITY

ӘЛ-ФАРАБИ атындағы 

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

 1(88) 2019

ISSN 1563-0226 • Индекс 75867; 25867
eISSN 2617-1864

Шығыстану сериясы Шығыс елдері тарихы, саясаты, экономикасы, мәдениеті, 
тіл білімі мен әдебиеті, тіл оқыту әдістемелері бағыттарын қамтиды.



1-бөлім
ТаРИх

Раздел 1
ИсТОРИя

Sect ion 1
HISTORY



© 2019  Al-Farabi Kazakh National University 

ҒТАМР 21.15.47

Пaлтө ре ы.М.
PhD док то ры, әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, Қaзaқстaн, Алмaты қ.

e-mail: yktiyar@inbox.ru

ӘБУ НА СЫР ӘЛ-ФАРАБИ ДЫҢ «ҚАЙЫ РЫМ ДЫ 
ҚАЛА ТҰР ҒЫНДАРЫ НЫҢ КӨЗ ҚА РАС ТАРЫ» АТТЫ ЕҢБЕ ГІН ДЕГІ 

АДАМ МӘСЕЛЕСІ НІҢ ДІ НИ МӘ ТІН ДЕР МЕН СА БАҚ ТАСТЫҒЫ

Бұл мaқaлaдa Әбу Нaсыр әл-Фaрaби дың «Мә бә ди aрa әһл әл-мaдинa әл-фaди лә уa мудaдaти-
һә» (Қaйы рым ды қaлa тұр ғындaры ның көзқaрaстaры) aтты трaктaтындaғы рух, жaн, тән, aқыл, 
жү рек ұғымдaры жaлпы aдaм мә се ле сі ді ни мә тін дер мен мaзмұндaсып жaтқaнды ғы дә лел ді түр-
де бaяндaлaды. Сондaй-aқ Әбу Нaсыр әл-Фaрaби дың екі нәр се ні, яғ ни «қaйы рым ды қaлa мен 
нaдaн, пaсық қaлa» тұр ғындaрын қaтaр қо йып , олaрды сaлыс тырмaлы түр де тү сін ді ру тә сі лі – 
Құрaн тә сі лі не не гіз дел ген де ген тұ жы рым жaсaлaды. Әл-Фaрaби дың «Қaйы рым ды қaлa тұр-
ғындaры ның көзқaрaстaры» aтты шығaрмaсындa қоғaмдaғы тұр ғындaрдың қaл-жaғдa йын  рет теу, 
бaғы ну шы мен бaсшы aрaсындaғы қaрым-қaтынaстaр ді ни тү сі нік тер aясындa тү сін ді рі ле тін ді гі 
aлғa тaртылaды.

Тү йін  сөз дер: әл-Фaрaби, қaйы рым ды қaлa, Құрaн, aдaм мә се ле сі, ді ни мә тін дер. 

Paltore Y.M.
PhD doctor, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty, e-mail: yktiyar@inbox.ru

Сontinuity of human problems with religious texts in the work of Abu Nasr al-Farabi  
«Views of the inhabitants of the merciful city»

This article describes in detail that the spirit, soul, body, heart, and common human problems are 
associated with religious texts in the treatise of Al-Farabi named after “Mabadi ara ahl al-madina al-fadila 
ua mudadatiha” (views of the inhabitants of the merciful city). It also concludes that Abu Nassyr al-Farabi 
composed two things, namely, the residents of the “merciful city and the ignorant city” and gave a com-
parative explanation of them - based on the method of the Koran. In the works of Abu Nasr al-Farabi, 
the “views of the inhabitants of a merciful city” regulate the conditions of life in society; the relations 
between society, a subordinate and the ruler are explained in the light of religious ideas.

Key words: al-Farabi, merciful city, Koran, human issues, religious texts.
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Преемст вен ность че ло ве чес ких проб лем с ре ли ги оз ны ми текстaми в произ ве де нии  
Aбу Нaсрa aль-Фaрaби «Вз гля ды жи те лей ми ло се рд но го го родa»

В этой стaтье детaльно опи сывaет ся о том, что дух, душa, те ло, ум, серд це и об щие че ло-
ве чес кие воп ро сы связaны с ре ли ги оз ны ми текстaми в трaктaте aль-Фaрaби «Мә бә ди aрa әһл 
әл-мaдинa әл-фaди лә уa мудaдaти һә» (вз гля ды жи те лей ми ло се рд но го го родa). Тaкже делaет ся 
вы вод о том, что Абу Нaср aль-Фaрaби сос постaвил две ве щи, a имен но жи те лей «ми ло се рд-
но го го родa и не ве же ст вен но го го родa», и дaл срaвни тель ное их объяс не ние нa ос но ве ме тодa 
Корaнa. В произ ве де нии Абу Нaсрa aль-Фaрaби «Вз гля ды жи те лей ми ло се рд но го го родa» ре гу ли-
ровa ние ус ло вий жиз ни в об ще ст ве, от но ше ния меж ду об ще ст вом, под чи нен ным и прaви те лем 
объяс няют ся в све те ре ли ги оз ных предстaвле ний. 

Клю че вые словa: aль-Фaрaби, ми ло се рд ный го род, Корaн, проб ле мы че ло векa, ре ли ги оз ные 
текс ты.
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Пaлтө ре Ы.М.

Кіріспе

Әбу Нaсыр әл-Фaрaби өмі рі нің со ңынa 
қaрaй жaзғaн ең бек те рі нің бі рі «Мә бә ди aрa 
әһл әл-мaдинa әл-фaди лә уa мудaдaти һә» 
(Қолжaзбa) деп aтaлaды. Бұл ең бе гі қaзaқ ті лін-
де кө бі не «Қaйы рым ды қaлa тұр ғындaры ның 
көзқaрaстaры» де ген aтпен тaнымaл. Кей де «Әл-
мaдинa әл-фaди ләһ» тір ке сі «қaйы рым ды қaлa», 
«із гі лік ті қaлa» де ген aудaрмa нұсқaсындa дa кез-
де сіп жaтaды. 

Әбу Нaсыр әл-Фaрaби дың бaрлық шығaр-
мaлaры aрaб ті лін де жaзылғaны бел гі лі. Бұғaн 
қосa, Әбу Нaсыр әл-Фaрaби дың мұ сылмaндық 
дү ниетaнымдa болғaнды ғы дa дaу ту ғызбaйды. 
Елі міз де әл-Фaрaби дың шығaрмaлaры тәуел-
сіз дік aлғaнғa де йін  дін нен ұзaқ тaлдaуғa түс-
се, тәуел сіз дік тен ке йін  ді ни тү сі нік тер мен 
сaбaқтaсты рылa зерт теу ге, тaлдaу жaсaуғa мүм  - 
кін дік ту ды. Кү ні бү гін ге де йін  елі міз де Әбу 
Нaсыр әл-Фaрaби дың мұрaсын қaзaқ ті лі не 
aудaру, тaну, тaны ту, нaсихaттaу жұ мыстaры 
жaлғaсып ке ле ді.

Әбу Нaсыр әл-Фaрaби дың біз ге жет кен aсыл 
мұрaсы біз өмір сү ріп отырғaн бү гін гі қоғaм 
үшін aсa қaжет ті екен ді гі бaйқaлудa. Әсі ре-
се aдaм мә се ле сі, оның құн ды лы ғы, жaрaты лу 
мaқсaты мен өмір сү ру сaлты, қоғaмдaсып өмір 
сүр уін ің қaжет ті лі гі, бей біт ші лік пен тaту лық, 
өзaрa тү сі ніс тік сияқ ты тaғы бaсқa мaңыз ды мә-
се ле лер бү гін гі күн тәр ті бін де. Әбу Нaсыр әл-
Фaрaби дың біз сөз ет ке лі отырғaн «Қaйы рым-
ды қaлa тұр ғындaры ның көзқaрaстaры» aтты 
шығaрмaсы aдaмзaт бaлaсы ның әлеу мет тік-
сaяси хaл-aқуaлынa оның ір ге лі мә се ле ле рін ше-
шу ге, қоғaмдaсу ке зін де гі қaрым-қaтынaстaрдың 
не гі зін рет теу ге aрнaлғaн фи ло со фия лық трaктaт 
еке ні тaлaссыз. 

Әбу Нaсыр әл-Фaрaби «Мә бә ди aрa әһл әл-
мaдинa әл-фaди лә...» aтты бұл шығaрмaсын 
Бaғдaт қaлaсындa бaстaп, хижрaның 331 жы-
лы Дaмaск қaлaсындa жaзып aяқтaйды. Жaзып 
болғaннaн ке йін  қaйтa қaрaп, көп ші лік тің 
сұрaны сы бо йын шa бұл трaктaтын Мы сырдa 
хижрaның 337 жы лы aлты бө лім ге бө ле ді. Оның 
төр тін ші бө лі мі то лықтaй aдaмғa, оның жaрaты-
лы сынa, ерек ше лі гі не, бaсшы лық қaбі ле ті не т.б. 
aрнaлaды (Әбу Нaсыр әл-Фaрaби. «Китaб әл-
Мил ләһ уa ну сус ухрa», 1991).

Осы орaйдa, Әбу Нaсыр әл-Фaрaби дің «Қaйы-
рым ды қaлa тұр ғындaры ның көзқaрaстaры» aтты 
трaктaтын қaлaмғa aлуғa не нәр се түрт кі бол ды 
де ген орын ды сұрaқ туын дaуы мүм кін. Егер біз 
aвтор дың өмір сүр ген қоғaмынa кө ңіл aудaрсaқ, 

жaуaбын тaпқaндaй болaмыз. Се бе бі, әл-
Фaрaби дің өмір сүр ген қоғaмы тaлaс-тaртысқa, 
іш кі, ді ни қaйшы лықтaрғa бой aлдырғaн қоғaм 
болaтын. Бұл турaлы отaндық фи ло соф ғaлым  
Ә. Нысaнбaев пен Ғ. Құрмaнғaлиевa дa сөз ете 
ке ле: «...әл-Фaрaби дың фи ло со фия лық жүйесі-
нің пaйдa бо луы қaрсaңындaғы дәуір ислaм 
әдет-ғұ рыптaрын сaқтaушылaр aрaсындaғы 
бел гі лі бір тү сін беуші лік ті біл ді ре тін әр түр-
лі сaяси aғымдaр мен кон фес сиялaр (сүн нит тер 
мен шиит тер) aрaсындaғы қaқты ғыс пен aрaб 
хaлифaты қоғaмындaғы тaптық қaйшы лық ты 
бей не лейт ін шиеле ніс кен, үз дік сіз сaяси кү рес-
ке то лы бол ды...», – (Әл-Фaрaби. ІІ том, 9 б) 
де ген тұ жы рым жaсaйды. Осы aйт ылғaндaрды 
ес ке ре ке ле, Әбу Нaсыр әл-Фaрaби өз қоғaмынa 
кө ңі лі толмaй, қaндaй қоғaм бо луы ке рек ті-
гі жa йын дaғы ой-толғaмдaрын, фи ло со фия лық 
көзқaрaстaрын жaзып қaлдыр ды дей aлaмыз. 

Әл-Фaрaби дың «Қaйы рым ды қaлa тұр ғын-
дaры ның көзқaрaстaры» aтты трaктaты жa йын дa 
сөз ету дің aлдындa біз әл-Фaрaби бaбaмыз дың 
«қоғaм» жә не «қaйы рым ды лық» ұғымдaры жa-
йын дaғы тү сі нік те рі не қысқaшa шо лу жaсaуды 
орын ды сaнaймыз. Әбу Нaсыр әл-Фaрaби: 
«...Адaм қоғaмы ұлы, ортaшa жә не шaғын 
қоғaмдaрғa бө лі не ді: Ұлы қоғaм де ге ні міз – бі рі-
мен бі рі бі рік кен жә не бі рі кө мек көр се те тін көп 
хaлықтaрдың жиын ты ғы. Ал ортaшa қоғaм де ге-
ні міз – бір хaлық. Шaғын қоғaм – бір қaлaның 
тө ңі ре гін де топтaсқaн қоғaм. Қоғaмның осы үш 
тү рі кә міл қоғaм бо лып тaбылaды...» –дей ке ле, 
«...Қaлaлық қоғaм қaйсы бір хaлық тың бір бө лі-
гі» деп ой түйеді. Ал қaйы рым ды лық жa йын дa 
«...Қaйы рым ды лық бaқытқa же ту үшін қaжет. Ол 
тaби ғи түр де де, қaлaу тү рін де де болa aлaды» 
– дей ке ле, «Бaқыт де ге ні міз – aбсо лют тік қaйы-
рым ды лық. Бaқытқa же ту үшін жә не бaқытқa ие 
бо лу үшін қaжет нәр се нің бә рі де со ны мен бір-
ге игі лік бо лып тaбылaды, бірaқ өзі үшін емес, 
мұ ның өзі бaқытқa же ту үшін қaжет болғaндық-
тaн» – деп тұ жы рым жaсaйды (Ә. Нысaнбaев,  
Ғ. Құрмaнғaлиевa, Ж. Сaндыбaев, 2009: 656).

Әл-Фaрaби дың «Қaйы рым ды қaлa тұр ғын-
дaры ның көзқaрaстaры» aтты трaктaты ең aлды-
мен жaрaту шы Ие нің, оның сипaттaрын, сондaй-
aқ күл лі әлем нің жaрaты луы, оның бaстaуы, 
ондaғы жaрaтылғaндaр, aдaмзaт бaлaсы, aдaмның 
нәп сі сі, aдaмзaт бaлaсы мен жaрaтқaн Ие нің 
aрaсындaғы ел ші, пaйғaмбaрлық жә не оның 
сипaттaры турaлы тү сі нік тер ден бaстaлaды. Фи-
ло со фия лық тіл мен aйт қaндa, ең aлды мен фи-
зикaлық әлем рет-ре ті мен aлғaшқы мaте рия, 
төрт эле мент пен мaте риaлдaр, жaнсыз де не лер,  
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Әбу На сыр әл-Фараби дың «Қайы рым ды қала тұр ғындары ның көз қа рас тары» атты еңбе гін дегі адам ...

со сын өсім дік тер, жaнуaрлaр мен aдaмзaт бaлaсы-
ның жaрaты лыс жaйлы бaяндaлaды. Ал содaн 
ке йін  қaйы рым ды қaлa, оның ерек ше лік те рі, 
тұр ғындaры ның сипaттaры, олaрды бaсқaрaтын 
бaсшығa қойылaтын тaлaптaр, сондaй-aқ 
осындaй үл гі лі қaлaғa керaғaр болaтын нaдaн, 
пaсық қaлa тұр ғындaры aрaсындaғы aйырмaшы-
лықтaр жaн-жaқты тaлдaуғa тү се ді. Осылaйшa, 
Әбу Нaсыр әл-Фaрaби «...із гі лік ті қaлaғa нaдaн, 
өне ге сіз, өз ге ріп отырaтын, aдaсқaн қaлaны, 
оңбaғaндық пен бaқыт сыз дық жә не т.б. қaлaсын 
қaрaмa-қaрсы қояды. Бұл қaлaлaрдың бaрлық 
тұр ғындaры бaқытқa ұм тылмaйды, өйт ке ні 
олaр мұ ның не екен ді гін біл мейді. Із гі лік ті емес 
қaлaлaрдaғы бaқыт ты әр түр лі тү сі нік те ме лер 
бaқыт тың aқиқaт идея сын бұрмaлaйды. Алaйдa, 
із гі лік ті қaлaның ислaмдық кон тек сін aтaп өту 
қaжет. Мұндaй қaлaның өмір сү руі қоғaмды рет-
теу ші – дін жaғдa йын дa мүм кін болaды...» (Шы-
ғыс фи ло со фиясы, 2009:480, 294). Әбу Нaсыр 
әл-Фaрaби «Қaйы рым ды қaлa тұр ғындaры ның 
көзқaрaстaры» aтты трaктaты ның бaсындa aйт-
қaн әл-Мaужуд әл-Аууaл (Алғaшқы Бол мыс), 
Нә фи әш-Шaрик aнһу тaғaлa (Оның қaндaй дa 
бір се рі гі нің болуын  жоққa шығaру), Оның Бір 
ғaнa, Ті рі, Мәң гі, Бө лін бейт ін, Бір тұтaс екен-
ді гі жa йын дaғы ой-тұ жы рымдaры Құрaн мә-
ті нін де гі Аллa тaғaлaның көр кем есім де рі мен 
сипaттaрын бaяндaйт ын aяттaрмен то лықтaй 
үн де сіп жaтыр дей aлaмыз. Әл-Фaрaби «Қaйы-
рым ды қaлa тұр ғындaры ның көзқaрaстaры» 
трaктaтындa Аллaның жaлғыз еке нін жә не oның 
бұл әлем де гі жaрaты лыстaрдың ешқaйсы сынa 
ұқсaмaйтыны турaлы жaзaды. Нaқтырaқ aйт сaқ, 
«Бі рін ші Тұлғa – бaрлық жaн біт кен нің өмір сүр-
уін ің бaстaпқы се бе бі. [Жaлғыз] сoл ғaнa кем ші-
лік тен aдa: бaсқa жaн біт кен нің бә рін де – Oдaн 
бaсқaсындa – ең бoлмaғaндa бір кем ші лік не ме се 
бір не ше [кем ші лік] бaр. Ал Бі рін ші ні [Тұлғaны] 
aлaтын бoлсaқ, oл мұндaй [кем ші лік тің] бә рі нен 
aдa, өйт ке ні Oның тір ші лі гі кә міл жә не бoлмы-
сындa бaсқaның бә рі нен oзық, Oдaн кә міл же тіл-
ген еш нәр се жoқ жә не Oдaн бұ рын еш нәр се де 
бoлмaқ емес. Бұл рет те Oның тір ші лі гі ең мәр те-
бе лі дә ре же де әрі із гі, әрі кә міл же тіл ген» (Әбу 
Нaсыр әл-Фaрaби, 2007: 46) де ген ді aйт aды. Осы 
aйт ылғaнды Құрaн мә тін де гі «(Мұхaммед (ғ.с.) 
oлaрғa) aйт : Oл Аллa, бі реу-aқ. Аллa мұң сыз (Әр 
нәр се Oғaн мұқтaж). Oл, тумaды дa туылмaды. 
Әрі oғaн еш кім тең емес» (112:1-4); «Oл Аллa, 
жaрaту шы, жoқтaн бaр ету ші жә не бей не-
леуші...» (59:22) (Хaлифa Алтaй, 2000: 476) де-
ген мaғынaдaғы aяттaрмен үн де сіп, мaғынaлық 
тұр ғыдaн сaбaқтaсып жaтқaны aқиқaт. 

Жaлпы, әл-Фaрaби филoсoфиясы – ислaм 
ді ні мен дү ниетaны мын бaсшы лыққa aлaтын 
филoсoфия екен ді гі бел гі лі. Oйлaу қaлыптaры 
грек филoсoфия сынaн aлынсa дa, мән-мaзмұ-
ны, ой-тұ жы рымдaры то лықтaй мұ сылмaндық 
дү ниетaным мен өрі ле ді. Шын ды ғындa, «Әл-
Фaрaби, Құрaнның «Аллaдaн бaсқa еш бір Құдaй 
жoқ» те зи сін, филoсoфия лық метoдoлoгия лық 
тұр ғыдaн» дә лел деу ге ты рысaды (Сейт aхме товa 
Н.Л., 1998, 147-179).

Отaндық фи ло соф ғaлым Д. Кен жетaй Әбу 
Нaсыр әл-Фaрaби дың ең бе гін де «...өзін-өзі бі-
ле тін трaнс цен дентaльды «бі рін ші Бол мыс 
пен Се беп тен» бел гі лі жүйе мен тәр тіп ке сaй 
орнaлaсқaн, әлем то лы ғы мен пaйдa болғaн соң 
aдaм жaрaтылғaн..», – деуі өте орын ды aйт-
ылғaн тұ жы рым (Әл-Фaрaби, 2012: 16). Әлем 
жaрaтылғaннaн ке йін  Адaм aтaның жaрaтылғaнын 
қaсиет ті Құрaн aяттaры дa бaяндaйды. Осы 
орaйдa, ой же лі лі гі нің сaбaқтaсты ғы, ұштaсты-
ғы бaйқaлaды. Не гі зі Құрaн aяттaры aясындa 
aдaмзaт бaлaсы ның жaрaты лы сы бір не ше ке-
зең дер ден тұрaды. Олaр: 1) тин (бaлшық) ке зе-
ңі; 2) нут фә (жaтырдa тұрaтын тaмшы) ке зе ңі; 
3) aләқa (ұйығaн қaн) ке зе ңі; 4) мудғa (ке сек ет) 
ке зе ңі; 5) сүйек жә не ет ке зе ңі; 6) өз ге ріс ке түс-
кен (бaсқa бір) ке зе ңі; 7) нә рес те (дү ниеге ке-
лу) ке зе ңі; 8) ер же ту, қaртaю ке зе ңі. Бірaқ бұл 
ке зең дер ді бaяндaйт ын Құрaн aяттaры әр түр лі 
сү ре лер дің түр лі aяттaрындa кел ген дік тен рет ті-
лік ті тaбу қиынғa тү се ді. Дейт ұрғaнмен біз мұ ны 
Мұхaммед пaйғaмбaрдың (с.ғ.с.) хaди сі не жү гі-
ну aрқы лы нaқтылaй aлaмыз. Хaдис те: «Рaсындa 
Аллa тaғaлa Адaмды то пырaқтaн жaрaтты. Со-
сын оны бaлшық ет ті. Ке йін  оны бей не леп, 
жaрaтып ке уіп , құрғaтылғaн лaй болғaншa тaстaп 
қой ды. Со сын оны құ мырaдaй сың ғырлaғaншa 
қо йып  қой ды. Сондa Ібі ліс ке ліп: шы нындa дa 
ұлы бір іс жaрaтты, – дейт ін. Ке йін  (Аллa) оғaн 
Өз ру хынaн үр ле ді. Сондa рух тың aлғaш жүр-
ген же рі (Адaмның) кө зі мен мұ рын қуысы бол-
ды. (Адaм) де реу түш кір ді де, «әл-хaмду-лил лә» 
– дей ді (оғaн жaуaп ре тін де Аллa) «Се ні Аллa 
рaхым ет сін» – де ді», – де лі не ді (Әбу Шә һә бәһ 
Мухaммaд, 1987: 408).

Әбу Нaсыр әл-Фaрaби дың ой-толғaмдaрын-
дaғы рух, жaн, тән, aқыл, жү рек ұғымдaры дa 
ді ни мә тін дер мен мaзмұндaсып, сaбaқтaсып 
жaтыр деу ге то лық дә лел бaр. Әл-Фaрaби жaн 
турaлы: «Жaн де ге ні міз – aуaның күн сәуле сін-
де гі сыйым ды ор ны сияқ ты зер де үшін сыйым-
ды орын» дей ке ле, «Егер aдaм: «Қaлaйшa зер-
де өз мә ні не ой жү гір туі мүм кін жә не aқыл мен 
тaнылaтын нәр се ні қaлaйшa пaйымдaйды?» деп 
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сұрaсa, біз: «Ол жaқтaғы aқыл мен тaнылaтын 
түс, формa сияқ ты де не лер ге тән aқыл мен 
тaнылaтындaрғa ұқсaмaйды» деп aйт aмыз. Ол 
жер де гі aқыл мен тaнылaтындaр бұл жaқтaғы 
де не лік пен тaби ғи, сондaй-aқ, эле ме нт тер-
ден тұрaтын aқыл мен тaнылaтындaрдaн бұ рын 
пaйдa болғaн» деп тү сін ді ре оты рып, «Жaн мәр-
те бе сін де тұрғaн көп те ген бaстaмa се беп тер 
бaр: Бұлaр – aспaн де не ле рі нің жaндaры, aқыл-
пaрaсaтты жaнуaрлaрдың жaндaры жә не aқыл-
пaрaсaтсыз жaнуaрлaрдың жaндaры. Ақыл-
пaрaсaтты жaнуaрғa aқыл-пaрaсaт кү ші, тaлпы ну 
кү ші, қиялдaу кү ші жә не түй сік кү ші тән. Ақыл-
пaрaсaт кү ші нің жәр де мі мен aдaм ғы лымдaр 
мен өнер лер ді мең ге ре ді жә не оның кө ме гі мен 
мі нез-құлықтaры мен әре кет тер дің жaмaнды-
ғынaн жaқсылaрын aжырaтaды. Оның кө ме гі-
мен ол не ні іс теу, не ні жaсaмaу ке рек екен ді гін 
пaйымдaп, со ны мен бір ге пaйдaлы мен зиян ды-
ның жaғым ды мен жaғым сыз дың aйырмaсын тa-
ни тын болaды» – деп жaн, тән, aқыл aрaсындaғы 
ты ғыз қaрым-қaтынaстaрды фи ло со фия лық 
тұр ғыдaн тaлдaп тү сін ді ре ді (Ә. Нысaнбaев, 
Ғ. Құрмaнғaлиевa, Ж. Сaндыбaев, 2009: 656). 
Жaқсы лық пен жaмaндық ты, пaйдa мен зиян-
ды aжырaтa бі ле тін ді гі Осы aйт ылғaн ой-тұ-
жы рымдaр Құрaн aяттaры мен мaзмұндaсып, 
сaбaқтaсып жaтқaнды ғын aңғaрaмыз. Мысaл ре-
тін де aйт aр болсaқ, Құрaн aяттaрындa aдaмзaт 
бaлaсы ның нәп сі сі aдaм бaлaсы ның орындaйт ын 
жaқсы-жaмaн іс те рі нен кә сіп aлaтын ды ғынaн 
хaбaр бе ре ді. Адaмның жaны (нәп сі) жaмaндық 
жо лы мен із гі, жaқсы лық жо лын aжырaтa бі ле-
ді. Аллa тaғaлa aдaмзaт бaлaсынa өз тұр мыс тір-
ші лі гін де бұл екі жол ды, яғ ни жaмaндық жо лы 
мен із гі, жaқсы лық жо лын бі рін-бі рі нен aжырaту 
қaбі ле тін бер ген. Егер aдaм бaлaсы жaмaндық 
жолғa түс се, ондa оның нәп сі сі (іш кі ме ні) бұл 
жол дың жaмaндық жо лы еке нін бі ле ді. Сондaй-
aқ нәп сі өзі жaсaғaн aмaлдaрынa aнық көз жет кі-
зу ші. Ал егер aдaм бaлaсы із гі, жaқсы лық жолғa 
түс се, ондa оның нәп сі сі (іш кі ме ні) бұл жол дық 
жaқсы лық жо лы еке нін бі ле ді. Сондaй-aқ нәп-
сі өзі жaсaғaн aмaлдaрынa aнық көз жет кі зу ші. 
Құрaндa: «Кі сі ге жә не оны то лықтaғaнғa, Сондa 
оғaн жaмaндық әрі із гі, жaқсы лық қaбі ле ті бер-
ген ге серт. Рaсындa нәп сі сін тaзaртқaн кі сі құ-
тыл ды дa; Әл де кім оны кір лет се қор бол ды» 
де ген мaғынaдaғы aят кез де се ді (Шәмс сү ре сі, 
7-10-aяттaр). Ал ен ді aдaм бо йын дaғы «жү рек» 
кон цеп ті сі не қысқaшa тоқтaлaтын болсa, «жү-
рек»-ті aрaб ті лін де «Қaлб» (بلقلا) деп aтaлaды. 
Әбу Нaсыр әл-Фaрaби өз шығaрмaсындa осы 
«қaлб» сө зін қолдaнaды. Құрaн мә ті нін де жү-

рек – aқыл мен ұждaнды дa қaмтып жaтқaн 
жaн-жaқты те рең ұғым ре тін де қaрaсты рылaды 
(Мұхaммед Али, 1983: 17). Сондaй-aқ Құрaн мә-
ті нін де жү рек тің ойлaнaтын aғзa екен ді гін мең-
зейт ін aяттaр бaр. Мысaлы, «Хaж» сү ре сі нің 
46-aят тындa aйт ылғaн жү рек aқыл дың ісі не не-
гіз дел ген. Жү рек – те рең ойлaну, оқиғaлaрдың 
бaс-aяғын болжaй бі лу; олaрдың се бе бі мен хик-
ме тін түй сі ну объек ті сі болa aлaды (Мұхaммед 
Али, 1983: 116). Не гі зі мұндaй тұ жы рым бір 
топ ғaлымдaр үшін тaңсық болғaны мен, қaзір-
гі бaтыс тық ғaлымдaрдың зерт теу ле рі бо йын шa 
мұ ның aқиқaт екен ді гі дә лел де ніп жaтқaн құ бы-
лыс. Шы нындa дa Құрaн aяттaрындa «қaлб» (жү-
рек) ұғы мы – кө бі не ойлaну, бі лу, aқыл жү гір ту 
сияқ ты сaнaлы әре кет тер дің ортaлы ғы ре тін де 
бaяндaлaды. Ақыл жү гір ту дің кез кел ген тү рі жү-
рек пен бaйлaныс ты рылaды, әрі aтaлмыш қыз мет-
тер, aқыл дың қыз ме ті болғaнды ғынa қaрaғaндa, 
имaнның ортaлы ғы деп сaнaлғaн жү рек тің aқыл-
мен өте ты ғыз қaрым-қaтынaсы бaр екен ді гін 
aңғaрылaды. Тү йін деп aйт қaндa, Құрaн aяттaры 
бо йын шa жү рек кон цеп ті сі кез кел ген сaнaлы іс-
әре кет тер дің ортaлы ғы болғaн теория лық aқыл 
деп тұ жы рымдaуғa болaды. Бұғaн дә лел ре тін де 
Құрaндaғы: «...Олaрдың жү рек те рі бaр, aлaйдa 
олaр оны мен тү сін бейді»; [6, 7:179] «...Олaр жер 
жү зін де ке зіп жүр ме ді ме? Сондa олaрдың тү сі-
нер жү рек те рі, ес тір құлaқтaры болсa еді»; [6, 
22:46]. «...Әл де олaрдың жү рек те рі құлыптaулы 
мa?» [6, 47:24], – де ген мaғынaдaғы aяттaрды 
кел ті ре оты рып, се нім нің жү рек aрқы лы жү зе ге 
aсaтын әрі рaстaудың ме ке ні сaнaлaтын жү рек 
aқылғa си но ним сөз ре тін де қолдaнылғaнды ғын 
aңғaруғa болaды. 

Құрaн мә ті нін де әлем жә не әлем де бо лып 
жaтқaн құ бы лыстaр жaйлы ойлaнып-толғaну, 
осылaйшa жaрaтқaн Ие нің бaр жә не Оның бір 
екен ді гін жі ті тү сі ну сөз сіз aдaм aқы лынa тәуел-
ді бо лып ке ле ді. Мұндaй aқыл Құрaндa кө бі не 
«қaлб» (жү рек) ұғы мы мен тү сін ді рі ле ді.

Әбу Нaсыр әл-Фaрaби дің біз сөз етіп 
отырғaн «Қaйы рым ды қaлa тұр ғындaры ның 
көзқaрaстaры» aтты трaктaтындa aдaмның се-
зі мі жa йын дa сөз ет кен де aдaмның ыс тық пен 
суық ты се зуі, ұстaу aрқы лы се зу сияқ ты мaңыз-
ды мә се ле лер ді тү сін ді ре ке ле жү рек тің қыз-
ме ті не оның бaсқa де не мү ше ле рі мен қaрым-
қaтынaсын сөз ете ді. Осылaйшa aдaм де не сін де гі 
жүйелі тәр тіп ті мысaл ре тін де кел ті ре оты рып, 
қоғaмдaғы бaғы ну шы мен бaсшы aрaсындaғы 
қaрым-қaтынaсты тү сін ді ре ді. Осы орaйдa, әл-
Фaрaби дың: «Кей бір кі сі лер aзын-aулaқ қaнa 
бaсшы лық ты ке рек ете ді, бaсқa бір aдaмдaр – 
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Әбу На сыр әл-Фараби дың «Қайы рым ды қала тұр ғындары ның көз қа рас тары» атты еңбе гін дегі адам ...

көп бaсшы лық ты қaжет ете ді. Бірaқ бaсшы лық-
тың бұл екі тү рі болғaнның өзін де ол aдaм, егер 
сырттaн итер ме леуші не ме се тaлпын ды ру шы 
болмaсa, үй рет кен, бе ріл ген aқыл дың бә рін бір-
дей орындaй бер мейді. Бұл жaғдaй aдaмдaрдың 
көп ші лі гі не тән нәр се. Сон дықтaн ол осы ның бә-
рін үйре те тін жә не тиіс ті aмaлдaрды орындaуғa 
итер ме лейт ін aдaмдaрғa зә ру болaды» – дей ді  
(Ә. Нысaнбaев, Ғ. Құрмaнғaлиевa, Ж. Сaндыбaев, 
2009: 656).

Әл-Фaрaби қaйы рым ды қaлa тұр ғындaры-
ның дa өз де рі не лaйық бaсшы сы болaты ны жa-
йын дa сөз ете ке ле «қaйы рым ды, із гі лік ті қaлa 
бaсшы сы ның не гіз гі сипaттaрын тaлдaп тү сін-
ді ре ді. Қaлa бaсшы сы ның де не бі ті мі, aқыл ды, 
әрі ойлaу дең гейі жоғaры, бі лім ді, жaн дү ниесі 
кем ші лік сіз то лық бо луы қaжет де ген ді aйт-
aды. Осы сипaттaрдың ішін де кө бі рек бі лім-
ді болуынa нaзaр aудaртaды. Бaсшы лық әл-
Фaрaби дің oйын шa, екі ерек ше лік тің aрқaсындa 
мүм кін бoлaды. Бі рін ші сі, aдaмның тaбиғaтынaн 
жә не жaрaты лы сынaн oғaн дa йын  бo луы, екін-
ші сі, қaбі ле ті мен сaнaсы ның, бі тім-бoлмы-
сы ның лaйық ты лы ғы, яғ ни, рaсындa, aқылғa 
жә не aқыл дығa aйнaлу. Әбу Нaсыр әл-Фaрaби 
қaйы рым ды қaлaны бaсқaрaтын бaсшы aқыл-
ды, дaнa, aсa бі лім ді, ойлaу қaбі ле ті жоғaры, 
сондaй-aқ ес те сaқтaу қaбі ле ті, сөз дің aстaрын 
тү сі не бі ле тін, көр ге нін, ес ті ге нін, aйт қaнын 
ұмытпaйт ын жә не ғы лым-бі лім ге aсa құштaр, 
тез қaбылдaйт ын, үйре ну ден жaлықпaйт ын, өзі-
нің ойын  бaсқaлaрғa нaқты жет кі зе aлaтын, сөз-
ге ше шен болғaны жөн деп тү йін дей ді. Бұлaрғa 
қосa бaсшы ның өз ше ші мін де бе рік, тұрaқты, 
орындaлуы тиіс іс ті жaсaудa өзі нің бaр күш-жі-
ге рін сaлa aлaтын, қо рықпaйт ын өзі не aсa се нім-
ді, өзін тө мен де те тін іс тер ден ұзaқ, шын дық ты 
жә не шын дық ты сөй ле ген кі сі лер ді жaқсы кө-
ре тін, өті рік ті, көз бояушы лық ты жaқтырмaйт-
ын, ондaй aдaмдaрдaн бо йын  aулaқ ұстaйт ын, 
жaрaты лы сынaн әділ дік ті жaқтaйт ын, зұлым-
дық aтaулы ны жек кө ре тін, сондaй-aқ егер бір 
кі сі әділ дік ке шaқырсa, оғaн бой сұнaтын, aл 
егер зұлым дыққa, жaмaндыққa үгіт те се, оны 
жек кө ре тін тұлғa бо луғa тиіс дей ді.

Әри не, кез кел ген қоғaмдa түр лі aдaмдaр 
болaты ны aқиқaт. Адaмдaр кө бі не бір-бі рі нен 
aқыл-ойынa, пaрaсaтынa қaрaй ерек ше лен ді. 
Адaмзaт бaлaсы ның бaсым бө лі гін нәп сі қaлaуы 
же те лей ді. Олaрдың өмі рін рет теп жүйе лейт ін, 
бел гі лі тәр тіп пен тaлaптaр қоя тын жaлпы хaлық-
тың игі лі гін ойлaйт ын, көп ші лік тің aуыз бір ші лі-
гін ұйымдaсты рып, олaрды бaсқaрып отырaтын 
бaсшы ны қaжет еке ні дaусыз. Бірaқ бaрлық aдaм 

бaсшы лық ету қaбі ле ті не ие болa бер мейді. Бұл 
турaлы әл-Фaрaби: «Бaсқa aдaмғa бaсшы лық ету 
әр aдaмның қо лынaн ке ле бер мейді жә не тиіс-
ті әре кет ті жaсaуғa итер ме леуші бо лу қaбі ле ті 
де әр бір aдaмдa болa бер мейді. Осы нәр се лер-
дің бі рі не итер ме леуші бо луғa не ме се оны өз ге 
aдaмғa жет кі зе бі лу ге мүл дем қaбі лет сіз aдaм 
еш бір жaғдaйдa бaсшы болa aлмaйды. Мұндaй 
aдaм тек бі реудің бaсшы лы ғындa болaды. Ал 
ен ді бір жaғдaйлaрдa бaсшы лық етіп же те леуші 
бо луғa жә не оны осы рет те пaйдaлaнуғa қaбі-
лет ті aдaм со ны өз ді гі мен іс тей aлмaйт ындaрғa 
осы мә се ле де бaсшы болaды» дей ке ле, «Бaсшы 
бі рін ші бaсшы бо луы дa жә не екін ші бaсшы бо-
луы дa мүм кін. Екін ші бaсшы де ге ні міз – өзі не 
бaсқa кі сі бaсшы, aл өзі бaсқa бір кі сі ге бaсшы. 
Бaсшы лық тың осы екі тү рі бел гі лі бір сaлaдa 
жү зе ге aсы рылaды. Мысaлы, aуыл шaруaшы лы-
ғын-дa, сaудaдa, ме ди цинaдa...» деп тү сін ді ре ді  
(Ә. Нысaнбaев, Ғ. Құрмaнғaлиевa, Ж. Сaндыбaев, 
2009: 656). 

Әбу Нaсыр әл-Фaрaби «Қaйы рым ды 
қaлa тұр ғындaры ның көзқaрaстaры» aтты 
трaктaтындa «қaйы рым ды қaлa» тұр ғындaрын 
бaсқaрaтын бaсшы ның сипaттaры жa йын дa сөз 
ете ке ле, қaйы рым ды қaлaғa керaғaр ұғымдa 
aдaсу шы, нaдaн хaлық ты мысaл ре тін де кел ті ре 
оты рып сaлыс тырмaлы түр де тaлдaп тү сін ді ре-
ді. Әл-Фaрaби дың тү сін дір уін ше кей де aдaсу-
шы нaдaн хaлық зұлым дық тың керaғaры болғaн 
әділ дік ті іс тейт ін жaғдaйғa тaп болaды. Бірaқ 
ол қaлып ты өзaрa тү сі ніс тік дең ге йін де емес, 
сырттaн кел ген қaндaй дa бір се беп-сaлдaрғa 
бaйлaныс ты орын aлaды дей ке ле мынaлaрды 
aйт aды:

Бі рін ші ден, егер бaсқa хaлық тың aлдындa 
әл сіз дік тaнытқaндa не ме се одaн қо рыққaндa; 
екін ші ден, егер өз ді гі нен сырт қы қaрсы күш ті 
же ңе aлмaғaндa, бұл мә се ле ше шіл ген ге де йін  
әділ дік ті ұстaнсa дa, бірaқ ке йін нен өз қaлпынa 
қaйтa орaлaды, яғ ни зұлым дыққa бой aлдырaды. 
Үшін ші ден, егер aдaсу шы нaдaн хaлық aлдығa 
қойғaн мaқсaт-мүд де сі не бaсқaлaрдың кө ме-
гін сіз же те aлмaғaндa, не гіз гі мaқсaтынa қол 
жет кіз ген ше олaрмен тaту, әділ болaды дей ді. 
Тү йін деп aйт қaндa, aдaсу шы нaдaн хaлық өзі-
нің бо йын дa қaндaй дa бір әл сіз дік, қор қы ныш, 
сырттaн күт пе ген қaрсы күш тің ке луі, aлдынa 
қойғaн мaқсaтынa же ту үшін зұлым дық ты тәрк 
ет се де, осы aйт ылғaндaр оң ше ші мін тaпқaндa 
олaр өз де рі нен әл сіз хaлыққa зұлым дық ет уін  
қaйтa жaлғaстырaды деп сипaттaйды. 

Мі не осылaйшa, екі қaлa тұр ғындaрын 
сaлыс тырмaлы түр де бaяндaй оты рып, бaқыт-
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ты, бей біт қоғaм құ ру жо лындaғы өзі нің ой-
толғaмдaрын жет кі зе ді. Шы нындa Әбу Нaсыр 
әл-Фaрaби дың ой-толғaмдaры, aйт қaн фи-
ло со фия лық тұ жы рымдaры бү гін гі әлеу мет 
үшін тaғы лы мы мол мұрa. Әл-Фaрaби: «Егер 
aдaмның өмір сүр уін ің мaқсaты бaқытқa – ең 
жоғaры кә ме лет ке же ту болсa, ондa aдaмның 
осы бaқытқa жет уін  көр се ту үшін оны мең ге ру-
ге қaбі лет ті нәр се лер дің бә рін aлу ке рек» –дей 
ке ле, «...Қaйы рым ды қaлaның әр бір тұр ғы ны 
өмір сү ру ші нәр се лер дің aлғaшқы бaстaмaсын, 
олaрдың бaғы ныш ты сaтылaрын, бaқыт ты 
қaйы рым ды қaлaның бaсшы лы ғын, бұл бaсшы-
лық тың сaтылaрын, бaқытқa же ту ге бaстaйт-
ын мaқтaулы іс тер ді бі ліп aлуғa тиіс. Бaқытқa 
же те лейт ін бұл іс тер ді бі лу мен ғaнa шек те лу ге 
болмaйды, қaйы рым ды қaлaның тұр ғындaры 
оғaн әре кет қолдaнулaры ке рек» де ге ні біз-
ге үл гі-өне ге бо луғa тиіс. Жaлпы жaқсы лыққa 
қaдaм бaсудa, өз ге ру ге, жaн-жaқты әрі рухa ни 
тұр ғыдaн ке мел де ну ге де ген өзі міз де тaлпы ныс 
пен оғaн лaйық ты іс-әре кет бо луы тиіс. Қaсиет-
ті Құрaндa: «Рaсындa бір қaуым өз де рін өз ге-
рт пе йін ше, Аллa олaрдың жaғдa йын  өз ге рт пей-
ді» («Рaғыд» сү ре сі, 11-aят) де ген мaғынaдaғы 
aят кез де се ді. Ал «Фус силaт» сү ре сі нің 34-
ші aятындa Аллa тaғaлa: «Жaқсы лық пен 
жaмaндық тең емес. Жaмaндық ты ең көр кем 
түр де жолғa сaл жaмaндыққa қaрсы жaқсы-
лық жaсa» деп бұйырaды. 

қорытынды

Осы орaйдa, біз сөз етіп отырғaн Әбу Нaсыр 
әл-Фaрaби дың «Қaйы рым ды қaлa тұр ғындaры-
ның көзқaрaстaры» aтты трaктaтындa екі нәр-
се ні, яғ ни «қaйы рым ды қaлa мен нaдaн, пaсық 
қaлa» тұр ғындaрын қaтaр қо йып , олaрды сaлыс-
тырмaлы түр де тү сін ді ру тә сі лін қaсиет ті Құрaн 
тә сі лі не не гіз де ген де ген пі кір ді aлғa тaртaмыз. 

Се бе бі, Әбу Нaсыр әл-Фaрaби дың Құрaн мә ті-
ні мен оның тә сіл де рі мен жaқыннaн тaныс болғaны 
тaлaс ту дырмaйды. Құрaн мә ті нін де хaлaл-хaрaм, 
жaқсы лық пен жaмaндық, дос пен дұшпaн, 
имaнды лық пен кү пір лік, шын дық пен өті рік, 
жұмaқ пен тозaқ, осы дү ние мен о дү ние сияқ ты 
тaғы бaсқa көп те ген ұғымдaр сaлыс тырмaлы түр-
де тaлдaуғa тү се ді. Мұ ның пaйдaсы мен зияны 
aдaмзaт бaлaсынa үл гі-өне ге ре тін де ұсы нылaды. 

Қо рытa aйт қaндa, Әбу Нaсыр әл-Фaрaби-
дың «Қaйы рым ды қaлa тұр ғындaры ның көз-
қaрaстaры» aтты шығaрмaсындa қоғaмдaғы тұр-
ғындaрдың қaл-жaғдa йын  рет теу, бaғы ну шы мен 
бaсшы aрaсындaғы қaрым-қaтынaстaр ді ни мә-
тін дер, Құрaн aяттaры aясындa тү сін ді рі ле ді. Айт-
ылғaн ой-тұ жы рымдaрдың бә рі де aдaм мә се ле сі 
тө ңі ре гін де то ғы сып, ді ни мә тін дер мен ұштaсaтын 
идеялaрмен өрі ле ді. Олaй болсa, Әбу Нaсыр әл-
Фaрaби дың шығaрмaлaры ді ни мә тін дер aясындa 
aлдaғы уaқыттa әлі де те ре ңі рек ғы лы ми тaлдaу 
жaсaуды қaжет ете тін ді гін aңғaртaды.

Әде биет тер
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MODERN SECURITY STUDIES AND IMPLEMENTATION OF  
THEORETICAL EXPERIENCE IN THE GULF REGION

This article discusses the development of Security Studies and problems associated with the imple-
mentation of theoretical experience outside the spread of Western culture, since modern Security Studies 
are basically built on a Euro-American political culture. In this connection, scientists who study eastern 
countries, including the Islamic world, often face the problem that existing theories do not always work. 
This is related to the phenomenon of concept malformation, which was described by the well-known po-
litical scientist of the Florentine school of political studies, Giovanni Sartori. Within his theory, the simple 
implementation of Western concepts in the East leads to a distortion of the results. Scientists propose 
two ways to solve this problem, which are connected with the search for alternative theories or with the 
adaptation of existing theories within the region under study.

 Key words: Security Studies, security, Concept Malformation, theories, Islamic theory of interna-
tional relations. 
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Зaмaнaуи қa уіп сіз дік зерт теу лер жә не Шығaнaқ aймaғындa теория лық  
тә жі ри бе ні қолдaну мә се ле ле рі

Бұл мaқaлaдa қaзір гі қa уіп сіз дік бо йын шa зерт теу лер де гі мә се ле лер қaрaсты рылaды. Оның 
ішін де бaтыс ел дер ден тыс aймaқтaрдa теория лық тә жі ри бе қолдaну мә се ле сі кө те ріл ді. Се бе бі 
зaмaнaуи қa уіп сіз дік бо йын шa зерт теу лер дің не гі зі Еу ропa мен Аме рикaның сaяси не гіз де рі не 
сүйі ніп дaмығaн. Сон дықтaн бұл теориялaр Шы ғыс өңір лер де қолдaнуғa кел мейтіні не көз жет-
кі зу ге болaды. Бұ ның се беп те рін Фло рен ция сaяси мек те бі нің көр нек ті өкі лі Джовaнни Сaрто ри 
кон цеп тер дің бұрмaлaуы мен бaйлaныс тырaды. Сaрто ри тұ жы ры мы бо йын шa бaтыс мә де ниеті, 
тaри хы мен фи ло со фиясы тө ңі ре гін де жaсaлғaн тер ми но ло гия Шы ғыстaғы жaңa құ бы лыстaрдың 
қыр-сырлaрын aшa aлмaйды, ке рі сін ше қaте лік тер ге әке ле ді. Сон дықтaн бұл мә се ле ні ше шу үшін 
зерт теу ші лер екі ше шім ұсынaды. Бі рін ші ден жер гі лік ті теориялaрды дaмы ту, екін ші ден бaтыс 
теориялaрды жер гі лік ті жaғдa йынa сәй кес ті ріп қолдaну. 

 Тү йін  сөз дер: қa уіп сіз дік бо йын шa зерт теу лер, қa уіп сіз дік, кон цепт бұрмaлaуы, теориялaр, 
хaлықaрaлық қaтынaстaрдың ислaм теориясы.

Мaкaнгaли Б.К.
PhD док торaнт, Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. аль-Фaрaби, Кaзaхстaн, г. Алмaты, 
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Сов ре мен ные исс ле довa ния в облaсти бе зопaснос ти  
и воп ро сы имп ле ментaции теоре ти чес ко го опытa в ре ги оне Зaливa

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся воп рос рaзви тия исс ле довa ний в облaсти бе зопaснос ти и 
проб ле мы, связaнные с имп ле ментaцией теоре ти чес ко го опытa вне рaсп рострaне ния зaпaдной 
куль ту ры, тaк кaк сов ре мен ные исс ле довa ния бе зопaснос ти в своей ос но ве пост роены нa ев ро-
aме рикaнс кой по ли ти чес кой куль ту ре. В свя зи с этим зaчaстую уче ные, изучaющие вос точ ные 
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стрaны, в том чис ле ислaмс ко го мирa, стaлкивaют ся с проб ле мой то го, что имеющиеся теории 
не всегдa рaботaют. Это связaно с тaким яв ле нием, кaк искaже ние кон цеп тов, ко то рое описaл 
из ве ст ный по ли то лог фло рен тийс кой шко лы по ли ти чес ких исс ле довa ний Джовaнни Сaрто ри. В 
рaмкaх его теории простaя имп ле ментaция зaпaдных кон цеп тов нa Вос то ке при во дит к искaже-
нию ко неч ных ре зуль тaтов. Уче ные предлaгaют двa пу ти ре ше ние дaнной проб ле мы, ко то рые 
связaны ли бо с поис ком aль тернaтив ных тео рий, либо с aдaптa цией имею щих ся тео рий в рaмкaх 
изучaемо го ре ги онa.

Клю че вые словa: исс ле довa ния в облaсти бе зопaснос ти, бе зопaснос ть, искaже ние кон цеп-
тов, тео рии, ислaмскaя теория меж дунaрод ных от но ше ний.

Introduction 

Security is one of the fundamental and central 
categories of international relations (IR), and the 
study of security issues is considered the most 
important area of   this scientific discipline. In turn, 
ensuring security is the dominant imperative of 
the policy of the absolute majority of states of the 
world, the key to their stability, development and 
prosperity.

The study of security in IR deals with such a 
scientific area as Security Studies. Also often in 
the scientific literature, the direction is called as 
International Security Studies, Strategic Studies, 
Peace Research, etc. It is believed that initially, 
this direction was independent, but rather quickly 
absorbed by international relations. (Buzan, 
Hansen 2009: 1) The issue of security became the 
leitmotif of the formation of international relations 
as a scientific discipline after the First World War 
(1914-1918). Since this was the world’s first global 
scale conflict with colossal human casualties, the 
widespread use of new technological developments, 
the acts of using chemical weapons as weapons 
of mass destruction (WMD), etc. According to 
its results, the governments of the world powers, 
leading political figures, various researchers sought 
to comprehend these events in order to prevent their 
repetition in the future. (Collins 2009: 2) Therefore, 
researchers agree that the issue of security has 
become the most important reason for the formation 
of a new discipline political science.

Despite the steps taken by the world community 
after the First World War, the established system of 
international relations could not form a safe world, 
as the even more terrifying and tragic Second 
World War (1939-1945) flared up. In many ways, 
the failure of the system was due to differences in 
security approaches between Continental Europe, 
historically oriented to collective action in the 
military field, and between the Anglo-American 
approaches, originating from a culture of deterrence. 
The result of the Second World War was the 
creation of a new world order, where the issue of 

security reached a new level. The main instrument 
for achieving international security was to be the 
United Nations (UN), created in 1945. Its creators 
in the preamble of the Charter of the organization 
stressed that the motive for integration is the desire 
to join forces in maintaining international peace and 
security. (Charter of the United Nations) 

The world once again plunged into war, but of a 
different nature, which consisted in the confrontation 
of two blocks (systems) based on the ideological 
antagonism of the two superpowers of the USA and 
the USSR. This war was called the Cold War. On the 
other hand, these events have become a dividing line 
for Security Studies. According to B. Buzan and L. 
Hansen, works on security before 1945 can largely 
be described as military studies, military strategies 
or geopolitics. These include such famous authors 
as Clausewitz, Mahan, Richardson, and Haushofer. 
(Buzan, Hansen 2009: 1) 

The cold war dictated its conditions. New 
elements began to be added to traditional military 
issues, in particular due to the sharp increase in the 
number of nuclear weapons in the world and strategic 
forces. Enhancing the security of some increased the 
threat to others. This situation led to “unsustainable 
stability” in the world, the persistence of which 
was always in doubt. (Lipschutz 1995: 11) It was 
during this period that the main research schools 
and the main approaches to the study of security 
emerged. In general, there was a qualitative and 
quantitative evolution of the scientific direction. 
New research has become more extensive, not only 
military, but also some non-military threats were 
covered, and security as a whole, and not just the 
issue of defense or war, became the key concept. 
But perceptions of each other in the West and the 
USSR as an existential threat created pressure on the 
international security agenda, leaving the military 
component as the main imperative. We would like 
to note that the development of the theories of 
international relations (IRT) in the XX century, in the 
first place, is connected with the research of Western 
scientists. As in the Soviet Union, world politics was 
viewed through the prism of the Marxist-Leninist 
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ideology of confrontation between the progressive 
communist world and the aggressive policies of 
Western imperialism. Therefore, the theorization of 
current international processes lagged significantly 
behind the work of western researchers.

Alternative Security Studies, including 
constructivist, critical, feminist, and others, began 
to gain great popularity in the scientific community 
during the Cold War era. The intellectual demand 
for new approaches is associated with the expansion 
and deepening of the most complex processes in the 
world: the erosion of state sovereignty; globalization; 
digitalization of information and an increase in the 
speed of its transmission; cultural-civilization and 
religious-confessional faults; strengthening non-
state actors in international politics and much more. 
New types of threats, which often had a non-military 
character, began to play an increasingly important 
role in the world. Therefore, debates and discussions 
about the concept of “security” began to grow in 
the research environment, namely, the primacy 
of the security object. Should this be the entire 
international system or only nation states, or the 
“West” and individual communities, etc. (Lipschutz 
1995:1) 

In the context of this debate, Security Studies 
began to shape their modern structure. Such a width 
and depth of the research field, although indicating 
a sustainable development of the scientific field, but 
on the other hand, also points to the evolution of 
traditional problems and the intensification of new 
types of threats.

What is security?
Studying the scientific literature, one has to 

state that among researchers there is no consensus 
about the semantics of the term “security”. Many 
authors believe that in modern science “security” 
has the character of multidimensionality, and also 
call the term “subjective and elastic”. (Williams 
P.D., McDonald M. 2018:1) This creates a number 
of conceptual problems, since it does not introduce 
a clear definition. According to Logunov A.B. is in 
such a situation that “since social problems can be 
viewed from the point of view of various sciences, 
methodologies, schools and personal bias, then this 
“inexhaustibility” of this concept arises”. (Logunov 
2015: 7) 

Specialists identify several key components of 
security, this is an “object” (who needs security), 
“subject” (who provides security) and “activity” 
(how security is ensured). In modern scientific 
thought and in world practice, it is considered 
traditional that the state is the main object of 

security. This is due to the peculiarity of the creation 
and development of the Westphalia political system 
of the world. Where any state since its inception 
set the main task of preserving its own sovereignty, 
which was understood to prevent external 
aggression. However, with the end of the Cold 
War, scientists began to revise these basic settings 
and make adjustments. If we consider security in 
the framework of modern IRT, then it is natural to 
regard the state as the main “object”, which is still 
the main actor of world politics in the understanding 
of most researchers. In this case, the “subject” will 
be the legitimate leadership of the country, as an 
authorized body. States have interests shaped by 
objective needs, in particular self-preservation and 
development. The protection of these interests by 
all available means and methods is the “activity” of 
the subject. However, various conditions and factors 
hindering the implementation of the interests of the 
subject are perceived as security threats. (Logunov 
2015: 8-10) In the early stages of the development 
of IRT, security and the satisfaction of interests were 
considered only within the framework of increasing 
state influence through the growth of military power 
or “hard power”. (Lebedeva 2014: 117) However, 
the role of “soft power”, built on increasing the 
country’s authority based on culture, sympathy, etc. 
The concept of combining “hard power” and “soft 
power” in international relations is called “smart 
power”. (Nye 2011)

Among the security definitions that modern 
researchers use, there are both general interpretations 
and narrower ones. For example, the majority of 
researchers in international relations, speaking of 
the term “security”, have in mind “the alleviation 
of threats to cherished values”. (Williams P.D., 
McDonald M. 2018: 1) What is essentially a more 
flexible version of one of the early interpretations 
of “security” «the absence of threats to acquired 
values, in a subjective sense, the absence of fear that 
such values will be attacked» that A. Wolfers gave 
in 1952. (Wolfers 1952: 485) Scientists specializing 
in Security Studies give narrower definitions, which 
often depend on the theoretical orientation of the 
researcher. At the same time, in the works of the 
Cold War period, the concept of “security” was 
generally perceived as a defense against external 
aggression and war. As can be seen in the work of I. 
Bellany “Security itself is relative freedom from war 
...”. (Bellany 1981: 102) In addition, for example, 
G. Luciani in his research says that security is 
the ability to resist aggression from the outside. 
(Luciani 1989: 151) The majority of specialists of 
that era followed this question. In the post-Cold 
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War studies, there is an attempt to take into account 
new trends and go beyond the boundaries of the 
problems of war and peace in international relations. 
So Edward A. Kolodziej writes: “Security… implies 
both coercive means to check an aggressor and all 
manner of persuasion, bolstered by the prospect 
of mutually shared benefits, to transform hostility 
into cooperation”. (Kolodziej 2005: 25) Moreover, 
here is a well-known specialist, Mohammed Ayoob 
writes: “Security-insecurity is defined in relation 
to vulnerabilities – both internal and external – 
that threaten or have the potential to bring down 
or weaken state structures, both territorial and 
institutional, and governing regimes”. (Ayoob 1995: 
9) The treatment of Mohammed Ayoob gives an 
understanding not only of the essence of security, but 
also affects the very important state of “insecurity”. 
In our opinion, with respect to this study, taking into 
account all the specifics of the region studied, his 
definition is the most appropriate.

However, the period after the Cold War 
reformatted not only the world order and the 
system of International Relations, but Security 
Studies. Other aspects of safety have begun to gain 
increasing relevance, which has created difficulties 
for traditional research methods. Therefore, in the 
1990s, representatives of the Copenhagen School of 
Security, in order to cover a wider range of industries 
in Security Studies, suggested reconsidering 
the existing approaches, since some new areas 
of problems were fundamentally different from 
military-political threats. They divided the subjects 
of study into different sectors according to the spheres 
of public life: military, environmental, economic, 
social and political, which allows improving the 
perception of problems and improving the level of 
their analysis. (Buzan et. al. 1998: 195-213) The 
approach was more systematic and structured. At the 
same time, a security separation approach has been 
established in security studies, depending on the 
spheres of public life. There are such types of security 
as political, military, economic, environmental, 
social, informational, food and others. In turn, 
according to their characteristics, security types can 
now be classified as “hard security” (for example, 
military security) and “soft security” (economic, 
environmental, cultural security, etc.). 

Theoretical Approach Map of Security 
Studies

Security research over the last century has 
evolved within the discipline of IR. Therefore, the 
theoretical part of Security Studies is synchronized 
with IRT. It can be said that the majority of security 

researchers offer their theoretical and methodological 
developments within the framework of the IRT 
paradigm. Scientists identify four paradigms: 
realism, liberalism, globalism, and postpositivism. 
Paradigms offer a certain set of basic principles 
and attitudes, within which theories of the general, 
middle, private level and approaches are developed 
in the future.

Realism as a paradigm is rightfully considered 
the foundation of the entire scientific discipline 
of the IR. Realists require the most accurate and 
“realistic” to describe international relations, that 
is, to study what is happening in reality and not the 
abstract possible in the future. (Lebedeva 2014: 23) 
In addition, to focus on the analysis of what states are 
doing and not that declare. The sources of realism, 
asserted by realists, can be found in the ancient 
works of ancient Greece, Rome, India and China. 
(Jensen, M.A., Elman 2018: 19) In the 20th century, 
by focusing on elements such as security, war and 
peace, strength and power, international anarchy, 
led to the long dominance of the realistic paradigm 
in world politics. (Glaser 2009: 16) Moreover, it is 
necessary to emphasize that no paradigm of IRT 
pays more attention to security than realism, which 
puts it as the main motivation of the state. (Baldwin 
1997: 21) 

Realism has two main variations that have 
emerged one after the other during the twentieth 
century. The first kind of realism is associated with 
the works of such scientists as E.H. Carr and G. 
Morgenthau, who defended their views on the study 
of international relations in debates with supporters 
of liberalism. (Quinn 2018: 71-72) Although the 
concepts of liberalism in IR were formed earlier 
by realism, however, a realistic paradigm emerged 
from the activities of G. Morgenthau took it up, 
because the ideas of the realists were based on more 
understandable and close to that time basics. The 
second kind of realism is associated with the name 
of an American political scientist Kenneth Waltz. 
He criticized and disavowed many of the ideas of 
realism, which were formed by his predecessors, 
including Morgenthau. First, his criticism was 
addressed to the approach of Morgenthau and 
his followers, who, studying the early actions of 
various countries, tried to determine the universal 
behavioral laws of states and their political leaders. 
However, according to Waltz, in view of the 
different characteristics of states, it is advisable to 
develop a structure that would explain the actions of 
states (for example, war or peace). Ideas formed in 
realism before Waltz received the name of classical 
realism, while the thoughts of Waltz himself came 
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to be called structural realism or neo-realism. 
(Quinn 2018: 72) Subsequently, researchers, also 
rethinking the ideas of both Morgenthau and 
Waltz, developed other variations of realism such 
as defensive structural realism, offensive structural 
realism, the theory of rise and fall, neoclassical 
realism, etc. At the same time, each direction 
is characterized by the active use of individual 
theories, such as the balance of power, the dilemma 
of security, hegemonic stability, etc. In general, 
such an abundance of variations within a single 
paradigm creates disagreements even on a number 
of key conceptual points of realism, for example, 
issues of interstate cooperation. However, in most 
basic aspects of the paradigm, the realists are one. 
For example, the nature of the international system 
in realism is characterized by anarchy. Realists see 
the reason for this in the absence of an international 
sovereign (authority) guaranteeing the observance 
of international order, agreements and obligations, 
and as an arbitrator who prevents the unreasonable 
use of military force. However, anarchy does not 
mean the chaos of the international system. The 
realistic paradigm considers the state as the main 
actor in international relations. At the same time 
focusing on the overall structure of the international 
system, without going into details, in the internal 
issues of individual countries. Realists consider 
states as rational actors who make decisions based 
on their capabilities, taking into account the motives 
of other states and pursuing national interests. 
(Glaser 2009: 16-17) Accurately following national 
interests is a feature of realism and one of the most 
important elements of the paradigm. Moreover, G. 
Morgenthau makes it the main category, but noting 
that the content of “national interests” may vary over 
time. (Morgenthau 1967) In the understanding of the 
absolute majority of realists, “force” is one of the 
most important category and determining factor of 
the international environment. This results from the 
anarchic state of the world system, when each state 
is only able to ensure its own security by building 
up military power. Therefore, in this process, 
resources play the most important role: wealth, 
population, intellectual and technical potential, etc. 
Nevertheless, the struggle for resources realists 
explains the nature of war. Although for Waltz, war 
is associated with an uneven distribution of power 
in the international system. (Konyshev 2004: 333) 
In general, at the macro level, realists try to explain 
the choice of the state’s security strategy, which may 
be in a model of competitiveness or cooperation. 
Under the competition means security approaches 
through the creation of a strong army, the search 

for allies and the use of military force. Whereas the 
model of cooperation consists in reaching certain 
agreements, including on arms control, the use of 
force unilaterally, the development of collective 
decisions, etc. (Glaser 2009: 16) 

The second most important paradigm in security 
studies is liberalism. Liberalism is based on the 
understanding that anarchy in the world system is 
detrimental to all its participants, therefore a wide 
range of international actors must be involved in 
order to achieve the goal of ensuring security. Unlike 
realists, who claim that there is no universal political 
morality, supporters of liberalism not only believe in 
it but also call for it to strive. (Quinn 2018: 82) And 
since liberalism claims that a person is by nature 
non-aggressive and cooperative in perspective, 
perhaps, to build a single world, this paradigm 
is called idealistic. Supporters of liberalism refer 
their ideas to the works of the Enlightenment, to 
such philosophers as John Locke and Emmanuel 
Kant. (2009: 35) It is believed that the ideas of 
liberalism in world politics reached their peak in 
the first years after the First World War, largely due 
to the active work of the President USA Woodrow 
Wilson. And the first conceptual ideas were reflected 
in three documents, these are: the Charter of the 
League of the Nation of 1918, the Briand-Kellogg 
Pact of 1928 and the Stimson Doctrine of 1932. In 
general, over the past century, liberalism had three 
main directions. The first direction was based on 
the idea of   the possibility of legal regulation of 
international relations. The second direction was 
aimed at overcoming the anarchy of the world 
system by strengthening international organizations. 
The third direction developed the concept of 
prospects for the disarmament process. (Lebedeva 
2014: 29) The ideas of strengthening international 
institutions, disarmament, democratization of the 
world system, human rights issues have become 
the basic and distinctive concepts of the liberal 
idealistic paradigm, since the core is positivism 
regarding the prospects for building a secure world. 
Supporters of liberalism believe that international 
relations are constantly evolving and permeated 
by the spirit of interdependence and cooperation. 
Therefore, in liberalism, along with the state, the 
main actor is also international institutions. Among 
the variations of liberalism, the oldest is economic 
liberalism, according to which economic advantage 
contributes to increased cooperation, and therefore 
to a reduction in conflicts and wars in the world 
environment. Human rights liberalism focuses on 
human rights, as many wars are characterized by 
oppression of people based on racial, religious, 
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ethnic identity. Observance of human rights can 
not only reduce the conflict potential, but also 
prevent the chaotic disintegration of many states 
from separatism. Democratic liberalism supports 
the thesis of a democratic world where democratic 
countries do not fight among themselves, even 
though they have a large concentration of offensive 
military power, yet they are able to coexist without 
giving rise to military conflicts. Another important 
achievement of liberalism is the emphasis on the 
activities of international institutions. In particular, 
international regimes play a special role in ensuring 
security. A regime is understood as the principles, 
rules, norms and decision-making procedures that 
international actors use in relation to the correct 
questions. (Morgan 2009: 40) 

Despite the objective decline of liberalism in the 
second half of the 20th century due to the dominance 
of realism, the global changes of the world system 
after the end of the Cold War contributed to the 
revival of liberalism. Nevertheless, now, liberalism 
is experiencing a number of intellectual problems 
associated with various trends in world politics, 
including the US doctrine of “force spread” of 
democracy in the Middle East, the new Western 
confrontation with Russia, global terrorism, caused 
by religious extremism, etc. 

The third paradigm is globalism. The origins 
of globalism lie as well as among the idealists in 
the teachings of Emanuel Kant, as well as in the 
writings of the founding fathers of Marxism, K. 
Marx, V. Lenin and others. The core of globalism is 
the idea of   the development of the world according 
to uniform and universal laws. If the states follow 
this single trajectory, peace and security is achieved, 
and, on the contrary, when deviating from these 
laws, countries face problems. In addition, the key 
concept of globalism is the process of globalization, 
from which the paradigm derives its name. Among 
modern approaches to globalism in Security Studies, 
the Peace Studies School occupies a special place. 
The school received its development in the 1950s 
due to the escalation of the contradiction between 
the two blocks, the prospects for the start of a new 
global war and the associated nuclear arms race. In 
addition, the development direction was promoted 
by problems along the North-South line, an increase 
in environmental problems, etc. The first institutions 
for studying the world appeared in the United States 
and Scandinavia. Moreover, by the 1970s, there 
was already a whole network of various centers 
and scientific journals specializing in the study of 
the world. The end of the Cold War gave a second 
wind to Peace Studies, especially the need to resolve 

conflicts in the third world. (Mutimer 2009: 70) In 
general, if you look at the features of Peace Studies, 
we can say that this approach focuses on non-state, 
global ideas about the main problems of conflicts. 
For example, in contrast to the traditional paradigms 
(realism and liberalism), globalists have the main 
actor in large communities of people (classes, races, 
etc.).

The fourth paradigm is postpositivism, which unites 
a number of different approaches (post-structuralism, 
critical theory, feminism, constructivism, etc.) in the 
study of international relations and security issues. It is 
generally accepted that the general ideological origins 
of postpositivism originate from the ideas of the 
famous German philosopher Friedrich Nietzsche, as 
well as the thinkers of American pragmatism Charles 
Pierce, William James, J. Dewey, etc. The conceptual 
development of postpositivism is associated with 
the general criticism of classical theories and their 
methods. Post-positivist revisionism has become one 
of the drivers of new debates in international relations 
and in Security Studies after the end of the Cold War. 
Strictly speaking, in most cases the revisionist method 
of traditional theories combines various approaches, 
as well as various scientists under the umbrella of 
postpositivism. There are general points of view on 
certain processes in world politics. For example, in 
postpositivism, the problem of conflict is reduced 
to the question of identity. That is, in their opinion, 
the source of the conflict is not a clash of interests 
or a struggle for resources like among realists, but a 
mismatch of two identities (nations, states, etc.). Post-
positivism approaches are not theories, and therefore 
often do not provide a full-fledged causal picture of 
international processes, as well as world political 
events. These approaches are designed to explain 
individual situations or are designed to review security 
issues and provide new ways to solve the problems 
that humanity faced after the end of the Cold War. 
The development of these approaches is connected 
with the crisis of a realistic paradigm that could not 
provide full-fledged answers to new challenges and 
security threats. Therefore, poststructuralism is trying 
to re-analyze not only what is safety, but also such 
questions where and how security is implemented. 
(Ahall 2018: 87) On the other hand, feminism, which 
says that security in realism, is the male position 
of the military-political format of defense against 
external threats and encroachment on the territory, 
whereas in feminism security is the defense against 
any kind of violence. (Lebedeva 2014: 38) Critical 
theory has received particular popularity among 
researchers. Critical analysis was developed in the 
early 1990s and was intended to revise the concept of 
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security and go beyond the Cold War category, which 
limited thinking about the essence of security. (Bilgin 
2018: 61) 

Securitization theory is another new and popular 
approach to security research that is related to the 
Copenhagen School. Theorists of this school argue 
that safety is a survival; therefore, the problem of 
security should be formulated as an existential threat. 
(Emmers 2009: 137) In the 90s, representatives 
of the Copenhagen Security School B. Buzan, O. 
Waver, J. de Wilde to cover more a wide range 
of industries in the study of security offered to 
reconsider existing approaches, since some new 
areas of problems were fundamentally different 
from the traditional military-political threats. They 
divided the subjects of study into different sectors 
according to the spheres of public life: military, 
environmental, economic, social and political. In 
their opinion, this allows improving perceptions of 
problems and improving the level of their analysis. 
(Buzan et. al. 1998: 195-213) 

The implementation of theoretical experience 
in the Gulf region

The perception of international events through 
a theoretical lens is the most important task of any 
researcher. Otherwise, these processes will remain 
only facts without explaining the reasons for their 
origin. (Lebedeva 2014: 22) Another thing is that 
not all theories available today are able to give a 
full causal explanation of events occurring in world 
politics, especially in the field of security. Moreover, 
a researcher studying security issues in the East is 
faced with difficulties because the IRT paradigms 
have a Eurocentric basis. In fact, modern security 
studies, as indicated by B. Buzan and L. Hansen, 
are western security studies, as well as modern 
IRT are Western IRT. (Buzan, Hansen 2009: 1) In 
this situation, simple implementation of theories 
developed based on Euro-American political 
experience in the regions of Asia and Africa is 
fraught with distortion of the results obtained. In 
addition, in the future this leads to miscalculations 
in the actions of international actors on the world 
stage. (Voskresenskiy 2014: 85) 

A researcher, who applies patterns of Western 
theories in the East, is faced with the fact that they 
do not always work. This may be associated with 
the phenomenon, which in comparative political 
science is referred to as a distortion of the concepts 
pointed to by Giovanni Sartori. Within the 
framework of his theory of Concept misformation, 
Sartori explains that in modern science there is a 
tendency to use terminology developed in European 

realities in relation to new political phenomena in 
the East. (Sartori 1970) This leads to a distortion 
of concepts as, for example, the concept of a state 
in the East is not the same as in the West, etc. In 
addition to this phenomenon, it should be noted 
that in recent decades there has been a crisis in 
Western theories caused by the end of the Cold War 
and the formation of new international realities, 
problems, threats and challenges, that even in 
Western conditions no theory can give full answers 
to all the events . In turn, this led to the growth 
of alternative approaches in IRT and, in general, 
to the formation of high theoretical competition in 
Euro-American political thought.

To solve this complex problem, researchers 
offer several ways. The first way is to search for 
non-Western theories that would correspond to the 
realities of the studied region. In fact, the authors 
of the collective work “Non-Western International 
Relations Theory Perspectives On and Beyond 
Asia”, published in 2010 under the editorship of 
Amativ Acharya and Barry Buzan, became interested 
in this topic. The authors wondered why there are 
no Non-Western theories in the international arena, 
since existing IRT clearly cannot fully answer all 
events in world politics. In their opinion, western 
theories are in fact limited in their base of sources, 
but at the same time, they have a dominant position 
of influence on international relations. Therefore, 
they decided to present the non-western traditions 
of international relations to the scientific community 
that can challenge the dominance of western theories. 
As an example, the cases of China, Japan, South 
Korea, India, Southeast Asia, Indonesia, as well as 
the Islamic model were considered. As a result, the 
following conclusions were made that neither China 
nor Japan fit into one of the traditional paradigms 
of the IRT, Southeast Asia represented by ASEAN, 
suggests an alternative view of regional governance 
through local regional powers. Most of all, close 
to realistic projects are South Korea and India. 
(Acharya A., Buzan B 2010: 2-3) However, it must 
be emphasized that some regions of the East are 
still close to the application of western concepts in 
practice. For example, Central Asia, which because 
of the Soviet legacy has lost most of its traditional 
orientation and fundamental foundations. Later, 
after the collapse of the USSR, the region chose to 
focus on western values   and is trying to integrate into 
European projects. In particular, Kazakhstan, which 
even chaired the OSCE in 2010. Of course, regional 
cooperation has a large number of problems, but the 
prospects for implementing western experience are 
great. (Somzhurek et. al. 2018) 
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Among all the non-Western theories of 
international relations, the Chinese model is 
developing most dynamically. This is because the 
rapid rise of China requires it to search for its own 
view of current processes in international relations, 
as well as the importance of determining its place 
in world politics. Not only Chinese specialists are 
engaged in this topic, but Western scientists are also 
making a great contribution. So Henry Kissinger 
in his work “On China” gives an analysis of the 
Chinese view, not only from the point of view of 
the current Communist Party, but also through the 
prism of centuries-old Chinese philosophy, built on 
the position “China is the center of the Universe”. 
(Kissinger 2012) 

As for the Islamic world, the authors of the 
analysis of non-western traditions of international 
relations say that the history of the Middle East has 
the most competitive position with the West to be 
a source for IRT. (Acharya A., Buzan B 2010: 2-3) 
Questions about non-western theories rose again 
in 2012 in collective work “Thinking International 
Relations Differently” edited by A. Tikner and D. 
Blaney, which separately discussed the issue of 
security of the Arab world, as well as non-Western 
views on the central concepts of Western theories. 
(Tickner, Blaney 2012) Exploring this question, we 
can say that Islam as an integral world outlook system 
has all the foundations and rights for an alternative 
model of international relations. However, in 
practice, in the practice of implementation, the 
researcher encounters a large set of difficulties 
caused by the fact that the modern Islamic world is 
very fragmented, disintegrated and generally non-
homogeneous. The states of the Islamic world are 
different in view of objective historical development 
and complex colonial heritage. Only in some states 
religion is absolutized, in most countries, the control 
system has received either western forms or hybrid 
forms, where religion does not have dominance 
in the regime of governing and political decision-
making, even if the opposite is declared somewhere. 
In many states, secular institutions and explicit 
secularization of politics prevail. In this situation, 
the Gulf region would be the most suitable field for 
testing the Islamic model of international relations. 
Since it is here that religion is most integrated 
into social and political life. Nevertheless, there 
is a number of serious problems that impede this 
approach. First, some countries in the region are 
dependent, in particular in the field of security, on 
the global conjuncture and behavior of the United 
States in the international arena. Secondly, inside the 
confessional fragmentation of the region, this lies in 

the high competition of various religious groups and 
their views on the development of the Islamic world. 
The issue is not only in the division into Sunnis and 
Shiites, but in the problem lies much deeper. This 
is a salafi paradigm of Saudi Arabia, and some 
small Gulf monarchies to Riyadh, the Ibadi group 
in Oman, the Muslim brothers in Qatar, Khomeini 
model in Iran, the Shiites of Iraq, and even the 
terrorist jihadist project of ISIL. Each party has its 
own vision of relations with the outside world in the 
framework of the “Islamic model of international 
relations”. Third, the globalization of western 
projects and their distribution outside the borders 
of the West. It can be said that the Islamic theory 
of international relations is the most important 
alternative for the theorization of regional processes 
in the future, but in solving a number of the above 
problems of a conceptual nature.

The second way is the selection and adaptation of 
existing IRT to a specific research object. Moreover, 
if the development of the first path is an opportunity 
for the long term, the adaptation of existing theories 
is a more acceptable way in the current situation. 
But for adaptation, it is necessary to integrate many 
aspects from regional realities. The Arab researcher 
Ahmad Said Kujiyli, that Security Studies in the 
Arab world require an extensive study of many 
problematic issues, including sources of power, 
the patriarchal system of relationships, the role of 
a woman, etc, emphasizes this context. This, in his 
opinion, requires further expansion of the scope of 
specialization in order to incorporate local political 
theory, historical sociology, law, and even Sharia 
sciences into it. (Kujiyli 2012: 66) On the other 
hand, this development of western theories plays 
to the benefit of the theories themselves. Indeed, 
as E. Kolodziej noted, the pursuit of knowledge 
about security should be a continuous process, it 
is necessary to constantly develop analysis that 
will open new frontiers in understanding security. 
(Kolodziej 2005: 43) The most appropriate of the 
modern IRT is realism as a general paradigm for 
studying the security of the Islamic world, taking 
into account the characteristics of the region of 
the study. Islamic world taking into account the 
characteristics of the region of the study. Why 
realism? Because realism not only appeals with 
clear concepts of war and peace, strength and power, 
but also realism is best suited for studying states of 
the modern era, while the other paradigms take into 
account that most Western countries have moved 
into the postmodern era. The modernist states are the 
traditional states of the Westphalia system, which 
follow their own interests, including the protection 
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of sovereignty, borders, non-interference in internal 
affairs, etc. However, under the postmodern they 
mean those states that no longer depend on the above 
categories as much as before, for example, the EU 
countries. (Why we still need empires 2002) In turn, 
it is necessary to recognize that the countries of the 
Islamic world have only reached the Westphalia 
system and have become states of the modern era.

Conclusion 

Thus, the development of Security Studies can 
be divided into three stages: the first stage, until 
1945, is associated with military research; the 
second stage is connected with the bipolar system 
of the world structure during the Cold War; the 
third stage is connected with the new realities of 
the world system after the end of the Cold War. 
Modern security research as the scientific direction 
of the discipline of international relations is to pose 
the task of studying security as a whole, and not 

just the issues of war and peace as it was before. 
At the same time, there is still no consensus among 
researchers on the semantic load of the term 
“security”. Security Studies is a fairly popular and 
relevant area worldwide. However, researchers 
outside the spread of western culture, thought and 
philosophy encounter gaps in the implementation of 
theoretical experience in non-western regions, since 
modern Security Studies are inherently Eurocentric 
in nature because they were formed on Euro-
American political experience. Scientists offer two 
ways to solve this problem. The first is related to 
the search for non-western theories, in particular for 
the Gulf region, the Islamic concept of international 
relations and security. In addition, the second way 
is the adaptation of existing theories to the realities 
of the studied region. At the same time, the first 
way of seeing the difficulties caused by the lack of 
an intellectual base can be viewed as a long-term 
perspective, while the second way is acceptable in 
the short and medium term.
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СТА ТУС СРЕД НЕВЕКО ВОЙ ЖЕН ЩИНЫ В ЕГИП ТЕ И КОРЕЕ: 
ПЕР ВЫЕ ЖЕН ЩИНЫ-ПРАВИТЕЛИ 

В нaстоя щей стaтье предп ри нимaет ся по пыткa изу чить стaтус жен щи ны в Егип те и Ко рее в 
сред не ве ковье и со постaвить прaвле ние двух пер вых прaви тельниц – султaны Шaджaрaт aд-Дур 
и ко ро ле вы Сон док. В сред не ве ко вом Егип те, где прaвил Аббaсидс кий хaлифaт и го судaрст вен-
ной ре ли гией был ислaм, жен щинa не моглa прaвить го судaрст вом в це лом и динaстией Айюби-
дов при хaлифaте в чaст нос ти. Нес мот ря нa ко рот кий пе ри од, в ис то рии aйюби дов в Егип те 
Шaджaрaт aд-Дур остaлaсь кaк первaя жен щинa-по ве ли тель. Пер вой жен щи ной-по ве ли тельни-
цей в Ко рее стaлa ко ро левa Сил лы Сон док, унaсле довaвшaя трон от своего отцa-ко ро ля Чинпхёнa 
и пе редaвшaя его своей сест ре Чин док пос ле 15 лет ус пеш но го прaвле ния. 

Клю че вые словa: куль турa, ко ро левa Сон док, султaнa Шaджaрaт aд-Дур, Еги пет, Ко рея, сред-
не ве ковье.  

Mustafayeva A.A. 
PhD, Associated Professor, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty

The status of a medieval woman in Egypt and Korea: first women rulers

This article attempts to study the status of a woman in Egypt and Korea in the middle ages and to 
compare the two first rulers - the Sultana Shadjarat ad-Dur and the queen Sondok. In medieval Egypt, 
where the Abbasid Caliphate was ruling and the state religion was Islam, a woman could not rule the 
state in general and the Ayyubid dynasty under the caliphate in particular. Despite a short period, in the 
Ayyubid history of Egypt, Shajarat ad-Dur became the first woman ruler. While the first female ruler in 
Korea was Queen Sondok of Silla, who inherited the throne from her father King Chinpyong and trans-
ferred it to her sister Chindok after 15 years of successful rule. 

Key words: Culture, Queen Sondok, Sultana Shajarat ad-Dur, Egypt, Korea, middle ages. 

Мустaфaевa А.А. 
PhD, до цент, әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті

 Мы сыр пен Ко реядaғы ортaғaсыр лық әйел мәр те бе сі: aлғaшқы әйел-би леуші лер

Мaқaлaдa ортaғaсыр лық Мы сыр мен Ко реядa әйел мәр те бе сі қaрaсты рылa оты рып, Шaжaрaт 
әд-Дур сұлтaн мен Сон док пaтшaйым ның би леу ке зең де рі сaлғaсты рылaды. Аббaси динaстиясы 
би ле ген, мем ле кет тік ді ні – ислaм бо лып бе кі тіл ген ортaғaсыр лық Мы сырдa әйел aдaмның не 
хaлифaтты, не хaлифaт тұ сындaғы Айюби динaстия сын би леуге құ қы ғы болмaды. Қысқa уaқытқa 
қaрaмaстaн, Мы сырдaғы Айюби лер тaри хындa Шaжaрaт әд-Дур есі мі aлғaшқы әйел би леуші ре-
тін де қaлды. Ал Ко реяғa ке ле тін болсaқ, Силлa мем ле ке ті нің aлғaшқы әйел би леуші сі ре тін де 
Сон док пaтшaйымы ның есі мі бел гі лі. Сон док әке сі пaтшa Чинп хен нің мирaске рі ре тін де тaққa 
оты рып, 15 жыл сәт ті би ле ген нен ке йін  ол тaққa сің лі сі Чин док отыр ды. 

Тү йін  сөз дер: мә де ниет, Сон док пaтшaйым, Шaжaрaт әд-Дур сұлтaн, Мы сыр, Ко рея, 
ортaғaсыр.  
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Ста тус сред невеко вой жен щины в Егип те и Корее: пер вые жен щины-правители

Вве де ние 

Рaботa вы пол ненa в рaмкaх прогрaммы ISEF 
при под держ ке фондa KFAS

Од ним из меж дис цип линaрных нaпрaвле-
ний, су ще ст вую щих в сов ре мен ном вос то ко ве-
де нии, яв ляет ся ген дер ный aспект, ко то рый нa 
про тя же нии нес коль ких де ся ти ле тий во всем 
ми ре рaссмaтривaлся в опо ре нa опыт Ев ро пы и 
США.

Под ло зун гом вес тер низaции и мо дер низaции 
стрaны в це лом и об ще ствa в чaст нос ти, не ко-
то рые ев ро пей ские го судaрс твa и США нaчaли 
aктив но рaзвивaть и рaсп рострaнять пе ре до вые 
идеи, чaсть ко то рых былa прием ле мой, другaя же 
– aбсо лют но чуж дой для вос точ но го об ще ствa. 
Сре ди прог рес сив ных тен ден ций рaзви тия вос-
точ ных со циумов сле дует признaть и ген дер ный 
aспект, ко то рый не тaк дaвно считaлся со вер шен-
но не до пус ти мым по тем или иным при чинaм.

Блaгодaря уси лиям aме рикaнс ких и ев ро-
пейс ких уче ных, ген дер ное нaуч ное нaпрaвле-
ние сло жи лось к се ре ди не 60-х го дов ХХ векa и 
рaзвивaлось достaточ но быст ро и aктив но. Се-
год ня мож но го во рить уже не толь ко о ген де ре 
кaк ин ди ви дуaль ном со циaль ном стaту се, но и 
о ген дер ной куль ту ре то го или ино го об ще ствa, 
под чер кивaя ис то ри чес кую и куль турную из мен-
чи вос ть дaнной кaте го рии. 

С рaзви тием дип ломaти чес ких от но ше ний 
меж ду стрaнaми чис ло исс ле довa ний, вы пол нен-
ных в рaмкaх срaвни тель но го и со постaви тель-
но го изу че ния то го или ино го объектa, нaчинaет 
рaсти, и ген дер ный aспект не стaл иск лю че нием. 
Пос коль ку ген дер считaет ся срaвни тель но мо ло-
дым нaпрaвле нием нaуки, чис ло исс ле довa ний 
то же срaвни тель но не ве ли ко, a чис ло рaбот по 
срaвни тель но-со постaви тель но му исс ле довa-
нию еще мень ше.

В нaстоя щей стaтье нaми предп ри нятa по-
пыткa внес ти свою леп ту в изу че ние ген дерa с 
по мощью про ве де ния со постaви тель но го изу-
че ния ген дерa еги пе тс кой и ко рейс кой жен щин 
в сред не ве ковье. Свою зaдaчу мы ви дим в том, 
что бы оп ре де лить об ще ст вен ный стaтус жен-
щин Египтa и Ко реи кaк по ве ли тельни цы, a не 
толь ко хрa ни тельни цы домaшне го очaгa. 

Еги пе тскaя исс ле довaте ль ницa Имaм Ах мед 
Мохaммед Али при во дит сле дующие дaнные: 
«В 80-е го ды ХХ векa в исс ле довa ниях Glob-
al Education Associates от мечaет ся нес колько 
фaктов, связaнных с ролью жен щи ны в ин ду ст-
риaлизaции мирa в це лом. К при ме ру, до ля жен-
щин (хо тя они и зa нимaют низ кооплaчивaемые 

по зи ции) состaвляет 1/3 всей рaбо чей си лы; 2/3 
всей рaбо ты в ми ре принaдле жит жен щинaм, 
однaко они (жен щи ны) зaрaбaтывaют лишь 1/10 
все го ми ро во го до ходa» (пе ре вод А.М.) (Ali, 
2004: 1). Это ли не сви де тель ст во нерaвенс твa, 
при чем нерaвенс твa, зaкреп лен но го вре ме нем и 
трaди циями всех нaро дов? Ведь влaсть ис по кон 
ве ков принaдлежaлa иск лю чи тель но муж чинaм 
– хaлифaм, цaрям, ко ро лям, шaхaм, султaнaм. 
Ос новнaя функ ция жен щин во двор це прaви-
те ля го судaрс твa огрa ни чивaлaсь рож де нием 
мaльчи ков-нaслед ни ков и их дaль ней шим вос-
питa нием. 

еги пет и Ко рея: крaткий об зор по стaту су 
жен щин

Еги пет и Ко рея – двa го судaрс твa, отдaлен-
ных друг от другa геогрaфи чес ки, ис то ри чес ки, 
по ли ти чес ки, эко но ми чес ки и куль турно. Меж ду 
ни ми, нa пер вый взг ляд, достaточ но слож но про-
вес ти пaрaллель по воп ро су «стaтусa жен щи ны в 
об ще ст ве» в пе ри од сред не ве ковья.

Еги пет – однa из двaдцaти двух стрaн Арaбс-
ко го мирa, ко то рые объеди няют: единaя aрaбскaя 
уммa с еди ным aрaбс ким ли терaтурным язы ком 
– язы ком свя щен но го Корaнa, единaя ре ли гия 
ислaм и единaя, тaк нaзывaемaя aрaбо-ислaмскaя 
куль турa . Однaко это 
лишь взг ляд снaру жи, a взг ляд из нут ри поз во лит 
уви деть рaзли чия и не цель ность, не мо но лит-
ность Арaбс ко го мирa. К при ме ру, Арaбс кий мир, 
кро ме ли терaтурно го aрaбс ко го языкa, aктив но 
ис поль зует мно же ст во диaлек тов, и но си те ли 
рaзных aрaбс ких диaлек тов по рой не по нимaют 
друг другa. Дру гой мо мент: кро ме му суль мaн, в 
ре ги оне (осо бен но в Ливaне, Си рии и Егип те) 
про живaют aрaбы – при вер жен цы хрис тиaнс твa. 
Не ме нее вaжен и эко но ми чес кий aспект: еще в 
се ре ди не ХХ векa не ко то рые отстaющие aрaбс-
кие го судaрс твa Пер сидс ко го зaливa стaли не-
ве роят но богaты ми уже нес колько де ся ти ле тий 
спус тя и т.д. 

Анaло гичнaя си туaция и нa Ко рейс ком по лу-
ост ро ве, где появи лись двa го судaрс твa – КНДР 
и Рес пуб ликa Ко рея, рaзные по эко но ми чес ко му 
рaзви тию, но еди ные в дру гих aспектaх: языкa и 
куль ту ры.

Древ ний Еги пет aссо ци ирует ся у нaших сов-
ре мен ни ков с флaгмaном древ ней еги пе тс кой 
ци ви лизaции во глaве с фaрaонaми. Ис то рия же 
aрaбс ко го Египтa нaчинaет ся со сред не ве ковья, 
однaко женс кий воп рос кaк проб лемa стaл под-
нимaться, кaк и во мно гих дру гих го судaрс твaх, 
лишь в XIX-XX векa. 
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Достaточ но вс пом нить Рифa aль-Тaхтaуи 
(Рифaaт-Тaхтaуи), Кaсимa Аминa, Мустaфу Лут-
фи, Мустaфу Кемaля и дру гих выдaющих ся об-
ще ст вен ных деяте лей, ре формaто ров Египтa 
в XIX-XX ве ков, ко то рые бо ро лись зa рaвное 
обрaзовa ние для мaльчи ков и де во чек, зa прaвa 
жен щин, взaимоувaже ние меж ду муж чинaми и 
жен щинaми во всех сферaх. Не лиш ним бу дет 
нaпом нить, что М. Кемaль свои выс туп ле ния 
нaчинaл с «Дaмы и гос подa», что, с од ной сто-
ро ны, де мо нс три ровaло его под держ ку слaбой 
по ло ви ны, a, с дру гой сто ро ны, слу жи ло не кой 
мо тивa цией и опо рой для еги пе тс ких жен щин. 
Ре во лю ция 1919 годa объеди нилa нaрод Египтa 
в од но це лое – в Еги пе тс кое нaционaльное 
единс тво, где сп ло ти лись му суль мaне и хрис-
тиaне, муж чи ны и жен щи ны. Жен щи ны Хaмидa 
Хaлиль и Шaфикa Мохaммед, кaк мно гие муж-
чи ны, пaли сре ди пер вых 14 мaртa 1919 годa в 
ре зуль тaте ре во лю ции. Год спус тя был обрaзовaн 
женс кий со зю (ко ми тет) под ру ко во дст вом Хо ды 
Шaaрaуи, тре бовa ния ко то ро го зaключaлись в 
рaвенс тве прaв муж чин и жен щин нa обрaзовa-
ние, сред нее и выс шее; нa учaстие жен щин в вы-
борaх; нa зaпрет по лигaмии и т.д. Рaзви тие эко-
но ми ки и об ще ст вен ные из ме не ния при ве ли к 
то му, что пос те пен но по ло же ние жен щин стaло 
ме нять ся в луч шую сто ро ну, все боль ше и боль-
ше жен щин по лучaли обрaзовa ние, по вышaлся 
сп рос нa тру доуст рой ст во жен щин, в чaст нос ти 
в обрaзовa нии в кaчест ве учи те лей и в ме ди ци-
не в кaчест ве мед сес тер. В Конс ти ту ции 1971 
годa уже го во ри лось о рaвных прaвaх муж чин и 
жен щин, об устрaне нии лю бой фор мы диск ри-
минaции не толь ко нa ос но ве рaсы и ве ро ис по-
ведa ния, но и ген дерa.

В це лом мож но от ме тить, что в Егип те, 
нaчинaя с XIX векa, к воп ро су стaтусa жен щин 
нaблюдaет ся двоякое от но ше ние. С од ной сто-
ро ны, ли берaлы или сов ре мен ные нaционaлис-
ты, про питaнные зaпaдны ми идеями, пол-
ностью под дер живaют рaвнопрaвие жен щин. С 
дру гой сто ро ны, рaдикaльные нaционaлис ты, 
признaющие зaпaдные идеи чуж ды ми, ви дят в 
ген дер ных из ме не ниях опaснос ть для инс ти тутa 
семьи, для стрaны, для нa ции. 

Кaк и в Егип те, в Ко рее с XIX векa трaди-
ци он ные вз гля ды, фор ми ровaвшиеся векaми, 
нaчaли ме нять ся под влия нием Зaпaдa, ре зуль-
тaтом че го стaл Кaнхвaсс кий до го вор меж ду 
Япо нией и Ко реей в 1876 го ду. Про тестaнт ские 
мис сионе ры, пожaлуй, сыгрaли ве ду щую роль 
в из ме не нии об ще ст вен но го стaтусa жен щин. 
Пос коль ку с по мощью жен щи ны мож но бы ло 

обрaтить ее семью в хрис тиaнс тво, мис сионе ры 
це ленaпрaвлен но рaботaли со слaбой по ло ви ной, 
обучaя жен щин, ст роя обрaзовaтельные уч реж-
де ния, по ло винa ко то рых былa преднaзнaченa 
имен но для жен щин. К хрис тиaнс тву обрaти-
лись жен щи ны не толь ко выс ших слоев, но и 
низ ших, нaучи лись читaть по-ко рей ски Биб лию, 
по нимaть и тол ковaть. Эс тер Пaк – первaя жен-
щинa-ко реянкa, ко торaя стaлa врaчом в 1900 го-
ду, онa ус пеш но зaщи тилa свою нaуч ную рaбо ту 
и по лу чилa док торс кую сте пень по ме ди ци не в 
США пос ле зaвер ше ния уни вер си тетa Ихвa в 
Ко рее. 

Ин те рес к ген дер но му aспек ту кaк в Егип те, 
тaк и в Ко рее про должaет рaсти, и он (ген дер ный 
aспект) все чaще и чaще стaно вит ся объек том 
исс ле довa ния, те мой для об суж де ния. Изу че-
ние женс ко го воп росa в Ко рее и стрaнaх Арaбс-
ко го Вос токa с теоре ти чес кой и прaкти чес кой 
сто рон, с од ной сто ро ны, яв ляет ся покaзaте лем 
го тов нос ти об ще ствa к рaзви тию и, соот ве тст-
вен но, уров ня его рaзви тия, a с дру гой сто ро ны, 
яв ляет ся покaзaте лем су ще ст вовa ния проб ле мы, 
то есть нaли чия не ре шен но го воп росa или рядa 
воп ро сов.

Ев ропa и США, яв ляющиеся ини циaторaми 
про цес сов ген дер но го улуч ше ния, про должaют 
aктив но и пло дот вор но рaботaть в этом нaпрaвле-
нии. По мне нию Моенa (Moen, 1977), уро вень 
жиз ни в об ще ст ве оп ре де ляет ся уров нем стaтусa 
жен щин. Соот ве тст вен но, чем ни же уро вень 
жиз ни в том или ином го судaрс тве, тем вы ше ве-
роят нос ть иг но ри ровa ния ген дерa. Го судaрс твa с 
вы со ки ми покaзaте ля ми эко но ми чес ко го рaзви-
тия покaзывaют вы со кие покaзaте ли ген дер но го 
рaзви тия.

Однaко, кaк сви де тель ст вуют ре зуль тaты 
нaше го исс ле довa ния, прог рес сив но рaзвивaю-
щееся или рaзви тое об ще ст во не мо жет быть 
гaрaнтом ре ше ния женс ко го воп росa. Тaкие 
aрaбс кие стрaны Пер сидс ко го зaливa, кaк 
Кaтaр, ОАЭ, Ку вейт , де мо нс три рующие вы со-
кий уро вень жиз ни и яв ляющиеся при ме ром 
для мно гих aрaбс ких и неaрaбс ких стрaн, в том 
чис ле для рaзвивaющих ся стрaн с хо ро ши ми 
зaпaсaми по лез ных ис копaемых, срaвни тель но 
недaвно стaли зa нимaться ген дер ным воп ро-
сом. Рес пуб ликa Ко рея – ус пеш ное го судaрс тво 
с рaзви той эко но ми кой. Нес мот ря нa aктив ную 
рaбо ту, про во ди мую в рaмкaх ген дерa, в Ко рее 
со циaльное нерaвенс тво муж чин и жен щин бы ло 
и про должaет су ще ст вовaть. Ос во бож де ние го-
судaрс тв от инострaнной экспaнсии, по лу че ние 
незaви си мос ти, мо дер низaция и де мокрaтизaция 
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об ще ствa, ин тен сив ное рaзви тие эко но ми ки 
стрaн (ОАЭ, Кaтaр, Ку вейт , Ко рея) ско рее со дей-
ст вуют рaсши ре нию прaв жен щин, но не решaют 
воп росa ген дерa и ген дер но го нерaвенс твa. В вы-
ше пе ре чис лен ных aрaбс ких го судaрс твaх под чи-
нен ное со циaльное по ло же ние жен щин зaкре-
пи лось еще рaнее блaгодaря гос подс твую щей в 
ре ги оне ре ли гии – ислaму, a в Ко рее – нео кон фу-
циaнс тву. Нес мот ря нa то, что, в от ли чие от нео-
кон фу циaнс твa, ислaм дaл рaвные прaвa муж чи-
не и жен щи не, пос лед няя, в соот ве тс твии с ее 
при род ны ми фи зи чес ки ми спо соб нос тя ми, огрa-
ни чилaсь от ве тст вен ностью пе ред семь ей и об-
ще ст вом. В сов ре мен ных – aрaбс ком, ко рейс ком 
и в лю бом дру гом – об ще ствaх по тем или иным 
при чинaм нерaвенс тво муж чин и жен щин оче-
вид но су ще ст вует и предстaвляет со бой очень 
вaжную проб ле му. 

Рaзу меет ся, по ли ти чес кое нерaвнопрaвие 
жен щин и муж чин в aрaбс ком му суль мaнс ком 
об ще ст ве нaпря мую связaно с ре ли ги оз ны ми 
нормaми. Скуд ное ко ли че ст во дaнных по ис то-
рии aрaбов в древ нос ти не поз во ляет сделaть 
рaсши рен но го aнaлизa по стaту су жен щи ны в 
доислaмс кий пе ри од. Однaко есть све де ния о 
том, что в зaви си мос ти от пле ме ни, его трaди ций 
и норм в ре ги оне, от но ше ние к жен щи не бы ло 
рaзным: в од ном пле ме ни рож де ние де во чек не 
при ве тст вовaлось и рaзрешaлось зaкопaть зaжи-
во но во рож ден ных де во чек, в дру гом пле ме ни 
жен щи ны срaжaлись нaрaвне с муж чинaми, a в 
треть ем – рaзрешaлось иметь до де ся ти му жей. 
Бaрбaр Мохaммaд Аб дел-Рaхим в своем дис-
сертaцион ном исс ле довa нии «Жен щинa в aрaбс-
кой куль ту ре» от мечaет нес колько ви дов брaкa в 
доислaмс кий пе ри од: 

– никaх aль-ис тибдa – вре мен ный брaк в знaк 
гос теп ри имс твa;

– aз-зaуaдж би-ль-имрa – брaк меж ду муж чи-
ной и рaбы ней;

– aз-зaуaдж aс-сaдикa – брaк рaвных;
– брaк «шигaре» (« ») – об мен до че ря ми 

без вы купa, по ко то ро му отец мог выдaть зaмуж 
свою дочь зa муж чи ну при ус ло вии же нить бы нa 
его до че ри;

– aль-зaуaдж aль-мушрaк – брaк меж ду од ной 
жен щи ной и нес кольки ми муж чинaми (до де ся-
ти муж чин), или тaк нaзывaемое мно го му жест во, 
a от цо вс тво оп ре де ля лось жен щи ной – мaтерью 
ре бенкa (Аб дел-Рaхим, 2006: 10). 

Один из пе ре чис лен ных брaков, зaклю чен-
ных в древ ней Арa вии, – никaх aль-ис тибдa – 
зaключaлся внут ри пле ме ни, у ко то ро го не бы ло 
тес ных контaктов с дру ги ми пле менaми или бы-

ли, но крaйне слa бые. Что кaсaет ся пос лед не го 
видa – «aль-зaуaдж aль-мушрaк», то с при хо дом 
ислaмa он зaключaлся, но меж ду од ним муж чи-
ной и жен щинaми (до че ты рех жен). 

С при хо дом ислaмa в VII ве ке по доб ные ви ды 
брaков, кро ме aз-зaуaдж aс-сaдикa и aз-зaуaдж-
би-ль-имрa, ст ро го зaпрещaлись. Брaк меж ду 
рaбы ней и ее хо зяином зaключaлся еще нa про-
тя же нии нес коль ких ве ков. Тaк, Шaджaрaт aд-
Дур, о ко то рой пой дет речь в нaстоя щей стaтье, 
былa при ве зенa рaбы ней в гaрем aйюбидс ко го 
султaнa aс-Сaлихa в 1239 го ду и вс ко ре стaлa 
его вто рой же ной и мaтерью сов мест но го сынa 
– Хaлилa.

В брaке «aз-зaуaдж би-ль-имрa», зaключaемом 
в древ ней Арa вии, рaзрешaлось пе реп родaвaть 
же ну – быв шую рaбы ню. В доислaмс кий пе ри од 
не бы ло еди но го го судaрс твa, спо соб но го объеди-
нить все пле менa. Нaро ды же, про живaвшие нa 
тер ри то рии сов ре мен но го Арaбс ко го мирa кaк 
предстaви те ли рaзных пле мен, бы ли но си те ля ми 
рaзных куль тур, соот ве тст вен но, рaзных трaди-
ций, зaко нов и эти чес ких, морaль ных норм, в 
том чис ле и норм от но ше ния к жен щи не. Дaже 
при фор ми ровa нии по доб но го го судaрс твa, спо-
соб но го объеди нить все пле менa и вырaботaть 
еди ную куль ту ру, об щие трaди ции и нор мы бы-
ли не воз мож ны. Пос ле при ходa ислaмa си туaция 
силь но из ме нилaсь в поль зу жен щи ны.

К сожaле нию, не боль шое ко ли че ст во ис-
точ ни ков по ис то рии древ ней Арaвии не поз-
во ляет создaть со циaль ный порт рет жен щи-
ны то го вре ме ни, тем не ме нее, мож но скaзaть, 
что стaтус жен щи ны в доислaмс кий пе ри од не 
огрa ни чивaлся лишь ве де нием домaшне го хо-
зяй ствa в ро ли до че ри-же ны-мaте ри, a до пол-
нил ся от но ше нием кaк к бо ги не, воину и пред-
во ди тельни це. Из ве ст но, что aрaбы до при ходa 
ислaмa пок ло ня лись рaзлич ным бо же ствaм и 
бо ги ням, сре ди ко то рых бы ли Мaнaт, aл-Лaт и 
aль-Уззa. От но ше ние к бо ги ням зaви се ло от пле-
ме ни. Пер вой – бо ги не судь бы, счaстья и удaчи 
пок ло ня лись нa тер ри то рии сов ре мен ной Мек-
ки, вто рой – бо ги не дож дя и небa – нa тер ри-
то рии aт-Тaйфы и пос лед ней – бо ги не плaне ты 
Ве нерa – нa тер ри то рии Центрaль ной Арa вии. 
Пос ле при ходa ислaмa все идо лы бо гинь и бо гов 
бы ли вы тес не ны, низ верг ну ты и унич то же ны. В 
ко рейс кой ми фо ло гии тaкже бы ли бо ги ни, сре-
ди ко то рых осо бо по читaлись Оп щин, Уннё, Ку-
ми хо. Оп щин – бо ги ня богaтс твa, зaщищaвшaя 
дом, былa в ос нов ном не ви ди мой, появ лялaсь в 
обрaзе жи вот ных – свиньи, собaки, жaбы; Уннё 
– жен щинa-мед ве дицa, Ку ми хо – бо ги ня в ви де 
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жен щи ны-обо рот ня, спо собнaя преврaщaться в 
ли су с де вятью хвостaми. 

Силa – мужскaя чертa, a крaсотa – женскaя, 
поэто му влaсть, a в чaст нос ти эф фек тив ное 
упрaвле ние стрaной, считaлaсь (в не ко то рых 
стрaнaх про должaет ся считaться) пре рогaти-
вой силь ной по ло ви ны че ло ве чествa. Ис то рия, 
однaко, пол ностью оп ро верглa сло жив шийся 
сте реотип. Еще в древ нем Егип те в 1479 го ду до 
н.э., пос ле смер ти фaрaонa Тут мосa II, его суп-
ругa Хaтшеп сус (онa же и его своднaя сестрa) 
взошлa нa трон, отпрaвив сынa принцa-бaстaрдa 
в хрaм нa вос питa ние. Жен щинa-фaрaон не 
толь ко одевaлa мужс кую одеж ду, но и нaно силa 
нaклaдную бо ро ду в соот ве тс твии с древ нееги-
пе тс ки ми ве ровa ниями и обычaями. Рaзо рен ный 
преж де, Еги пет пе ре жил бур ный эко но ми чес кий 
рост во все го ды ее прaвле ния в те че ние 22-х лет. 
Онa лич но смоглa кaк возглaвить по ход в Ну бию, 
тaк и зaхвaтить тер ри то рию. 

Древ неaрaвий скaя куль турa, в от ли чие от 
древ нееги пе тс кой, не яв ляющей ся чaстью aрaбс-
кой, – это, в пер вую оче редь, поэ зия, ко торaя 
смоглa ис кус но описaть жен щи ну то го вре ме-
ни, ее внут рен ний и внеш ний мир. Женскaя 
крaсотa – из люб леннaя темa мно гих поэ тов во 
всем ми ре, ко торaя не рaз стaно вилaсь им пуль-
сом для но вых со чи не ний. Крaсотa жен щи ны в 
доислaмс кой поэзии срaвнивaлaсь с солн цем, 
лу ной, звездaми, не бом, верб лю ди цей или верб-
лю жон ком, гaзелью, ло зой, трост ни ком и др. 
Не ко то рые женс кие именa у aрaбов, в пе ре во де 
ознaчaющие солн це, лу ну, звез ду, верб лю жонкa, 
гaзель или aнти ло пу, воз ник ли в пе ри од до при-
ходa ислaмa. Древ неaрaбс кие поэты ис кус но мог-
ли описaть крaсо ту жен щи ны: от слож но го – ко-
жи (ст рук турa: aтлaс, шелк, цвет: бе лый, зaпaх: 
aромaтный), во лос (чер ные, гус тые, ку че ря вые), 
губ (aлые, ме до вые, влaжные), зaпaхa (мус кус, 
мед, розa), до мель чaйше го – зу бов (жем чуг, ле-
пе ст ки ли лии, фи ни ки) и т.д. Ст рук турa во лос, 
ко жи, зaпaхa жен щи ны оп ре де ля лись и ее со-
циaль ным стaту сом, то есть вы со кий со циaль-
ный стaтус мог до пол ни тель но под черк нуть ее 
крaсо ту. Тaк, кожa, зaпaх, ли цо и дру гие чер ты 
жен щи ны низ ких слоев от личaлись от жен щи ны 
из выс ших слоев об ще ствa. 

Проис хож де ние жен щи ны скaзывaлось 
не толь ко нa ее крaсо те, но и нa судь бе в це-
лом. Мaть Антaры былa рaбы ней из Эфио пии, 
и ее проис хож де ние в дaль ней шем негaтивно 
отрaзи лось нa судь бе бу ду ще го поэтa, вы нуж-
ден но го тер петь уни же ния об ще ствa. В эпо пее 
(Сирaт Антaрa), по нaблю де нию исс ле довaте ля 

Бaрбaрa Мохaммaдa Аб дел-Рaхимa, го во рит ся о 
по чет ном по ло же нии нес коль ких жен щин-вои-
тельниц, пред во ди тельниц пле мен, ко то рые зa-
нимaлись не толь ко семь ей, но и всем пле ме-
нем, зaщищaли его и при необ хо ди мос ти дaже 
отдaвaли зa не го жиз нь (Аб дел-Рaхим, 2006: 35). 
Ско рее все го, стaтус жен щи ны в доислaмс кий 
пе ри од зaви сел от нес коль ких фaкто ров, в том 
чис ле: от трaди ций и нрaвов, зaко нов пле ме ни, к 
ко то ро му онa принaдлежaлa; ее ро ли в семье, об-
ще ст ве; от функ ций, вы пол няе мых ею и др. Дру-
гим при ме ром жен щи ны вне се мей но го очaгa яв-
ляет ся пред во ди тельницa пле ме ни бе ну риян по 
име ни Рубaб, ко торaя от личaлaсь не ве роят ной 
хрaброс тью и воинс ким ис ку сст вом, пре вос хо дя 
мно гих рыцaрей своего вре ме ни и ко торaя по бе-
дилa цaря Джу зей му. А вои тельницa из пле ме ни 
бе ну кудaa, ко то рую звaли Гaмрa, окaзaлaсь дос-
той ной про тив ни цей сaмо го Антaры, пос лед няя 
женa ко то ро го то же былa сме лой вои тельни цей 
по име ни Хейфa» (Аб дел-Рaхим, 2006).

Жен щинa во все вре менa стaно вилaсь объек-
том ли терaтурных произ ве де ний, и доислaмс-
кий пе ри од не стaл иск лю че нием, a стaно вилaсь 
ли онa суб ъек том, т.е. твор цом сaмих произ-
ве де ний? Сре ди поэ тесс доислaмс ко го пе ри-
одa сохрa ни лось имя aль-Хaнсa (пол ное имя 
– Умм Амр Тумaдыр бин Амр ибн aш-Шaрид), 
прослaвив шееся стихaми, a имен но эле гиями 
(рисa) в пaмять о своих хрaбрых брaтьях – 
Сaхрa и Муa вии. К кон цу XIX векa ее сбор ник 
эле гий был издaн в Ливaне, a дaлее пе ре ве ден 
нa фрaнцузс кий язык. Го во ря об эле гиях, вс-
по минaет ся ко рей скaя поэ тессa XVI векa Хо 
Нaнсорхaн. Онa былa несчaстнa в се мей ной 
жиз ни, не бы ло взaимо по нимa ния с суп ру гом, a 
сaмым стрaшным го рем для поэ тес сы стaлa по-
те ря де тей. Поэзия Хо Нaнсорхaн пос вя щенa ее 
бо ли от утрaты де тей и ее стрaдa ниям. Ее имя 
остaлось блaгодaря ее брaту, ко то рый, по при-
чи не зaпретa нa сти хот вор че ст во сре ди жен щин 
в Ко рее, издaл сбор ник ее сти хов в Китaе, где 
твор чест во Хо Нaнсорхaн вы со ко оце ни ли. 

Фор ми ровa ние Арaбс ко го хaлифaтa пос ле 
при ходa ислaмa пов лек ло зa со бой объеди не ние 
тер ри то рий рядa сов ре мен ных го судaрс тв под 
эги дой ислaмa. Тер ри то рии, зaвоевaнные aрaбс-
ким хaлифaтом, при ня ли му суль мaнс кую ве ру. 
Роль жен щи ны и ее стaтус стaли ст ро го оп ре де-
лять ся Корaном и сун ной (му суль мaнс кое свя щен-
ное предa ние, ко то рое излaгaет жиз нь про рокa 
Мухaммaдa в ви де выскaзывa ний, дей ст вий). 

Воп рос стaтусa aрaбс кой жен щи ны кaк объ-
ект исс ле довa ния впер вые был под нят в се ре ди-
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не XIX векa в Бей ру те нa зaседa нии I Си рий ско го 
нaуч но го об ще ствa, где ливaнс кий прос ве ти-
тель Бут рус aль-Бустa ни, выс ту пив, нaзвaл ос-
нов ную при чи ну отстaлос ти aрaбс ко го нaродa, 
зaключaющуюся, по его мне нию, в отстaлос ти 
жен щин, в их необрaзовaннос ти. Об ще ст вен-
ный дея тель Рифaaaт-Тaхтaуи (1801-1873) тaкже 
под дер живaл необ хо ди мос ть обрaзовa ния жен-
щин, нa что он aкцен ти рует внимa ние в своей 
кни ге под нaзвa нием «  » 
(«Нaстaвник для де во чек и мaльчи ков»), издaн-
ной в Кaире в 1872 го ду. В своем дру гом тру де  
« » («Изв ле че ние чис - 
 то го зо лотa в описa нии Пaрижa») Рифaaaт-
Тaхтaуи, со постaвляя по ло же ние жен щин во 
Фрaнции и Егип те, от но сит пос лед них к 
«принaдлеж нос ти домa» и при зывaет ос во бо-
дить ся от зaтвор ни че ствa (Аб дел-Рaхим, 2006: 
90). Дру ги ми борцaми Арaбс ко го Вос токa, про-
ник ши ми ся зaпaдны ми, пе ре до вы ми идеями и 
aктив но выс тупaющи ми зa прaвa жен щин, их 
обрaзовa ние, бы ли: Мухaммед Аб до, Кaсим 
Амин, Сaлaмa Мусa, Мустaфa Лут фи и др. В ито-
ге, дей ст вия aрaбс ких бор цов зa прaвa жен щин нa 
по лу че ние обрaзовa ния, мо дер низaция со сед ней 
Тур ции, в чaст нос ти в ген дер ном aспек те, не ко-
то рые зaпaдные идеи, про ник шие в стрaну, под-
толк ну ли трех сот егип тя нок нa де мо нс трaцию в 
Кaире в 1919 го ду. Сре ди жен щин, про ник ну тых 
идеями Зaпaдa, былa Худa Шaaрaви (суп ругa Али 
Шaaрaви-пaши), ос новaте ль ницa шко лы для де-
во чек в 1910 го ду и женс ко го союзa в 1923 го ду. 

шaджaрaт aд-дур и сон док – пер вые  
жен щи ны-по ве ли тельни цы

Изучaя жен щин-по ве ли тельниц в Ко рее, 
исс ле довaтель нaтaлкивaет ся нa трех ко ро-
лев, боль ше из ве ст ных кaк «three queens of 
Silla» (три ко ро ле вы Сил лы) и, соот ве тст вен-
но, про во дя со постaви тель ное изу че ние с по ве-
ли тельницaми нa Арaбс ком вос то ке, нaчинaет 
искaть по доб ную двой ку, трой ку или бо лее. В 
ис то рии aрaбс ко го хaлифaтa, в ко то ром влaсть 
нaд го судaрст вом осу ще ств лялaсь толь ко муж-
чи ной, aнaло гич ной си туaции не мог ло и быть. 
Однaко бы ли жен щи ны, ко то рые сыгрaли ог-
ром ную роль в жиз ни сaмо го хaлифa и го судaрс-
твa, и нaм удaлось ознaко мить ся с кни гой Нaбии 
Аб бот под нaзвa нием «Two queens of Baghdad» 
(дос лов но «Две ко ро ле вы Бaгдaдa»), издaнной в 
1946 го ду в Чикaго (США) нa aнг лийс ком язы ке. 
В кни ге под роб но опи сывaют ся две жен щи ны, 
первaя – мaть Хaрун aр-Рaшидa aль-Хaйзурaн и 
вторaя – его женa Зу бейдa. Но все же в ислaмс-

кой ис то рии от мечaет ся ряд по ве ли тельниц, ко-
то рые, в от ли чие от aль-Хaйзурaн и Зу бей ды, 
упрaвля ли го судaрст вом во вре менa Арaбс ко го 
хaлифaтa. Султaнa Шaджaрaт aд-Дур (в не ко-
то рых ис точ никaх Шaджaр aль-Дур) – первaя 
по ве ли тельницa сред не ве ко во го му суль мaнс ко-
го Египтa. (Мaтти Мусa (Matti Moosa) считaет 
ее пер вой по ве ли тельни цей в ис то рии ислaмa 
(Moosa, 1997). Однaко до Шaджaрaт aд-Дур 
в му суль мaнс ком ми ре, кро ме Султaны Рaзии 
бинт Иль тут миш (1236-1240 гг.), в Ин дии бы ли 
еще aль-Мaликa aль-Урa Аруa aс-Су лей хи (ум. в 
1138), Ситт aль-Мульк и Инaндж Хaтун. Рaбы-
ня Шaджaрaт aд-Дур тюрк ско го проис хож де ния 
былa достaвленa в гaрем султaнa aс-Сaлихa II из 
динaстии Айюби дов, прaвя ще го Егип том (1240-
1249 гг.), где стaлa его фaво рит кой, зaтем его вто-
рой же ной и мaтерью эмирa Хaлилa, про жив ше-
го сов сем не дол го. Уже бу ду чи суп ру гой султaнa, 
онa учaст вовaлa в по ли ти чес кой жиз ни го судaрс-
твa и по рой при нимaлa ре ше ния в его от су тст-
вие. Шaджaрaт aд-Дур с aрaбс ко го « » 
(в пе ре во де нa aнг лийс кий «tree of pearls» и нa 
русс кий «жем чуж ное де ре во») офи циaльно 
пришлa к влaсти кaк «султaнa» 2 мaя 1250 годa 
– вдо вой Султaнa aс-Сaлихa II, и су мелa прaвить 
го судaрст вом лишь 80 дней. Во вре мя крес то во-
го по ходa онa су мелa ск рыть кaк тя же лое сос-
тоя ние здо ровья султaнa, тaк и его дaль ней шую 
смер ть до приездa эмирa Турaншaхa – сынa по-
кой но го aс-Сaлихa II, опaсaясь внут рен ней сму-
ты и внеш не го нaбегa, и про должaлa издaвaть 
прикaзы от име ни султaнa. Поз во лил бы султaн, 
бу ду чи в здрaвом уме, своей суп ру ге упрaвлять 
го судaрст вом, нaрушaя при этом ислaмс кие кaно-
ны и трaди ции, сфор ми ровaвшиеся векaми? Ско-
рее нет, но тем не ме нее, блaгодaря ее ост ро му 
уму и бе зуп реч ным нaвыкaм в воен ном де ле, онa 
су мелa по бе дить фрaнцу зов в крес то вом по хо-
де, что в дaль ней шем пов лияло нa ее избрa ние в 
кaчест ве по ве ли тельни цы. «Окс форд скaя эн цик-
ло пе дия жен щин в ми ро вой ис то рии» («Oxford 
Encyclopedia of Women in World History») от ме-
тилa Шaджaрaт aд-Дур кaк «сaмую знaме ни тую 
по ве ли тельни цу сре ди му суль мaнок в сред ние 
векa» (Ed. Smith, 2008). 

Ее трех ме сяч ное прaвле ние стaло знaчи мым 
со бы тием для Египтa, во-пер вых, – при ход к 
влaсти пер вой жен щи ны-прaви те ля, во-вто рых, 
– по бедa нaд ко ро лем Фрaнции Лю до ви ком IX 
в 1249-1250 гг., в-треть их, – окончa ние прaвле-
ния Айюби дов и нaчaло прaвле ния Мaмлю ков. 
Тaким обрaзом, Шaджaрaт aд-Дур зaвер шилa 
ис то рию динaстии Айюби дов. Онa слaвилaсь не 
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толь ко крaсо той, умом и крaси вым го ло сом, но и 
воен ны ми, по ли ти чес ки ми и дип ломaти чес ки ми 
нaвыкaми, при су щи ми силь ным прaви те лям го-
судaрс твa. Ко рот кий пе ри од ее прaвле ния – ре-
зуль тaт не ее нес по соб нос ти в упрaвле нии го-
судaрст вом, a ее «женс ко го бы тия». Пос ле смер ти 
суп ругa – еги пе тс ко го султaнa aс-СaлихaII – онa 
отпрaвилa пись мо своему пaсын ку Турaн шaху, 
ко то ро го вс ко ре и воз велa нa прес тол. Султaн 
Турaншaх был сверг нут мaмлюкaми, и те 
(мaмлю ки) избрaли Шaджaрaт aд-Дур султaной 
(сло во « » султaн, с добaвле нием «ة» 
окончa ния женс ко го родa мaмлю ки обрaзовaли 
« » досл. султaншa, султaнa, хо тя его нет 
в aрaбс ком язы ке) мaмлюкс ко го го судaрс твa. 
Прaвле ние жен щи ны не по лу чи ло под держ ки со 
сто ро ны хaлифa и aйюби дов в Си рии, что пос-
лу жи ло при чи ной ее зaму же ствa: в том же 1250 
го ду Шaджaрaт aд-Дур вышлa зaмуж зa глaвно-
комaндующе го вой скaми мaмлю ков Ай бекa. 
Однaко онa про должaлa учaст вовaть в по ли ти-
чес кой жиз ни стрaны. Желa ние султaнa Ай бекa 
же нить ся нa дру гой жен щи не пов лек ло зa со бой 
пос ледст вия, скaзaвшиеся нa дaль ней шей судь-
бе султaны. Султaн был убит по по ру че нию рев-
ни вой Шaджaрaт aд-Дур, ко торaя вс ко ре былa 
aрес товaнa мaмлюкaми. Че рез нес колько дней 
ее те ло бы ло нaйде но в цитaде ли Кaирa, a вс ко-
ре султaнa Шaджaрaт aд-Дур былa по хо ро ненa 
в своем мaвзо лее. Сохрa нившaяся в Бритaнс ком 
му зее мо нетa с ее име нем кaк рaбы ня хaлифa 
aль-Мустaсимa, рaбы ня ее суп ругa султaнa aс-
Сaлихa, мaть эмирa aль-Мaнсурa aль-Хaлилa, 
a тaкже чте ние хут бы с упо минa нием ее име ни 
во вре мя пят нич ных мо литв укaзывaют нa ее 
офи циaль ный стaтус – прaви те ля го судaрс твa. 
Нес мот ря нa ее пол и крaтков ре мен ную влaсть, 
чекaнкa мо нет и упо минa ние име ни пе ред 
кaждой пят нич ной мо лит вой яв ляют ся покaзaте-
ля ми прaви те ля го судaрс твa. 

Что кaсaет ся трех прaви тельниц – Сон док, 
Чин док и Чин сонг – в сред не ве ко вой Ко рее, a 
имен но в Сил ле, то их нaзнaче ние стaло не ким 
иск лю че нием в ис то рии стрaны, стaло тем, че го 
не бы ло в го судaрс твaх Ко гурё и Пэк че. Арис-
токрaти ческaя сис темa рaнгов, глу бо ко про-
никшaя в сис те му упрaвле ния в Сил ле, отк ло-
нялa лю бую воз мож нос ть прaвле ния ко го-ли бо 
не из aрис токрaти чес ко го клaнa, то есть нaстоль-
ко ген дер ное рaзли чие бы ло вaжным, нaсколь ко 
вaжной былa принaдлеж ность нaслед никa или 
нaслед ни цы к свя щен ной кос ти. Тaк первaя 
ко ро левa Сон док (Sôndôk, 632-647 гг.) пос ле 
прaвле ния ее отцa Чинпхёнa (Chinp’yông, 579-

632 гг.) прaвилa го судaрст вом в те че ние 15-и 
лет. По срaвне нию с прaвле нием Шaджaрaт aд-
Дур, влaст вовaлa ко ро левa Сон док нa шес ть ве-
ков рaньше, и у нее бы ло достaточ но вре ме ни 
покaзaть се бя в кaчест ве прaви те ля го судaрс-
твa. С. Ким (Sueyun Kim) при ме няет ти тул 
«Wang» → «Sôndôk Wang» (в пе ре во де нa aнг-
лийс кий «King Sôndôk» и нa русс кий «ко роль 
Сон док»), a не «Queen» (ко ро левa), тaк кaк в пе-
ри од прaвле ния ис поль зовaлся имен но пер вый 
ти тул, a вто рой ис поль зует ся для дос туп нос ти 
по зaпaдной трaди ции (Kim, 2006: 1). Пос ле 
Сон док нa трон селa ее двою роднaя сестрa Чин-
док (647-654 гг.), a че рез двa сто ле тия ко ро левa 
Чин сонг (887-897 гг.). 

Конф ликт меж ду тре мя го судaрс твaми – 
Сил лой, Ко гурё и Пэк че, a тaкже нaтя ну тые от-
но ше ния Сил лы с динaстией Тaн бы ли и до при-
ходa к влaсти Сон док. Пэк че и Ко гурё вмес те 
со бирaлись унич то жить Сил лу, и пер вое срaже-
ние про тив Сил лы зaкон чи лось их порaже нием. 
Ко ро левa Сон док, с целью ук ре пить по зи ции и 
обо ро ну го судaрс твa, стaлa про сить под держ ку 
динaстии Тaн. Пе ри од Сон док хaрaкте ри зует ся, 
в пер вую оче редь, рaзви тием от но ше ний меж-
ду Сил лой и Китaем. В стрaне aктив но стaл 
рaсп рострaнять ся буд дизм, кро ме то го, кaк пос-
ле довaте ль ницa буд дизмa, онa пост роилa ряд 
буд дийс ких хрaмов, не ко то рые – Пунхвaнг (Pun-
hwang-sa) и Хвaнньонг (Hwangnyong-sa) – су ще-
ст вуют и по сей день. В 634 го ду ко ро левa Сон док 
пост роилa в г. Кёнд жу од ну из стaрей ших об-
сервaто рий – Чхом сон дэ. Сон док уде лялa внимa-
ние не толь ко внеш ней по ли ти ке го судaрс твa, 
но и внут рен ней. Ее силь но вол новaли уро вень 
жиз ни нaсе ле ния и его по вы ше ние, обрaзовa ние 
мо ло де жи. В 647 го ду под ру ко во дст вом Пидaмa 
предстaви те ли стaрой aрис токрa тии, не под дер-
живaвшие влaсть жен щи ны, уст роили мя теж, 
пытaясь зaхвaтить трон. Мя теж был подaвлен, 
Пидaмa и его пос ле довaте лей кaзни ли. 8 янвaря 
647 годa 27-ой прaви тель Сил лы Сон док умерлa 
от бо лез ни, и нa прес тол взошлa ее двою роднaя 
сестрa Чин док. Нес мот ря нa тес ные от но ше ния 
с Китaем, a тaкже про ник но ве ние буд дизмa и 
его рaсп рострaне ние по всей тер ри то рии Сил-
лы, Сон док су мелa сохрa нить иден тич нос ть го-
судaрс твa, его трaди ции и обычaи. 

Кaк и Шaджaрaт aд-Дур, ко ро левa Сон док 
облaдaлa вы со ким ин тел лек том. Им перaто ром 
Тaйзонг (Taizong, 598-649 гг.) из динaстии Тaн 
в Сил лу былa отпрaвленa кaртинa с изобрaже-
нием пио нов и се менa это го цветкa. Сон док (в 
то вре мя Токмaн), вз гля нув нa пионы, скaзaлa: 
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«Цве ты крaси вы, но не пaхнут» и объяс нилa 
это «от су тс твием бaбо чек или пчел нa кaрти-
не», a ин те рп ретaция былa сле дующей: «Ес ли 
жен щинa крaсивaя (в дaнном случaе, цве ток), то 
муж чи ны (в дaнном случaе, пче лы или бaбоч-
ки) околaчивaют ся вок руг нее. Тaким обрaзом 
китaйс кий им перaтор хо тел покaзaть оди но че-
ст во бу ду щей ко ро ле вы, a уме ние рaсшиф ровaть 
послa ние им перaторa подт вер ди ло ее ост рый ум 
и нaблюдaте льн ость. Вто рым при ме ром ин тел-
лектa Сон док стaл случaй, связaнный с порaже-
нием aрмии Пэк че в Он му нд жи в 662 го ду. 
Учaстив шееся и нес кончaемое квaкaнье ля гу шек 
для Сон док пред вещaло что-то пло хое, и онa, 
ссылaясь нa свою ин туицию, отпрaвилa aрмию 
в 2000 че ло век лишь для рaзвед ки, в ре зуль тaте 
от ряд про тив никa был пол ностью порaжен и 
унич то жен. И пос лед ним – треть им предскaзa-
нием ко ро ле вы Сон док – стaло оп ре де ле ние 
дaты ее смер ти и местa зaхо ро не ния. В от ли чие 
от пе ри одa прaвле ния Шaджaрaт aд-Дур, пе ри-

од прaвле ния Сон док зaфик си ровaн в «Сaмсук 
сaги» (Samguksagi) – ис то ри чес ких зaпи сях 
пе ри одa «Трех го судaрс тв», состaвлен ных нa 
китaйс ком язы ке под ру ко во дст вом прид вор но го 
ис то рикa Ким Бу-Сикa (KimPu-sik) в 1145 го ду, 
и в «Сaмгук юсa» (Samgukyusa) – хро никaх трех 
го судaрс тв, собрa нии предa ний, ле генд, жиз нео-
писa ний, состaвлен ных в 1285 го ду буд дийс ким 
монaхом Ирёном (Ilyônin). Соот ве тст вен но, ст-
рои тель ст во буд дийс ких хрaмов, отпрaвле ние 
мо ло де жи в Китaй для по лу че ния обрaзовa ния, 
зaпрос нa под держ ку со сто ро ны динaстии Тaн и 
дру гие фaкты из ло же ны в «Сaмгук сaги», a вы-
шеукaзaнные три предскaзa ния ко ро ле вы Сон-
док взя ты из «Сaмгук юсы». 

Конф ликтнaя си туaция меж ду тре мя го-
судaрс твaми нaшлa свое про дол же ние и при 
Сон док. Впер вые при ня тый в 535 го ду буд дизм 
ши ро ко рaсп рострa нил ся в Сил ле, и Силлa стaлa 
пос лед ним го судaрст вом, при няв шим его офи-
циaльно нa го судaрст вен ном уров не. 

Мaвзо лей, пост роен ный Шaджaрaт aд-Дур                         Мо нетa Шaджaрaт aд-Дур

Об сервaто рия, пост роеннaя Сон док                          Хрaм, пост роен ный Сон док
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Зaклю че ние

Тaким обрaзом, буд дизм, предстaвлен ный 
в Ко рее в IV ве ке, стaл пер вой ос нов ной ре ли-
гией – ре ли гией го судaрс твa в VI ве ке. Бо лее то-
го, имен но в Ко рее он (буд дизм) ус пеш но «влил-
ся» в мест ный шaмa низм. Буд дизм, в от ли чие 
от кон фу циaнс твa, роль ко то ро го и по сей день 
отрaженa в куль турных трaди циях ко рей ско го 
об ще ствa, не считaл прaвле ние жен щи ны чем-
то непрaвиль ным. Однaко в от но ше нии жен щин 
буд дизм, кaк и ислaм, при дер живaлся оп ре де-
лен ных прин ци пов. К при ме ру, онa (жен щинa) 
не моглa быть Брaхмой, Инд рой и Буд дой, то 
есть обе ре ли гии не рaссмaтривaли жен щи ну 
кaк свя щен нос лу жи те ля, тaк же кaк в ислaме нет 
про ро ков или имaмов-жен щин. Однaко стaтус 
жен щи ны в буд дийс кой Ко рее срaвни тель но был 
вы ше, чем в дру гих aзиaтс ких го судaрс твaх, при-
чинa че го не сов сем яснa. Кон фу циaнс тво кaк ре-
ли гия го судaрс твa су ще ст вовaло нa про тя же нии 
шес ти ве ков (1336-1910), пол ностью от личaясь 
от пре ды ду щей ре ли гии – буд дизмa, плот но 

зaкре пи лось в ис то рии, куль ту ре, a его влия ние 
ощущaет ся и по сей день. 

Эко но ми чес кое рaзви тие, геогрaфи чес кое 
рaспо ло же ние, климaти чес кие ус ло вия, стaрые 
трaди ции, но вые куль турные трен ды и дру гие 
фaкто ры пов лияли нa фор ми ровa ние двух об-
ще ств. Однaко в фор ми ровa нии и рaзви тии кaк 
сред не ве ко во го Египтa, тaк и Ко реи ре ли гия 
сыгрaлa знaчи тель ную роль. 

Стaтус жен щи ны в сред не ве ковье оп ре де-
лял ся, в пер вую оче редь, по ли ти ко-ре ли ги оз ным 
фaкто ром. Ислaм в aрaбс ком хaлифaте и буд дизм 
в го судaрс тве Силлa по-рaзно му рaссмaтривaли 
роль жен щи ны в го судaрс тве и об ще ст ве. От-
су тс твие нaслед никa стaло ос нов ной при чи ной 
унaсле довa ния тронa султaной Шaджaрaт aд-
Дур в XIII ве ке в Егип те и ко ро ле вой Сон док в 
VII ве ке в Ко рее. Обе остaлись в ис то рии двух 
стрaн пер вы ми жен щинaми-го судaря ми, ко то-
рые ус пе ли зa свое прaвле ние одержaть по бе ду 
в срaже нии, пе редaть трон, остaвить пос ле се бя 
aрхи тек тур ные пaмят ни ки, сохрa нив шиеся и по 
сей день. 
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ҚAЗAҚСТAНДAҒЫ ҚAЖЫ ЛЫҚ РӘ СІ МІ НІҢ ШЫ ҒЫС ТЫҚ-ҰЛТ ТЫҚ  
СAНA МЕН РУхA НИяТ AРAСЫНДAҒЫ ПРAКТИКAЛЫҚ ҚҰН ДЫ ЛЫ ҒЫ

 
Бұл мaқaлaдa Қaзaқстaн тaри хындaғы Ре сей пaтшaлы ғы тұ сындaғы қaжы лық мә се ле сі не 

қaтыс ты aрхив де рек те рін де гі кей бір құжaттaр тaлқығa тү се ді. ХІХ-ХХ ғaсырлaрдaғы қaжы-
лық мә се ле сі жә не оның рухa ни құн ды лы ғы, ді ни сaнaны қaлыптaсты рудaғы ор ны турaлы 
бaяндaлaды. Алдaғы зерт теу лер ге бaғыт-бaғдaр сіл тейді. Қaжы лыққa қaтыс ты мaңыз ды мә се ле-
лер ге тоқтaлып, оғaн тaлдaу жaсaлaды. 

Тү йін  сөз дер: қaжы лық, шы ғыс тық, ұлт тық сaнa, рухa ният, құ қық тық мaзһaбтaр. 

Abdikhalyk A.Е.
Doctoral student, Egyptian University of Islamic Culture “Nur-Mubarak”,  

Kazakhstan, Almaty, е-mail: nur-kazakhstan@mail.ru

The practical value of pilgrimage rituals between the eastern national 
self-consciousness and spirituality in Kazakhstan

This article discusses some documents from the sources of the archive relating to the Hajj in the 
history of Kazakhstan under the rule of Tsarist Russia. The spiritual value of the Hajj and its role in the 
creation of religious consciousness in the XIX-XX centuries are discussed. In addition, this article can 
serve as the beginning for the following research. The article focuses on the analysis of important issues 
about Hajj.

Key words: pilgrimage, Eastern, national consciousness, spirituality, legal madhhabs.
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Прaкти ческaя цен ность ри туaлов пaлом ни че ствa меж ду вос точ ным  
нaционaль ным сaмо сознa нием и ду хов ностью в Кaзaхстaне

В этой стaтье рaссмaтривaют ся не ко то рые до ку мен ты из ис точ ни ков aрхивa, кaсaющиеся 
хaджa в ис то рии Кaзaхстaнa при влaсти Цaрс кой Рос сии. Об суждaет ся ду ховнaя цен ность хaджa 
и его роль в создa нии ре ли ги оз но го сaмо сознa ния в ХІХ-ХХ векaх. Дaннaя стaтья мо жет слу жить 
нaчaлом для сле дующих исс ле довa ний. В стaтье делaет ся aкцент нa aнaлизе вaжных воп ро сов о 
хaдже. 

Клю че вые словa: пaлом ни че ст во, нaционaльное сaмо сознa ние, ду хов ность, прaво вые 
мaзхaбы.

Кіріспе

Қaзaқстaндaғы қaжы лық мә се ле сі, оның 
тaрих тол қы нындaғы бе лес те рі мен хaлық тың 
рухa ни бол мы сы, ді ни дү ниетaны мы жa йын дa сөз 

ет кен де бұл тaқы рып ты ең aлды мен жaлпылaмa 
Ортa Азия хaлықтaры мен бір ге жaғрaпия лық 
тұр ғыдaн қaрaсты ру мaңыз ды. Се бе бі, қaжы лық 
мін де тін өтейт ін қaсиет ті орын – Мек ке, Мә-
динa қaлaлaры Ортa Азия ел де рі нен ұзaқ қaшық-
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тықтa орнaлaсқaндықтaн бaрaр жо лы бір бо лып, 
Ортa Азиядaғы түр кі хaлықтaры ның бір-бі рі мен 
то ғысaтын, бaс қо сып бі рін-бі рі тү сі не aлaтын, 
ортaқ құн ды лықтaрдың, ді ни тү сі нік тің бі рі гіп, 
бү тін де ліп ке те тін ді гі мен ерек ше ле не ді. 

Не гі зі қaжы лық мін де тін өтеу ге дү ниенің 
төрт бұ ры шынaн ислaм ді нін ұстaнaтын, түр лі 
ұлт пен ұлыстaрдaн тұрaтын мұ сылмaн үм бе-
ті бір жер ге бел гі лі бір уaқыт aрaлы ғындa бaс 
қосaты ны бел гі лі. Түр лі ұзaқ-жaқын жер лер ден 
aлғaш рет қaсиет ті орындaрғa aяқ бaсып тұрғaн 
мұ сылмaн үм бе ті нің көп ші лік aрaсындa өзін-өзі 
қaлaй ұстaу ке рек ті гі, тіл дік-ді ни ком му никaция-
лық дис кур сы, же ке ги гиенaлық тaзaлық мә се ле-
сі, қaжы лық мін дет те рін өтеу ке зін де тaлaптaрғa 
сaй жү ріп-тұ руы сияқ ты көп те ген өзек ті мә се ле-
лер күн тәр ті бі не шығaды.

Тaқы рыпқa сaй көп ұзaқ тaри хи ке зең ге ке-
рі ше гін бе сек те, ХVІІІ-XІХ ғaсырлaрдaғы Ортa 
Азиядaғы, оның ішін де Қaзaқстaндaғы сaяси, 
ді ни әлеу мет тік мә се ле лер сaн құ бы лып, қиын-
қыстaу сипaттaғы оқиғaлaрмен өрі ліп жaтқaнды-
ғы бел гі лі. Бү гін гі тәуел сіз Қaзaқстaнның тaрих 
тол қы нындaғы осы бір ке зең Қaзaқ хaндaры ның, 
би леуші ле рі нің бaсым бө лі гі Ре сей им пе рия сынa 
aмaлсыз ерік бе ріп, оғaн тәуел ді болa бaстaуы мен 
ерек ше ле не ді. Мұ ны aрнaйы сөз етіп оты руымыз-
дың екі се бе бі бaр. Бі рін ші сі Ортa Азиядaғы 
бaршa түр кі хaлықтaры ның Ре сей пaтшaлы ғы-
ның отaрлaу сaясaтынa қaрсы бaс кө те ру ле рі 
ті ке лей болмaсa дa рухa ни күш, жі гер мен үміт 
сыйлaйт ын, тaбaн ті рейт ін не гіз гі фaкто ры – ді-
ни се нім, мұ сылмaндық дү ниетaным болғaны 
aқиқaт. Осы тұстa тaғы бір aйт aтын мaңыз ды мә-
се ле Ортa Азия хaлықтaры ның aрaсынaн шыққaн 
ді ни тұлғaлaр, ел бaсқaрғaн хaндaр бір тін деп би-
лік тен шет те ті ліп, оқшaулaтылсa, ен ді бір то бы 
тіп ті бaсқa ел дер ге бaс сaуғaлaп жер aуып  ке-
ту ле рі не мәж бір бол ды. Олaр сырттa жүр се де 
өз ел де рін де гі отaрлaудың зaрдaптaрын, жер гі-
лік ті қaрaпaйым хaлық тың хaл-жaғдaйлaрынaн 
aз-көп хaбaрдaр бо лып, мүм кін ді гін ше ді ни 
ұстaнымдaрды бaсшы лыққa aлa оты рып түр кі 
хaлықтaры ның рухa ни, ді ни бір лі гін нығaйт уғa 
aтсaлыс ты. Әр түр лі мaзмұндaғы шaғын ең бек-
тер ді жaзып, тaрaтуғa осы aрқы лы өз де рі нің мұ-
сылмaндық бір лік идея сын нaсихaттaуғa үлес 
қо суғa тaлпын ды. Ре сей пaтшaлы ғы тaрaпынaн 
бұғaн тосқaуыл қою шaрaлaры дa жү ріп жaтты. 
Сө зі міз ге дәйек ре тін де Ортaлық мем ле кет тік 
aрхив те гі 25 фонд, 2006 де ло, 1-2 пaрaқтaрдaғы 
«1876 жыл дың 17 қaрaшaсындaғы Орын бор ге-
нерaл-гу бернaто ры әкім ші лі гі нен Торғaй об лы-
сы гу бернaто рынa Түр киядaн aлып ке лі не тін 

шы ғыс тіл де рін де жaзылғaн кітaптaрғa қaтыс ты 
цен зурaның қaжет ті гі жә не олaрды сaту ды қaтaң 
қaдaғaлaуғa aлу ке рек ті гі турaлы» де ген орыс ті-
лін де гі жaзбaның қaзaқшa aудaрмaсын кел ті ре-
міз. Құжaттa: «Ре сей қaжылaры жә не бұхaрaлық 
қaжылaр Мек ке ден қaйт ып ке ле жaтқaн жолдa 
Түр киядa бaсы лып шыққaн көп те ген ді ни 
кітaптaрды өз де рі мен aлa ке ліп, Ре сей aумaғындa 
тaрaтaды. Мұндaй кітaптaрдың мaзмұ ны өкі мет ке 
бей мә лім бол ды, әрі aтaлмыш кітaптaр Ре сей мұ-
сылмaндaры ның көзқaрaсынa ке рі әсе рін ти гі зіп, 
өкі мет сaясaтынa жaт пі кір қaлыптaсты ру қaупі 
болғaндықтaн іш кі іс тер ми ни ст рі не, өз пі кі рім 
бо йын шa, шет тен ке ле тін мұ сылмaндық ты дә-
ріп тейт ін кітaптaрғa жaлпы ше тел дік кітaптaрғa 
қойылaтын цен зурaның қaжет ті гін жет кі зем. 
Шы ғыс тіл де рін де гі кітaптaрдың бaрлы ғынa қо-
сымшa ре тін де мaзмұ нын aнықтaйт ын тү сін дір ме-
нің бо луы шaрт, осылaйшa ғaнa қaндaй кітaптың 
рұқсaт етіл ге нін, қaйсы сы ның үзіл ді-ке сіл ді ел ге 
кір гі зу ге болмaйт ын ды ғын aнықтaуғa болaды...» 
деп жaзылғaн.

Жaлпы, «Ирaктa пaйдa болғaн хaнaфи лік 
– Аббaси лер, Сәл жұқтaр, Хо ре змшaхтaр мен 
Осмaнлы се кіл ді ислaм мем ле кет те рі нің рес-
ми мәзһaбы еді» (Әділбaев А, 2014:77). Сон-
дықтaн дa кең жaғрaфия лық ортaдa өмір сү ріп 
жaтқaн көп те ген хaлықтaрдың ді ни дү ниетaны-
мы, ұстaны мы, ой-сaнaсы бір ді ни бaғыттa 
қaлыптaсқaн болaтын. Мі не осындaй ортaдaн 
қaжы лыққa aттaнғaн мұ сылмaнның әлем нің әр 
түк пі рі нен кел ген бaсқa мәзһaбты ұстaнғaн мұ-
сылмaндaрмен тіл дік-ді ни қaрым-қaтынaсқa түс-
уіне қaрaғaндa өзі не ете не жaқын, ті лі ұқсaс, ді-
ни ұстaны мы бір дей мұ сылмaндaрмен aрaлaсуы 
aлыс-бе рі сі оңaй болғaнды ғы тaлaс ту дырмaйды. 

Бұл Ортa Азиядaғы түр кі хaлықтaры ислaм 
ді нін қaбыл ет кен сонaу ІХ ғaсырдaн бaстaп 
ХVІІІ ғaсырғa де йін  жaлғaссa, бұдaн ке йін-
гі ке зең де қaжы лық мін де тін aтқaру бір тін деп 
Ре сей пaтшaлы ғы ның ті ке лей бaқылa уынa өте 
бaстaйды. Біз мұ ны жоғaрыдa aйт ылғaн қaжы лық 
тaри хы ның осы бір ке зе ңін сөз етуі міз дің екін-
ші се бе бі ре тін де aлғa тaртaмыз. Се бе бі біз осы 
мaқaлaны әзір леу де қaжы лыққa бaрғaн кі сі лер дің 
сaны, ұл ты, жaс мөл ше рі турaлы стaтис тикaлық 
мә лі мет тер ді кел ті ру де Ре сей пaтшaлы ғы ке-
зін де хaтқa түс кен aрхив қорлaрындa сaқтaлғaн 
жaзбa де рек тер ге жү гі не тін болaмыз. Егер біз 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Ортaлық мем ле-
кет тік aрхи він де гі құжaттaрғa қaрaсaқ, қaжы лық 
турaлы көп те ген жaзбaлaр 338-фондтa, 1-опись, 
651-де лодa жинaқтaлғaнды ғын aңғaрaмыз. Біз дің 
қaзір гі зерт теуі міз ше олaрдың aлғaшқы сы 1827 
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Қaзaқстaндaғы қaжы лық рә сі мі нің шы ғыс тық-ұлт тық сaнa мен рухa ният aрaсындaғы прaктикaлық құн ды лы ғы

жыл дың 5 aқпaнынaн бaстaп тір кел ген. Де сек те 
бұл жылдaры тір кел ген құжaттaрдa қaзaқтaрдың 
қaжы лық сaпaры турaлы мә лі мет тер кез дес пей-
ді. Бірaқ aтaлмыш aрхив тің 64 фон ды ның 5329 
де ло сындa 6-8 бет те рін де 1901 жы лы Ақ молa 

об лы сы бо йын шa қaжы лық сaпaрынa шы ғу үшін 
төл құжaт aлғaн aдaмдaрдың сaны уез дер бо йын-
шa aты-жөн де рі жә не пaспорт нө мер ле рі көр се-
тіл ген құжaт тір кел ген. Біз олaрдың уез дер бо-
йын шa жaлпы сaнын ғaнa кел ті ру мен шек те ле міз. 

Бо лыс aтaуы Адaм сaны Бо лыс aтaуы Адaм сaны

Омск уезі атбaсaр уезі

 Ни колaевс кий бо лы сы 22 Кең гір бо лы сы 2

Омск бо лы сы 4 Ұлытaу бо лы сы 1

 Қорғaн бо лы сы 11  Терсaқaн бо лы сы 6

 Черчaков бо лы сы 8 Қы зыл-көл бо лы сы 7

 Пок ровск бо лы сы 2  Сaры су бо лы сы 4

Пет ропaвловск уезі  Құм-қо ңыр бо лы сы 1

По лу де нск бо лы сы 7 Дең гіз бо лы сы 11

Тaин чин бо лы сы 5 Атбaсaр бо лы сы 15

Пет ропaвловск бо лы сы 4  Кен тү бек бо лы сы 5

Стaновск бо лы сы 2 Көк шетaу бо лы сы 6

Прес новскaя бо лы сы 7 Вос точнaя бо лы сы 9

Сред няя бо лы сы 1 Ақыртaу бо лы сы 2

ақ молa уезі

Қор жын көл бо лы сы 4 Ақ молa бо лы сы 7

Сaры өзен бо лы сы 12 Қaрaaғaш бо лы сы 5

 Қорғaлжын бо лы сы 1 Спaс бо лы сы 13

 Кен-қорғaлжын бо лы сы 10 Ше рубaй-Нұ рын бо лы сы 2

Нұ рын бо лы сы 15  Жылaнды бо лы сы 2

Ишим бо лы сы 6

Штaб кaпитaны Дaвлет шин нің Хижaзғa 
жaсaғaн іссaпaры ның есе бін де қaжы лыққa бaру 
үшін aлынaтын төл құжaт (пaсторт) мә се ле-
сі жa йын дa aрнaйы тоқтaлып: «...Зaкaвкaзье-
ден шыққaн қaжығa бaруғa ниет ті aдaмдaр 
көп жaғдaйдa төл құжaтты өзі нің тұр ғы лық ты 
же рі нен aлуғa құ қы лы. Тaтaрлaр Мәс кеу ден, 
тек олaрдың aлтaуы ғaнa Пе тер бордa болғaн, 
екеуі Сим бирс кі де, aл үшеуі Вaршaвaдa; қыр-
ғыздaр Мәс кеу ден жә не Одессaдaн aлғaн. 
Алынғaн төл құжaттaрғa Констaнти но поль де 
тү рік кон сулдaры визa шығaрaды. Бұл сaпaр 
шaрттaры ның бі рі бо лып сaнaлғaн. Тіп ті кей бір 
қaжылaр өз де рі нің ұлт тық төл құжaттaрын Тү-
риядa қaлды рып ке тіп отырғaн. Мұ ның бaсты 

се бе бі – қaжы лық сaпaрынaн қaйт қaн ке зін-
де Ре сей де қиын шы лықтaрғa ұшырaмaу. Өзі-
мен бір ге aлып кел ген күн нің өзін де бұл төл-
құжaтты еш бір жер де көр сет пеуге ты рысқaн...» 
деп жaзaды (Штaб кaпитaны Дaвлет шин нің 
Хижaзғa жaсaғaн іссaпaры ның есе бі нен, 1899. 
145). Ар хив құжaттaрынa үңі ліп, кей бір қaжы-
лыққa бaрғaн Құнaнбaй қaжы сияқ ты қaжы-
лыққa aмaн-есен бaрып қaйт қaн қaзaқ зия-
лылaры ның төл құжaттaрын қaзір ше тaбу мүм кін 
болмaй отыр. Де сек те қaжы лыққa бaрғaн aлғaш 
қaзaқтaр турaлы М. Кө пей ұлы «Қaзaқ ше жі ре сі» 
кітaбындa: «Қaзaқ қaзaқ болғaндa бұл қaзaқтa 
хaжығa іл кі бaстaн бaрғaн уaқ Нүр кен бaй. ... 
Сол Нүр кен нен соң екін ші қaжығa бaру шы – Кү-
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лік Сaмaй со пы, Бaянaуылдa дуaн бо лып, aузы 
aшылғaндa, укaз болғaн ноғaй Бaйжaн хaзі рет – сол 
екеуі болғaн. Екеуі де сол жaқтa өл ген. Солaрдың 
кет кен жы лы қой жы лы еді. Мың се гіз жүз елу се-
гі зін ші жыл [1858] болсa ке рек. ... Бұл қaзaқтaн 
үшін ші хaжығa бaру шылaр то бық ты Құнaнбaй, 
Айдaбол Қи шыл, Қыстaубaй, Ақ молaдaн, Ақ-
құм-Қос қопaдaн Шек шек хaжы, Атбaсaрдaн Егіз-
бек, Жaнaйдaр. Есіл бо йын дaғы құлaн қыпшaқтaн 
Шон ты-бaй, Бaтыр қожa молдa бaлaлaры, Сі ле ті бо-
йын дaғы қыпшaқтaн Құрмaн бaлaсы Қaсен хaжы, 
Мәм бет тоқaдaн Ұзынсaзaн ұрпaғы Мұхaмет 
Сaлық хaжы. Өр Алтaйдaн Алдaжұмaн не ме ре-
сі Еш мұхaмет хaжы. Ер тіс бо йын дaғы Апaйбө-
рі ден Құ дияр хaжы, Көк шетaулық aтығaйдaн 
Қожaхмет хaжы. Егі зек Жaнaйдaрмен бір ге 
бaрғaн Сұлтaнқожa хaжы, Қи шыл Қыстaубaймен 
бір ге бaрғaн Жә ме қожa, Бaйзолдa ишaн, бұлaрды 
қaлдырмaй жaзып жaтқaным, ті рі қaйт ып кел ген-
де рі нің бір сы пырaсы мен aуыз бен-aуыз сөй ле сіп, 
мән-жa йынa әб ден aнық болғaнды ғым ды тү сін ді ру 
үшін...» деп жaзып қaлдырғaнын бі ле міз. (Кө пей-
ұлы М.Ж., 2007:5)

Осы жaзбa мә лі мет ке жү гін сек, aрхив 
құжaттaры ның 1858 жыл ғы қaжы лыққa бaруғa 
рұқсaт етіл ген кі сі лер дің ті зі мін aсықпaй қaйтa 
қaрaуды қaжет ете ді. Бұл біз дің aлдaғы уaқыттa 
нaқтылaуы мыз тиіс мін дет тер дің бі рі болмaқ. 

Ар хив құжaттaрынa жү гін сек, қaжы лық сa - 
пaрынa бaрып, ел ге қaйтa орaлуы ке зін де қa - 
жылaрғa қaтыс ты кей бір тaлaптaрдың қойыл-
ғaнды ғын aңғaрaмыз. Нaқтырaқ aйт сaқ, 64-фонд-
тың 2205-опи сін де 1902 жыл дың 5 қaрaшaсындa 
ге нерaл-гу бернaтор дың жaзғaн мә лі мет те рі бaр. 
Құжaтқa: «Қaжы лық сaпaрын өте ген нен ке йін  
қaжылaр тек Қaрa те ңіз бен Кaспий те ңі зі нің 
Іш кі іс тер ми ни ст рлі гі бе кіт кен порттaры aрқы-
лы ел ге қaйтa орaлуғa мін дет те ле ді. Атaлмыш 
порттaрдa дә рі гер лік-бaқылaудaн өту мін дет те-
ле ді. Іш кі іс тер ми ни ст рі қaжылaрдың төл құжaт 
aлу үл гі ле рін бе кі ту ге құ зыр лы. Осы құ зі рет ке 
орaй ми ни стр тө мен де гі шaрттaрды бе кі те ді:

Қaжы лық сaпaрынaн қaйт қaн қaжылaр тө-
мен де гі порттaр aрқы лы ел ге кі ру ге құ қы лы:

a) Қaрa те ңіз aрқы лы – Феодо сий кaрaнти ні 
жә не Бaтум те ңіз дә рі гер лік-бaқылaу стaнциясы;

ә) Кaспий те ңі зі aрқы лы – Бaкин те ңіз дә рі-
гер лік-бaқылaу стaнциясы;

б) Зaкaвкaзье нің Пер сия жә не Түр кия ел-
де рі шекaрaсындaғы те ңіз дә рі гер лік-бaқылaу 
стaнциясы;

2) Жaңa үл гі де гі төл құжaт қолдaнысқa түс-
пес тен бұ рын қaжылaрғa тө мен де гі ес кер ту лер 
тір кел ген ес кі үл гі де гі төл құжaттaр бе ре ді.

a) Төл құжaттың үшін ші бе ті не Ре сей ге қaйтa 
орaлуғa рұқсaт етіл ген порттaр ті зі мі жaзылғaн 
пaрaқшaны тір кеу;

ә) қaжы лық сaпaрынa қaйт ып ке ле жaтқaн 
қaжылaрдың те ңіз дә рі гер лік-бaқылaу стaнция-
сынaн тек се ру ден өт кен ді гі турaлы бел гі, 
бұл бел гі лер төл құжaттың 12-13 бет те рін де 
қойылaды. Сондaй-aқ төл құжaттың соң ғы бе ті 
ке сі ліп aлы нып, жер гі лік ті гу бернaторғa жі бе рі-
ле тін болaды» – де ген жaзбa тір кел ген (Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы ның Ортaлық Мем ле кет тік aрхи ві  
Ф 64.Оп.2205. Б68).

Тү йін деп aйт қaндa, қaжы лық сaпaрынa қa-
тыс ты Ре сей пaтшaлы ғы тұ сындa жaзылғaн көп-
те ген құжaттaр aрхив қорлaрындa сaқтaлғaн. 
Қaжы лыққa қaтыс ты жaзбa де рек тер ді сaрaлaп, 
олaрды елек тен өт кі зіп, дұ рыс мә лі мет ке қол 
жет кі зу үшін aлдaғы уaқыттa Ыстaнбұлдaғы, 
Сaуд Арaбия сындaғы aрхив қорлaрынaн қaжы-
лық өтеу мaқсaтындa шекaрaдaн кір ген мұ-
сылмaндaрдың ті зі мі нен өз отaндaстaры мыз дың 
aты-жөн де рін, жылдaрынa қaрaй сaнын, жaс 
мөл ше рін нaқтылaу мін де ті тұр деп ойлaймыз. 

Қaсиет ті ме кен ге де ген құштaрлық, жер-
гі лік ті мұ сылмaн хaлық тың бaсты aрмaн-мұ - 
рaты болғaны aқиқaт. Хaлық aрaсындa қaжы-
лық сaпaры, қиссaлaры, ді ни aңыз-әң гі ме лер-
дің болaшaққa се нім мен қaрaуғa, ді ни сaнaны 
қaлыптaсты ру мен ұлт тық рухa ниятқa қосқaн 
үле сі aз болғaн жоқ. Қaжы лық мін де тін өтеу 
ке зін де әр түр лі ел дер ден кел ген мұ сылмaндaр 
бі рін-бі рі мен кез де сіп, бaрлы ғы дa бір қaжы-
лық жорaлғылaрын орындaйды. Қaжы лыққa 
бaрғaндaрдың бaрлы ғы дa түр әл пе ті не, жaс 
мөл ше рі не, қaй ел ден кел ген ді гі не қaрaмaй бір-
дей ихрaм (aқ киім) киіп, бaршaсы бір құл шы-
лық ты орындaуы aдaмғa ерек ше әсер етіп, өзін 
жaқсы ұстaуғa ықпaл ете ді. Мұндaй се зім мұ-
сылмaн бaлaсынa ең aлды мен ислaмдaғы тең-
дік ті, сондaй-aқ мaхшaр кү нін ес ке тү сі ре ді. Бұл 
дү ниенің өт кін ші екен ді гін, қиын дықтaрғa тө-
теп бе ру aрқы лы, өмір сү ру ге тaлпын дырaды. 
Осылaйшa қaжы лық сaпaры aдaмның бі лім көг-
жие гін aрт ты рып, қaрым-қaтынaс ке зін де гі кө ре-
ген ді гін, мейі рім мен қaмқор лық се зім де рін aрт-
ты руғa кө мек те се ді деп тұ жы рымдaуғa болaды. 
Бaсқaшa aйт қaндa, қaжы лық aдaмзaт бaлaсын 
түр-әл пе ті не, те гі не, жы ны сынa қaрaмaй бaр-
шaны жaқсы лыққa шaқы рып, Жaрaтқaнғa сaли-
хaлы құл бо луғa үгіт тейт ін құл шы лық тү рі. 
Осы орaйдa, қaжы лық тың мұ сылмaндaрғa ти-
гі зе тін әсе рі жa йын дa Штaб кaпитaны Дaвлет-
шин нің Хижaзғa жaсaғaн іссaпaры ның есе-
бін де гі жaзбaлaр кө ңіл aудaртaды. Оның 
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Қaзaқстaндaғы қaжы лық рә сі мі нің шы ғыс тық-ұлт тық сaнa мен рухa ният aрaсындaғы прaктикaлық құн ды лы ғы

пі кі рін ше қaжылaр екі түр ге бө лі не ді. Дә лі рек 
aйт сaқ, Дaвлет шин: «...Қaжы лық біз дің мұ-
сылмaндaрғa қaлaй әсер ете ді?» дей ке ле: «Мен 
өз Отaнымдa жә не соң ғы іссaпaрымдa қaжы-
лық сaпaрынa бaрып кел ген дер ді екі топқa бө ліп 
қaрaсты руғa болaты нын бaйқaдым. Бі рін ші топқa 
қaжы лыққa пaры зын өтеу үшін бaрып, рә сім де-
рін мүл тік сіз орындaп елі не орaлғaн қaрaпaйым 
сaнa-се зі мі жоғaры дең гейде дaмымaғaн, өзін 
қоршaғaндaрғa қaрым-қaтынaсы жоғaры емес, 
мaқсaты тек сaпaрдың со ңынa де йін  же ту болғaн 
ег де жaстaғы aдaмдaр. Олaр сaпaр бaры сындa 
бе ду ин дер дің жaсaғaн ұр лықтaрын бір тыл сым 
құ пия кө ріп, қaжы лық сaпaрынa ти гі зіп жaтқaн 
шaйт aндaрдың әре ке ті деп тү сі не ді. Сондaй-
aқ сa нитaрлық шaрaлaрды aртық деп сaнaды, 
өйт ке ні тaғдыр дың бaсқa сaлғaнынaн ешқaйдa 
қaшып құ тылa aлмaйсың де ген сияқ ты пі кір лер-
ді ұстaнды. Ондaй қaжылaрдaн сaпaрдaн aлғaн 
әсе рі турaлы сұрaлғaндa жолдa не ме се Мек ке де 
ес ті ген мұғ жизa қиссaлaрдың есін де қaлғaнын 
aйтумен шек те ле ді. Мұндaй қaжылaр сaпaрдaн 
орaлғaннaн ке йін  діндaр бо лып, қaлғaн ғұ мы рын 
ты ныш құл шы лық пен өт кі зу ді қaлaп, тіп ті кей-
бі рі со пы бо лып тa ке те ді. Ал екін ші топқa ке ле-
тін болсaм, бұл топқa жaтaтын aдaмдaр жылдaн 
жылғa aртып ке ле ді. Олaрдың ойлaу шең бе рі 
кең, әр нәр се ге қы зы ғу шы лық пен қaрaйт ын, пі-
кіртaлaсқa тү се aлaтын, өз көзқaрaсы бaр ді ни 
тұлғaлaр. Мұндaй қaжылaр Ре сей шекaрaсынaн 
шығa сaлы сы мен бaрлық зaтқa қы зығa қaрaп, 
сaлыс ты рып, aлғaшқыдa түр лі ол қы лықтaрғa 
кө ңі лі қaлып, ислaмның бaсшы сы – Хaлиф тің 
aстaнaсынaн тү ңі ле бaстaйды. Сондaй-aқ мұ-
сылмaндaрдың aрaсындa қaндaй дa бір ке ре мет 
қaлa бо лып сaнaлaтын Констaнти но поль дің тaр, 
лaс кө ше ле рі, жұ пы ны үй лер ді кө ріп, түр лі тәр-
тіп сіз дік тер ге кез дес кен кез де оны Одессaмен 
сaлыс тырa бaстaйды. Әдет те Одессaдaн көп 
aдaм қaжы лыққa ке ле тін. Тү рік тәр ті бі мен төл-
құжaт, визa aлу ке зін де кез де се тін пaрaқор лық-
ты көр ген кез де біз дің қaжылaр бұл қaлaдaн 
ол турaлы бaсқa көзқaрaстa шығaды. Олaр 
жол қиын шы лы ғын тaртып, пaрaқор лық ты кө-
ріп, мұ сылмaндaр өз де рін тонaп жaтқaнын кө-
ріп жиір ке не қaрaйды. Өйт ке ні олaрдың көз 
aлдындa Ислaм ді ні нің отaны – сaнaлaтын 
қaлaлaр Мек ке мен Ме ди не де, жaлпы Хижaздa 
бaрлы ғы ислaм шaриғaтынa сaй бо луы ке рек 
еді. Осылaйшa олaрдың рухa ни өмі рі өз ге ре-
ді. Қaжы лық сaпaрынaн кел ген нен ке йін  дін ге 
бе рік бо луғa ты рысaды, өйт ке ні осығaн де йін  
жaсaғaн кү нәлaрынaн aры лып кел ген кез де жaңa 
кү нәғa бaтпaу ке рек де ген ұстaнымдa болaды.... 

Бірaқ бұқaрa хaлық aрaсындa дін ге сел кеу тү-
сір мес үшін өз де рі көр ген ол қы лықтaрды aйтa 
бер мейді» де ген пі кір біл ді ре ді (Штaб кaпитaны 
Дaвлет шин нің Хижaзғa жaсaғaн іссaпaры ның 
есе бі нен, 1899:145). Шы нындa дa қaжы лық 
сaпaры ке зін де жолдa көп те ген қиын дықтaр 
мен ислaм ді ні не тән емес пен де лік іс-әре кет-
тер дің орын aлaты ны жaлғaн емес. Жоғaрыдa 
aйт ылғaндaй қaжылaрдың мұндaй кем ші лік тер-
ді хaлық aрaсындa aйт пaуы ның өзі олaрдың дін-
ді дұ рыс бaғыттa тү сі не біл ген дік те рін, дін нен 
емес, aдaмдaрдың өз бо йын дaғы кем ші лік деп 
қaрaулaры ның өзі құптaрлық пі кір. 

Осы aйт ылғaндaрды қо ры тын дылaй ке ле, 
қaжы лық тың мұ сылмaн aдaмғa бе ре тін рухa ни 
пaйдaсы көп екен ді гін ес ке сaлa оты рып, қaжы-
лық рә сі мі нің шы ғыс тық-ұлт тық ді ни сaнa мен 
рухa ният aрaсындaғы прaктикaлық құн ды лы ғы 
тоқтaлу үшін біз жaзбa жә ді гер лер ге жү гі не міз. 
Қaзір гі кез де осы мaқaлaғa aрқaу етіп отырғaн 
ке зең дер де, яғ ни ХІХ ғaсыр дың со ңы мен ХХ 
ғaсыр дың бaсындa жaрық көр ген «Қиссaи Өн-
дірбaй қaжул хaрaмәин» (Қaзaн, 1900ж), «Хaж 
сaпaры» aтты Дүй себaй Шомaнaқұлы ның 
хaлыққa aйт қaн өсиеті (Вер ный, 1911), «Қиссaи 
Өсербaй» (Қaзaн, 1895) сияқ ты т.б. көп те ген aрaб 
қaрпі мен жaзылғaн қиссa-өлең дер жинaқтaры 
кітaпхaнa қорлaрындa жaқсы сaқтaлғaн. Бірaқ 
тa олaрдың бaсым көп ші лі гі aрaб қaрпі мен 
жaзылғaндықтaн әлі күн ге де йін  то лық зерт те-
ліп, жүйелі түр де рет те ліп ғы лы ми aйнaлымғa 
тү сіп үл гер ген жоқ. Олaрдың бaрлы ғы дa қaжы-
лық сaпaры турaлы, қaсиет ті ме кен нің қaдір-
қaсиеті жa йын дa өлең шумaқтaры мен өрі ліп, 
мaзмұн дық тұр ғыдaн бір дей болсa дa өзін дік 
қaйт aлaнбaс үл гі де бе ріл ге ні тaлaс ту дырмaйды. 
Бұл ең бек тер дің әрқaйсы сы шы ғыс тық сaрындa, 
ді ни тү сі нік тер мен aрaлaсып, сaбaқтaсып бі-
рі гіп ке те тін ді ни мaзмұнғa ие. Тіп ті осы тұстa 
пaйғaмбaрлaр қиссaсынaн үзін ді лер кел ті рі ліп, 
ес кі ді ни aстaрлы сөз дер жиі кел ті рі ліп қaзір гі 
қaзaқ тіл ді оқырмaндaрдың бір ден тү сі ніп кет-
уіне мүм кін дік бе ре бер мейт ін ді гін де aйтa ке ту 
орын ды. Де сек те өт кен ғaсырлaрды осы тә різ-
дес ді ни қиссa-өлең дер хaлық тың өн бо йын дa, 
сaнaсындa, сөй леу ті лін де кө рі ніп, олaрды рухa-
ни тұр ғыдaн бaйытқaны, ді ни сaнa тү сі нік тер дің 
бі різ ді лі гі не aйт aрлықтaй ықпaл ет ке ні aқиқaт. 

Өт кен ғaсырлaрдa қaжы лыққa бaру кү ні бү-
гін гі дей ұшaқпен ұшып қaнa қоя тындaй оңaй 
болa қойғaн жоқ. Көп те ген ке дер гі лер мен қиын-
дықтaр бол ды. Тіп ті қaжы лық сaпaрынa aттaнып, 
хaт-хaбaрсыз кет кен қaншaмa тaғды ры бел гі сіз 
жaндaр бaр. Бұл турaлы хaлық aузындa әлі күн ге 
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де йін  aйт ылaтын aңыз-әң гі ме лер aз емес. Қaзір-
гі кез де хaтқa тү сіп жинaқтaлғaн «Же ті ғaсыр 
жырлaйды» де ген сияқ ты кітaптaрдa Қaзaқ 
дaлaсындaғы кей бір aқын-жырaулaр қaжы лық 
тaқы ры бын кө те ріп, жырлaу ке зін де қaжы лық 
сaпaрынa бaрудaн дa aдaмдaрғa қaйы рым ды бо-
лу дың, әсі ре се aтa-aнaғa жaқсы лық жaсaудың 
aртық болaтынды ғын нaсихaттaғaнды ғын бaй-
қaймыз. Бұл турaлы Қaзaқстaндaғы ислaм ді-
ні: қaжы лық (ХІХ-ХХ ғ. бaсы) aтты мaте-
риaлдaр жинaғын құрaсты ру шы, зерт теу ші  
Г.Р. Мухтaровa сөз ете ке ле: «... aқын-жырaу-
лaрдың қaжы лыққa бел бaйлaғaн ел би леуші ле-
рін қaжы лық сaпaрынaн бaс тaртып, ел қaмын 
ойлaуғa, қaжы лықтaн aтa-aнaғa құр мет көр се ту 
сияқ ты игі іс тер ді aлдығa қойы луы, бір жaғынaн, 
орыс отaрлaу жүйесі нің қaзaқ дaлaсынa ор ны ғу 
үде рі сі нің кү шеюіне бaйлaныс ты сол ке зең де гі 
шиеле ніс кен сaяси-әлеу мет тік жaғдaйды көр сет-
се, екін ші жaғынaн, көш пе лі хaлық тың мұ сылмaн 
ді ні не де ген ді ни дү ниетaны мы ның өзін дік күр-
де лі кү йін  aңғaртсa ке рек» деп өзін дік ой түйеді 
(Г.Р. Мухтaровa, 2009:7). Бұл пі кі рі мен то лық ке-
лі су ге болaды. Ол ке зең дер де гі сaяси-әлеу мет тік 
жaғдaйдың қиын ды ғы, жaлпы өмір сү ру дің, дін 
ұстaну дың aйт aрлықтaй қиын дықтaры болғaны 
тү сі нік ті. Ал ен ді хaлық тың ді ни сaуaтты лық 
дең гейі нің тө мен бо луы өз aлдынa бө лек мә се ле. 

хaлық aрaсындa кең тaрaғaн Шaл aқын-
ның: «Мек ке мен Мә ди не жол дың ұшы, // 
Имaн тaбa aлaр мa бaрғaн кici, // Атa-aнaны, 
меймaнды құр мет те сең, // Мек кең нең де нұр-
лы ғой үй дің iші..» -деп жырлaуы, Ақтaмбер ді 
жырaудың: «Ей, aзaмaттaр, шорaлaр... // Мек-
ке ні із деп не те сің, // Мек ке ге қaшaн же те сің, // 
Әзір Мек ке aлдындa - //Пейі лің мен сыйлaсaң // 
Атaң ме нен aнaңды!» деп aтa-aнaны сыйлaй бі-
лу ге, жaсы үл кен дер ге құр мет, кі ші ге ізет көр се-
ту ге шaқы руы түп тің тү бін де ислaм ді ні нің не-
гіз гі өзе гі не шaқы ру деп тү сін ген дұ рыс. Не гі зі 
ді ни тaқы рып ты сөз ет кен қaзaқ aқын-жырaулaры 
қaжы лық ты тү бе гей лі жоққa шығaрмaйды, ке рі-
сін ше дін ді дұ рыс тү сі не бі лу ге шaқы рып хaлық-
ты ді ни aғaртуғa ты рысaды. Құрaн aяттaрындa 
aтa-aнaғa жaқсы лық жaсaу мұ сылмaн бaлaсынa 
мін дет тел ген, орындaлуы тиіс aмaлдaрғa 
жaтaды. Нaқтырaқ aйт aр болсaқ, « нисa» сү ре сі-
нің 36-aятындa: «Аллaғa құл шы лық қы лыңдaр. 
Оғaн еш нәр се ні се рік қоспaңдaр. Жә не әке-ше-
ше ге, жaқындaрғa, ... жaқсы лық жaсaңдaр» деп 
бұйы рылсa, «ахқaф» сү ре сі нің 15 aятындa: 
«Адaм бaлaсынa, әке-ше ше сі не жaқсы лық іс-
теуді нұсқaдық» – де лін се, «Исрa» сү ре сі нің 
23-aятындa: «Рaббың, өзі не ғaнa ғибaдaт ету-

ле рің ді, әке-ше ше ге жaқсы лық қы лулaрыңды 
әмір ет ті» – де ген мaғынaдaғы aят кез де се-
ді. Мұнaн бө лек Мұхaммед пaйғaмбaрдың 
(с.ғ.с): «Аллaның рaзы лы ғы aтa-aнaның рaзы-
лы ғындa, Аллaның aшуы aтa-aнaның aшуын дa» 
де ген сияқ ты aтa-aнaғa жaқсы лық жaсaуғa 
шaқырaтын көп те ген хaдис те рі бaр екен-
ді гі бел гі лі. сон дықтaн қaжы лық өтеу мен 
aтa-aнaғa жaқсы лық жaсaуды бір-бі рі нен 
aртық қою орын ды болмaйды. екеуі де ді ни 
жорaлғылaрдa орындaлуы тaлaп еті ле тін, мұ-
сылмaндық мін дет бо лып тaбылaды. де сек 
те қaжы лық тың пaрыз бо луы үшін ең aлды-
мен мұ сылмaн бо лу, бaлиғaтқa то лу, aқыл-есі-
нің дұ рыс бо луы, ерік ті (aзaт) бо лу, қaжы лық 
aмaлдaрын өтеу ге денсaулы ғы ның жaрaмды 
бо луы жә не жол сaпaр шы ғындaрын өтей 
aлaтындaй қaрaжaты ның бо луы сияқ ты 
өзін дік шaрттaры бaр. Осы орaйдa, Ре сей 
пaтшaлы ғы ке зін де де қaжы лық мін де тін өтеу-
ге ниет ті aдaмның жолғa қaрaжaтын, қaржы-
ның мөл ше рі бел гі лен ген. Дaвлет шин нің есе-
бін де: «...тек Мек ке қaлaсынa бaру кaрaнтин дер 
жоқ жылдaры ең кем де ген де 300 руб льді қaжет 
болсa, егер қaжы Ме ди не ге бaрып пaйғaмбaрдың 
(с.ғ.с) ме ші ті не зиярaт жaсaуғa ниет ті болсa, ондa 
500 руб льге жуық aқшaсы бо лу ке рек. Жaлпы 
aлғaндa қaжы лық сaпaрынa шыққaн aдaм өзі мен 
1000 руб ль aлуы ке рек бол ды. Бұғaн қосa отбaсы-
ның күн кө рі сі не де дәл сондaй сомaдaғы қaржы 
бо луы шaриғaт тaлaп ете тін ді гін ес кер сек, 2000 
руб ль дей қaржы бо луы қaжет етіл ді. Мі не сон-
дықтaн көп жaғдaйдa біз дің мұ сылмaндaр үшін 
бә дәл қaжы лық жaсaу тиім ді рек бол ды. Бә дәл 
қaжы лық 500-1000 руб ль aрaлы ғындa бол ды» 
– де ген мә лі мет тер кез де се ді (Штaб кaпитaны 
Дaвлет шин нің Хижaзғa жaсaғaн іссaпaры ның 
есе бі нен, 1899:145).

қорытынды

Мaқaлaны қо рытa ке ле пaйғaмбaры мыз-
дың (с.ғ.с.): «Кім де-кім Аллa рaзы лы ғы үшін 
қaжы лық жaсaп, жaмaн сөз бен әре кет тер ден 
aулaқ болсa, aнaсынaн туылғaндa қaндaй кү-
нә сіз болсa, сондaй бо лып кү нәлaрынaн aры-
лып қaйт aды» – де ген мaғынaдaғы хaди сін 
кел ті ре оты рып, қaжы лық тың aдaмның іш кі 
жaн-дү ниесін бaйы тудa, тaзa бо луғa, кү нә іс-
тер ден бо йын  aулaқ ұстaуғa бейім дейт ін, өмір-
де прaктикaлық мaңыз ды лы ғы жоғaры ғибaдaт 
деп қaбылдaуғa болaды. Қaжы лық aдaм бо йын-
дaғы тәкaппaрлық, дү ниеқор лық, шыдaмсыз-
дық сияқ ты жaмaн қaсиет тер ді кі ші пейіл дік ке, 
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Қaзaқстaндaғы қaжы лық рә сі мі нің шы ғыс тық-ұлт тық сaнa мен рухa ният aрaсындaғы прaктикaлық құн ды лы ғы

сaбыр лы лыққa, сыйлaстыққa, қaрaпaйым ды-
лыққa aлмaсты рып, aдaмның өмір сү ру сaлтын 
өз гер ту ге қaуқaрлы екен ді гін aлғa тaртaмыз. 
Өт кен ғaсырлaрдa қaжы лыққa бaрып-қaйт-
қaн aзaмaттaр хaлық aрaсындa ді ни aғaрту шы, 
тұлғa ре тін де тaны лып, қоғaмдa өзін дік ор ны 
болғaны тaлaс ту дырмaйды. Олaрдың әрқaйсы-
сы өз aлдынa же ке зерт теу объек ті сі бо луғa 
лaйық. Әсі ре се «Қaзaқ мұ сылмaн қоғaмы ның 
өзін дік құн ды лы ғын, то лыққaнды лы ғын тү-
сі ну үшін оның ішін де гі «теория лық ислaм-
ның» төл өкіл де рі, ғұлaмaлaры, дінбaсылaры 
ортaсын зерт теу дің мaңы зы зор...» (Ғылмa ни 
С., 2015:8). Сон дықтaн aлдaғы уaқыттa елі-

міз де гі қaжы лық мә се ле сі не қaтыс ты зерт теу 
жұ мыстaрын ді ни тұлғaлaрдың өмір жо лы мен 
бaйлaныс ты рып бір ге қaрaсты ру ұсы нылaды. 
Ал aрхив құжaттaры мен ді ни жaзбa жә ді гер-
лер өз мaңыз ды лы ғын жоймaйды. Ке рі сін-
ше, бұл aйт ылғaндaр бі рін-бі рі то лық ты рып, 
зерт теу дің жaн-жaқты лы ғынa, то лыққaнды-
лы ғынa жол aшaды деп есеп тей міз. Жaлпы 
Қaзaқстaндaғы қaжы лық тың жер гі лік ті хaлық-
тың ынымaқ-бір лі гі не, рухa ни мұрaсынa, 
сондaй-aқ ді ни сaнaны қaлыптaсты рудaғы 
ор ны сонaу ортa ғaсырдaн бе рі қaзaқстaндық 
хaлық ты бір ді ни тү сі нік тер aясынa бі рік ті ру ге 
не гіз болғaнды ғын aлғa тaртaмыз. 
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ОСМAН ИМ ПЕ РИяСЫ МЕН АЛ ТЫН ОРДAНЫҢ  
СЫРТ ҚЫ СAяСAТЫНДA ҚЫ РЫМ хAНДЫ ҒЫ 

(хх ғ. 50-70 жж.)

Ортa ғaсырлaрдa Еурaзия дaлaсындa өмір сүр ген қуaтты мем ле кет тер Осмaн им пе риясы мен 
Ал тын Ордa мем ле ке ті нің тaри хы әлем дік тaрих тың үл кен бө лі гі бо лып сaнaлaды. XV ғaсыр дың 
екін ші жaрты сындa осы aтaлғaн екі мем ле кет тің сырт қы сaясaты ның кей бір бaғыттaры бір aрнaғa 
то ғы сып, ол – Қы рым хaнды ғы мен бaйлaныс ты бол ды. Бұл кез де Қы рым хaнды ғы өз бе тін ше 
дер бес өмір сү ру ге ты ры сып, Ал тын Ордaдaн бө лін ді. Қы рым би леуші ле рі сырттaн сaяси қолдaу 
із деп, оны осы кез де кү ше йіп  ке ле жaтқaн Осмaн им пе рия сынaн тaпты. Осмaн им пе риясы Қы-
рым хaндaрынa сaяси қолдaу біл ді ріп, олaрмен ты ғыз бaйлaныстaр орнaтты. Ал, бұл уaқыттa 
құл дырaй бaстaғaн Ал тын Ордaның хaндaры Қы рым ды уы сынaн шығaрмaй өзі не қaйтa қо суғa 
ты рыс ты. Осылaйшa, екі мем ле кет тің сырт қы сaясaтындa Қы рым хaнды ғынa қaтыс ты жaңa сaяси 
фaкторлaр туын дaды. Ұсы ны лып отырғaн ғы лы ми мaқaлa XV ғaсыр дың 50-70 жылдaрындa Қы-
рым хaнды ғынa бaйлaныс ты Осмaн им пе риясы мен Ал тын Ордa aрaсындa жүр гі зіл ген сырт қы 
сaяси про цес тер ді зерт теу ге aрнaлaды. Қы рым тү бе гі мен Қaрa те ңіз aймaғындaғы Осмaн им пе-
риясы ның сaяси ұстaнымдaрын зерт теу ғы лы ми жұ мыс тың не гіз гі мін дет те рі нің қaтaрынaн орын 
aлaды. Ғы лы ми жұ мыстa ел ші лік бaйлaныстaр зерт те ліп, Осмaн сұлтaндaры мен Ордa хaндaры 
aрaсындaғы сaяси ұстaнымдaрғa тaлдaу жaсaлaды. 

Тү йін  сөз дер: Осмaн им пе риясы, Ал тын Ордa, Қы рым хaнды ғы, Қы рым тү бе гі, сырт қы сaясaт, 
ел ші лер.
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The Crimean Khanate in the Foreign Policy of the Ottoman Empire  
and the Golden Horde (50-70 years of the 15th century)

In the second half of the XV century, some foreign policy directions of these two countries were tied 
to a single political factor that was associated with the Crimean Khanate. At this time the Crimean Khan-
ate separated from the Golden Horde, trying to live independently. The Crimean rulers received political 
support from the Ottoman Empire. The Ottoman Empire rendered political support to the Crimean khans 
and established close ties with them. At this time, the Golden Horde was on the verge of decline, but the 
Horde rulers tried to reconnect to the Crimea. Thus, in the foreign policy of the two powers, the Crimean 
Khanate has become a new political factor. This scientific article is devoted to the study of foreign policy 
processes in the 50-70-ies of the XV century, between the Ottoman Empire and the Golden Horde in 
connection with the Crimean Khanate. One of the main objectives of the study is the foreign policy of the 
Ottoman Empire in the Crimean peninsula and in the Black Sea region. In the scientific work examines 
diplomatic contacts between countries, as well as analyzes the foreign policy positions and principles of 
the rulers of the two sides.

Key words: Ottoman Empire, Golden Horde, Crimean Khanate, Crimean Peninsula, Foreign Policy, 
Ambassadors.
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Крымс кое хaнс тво во внеш ней по ли ти ке Осмaнс кой им пе рии и Зо ло той Ор ды  
(50-70-е гг. XV в.)

Ис то рия Осмaнс кой им пе рии и Зо ло той Ор ды яв ляет ся вaжной чaстью ми ро вой ис то рии. 
Дaнные го судaрс твa су ще ст вовaли в сред не ве ковье в еврaзийс ких сте пях. Во вто рой по ло ви не 
XV векa не ко то рые внеш не по ли ти чес кие нaпрaвле ния этих двух го судaрс тв бы ли при вязaны к 
од но му по ли ти чес ко му фaкто ру, ко то рый был связaн с Крымс ким хaнст вом. В это вре мя Крымс-
кое хaнс тво от де ли лось от Зо ло той Ор ды, пытaясь су ще ст вовaть незaви си мо. Крымс кие прaви-
те ли по лучaли по ли ти чес кую под держ ку со сто ро ны Осмaнс кой им пе рии. Осмaнскaя им пе рия 
окaзaлa по ли ти чес кую под держ ку крымс ким хaнaм и устaно вилa тес ные свя зи с ни ми. В это вре-
мя Зо лотaя Ордa былa нa грa ни упaдкa, но прaви те ли Ор ды пытaлись сновa вк лю чить в состaв 
своего го судaрс твa Крым. Тaким обрaзом, Крымс кое хaнс тво стaло но вым по ли ти чес ким фaкто-
ром во внеш ней по ли ти ке этих двух держaв. Дaннaя нaучнaя стaтья пос вя щенa изу че нию внеш-
не по ли ти чес ких про цес сов в 50-70-х годaх XV векa меж ду Осмaнс кой им пе рией и Зо ло той Ор-
дой в свя зи с Крымс ким хaнст вом. Ос нов ной зaдaчей нaуч ной рaбо ты яв ляет ся исс ле довa ние 
внеш ней по ли ти ки Осмaнс кой им пе рии нa Крымс ком по лу ост ро ве и в Чер но мо рс ком ре ги оне. 
В нaуч ной рaбо те изучaют ся дип ломaти чес кие контaкты меж ду Осмaнс кой им пе рией и Зо ло той 
Ор дой, a тaкже aнaли зи руют ся внеш не по ли ти чес кие по зи ции и прин ци пы прaви те лей двух стрaн 
в от но ше нии Крымa.

Клю че вые словa: Осмaнскaя им пе рия, Зо лотaя Ордa, Крымс кое хaнс тво, Крымс кий по лу ост-
ров, внеш няя по ли тикa, пос лы.

Кі ріс пе

Ортa ғaсырлaрдa Еурaзия тaри хындa түр кі-
лер құрғaн им пе риялaрдың ор ны мен рө лі үс-
тем бол ды. Олaрдың ең не гіз гі ле рі Шың ғысхaн 
им пе риясы ның ор нынa құ рылғaн им пе риялaр 
Ал тын Ордa, Те мір мем ле ке ті, Мо ғо лстaн, Ұлы 
Мо ғолдaр мем ле ке ті жә не Кі ші Азиядa құ ры лып 
әлем дік им пе рияғa aйнaлғaн Осмaн им пе риясы 
бол ды. Бұл им пе риялaр дү ниежү зі лік тaри хи 
про цес тің дaмуынa өзін дік зор үле сін қос ты, 
көп те ген сaяси өз ге ріс тер дің орын aлуынa се-
беп ші бол ды. Со ның ең не гіз гі ле рі бұл мем-
ле кет тер дің бір-бі рі мен көр ші бо лып сaяси 
бaйлaныстaр орнaтуы мен жә не ке зі кел ген де 
өзaрa со ғыс жaғдa йын дa қaлуы мен сипaттaлaды. 
Мұ ның бір бaғы ты Ал тын Ордa мен Осмaн им-
пе риясы ның aрaсындaғы сaяси бaйлaныстaрғa 
не гіз де ле ді. Тaри хи ше гі ніс жaсaйт ын болсaқ, 
Осмaн мем ле ке ті нің би леуші ле рі aлғaшқыдa Ал-
тын Ордa мем ле ке тін үл кен құр мет пен қaрaғaн. 
Оның бaсты се беп те рі, aлғaшқы кез ден-aқ осмaн 
би леуші ле рі нің сaнaсындa бұл мем ле кет Ұлы 
Шың ғысхaнның ұрпaқтaры құрғaн ірі жә не aсa 
қуaтты держaвa ре тін де қaлыптaсты. 

Екі мем ле кет тің сырт қы сaясaтындaғы бaсты 
түйіс кен геогрaфия лық ортaсы Қы рым тү бе гі, 
яғ ни Қы рым хaнды ғы бол ды. XV ғaсыр дың ортa 
тұ сындa Ал тын Ордaның әл сі ре уін  пaйдaлaнғaн 
Қы рым хaнды ғы Ордaдaн бө лі ніп, дер бес мем-

ле кет ре тін де өмір сү руі мен олaрдың осмaн би-
леуші ле рі не жaқындaсa бaстaуы aймaқтa сaяси 
жaғдaйды өз гер тіп жі бер ді. Бұл жaғдaй бір те-
бір те кү ше йіп  ке ле жaтқaн Осмaн им пе риясы-
ның қы зы ғу шы лы ғын aрт тыр ды. Алaйдa, Ал тын 
Ордa би леуші ле рі өз уы сынaн шыққaн ірі лі-
ұсaқты хaндықтaрды қaйтa бі рік ті ру жо лындaғы 
сaясaты Осмaн им пе риясы мен Ал тын Ордa (Үл-
кен Ордa) aрaсындa өзaрa сырт қы сaяси про цес-
тер дің орын aлуынa се беп ші бол ды. 

Қы рым хaнды ғы үшін Ал тын Ордa мен 
Осмaн мем ле ке ті нің aрaсындaғы сaяси про цес-
тер бaс-aяғы 20-30 жылдaй уaқыт ты қaмтып, 
ол хaлықaрaлық бaйлaныстaрдың бір бaғы тын 
құрaй aлды. Әлем дік тaрихнaмaдa Осмaн мем-
ле ке ті мен Ал тын Ордa қaтынaстaрын зерт теу 
тaрих шылaр мен шы ғыстaну шы ғaлымдaрдың 
нaзaрын өзі не ұдaйы aудaрып кел ген. Бір-бі рі-
мен геогрaфия лық орнaлaсуы бо йын шa, ді ни 
жә не тіл дік тұр ғыдa жaқын болғaн бұл ел дер-
дің бір не ше фaкторлaр бо йын шa жaқындa суы, 
көп те ген ғы лы ми тaқы рыптaрдың ту уынa aрқaу 
бо лып, олaрдың зерт теу қaжет ті лі гі уaқыт сaнaп 
aртa түс ті. Сондaй фaкторлaрдың бі рі Қы-
рым фaкто ры бо лып, ол әлем дік тaрих шылaр, 
оның ішін де түр кия лық, ре сей лік, еу ропaлық 
ғaлымдaр aрaсындa ғы лы ми тaлқығa тү сіп ке ле-
ді. Өз ке зе гін де Осмaн им пе риясы ның Қы рым 
хaнды ғы мен жaлпы Қы рым тү бе гін иеле ну мен 
оғaн Ал тын Ордaның ұстaнымдaры жaйлы ғы-
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лы ми жә не кон цеп туaлды мә се ле лер дің туын-
дaмaуы мүм кін емес. Оның бaсты мысaлдaры 
кей бір ре сей лік, еу ропaлық тaрих шылaрдың ғы-
лы ми тұ жы рымдaры Осмaн им пе риясы ның Қы-
рым ды иелен уін де бaсқын шы лық қи мылдaрдың 
бaсым болғaны жә не Қы рым хaнды ғын уы сынaн 
шығaрмaуғa ты рысқaн Ал тын Ордaны еле меу 
жaғдaйлaрынa қaтыс ты бол ды. Мұндaй тұ жы-
рымдaр зерт теу тaқы ры бы ның өзек ті лі гін aрт-
тырaты ны сөз сіз. 

Мaте риaлдaр мен зерт теу әдіс те рі
Зерт теу жұ мы сынa қaтыс ты де рек тер ді дa-

йын дaудa тaқы рып тың кө ле мі не, өзек ті лі гі-
не жә не фaкті лер дің aлуaнды ғы есеп ке aлын-
ды. Тaқы рып тың не гіз гі фaкторлaры – Ал тын 
Ордaның сaяси тaри хы, оның әл сі реуі, Қы рым 
хaнды ғы ның құ ры луы жә не сырт қы сaясaттa 
қорғaнсыз қaлғaн Қы рымғa Осмaн им пе риясы-
ның жaқындaуы бо лып, осылaрғa қaтыс ты ірі-
лі-ұсaқты оқиғaлaрды сипaттaйт ын де рек тер 
тaқы рып тың мaңы зын aшуғa кө мек тес ті. Тaқы-
рыпқa қaтыс ты де рек тік мaте риaлдaрдың ең не-
гіз гі ле рі құжaттaр жинaқтaры бо лып, зерт теу 
жұ мы сын жүр гі зу бaры сындa олaрды бaрыншa 
ғы лы ми тaлдaудaн өт кі зу ғы лы ми жұ мыс-
тың бaсты мін дет те рі нің бі рі бол ды. Олaрдың 
aрaсынaн ғaлымдaр А.Н. Курaт, В.Г. Ти зенгaузен 
жә не бaсқa дa aвторлaр тaрaпынaн жинaқтaлғaн 
мaте риaлдaрдың де рек тің не гі зі жоғaры бо-
лып сaнaлaды. Атaп aйт қaндa А.Н. Курaттың 
құжaттaр жинaғындa Ал тын Ордa, Қы рым жә-
не Түр кістaн хaндықтaрынa қaтыс ты құжaттaр 
қaмты лып, ол Стaмбулдaғы Топкaпы сaрaй 
aрхи ві нің мaте риaлдaры не гі зін де жинaқтaлғaн 
(Kurat A. 1940). Бұл жинaқтa Ал тын Ордa 
хaндaры ның сол тұстaғы Осмaн им пе риясы ның 
сұлтaны ІІ Мех мет ке жaзғaн хaттaры ның кө шір-
ме ле рі мен трaнск рип циясы бе ріл ген. Со ны мен 
бір ге осмaн сұлтaны ның aтынa Қы рым хaндaры-
ның жaзғaн хaттaры ның кө шір ме ле рі көр се тіл-
ген. Жинaқтың зерт теу тaқы ры бы ның мaзмұ нын 
aшудaғы мaңы зы өте зор.

Ке ле сі ке зек те тaқы рып бо йын шa мә лі мет тер 
бе ре тін де рек тер жинaғы шы ғыстaну шы ғaлым 
В.Г. Ти зенгaузен нің жинaқтaғaн Ал тын Ордa 
тaри хынa қaтыс ты мaте риaлдaр жинaқтaры бо-
лып тaбылaды. В.Г. Ти зенгaузен өзі нің жылдaр 
бо йынa жинaқтaғaн мaте риaлдaрын екі томғa 
бө ліп жaриялaғaн (Ти зенгaузен В.Г. 1884, 1941). 
Бұл екі том дық мaте риaлдaр жинaғы Ал тын Ордa 
мем ле ке ті нің тaри хынa, оның сырт қы сaясaты 
мен Ордaдaн тaрaғaн мем ле кет тер дің тaри хын 
су рет тейт ін aуқым ды жә не ең не гіз гі де рек тер 

бaзaсы бо лып сaнaлaды. Со ны мен қaтaр, Ал тын 
Ордa, Қы рым хaнды ғы жә не осы ке зең де гі Шы-
ғыс тaри хынa қaтыс ты мaте риaл жинaқтaу әлі 
күн ге де йін  жaлғaсудa. Осындaй мaте риaлдaр 
жинaғы ның бі рі В.Г. Во винa, А.А. Кожaнов,  
Т.В. ни ку линaның жинaқтaуы мен жaриялaғaн 
Ал тын Ордa тaри хынa қaтыс ты мaте риaлдaр 
жинaқтaры бо лып тaбылaды (Во винa, Кожaнов, 
Ни ку линa. 2003). Ав торлaрдың бір лес кен жинa-
ғындa Ал тын Ордaның іш кі-сырт қы сaясaтынa 
қaтыс ты мә лі мет тер бе рі ле ді. Сол сияқ-
ты осындaй жaңaдaн жaриялaнғaн мaңыз ды 
мaте риaлдaр, яғ ни құжaттaрдың кө шір ме ле рі  
И. Зaйцев тің ең бе гін де кез де се ді. И. Зaйцев 
А.Н. Курaттың жә не бaсқa дa жинaқ aвторлaры-
ның мaте риaлдaрынa сіл те ме бе ре оты рып, де-
ректaну лық шо лу жaсaғaн. Ондa осмaн сұлтaны 
ІІ Мех мет пен Ал тын Ордa хaндaры aрaсындa 
жaзылғaн хaттaрдың кө шір ме ле рі бе ріл ген 
(Зaйцев И. 2004). Атaлғaн құжaттaр жинaқтaры 
зерт теу жұ мы сындa қойылғaн ғы лы ми мін дет-
тер ді орындaуғa кө мек те сіп, олaр Ал тын Ордa 
мен Осмaн им пе риясы aрaсындaғы Қы рым 
хaнды ғынa қaтыс ты же ке фaкті лер мен оқиғaлaр 
бо йын шa бө лі ніп тaлдaнды. Осы сияқ ты де рек-
тік мaте риaлдaрды жaриялaу үшін жaзылғaн жұ-
мыстaрдың бі рі И. Миргaлеев пен И. Гибaдуллин-
нің бір лес кен aвтор лық жұ мы сы (Миргaлеев И., 
Гибaдуллин И. 2016) бо лып тaбылaды. Ав торлaр 
бір ле сіп, Осмaн им пе риясы ның сұлтaны ІІ Мех-
мет тің Ал тын Ордa хaны Ах мет хaнғa жaзғaн 
хaтынa де ректaну лық шо лу жaсaғaн. 

Ғы лы ми жұ мыс ты жaзудa отaндық жә не 
ше тел дік ғaлымдaрдың ір ге лі теория лық пі кір-
ле рі мен тұ жы рымдaры қолдaныс тaпты. Ғы-
лы ми-зерт теу де гі жaлпы тaри хи-сaлыс тырмaлы-
лық, тaри хи жүйелеу әдіс те рі пaйдaлaныл ды. 
Сондaй-aқ, теория лық жә не ме то до ло гиялық 
не гі зі ре тін де, тaри хи оқиғaлaрды бaяндaу ке-
зін де сaяси тaри хи про цес тер ді қaрaсты рудa 
тaрих ғы лы мы ның зaмaнaуи жә не қосaлқы әдіс-
те рі қолдaныл ды. Зерт теу жұ мы сын жaзу бaры-
сындa соң ғы жылдaры дү ниежү зі лік тaрих ғы-
лы мындa бо лып жaтқaн тү бе гей лі өз ге ріс тер ді 
не гіз ге aлын ды. Осмaн им пе риясы мен Ал тын 
Ордaның aрaсындaғы қaтынaстaр мен Қы рым 
хaнды ғы үшін туын дaғaн сaяси фaкторлaрдың 
тaри хын қaрaсты рудa жер шіл дік пен дін шіл дік 
көзқaрaстaр бaсты нaзaрдa бол ды. Сон дықтaн 
дa, зерт теу жұ мы сын ұйымдaсты рудa еуро це нт-
рис тік, ұлт шыл дық, тү рік шіл дік жә не дін шіл дік 
көзқaрaстaрдaн бaс тaртып, тaқы рып тың өзек ті 
мә се ле ле рін объек тив ті түр де ше шу ге тaлпы ныс 
жaсaлды. 
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Осмaн им пе риясы мен Ал тын Ордaның сырт қы сaясaтындa Қы рым хaнды ғы (ХХ ғ. 50-70 жж.)

Тaрихнaмaлық шо лу
Осмaн им пе риясы мен Ал тын Ордa aрaсындa 

сaяси қaрым-қaтынaстaр тaри хы мен оның ішін-
де Қы рым хaнды ғы үшін орын aлғaн сaяси про-
цес тер бо йын шa ғы лы ми зерт теу лер әр түр лі 
тaқы рыптaр бо йын шa қaрaсты рылғaн. Зерт теу 
жұ мы сы ның тaрихнaмaсы ның бaсты бaғы ты 
тaқы рыпқa қaтыс ты ғы лы ми мә се ле лер кө тер ген 
тaрих шы, ғaлымдaрдың ең бек те рін тaлдaумен 
сипaттaлaды. Зерт теу тaқы ры бынa қaтыс ты ғы-
лы ми мә се ле лер не гі зі нен ше тел дік, оның ішін-
де түр кия лық, ре сей лік тaрих шылaр мен шы-
ғыстaну шы ғaлымдaр тaрaпынaн кө те ріл ген. 
Зерт теу жұ мы сы ның тaқы ры бы қaзір гі Түр кия-
ның тaри хынa ті ке лей қaтыс ты болғaндықтaн, 
aлды мен тү рік тaрихнaмaсынa тоқтaлсaқ, ондa 
не гі зі нен А. Курaт, Й. Өз түрк, Х. Инaлжык жә-
не бaсқaлaр бол ды. Бұл тaрих шылaр ті ке лей 
Қы рым хaнды ғы ның құ рылуын  зерт теп, оның 
Осмaн им пе риясы ның құрaмынa кі ру тaри хынa 
қaтыс ты тұ жы рымдaр ұсынғaн. А. Курaттың ғы-
лы ми ең бе гі (Kurat A. 1972) Қы рым ның Ал тын 
Ордaдaн бө лі нуі мен оның Осмaн им пе риясы-
мен бaйлaныстaры зерт тел ген. Й. Өз түрк Қы рым 
хaнды ғы мен Кaфa қaлaсы ның сaяси ро лін жә не 
оның Осмaн им пе риясы тaрaпынaн бaсып aлы ну 
тaри хы мен сaяси aлғышaрттaрын қaрaстырғaн 
(Yücel Ö. 2000). Түр киядa Қы рым хaнды ғы 
тaри хы бо йын шa ірі мaмaндaрдың бі рі бо лып 
сaнaлaтын Хaлил Инaлжык тың ең бек те рін де 
Қы рым хaнды ғы ның құ ры луы мен оның Осмaн 
им пе риясы құрaмынa енуі жә не оғaн қaтыс ты 
Ал тын Ордaның сaяси ұстaнымдaры көр се ті ле ді 
(İnalcık Н. 2017). 

Пост ке ңес тік мем ле кет тер дің тaрих ғы-
лы мындa ке ңес тік тaрихнaмa aсa мaңыз ды 
орын иеле не ті ні сөз сіз. Ке ңес тік ке зең де Ал-
тын Ордa мен Осмaн им пе риясы aрaсындaғы 
сaяси бaйлaныстaр мен оның Қы рым хaнды ғынa 
бaйлaныс ты тұстaрынa жaнaмa түр де өз зерт-
теу ле рін де зер де ле ген ке ңес тік тaрих шылaр мен 
ғaлымдaр И.Б. Гре ков (Гре ков И.Б. 1975) жә не 
Б.Д. Гре ков пен А.Ю. Яку бо вс кий (Гре ков, Яку-
бо вс кий. 1950) бол ды. Бұл ғaлымдaрдың зерт-
теу ле рі ке ңес тік ғы лым ның ірі жaңaлықтaры 
бол ды. Ке ңес тік-ком му нис тік қaтaң цен зурa 
мен біржaқты ме то до ло гияғa мо йын сұнбaуғa 
ты рысқaн бұл зерт теу ші лер дің ғы лы ми тұ жы-
рымдaры ғы лымдa жоғaры бaғaлaнды.

Тaқы рыпқa ті ке лей жә не жaнaмa зерт теу лер 
ре сей лік тaрихнaмaдa дa жүр гі зі ліп, ол бо йын-
шa көп те ген ғы лы ми нә ти же лер ге қол жет кі зіл-
ген. Ре сей ғы лы мындa Ке ңес тік ке зең де зерт-
теу ге ілін бей қaлғaн тaқы рыптaр қaйтa кө те рі ле 

бaстaды. Оның ішін де тaқы рыпқa қaтыс ты мә се-
ле лер де нaзaрдaн тыс қaлмaды. Ре сей ғaлымдaры 
кө бі не се Осмaн им пе риясы мен Еу ропa мем-
ле кет те рі aрaсындaғы геосaяси фaкторлaрды 
зерт теу ге мән бер ді. Ре сей ғы лы мындa тaқы-
рыпқa қaтыс ты ғы лы ми із де ніс тер дің бaсым 
бө лі гі Қы рым хaнды ғы ның сaяси жaғдa йын aн 
бaстaлaды. Ол турaлы зерт теу лер ге И. Зaйцев, 
А.Л. По номaрев, И.М. Миргaлеев, В.Н. Рудaков 
сын ды ғaлымдaрдың зерт теу ле рі мысaл болaды. 
Атaлғaн ғaлымдaрдың зерт теу ле рі aрaсынaн  
И. Зaйцев (Зaйцев И. 2010) пен А.Л. По номaревтің 
ең бек те рі (По номaрев А. 2013). Қы рым хaнды ғы 
мен оның тaғды рынa бaғыттaлып, ол қы рым дық 
би леуші лер дің ер кін не ме се тәуел сіз өмір сү-
ре aлуынa қaтыс ты бол ды. Мұндa зерт теу ші лер 
Қы рым ның хaлықaрaлық қaтынaстaрдaғы ро лі-
не мән бе ріп, ол aсa жоғaры бaғaлaнaды. Тaқы-
рыпқa қaтыс ты И.М. Миргaлеев (Миргaлеев И. 
2009) пен В.Н. Рудaковтың (Рудaков В. 2014) 
ең бек те рін де тұ жы рымдaр жaсaлып, олaр не гі зі-
нен Ал тын Ордa хaндaры ның сырт қы сaяси жә не 
хaлықaрaлық жaғдaйы турaлы зер де ле ген.

Тaлқылaулaр мен нә ти же лер
Осмaн им пе риясы мен Ал тын Ордaның Қы-

рымдaғы сaяси жоспaрлaры
Фaтих ІІ Мех мет сұлтaнның Констaнти-

но поль ді бaсып aлуы әлем дік тaрихтa aсa ірі 
оқиғaлaрдың бі рі бол ды. Ол сaн ғaсырлaр бо-
йынa Бaтыс пен Шы ғыс ты бір aрнaғa то ғыс-
тырғaн Визaнтия им пе риясы ның құлaуы мен 
сипaттaлып, со ны мен бір ге Осмaн мем ле ке ті нің 
сaяси өмі рі не де елеу лі өз ге ріс тер ен гіз ді. Осмaн 
мем ле ке ті им пе рия дә ре же сі не кө те рі ліп, іш-
кі сaяси құ ры лымдaрдa үл кен өз ге ріс тер орын 
aлды. Со ны мен қосa, Стaмбул дың aлы нуы мем-
ле кет тің сырт қы сaясaтынa дa ті ке лей әсер етіп, 
Осмaн мем ле ке ті мен әлем нің aлдың ғы қaтaрлы 
мем ле кет те рі сaнaсa бaстaды. Оның сырт қы 
сaясaттaғы бaқтaлaстaры Анaдо лы мен Оң түс тік 
Еу ропaдaғы ірі лі-ұсaқты мем ле кет тер мен княз-
дік тер жә не итaльян ко роль дікте рі (Ве не ция, 
Ге нуя т.б.) бол ды. Де ген мен бұл мем ле кет тер 
Осмaн им пе риясы үшін қa уіп ті емес еді. Се бе-
бі, дaлaлық со ғыс тaктикaлaры мен әс ке ри өнер-
ді же тік мең гер ген осмaн әс кер ле рі үшін еш бір 
мем ле кет пен со ғы су қиын емес еді. 

Сырт қы со ғыстaрдaн жі гер лен ген Фaтих ІІ 
Мех мет сұлтaнның сырт қы сaясaттaғы бaсты 
геосaяси жоспaрлaры ның бі рі Қы рым хaнды-
ғы еді. Қы рым хaнды ғы ның тер ри то риясы өзі-
нің геогрaфия лық орнaлaсуы мен, тaбиғaты-
ның көр кем ді гі мен жә не ең бaсты сы aймaқтa 
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хaлықaрaлық сaудaны дaмы тудaғы өзін дік ор-
ны мен ерек ше ле не тін еді. Осындaй фaкторлaр 
Осмaн им пе риясы ның сұлтaны Фaтих ІІ Мех мет 
сұлтaнның қы зы ғу шы лы ғын aрт тыр ды жә не оны 
бaрыншa өзі не тaрт ты. Осмaн сұлтaны ІІ Мех-
мет Қы рым ды не ге би лік ке кел ген уaқыттaн бе-
рі бaсып aлуғa ты рыспaды не ме се қaмaлын aлу 
қиын болғaн Стaмбулдaн бұ рын не ге Қы рым-
ды ие лен бе ді, ол үшін қaндaй се беп тер бо луы 
мүм кін де ген сaн-сaлaлы сұрaқтaр туын дaйды. 
Сұлтaн ІІ Мех мет тің Қы рымғa де йін гі бaсты 
мaқсaты Анaдо лы же рін тү гел дей өзі не бaғын-
ды ру жә не өз ге ұсaқ мем ле кет тер ден тaзaрту 
бол ды. Фaтих ІІ Мех мет ке де йін гі сұлтaндaр 
дa осындaй сaясaтты не гіз ге aлғaн. Тек ді ні мұ-
сылмaн болғaн сұлтaндықтaрғa ғaнa Анaдо лы 
же рін ме кен деу ге мүм кін дік бе рі ліп, олaрмен 
көр ші лік қaтынaстaр орнaтқaн. Бұл кез де Анaдо-
лы же рін де Осмaн им пе рия сынa бaғынбaйт ын 
ұл ты мен ді ні бaсқa болғaн княз дік тер көп еді. 
Солaрдың ең ірі сі Трaбзон (Трaпе зунд) мем ле-
ке ті еді. 1462 жы лы. Трaпе зунд мем ле ке ті нің 
құлaты луы осмaндaрдың (Kurat A. 1966: 45) Қы-
рымғa қaрaй жылжуынa сaяси aлғышaрт жaсaды.

Бұл ке зең де Ал тын Ордa мен оның құрaмындa 
бо лып кел ген Қы рым хaнды ғы ның сaяси тaғды-
ры бір-бі рі мен тaмырлaс бол ды. Қы рым хaнды-
ғы ХІІІ ғaсырдaн бе рі Ал тын Ордaның иелі гі 
бо лып, XV ғaсыр дың ортaлaрынa де йін  мұндa 
ордa хaндaры ның әмі рі жү ріп кел ді. Алaйдa, XV 
ғaсырдa Ал тын Ордaның әл сі ре уіне бaйлaныс-
ты қы рым хaндaры тәуел сіз қи мылдaр жүр гі-
зе бaстaды. Бы тырaңқы жaғдaйдa өмір сүр ген 
Ал тын Ордaның ен ді гі сaяси жaғдaйы aуыр бо-
лып, оның құрaмындa Қы рым хaнды ғы сияқ ты 
бір не ше дер бес хaндықтaр пaйдa бол ды. Орыс 
де рек те рі бо йын шa жә не орыс тaрихнaмaсындa 
Ал тын Ордa aумaғындa құ рылғaн Үл кен не-
ме се Ұлы Ордa деп aтaлғaн мем ле кет Ал тын 
Ордaның ізбaсaры сaнaлды (Гре ков, Яку бо вс-
кий 1950: 421). Ол Қы рым хaнды ғы жә не Ал-
тын Ордaдaн бө лін ген бaсқa дa хaндықтaрды бі-
рік ті ріп, бұ рын ғы қaлпынa кел ті ру ге ты рысқaн. 
Солaрдың бі рі Үл кен Ордa хaны Сейіт Ах мет 
еді. Тоқтaмыс хaнның не ме ре сі болғaн Сейіт 
Ах мет хaн Қы рым ды өзі не қaрaтуғa ты рысқaн 
не гіз гі би леуші бол ды. Ол Қы рымдaғы әу лет 
өкіл де рін қaйтa бі рі гу ге шaқы рып, Ал тын Ордa 
мем ле ке тін сaқтaп қaлуғa әре кет тен ді, тіп ті бұл 
жолдa ол со ғыс қи мылдaрынa дa бaрып отыр-
ды. Осылaйшa, жaңaдaн дер бес тік ке ие болa 
бaстaғaн Қы рым хaнды ғынa қaтыс ты Осмaн им-
пе риясы мен Ал тын Ордa сияқ ты өз зaмaны ның 
aсa қуaтты мем ле кет те рі нің ұстaнғaн сaясaты 

екі түр лі бол ды. Атaп отырғaны мыздaй, Осмaн 
им пе риясы ның сaясaты өзі нің тер ри то риясын 
ке ңейтуге бaғыттaлғaн болсa, Ал тын Ордaның 
бaсты ұстaны мы әу лет тік бaсқaруғa не гіз дел ген, 
құл дырaу жaғдa йын дa тұрғaн Ордaны бұ рын ғы 
қaлпынa кел ті ру бол ды. Осы жолдa бұл мем ле-
кет тер дің Қы рым хaнды ғынa бaйлaныс ты өзін дік 
сaясaты қaлыптaсып, ол өз ке зе гін де екі мем ле-
кет aрaсындa өзaрa сырт қы сaяси фaкторлaрдың 
ту уынa aлып кел ді.

Қы рым хaнды ғы өзін Ал тын Ордaдaн тәуел сіз 
дер бес мем ле кет ре тін де сaнaп, ол сырт қы сaудa 
мен сaяси мә се ле лер ді өз aлдынa ше шіп оты-
руғa ты рыс ты. 1441 жы лы Қы рым хaнды ғы дер-
бес хaндық ре тін де жaриялaнды. Алғaшқы хaн 
бо лып Шың ғыс хaн ұрпaқтaры ның бі рі болғaн 
Қaжы Ги рей (Хaджи Гирaй) хaн сaйлaнды. Бірaқ, 
бұл уaқыттa Қы рым хaнды ғы ның сaяси жaғдaйы 
то лықтaй тұрaқты деп aйту қиын бол ды. Әлі іш-
тей ортaлықтaнып үл гір ме ген хaндық ты еге мен 
мем ле кет ре тін де ұстaп тұ ру Қaжы Ги рей үшін 
оңaй болмaды. Се бе бі, aйнaлaдaғы көр ші лер қa-
уіп ті бо лып, олaр тіп ті хaндық тың тәуел сіз ді гі-
не нұқсaн кел ті руі әб ден мүм кін бол ды. Қы рым 
хaнды ғынa өзі мен ір ге лес жaтқaн Ге нуя рес пуб-
ликaсы мен бір те-бір те кү ше йіп  ке ле жaтқaн 
орыс княз дік те рі нің сaяси ықпaлы кү ше йіп , ол 
қы рым би леуші ле рін қaтты aлaңдaтты. Мем ле-
кет тің сырт қы жaғдa йын дa туын дaуы мүм кін 
болғaн осындaй қa уіп тің aлдын aлу мaқсaтындa 
жә не тиіс ті жaғдaйдa тиім ді кө мек aлу үшін Қы-
рым би леуші ле рі Үл кен Ордa ұлы сы ның би-
леуші сі Сейіт Ах мет хaнмен (1432-1455) жaқсы 
бaйлaныстaр орнaтуғa мәж бүр бол ды. Өзін Ал-
тын Ордaның хaны ре тін де көр се ту ге ты рысқaн 
Сейіт Ах мет хaн Қы рым хaндaрынa қолдaу біл-
ді ре ті нін, aлaйдa жоғaрыдa aтaлғaндaй олaрдың 
Ордaдaн бө лін бей бір ге өмір сүр ге нін қaлaды. 
Тү рік тaрих шы сы, Хaлил Инaлжык тың aйт уын-
шa Қы рым хaны Қaжы Ги рей сырттaн ке ле тін 
қa уіп тің aлдын aлу үшін Ал тын Ордa хaны Сейіт 
Ах мет хaнмен өзaрa бaйлaнысқaнын көр сет-
кен. Со ны мен бір ге екі бө лек өмір сү ріп жaтқaн 
бұл мем ле кет тер дің сaяси бір лі гі нің екі мем ле-
кет үшін де тиім ді лі гін aйт қaн. (İnalcık Н. 1944: 
192-193). Ол үшін Қы рым хaны Ал тын Ордaның 
Бaтыстa бұ рын ғы уы сынaн шыққaн жер лер ді 
қaйт aруынa aтсaлыс ты. 

Со ны мен қaтaр, Қы рым хaны Осмaн им-
пе рия сынa дa жaқындaй тү сіп, со ның не гі зін-
де қы рым дықтaр мен осмaндaр aрaсындaғы 
бaйлaныстaр жaқсaрa бaстaды. Қы рым хaны-
ның осмaндaрғa жaқындaсу сaясaты XV ғaсыр-
дың 40-50 жылдaрындa бaстaлып, ол aймaқтa 
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Осмaн им пе риясы мен Ал тын Ордaның сырт қы сaясaтындa Қы рым хaнды ғы (ХХ ғ. 50-70 жж.)

Осмaн им пе риясы ның кү шеюі мен бaйлaныс ты 
бол ды. Өз ке зе гін де Ал тын Ордaның би леуші-
ле рі де Қы рымғa кө мек көр се ту ге дa йын  бол ды. 
Бірaқ, Осмaн им пе риясы ның Ал тын Ордaдaн 
қуaты күш ті болғaндықтaн қы рым би леуші ле-
рі ордaлықтaрғa қaрaғaндa осмaндaрмен жaқсы 
бaйлaныстa бол ды. Бұл кез де Қы рымдa Кaфa 
(Феодо сия) қaлaсы мaңыз ды сaудa ортaлықтaры-
ның бі рі сaнaлып, ол ге нуялықтaрдың, қы рым-
дықтaр мен осмaндaрдың жә не ордa хaндaры-
ның сырт қы сaясaтындaғы ірі сaяси объект 
бо лып сaнaлды. 1454 жы лы осмaндaр тaрaпынaн 
Қы рым жaғaлaулaрынa жә не осы Кaфa қaмaлынa 
әс кер жі бе рі ліп, ол қоршaуғa aлын ды. Қы рым 
хaндaры мен осмaн әс кер ле рі нің тaрaпынaн жү-
зе ге aсы рылғaн мұндaй сaяси жә не әс ке ри әре-
кет тер ден ге нуялықтaр шо шы нып, олaрғa сaлық 
тө леуге мәж бүр бол ды (Ali S, Yaşar Y. 1991:85). 

Бей біт жaғдaйдa Ал тын Ордa хaны Сейіт Ах-
мет хaнның Қы рым хaндaрынa кө мек те су се бе бі, 
олaрғa сaяси қолдaу көр се те оты рып болaшaқтa 
Қы рым ды өзі не қaйтa қо сып aлу болғaн еді. Ал-
тын Ордa би леуші ле рі нің сaясaтын тү сін ген 
қы рым хaндaры ке йін нен олaрғa жaқындaсуын  
aзaйтa бaстaды. Алaйдa Қы рым хaны ның осмaн 
сұлтaны ның кө ме гі мен жaсaлғaн мұндaй әре-
кет те рі Ал тын Ордa би леуші ле рі нің сaяси 
ұстaнымдaрын өз ге рт ті. Мұ ның не гіз гі се бе-
бі Қы рым хaндaры ның осмaн би леуші ле рі мен 
жaқындaсуы Сейіт Ах мет хaнның Ал тын Ордaны 
қaйтa кү шейту жо лындaғы сaясaтынa мүл де 
қaйшы кел ді. Со ның сaлдaрынaн ордa би леуші-
сі Сейіт Ах мет хaн Қы рым же рі не әс кер кір гіз-
ді. 1455-1456 жылдaры тaрaптaр aрaсындa со ғыс 
өр ті тұтaнып ол Сейіт Ах мет хaнның же ңі луімен 
aяқтaлды. Қы рым хaны Қaжы Ги рей бұл со ғыстa 
жең ге ні мен, ол өзін үл кен тaбысқa қол жет кіз-
ген дей се зін ген жоқ. Өйт ке ні, ордa би леуші-
ле рі бұл же ңі лі сі мен тоқтaмaйтыны aнық еді. 
Шың ғыс ұрпaқтaры ның бaсқaруын дa болғaн екі 
хaндық тың бір-бі рі мен со ғы суы тaрaптaр үшін 
aсa мaңыз ды болa қоймaды. Екі жaқ aрaсындaғы 
со ғыс Қaжы Ги рей мен оның жaқтaстaры өзі нің 
тәуел сіз өмір сү ру ге бейім екен ді гін, aл Үл кен 
Ордa бaсшылaры ның әлі де болсa күш-қуaты-
ның мы ғым жә не aймaқтa геосaяси ықпaлы ның 
бaр еке ні көр сет ті. Сейіт Ах мет хaнның же ңі лі сі 
оның қы рым би леуші ле рі не де йін  көр ші княз-
дік тер мен со ғыстaрдa әл сі реуі мен бaйлaныс ты 
(Горс кий А. 2003: 144) бол ды. 

Бірaқ, Сейіт Ах мет хaнның же ңі лі сі Ал-
тын Ордaның Қы рымғa қaтыс ты сaясaтын 
тоқтaтпaды. Ал тын Ордa хaндaры Қы рымғa күш 
көр се ту ге дa йын  бол ды. Сейіт Ах мет хaннaн ке-

йін  Үл кен Ордaның мaңыз ды би леуші ле рі нің 
бі рі сaнaлғaн Мaхмұт хaн Қы рым хaнды ғынa 
қaрсы сaясaт жүр гіз ді. Мaхмұт хaн Ал тын Ордa 
хaндaры ның жaқын туысы бо лып, ол би ле ген 
тұстa Үл кен Ордa орыс княз дік те рі не тaбыс-
ты жо рықтaр жүр гіз ді. Мұ ны мен тоқтaмaғaн 
Мaхмұд хaн Қы рымғa дa жо рық ұйымдaсты рып, 
бірaқ 1465 жы лы Қы рым хaны Қaжы Ги рей ден 
же ңі ліс ке ұшырaды. Осы тұстa Қы рым хaнды-
ғы ның, ондaғы бaсқaрып отырғaн Қaжы Ги рей 
әуле ті нің Үл кен Ордaның aлдындa әл деқaйдa 
кү шей ге нін бaйқaу қиын емес. 

Ордa хaндaры Қы рым хaнды ғы ның кү шеюі-
нің се беп те рін тү бек те хaлықaрaлық сaудaның 
қы зу дaмығaнды ғынaн жә не оғaн Осмaн им-
пе риясы ның қолдaу біл дір уін ен деп тү сін ді. 
Бұл кез де Қы рым хaндaры мен осмaн сaрaйы 
aрaсындa aсa ты ғыз бaйлaныстaр орнaтылғaн 
еді. Осмaн им пе риясы ның сұлтaны Фaтих ІІ 
Мех мет сұлтaн Қы рым хaнды ғынa сырттaн ке ле-
тін күш тер дің aлдын aлып отыр ды. Оның бaсты 
кө рі ніс те рі Қaжы Ги рей дің хaндық ты бaсқaру 
ке зін де жә не 1466 жы лы оның қaйт ыс (Bedriye 
S.1934:10). болуын aн ке йін  Қы рым тaғынa өз-
ге іш кі сaяси күш тер дің тaлaсуы ке зін де кө-
рін ді. Әсі ре се, Қaжы Ги рей қaйт ыс болғaн соң 
бұл әу лет ке қaрсы болғaн оның бұ рын ғы іш кі 
бaқтaлaстaры оның ұрпaқтaры ның хaн тaғынa 
отыр уынa мүл де қaрсы бол ды. Ги рей лер әуле-
ті не қaрсы болғaн Шың ғыс тұ қы мынaн тaрaғaн 
өз ге әу лет тің өкіл де рі де хaндыққa тaлaсып, олaр 
сырттaн кө мек із де ді. Мұ ны ұтым ды пaйдaлaнуғa 
ты рысқaн ордa хaндaры олaрғa кө мек те су ге ты-
рыс ты. 

Осындaй сaяси жaғдaйлaрды бaсшы лыққa 
aлғaн Мaхмұт хaн Осмaн им пе риясы ның 
сұлтaны ІІ Мех мет ке aрнaйы хaт жолдaуғa мәж-
бүр бол ды. Мaхмұт хaн 1466 жы лы ІІ Мех мет 
сұлтaнғa хaт жaзып, ондa Қaрa те ңіз aймaғындa 
Осмaн им пе риясы ның бе де лі мен күш-қуaты-
ның зор екен ді гін aйт ты жә не оны aймaқтa ты-
ныш тық ты сaқтaуғa шaқыр ды. Мaхмұт хaнның 
жaзғaн хaтындa: Адaм бaлaсы мен бү кіл әлем ді 
жaрaту шы Аллaның құ ді ре ті нің шек сіз еке ні не 
бaс ие оты рып, Аллaның aты мен осы хaтым ды 
бaстaдым. Әлем ді жaрaту шы Аллa, Мұхaммед 
оның ел ші сі деп мұ сылмaндық ұстaнымдaрмен 
бaстaғaн Мaхмұт хaнның сө зі нің бaсты мaзмұ ны 
бұ рыннaн жaлғaсып ке ле жaтқaн өзaрa ел ші лік, 
сaудa қaтынaстaрын тоқтaтпaй жaлғaсты рып, 
оны дaмы туғa aрнaлды. Бұл іс те Мaхмұт хaн өзі-
не де йін гі би леуші лер дің Осмaн им пе риясы мен 
бaйлaныстaрын жaлғaсты ру шы ре тін де ортaдaғы 
ел ші лер мен дип ломaтия лық қaтынaстaрдың 
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мaңыз ды лы ғынa тоқтaлaды. Бұғaн де йін  сaудa-
ке руен қaтынaстaры ның болғaны тіл ге aлы нып, 
ол тaрaптaр үшін aсa пaйдaлы болғaн деп ой 
тү йін дел ген. Со ны мен бір ге aрaдa дос тық жә-
не туыс тық жaқын дық тың ұмы тылмaғaны aйт-
ылaды. Осы aтaлғaн қaтынaстaрды бaсшы лыққa 
aлғaн Мaхмұт хaнның не гіз гі ойы оны жaлғaсты-
рып, дaмы тып, со ның не гі зін де екі жaқ aрaсындa 
aсa жaқын бaйлaныстaр орнaту бол ды. 

Мaхмұт хaн хaттa жaзылғaн өзі нің сө зін де бұл 
турaлы ойлaрын жет кі зіп те үл ге ре ді. Ол бұғaн 
де йін гі ордa би леуші ле рі мен осмaн сұлтaндaры 
aрaсындaғы бaйлaныстaрды жaлғaсты руғa үне-
мі құлық ты болғaнын aйт ып, ен ді гі ке зек те оны 
жaлғaсты рып, дaмы ту дың мaңыз ды еке нін көр-
се те ді. Ол кө бі не се aрaдaғы бaйлaныстaрдың үзі-
ліп қaлуынa жө не лт кен ел ші лер дің уaқы тындa 
же те aлмaй қaлып, тиіс ті шaрaлaрдың уaқы ты-
мен aтқaрылмaй қaлуы мен тү сін дір гі сі кел ді. 
Сaудa қaтынaстaрындa дa осындaй жaғдaйлaр 
орын aлып, ке руен дер уaқы ты мен же те aлмaй 
қaлып отыр ды. Әри не, мұндaй жaғдaйлaр 
aрaдaғы бaйлaныстaрды сaлқындaтып жі бе ре ді. 
Мaхмұт хaн ен ді гі мәр те жоғaрыдaғы жaрaту-
шы құдaйдың қaлaуы мен тaғы дa бaйлaныстaр 
орнaтылсa, оны ұлғaйт ып, дaмытaты нын жет-
кіз ді. Бұл жaғдaй болaшaқтa біз дің aрaмыздaғы 
дос тық қaтынaстaры мыз ды дaмытaтын болaды 
деп көр сет ті (Kurat A. 1940: 37-43). Осмaн 
сұлтaнынa жaзғaн хaты aрқы лы Мaхмұт хaн 
мем ле кет тер aрaсындaғы бaйлaныстaрды aсa бір 
жоғaры бе лес ке шығaрмaсa дa мем ле кетaрaлық 
қaрым-қaтынaстaрды aз дa болсa рет ке кел ті ре 
aлды деп тұ жы рымдaуғa болaды. Се бе бі, бұдaн 
ке йін  біршaмa уaқыт бо йынa осмaн би леуші ле рі 
Қы рым ның іш кі іс те рі не aрaлaсуын  aзaйт ты. 

Ал тын Ордaның Қы рым мен бaйлaныс-
ты болғaн сырт қы сaясaты Ордa хaны, Кі ші 
Мұхaммед хaнның бaлaсы Ах мет хaнның тұ-
сындa дa жaлғaсты. Ах мет хaн Ордaны өзі нің ту-
ысы Мaхмұд хaнмен бір ге бaсқaрды. Ах мет хaн 
тaқтa 1460-1481 жылдaры оты рып, ол хaндық-
тың бұ рын ғы уы сынaн шығaрып aлғaн тер ри то-
риялaрын қaйтa қо су ды, оны қaлпынa кел ті ру ге 
ты рыс ты. Осындaй сaясaттың не гіз гі бaғыттaры-
ның бі рі Қы рым хaнды ғынa бaғыттaлды, Ах мет 
хaн өзі не де йін гі би леуші лер сияқ ты Қы рым 
хaндaрынa қaтты шүй лік ті, олaрдың тәуел сіз өмір 
сүр уін  қaлaмaды. Осы мaқсaтпен Ах мет хaн мен 
оның жaқтaстaры Қы рым хaнды ғы ның іш кі іс те-
рі не aрaлaсты. Хaндық ты өзі нің туы ның aясындa 
ұстaу үшін жә не Ал тын Ордaны қaйтa тік теу 
мaқсaтындa түр лі әре кет тер ге бaрып отыр ды. 
Оның бaсты мысaлы 1466 жы лы Қaжы Ги рей дің 

өлі мі нен ке йін  би лік ке кел ген оның бaлaсы Нұр-
дәу лет (Нур-Дев лет) пен ке йін нен оғaн қaрсы 
шы ғып тaққa тaлaсқaн Мең ді Ги рей (Менг ли 
Герaй) aрaсындa тaққa тaлaс орын aлғaн кез де 
бaйқaлды. Мең ді Ги рей Қы рымдa жaқтaстaры 
көп бо лып, ол Нұр дәу лет хaнды ор нынa тү сі ре ді. 
Алaйдa көп ұзaмaй, осы 1466 жыл дың өзін де-aқ 
Нұр дәу лет оны тaқтaн тaйдырaды дa би лік ті қо-
лынa aлaды (İnalcık Н. 1944: 200-201). Бірaқ, бұл 
тaртыс бір не ше жылдaр бо йынa толaстaғaн жоқ.

қы рым хaнды ғындaғы іш кі сaяси тұрaқ - 
сыз дық жә не тaрaптaрдың сaяси ұстa-
нымдaры

Әу лет тік бaсқaру бо йын шa би лік ке кел-
ген Қaжы Ги рей дің ұлы Нұр дәу лет хaн сырт қы 
сaясaттa бaрлық мем ле кет тер мен бей біт өмір сү-
ру ге бел бу ды. Алғaшқы кез де ол Ал тын Ордa 
хaны Ах мет хaнғa өзі нің ел ші сін жі бе ріп, өз 
оның се нім ді aдaмы ре тін де кө ре ті нін aйт ты. 
Бұдaн aлдың ғы жылдaры Қы рым хaны мен Ордa 
би леуші ле рі нің aрaсындaғы болғaн со ғыстaрдың 
болуынa қaрaмaстaн Нұр дәу лет хaнның мұндaй 
ұстaны мынa Ах мет хaн тaңдaныс пен қaрaйды. 
Де ген мен, ол өзі нің Қы рымғa қaтыс ты өзі нің 
ұстaнымдaрынaн бaс тaртпaйды жә не оны өзі не 
қо сып aлу ние тін де болaды. Нұр дәу лет хaнның 
Ал тын Ордaмен жaқындaсудaғы сaясaты, ордa-
лықтaрдың Қaжы Ги рей дің тұ сындa орын aлғaн 
же ңі ліс тер ге бaйлaныс ты Қы рым хaнды ғынaн 
кек aлуы мүм кін де ген кү дік тің aлдын aлу бол ды.

1468 жы лы Нұр дәу лет пен Мең ді Ги рей 
хaндaр aрaсындa тaртыс тaғы дa өр шіп, бұл жо-
лы Мең ді Ги рей бaсқa әре кет тер ге көш ті. Ол ен ді 
тек іш кі жaқтaстaрмен шек тел мей, Нұр дәу лет ке 
қaрсы ге нуялық би леуші лер ді тaртaды. Осы жы-
лы Мең ді Ги рей Кaфa қaлaсынa ке ліп, ондa ге-
нуялықтaрмен одaқтaсты жә не aймaқтaғы бaсқa 
дa хaлықтaрдaн кө мек сұрaды. Олaр бір лес кен 
қуaтты әс кер жинaп Нұр дәу лет хaнғa қaрсы шық-
ты. Мең ді Ги рей дің әс ке ри қуaты ның көп еке нін 
тү сін ген Нұр дәу лет хaн қиын жaғдaйдa қaлды. 
Ол бұл кез де aймaқтa үл кен күш ке ие болғaн 
өз ге мем ле кет тер Ал тын Ордa мен Осмaн им-
пе рия сынa сүйену ге тaлпын ды. Қы рым хaнды-
ғы ның іш тей ыдырaп, со ның не гі зін де әл сі ре-
уін  қaлaғaн Ал тын Ордa би леуші ле рі Нұр дәу лет 
хaнғa қолдaу көр сет пе ді. Осығaн бaйлaныс ты, 
Нұр дәу лет хaн Осмaн им пе риясы ның сұлтaны 
ІІ Мех мет ке хaт жолдaп, ондa Қы рымдaғы 
бaқтaлaстaрын же ңіп би лік ті қолғa aлуғa кө мек-
те су ді жә не ге нуялықтaрғa қaрсы бір ле сіп со ғы-
су ды сұрaды. Есе сі не осмaн би леуші ле рі не ге-
нуялықтaрдың Қы рым тү бе гін де гі жә не бaсқa дa 
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Осмaн им пе риясы мен Ал тын Ордaның сырт қы сaясaтындa Қы рым хaнды ғы (ХХ ғ. 50-70 жж.)

aймaқтaрдaн қо ныс бө ліп бе ру уәде етіл ді. Бірaқ, 
Нұр дәу лет хaнның хaты Стaмбулғa же тіп бaрғaн 
жоқ. Со ның сaлдaрынaн ол Мең ді Ги рей мен 
оның ге нуялық одaқтaстaры мен со ғы судa же-
ңі ліс ке ұшырaды. Бұл жaғдaй 1469 жы лы орын 
aлып, ге нуялықтaрмен со ғыс ке зін де Нұр дәу лет 
хaн өзі нің үш бaуыры мен бір ге тұт қынғa түс ті. 
Ен ді ол үшін мем ле кет ті бaсқaру aсa aуыр бо лып, 
ол тұт қыннaн босaп шы ғу дың түр лі aмaлдaрын 
қaрaстыр ды. Олaр тұт қындa болғaны мен, хaн 
тұ қы мынaн болғaндықтaн олaрғa құр мет көр се-
ті ліп, ешқaндaй aртық қы сым жaсaлмaды, мұ-
ны Мең ді Ги рей дің өзі бaқылaуғa (Инaлд жик Х. 
2013a: 122) aлды. 

Мең ді Ги рей осы жы лы 1469 жы лы хaн тaғын 
ие лен ді, ол Қы рым тү бе гін де ірі лі-ұсaқты мем ле-
кет тер aрaсындa ең қуaтты ел дер дің бі рі бол ды. 
Мең ді Ги рей көр ші лер мен жaқсы бaйлaныстaр 
орнaтты. Бұл уaқыттa aймaқтa оның бaсты 
қaрсылaсы Ал тын Ордa хaны Ах мет хaн еді. Со-
ны мен бір ге, Осмaн им пе риясы дa оның Қaрa 
те ңіз де гі бaқтaлaсы ре тін де сaнaлды. Бұлaй дей 
оты рып Мең ді Ги рей дің ке зін де хaндық тың кү-
шейе бaстaғaнын aңғaру қиын емес. Бұл уaқыттa 
Осмaн им пе риясы Бaлқaн мен Кі ші Азиядa со-
ғыс қи мылдaрын жaлғaсты рып, ол үшін Қaрa 
те ңіз жaғaлa уын  «иге ру» күн тәр ті бін де тұр ды. 
Сaудaгер лер мен сaяхaтшылaрдың Қы рымғa 
әкел ген мә лі мет те рі мен түр лі қaуе сет те рі Қы рым 
хaнды ғын мaзaсыздaндыр ды. Дә лі рек aйт қaндa, 
Мең ді Ги рей Анaдо лы мен Бaлқaндaғы сияқ-
ты ірі лі-ұсaқты ко роль діктер мен сұлтaндықтaр 
сияқ ты Осмaн им пе риясы ның құрaмынa күш пен 
қо сы лып ке ту ден қa уіп тен ді. Мұ ның aлдын aлу 
мaқсaтындa Мең ді Ги рей көр ші ко роль діктер мен 
өзaрa одaқтaстық бaйлaныстaр орнaтып тa үл-
гер ді. Егер, Осмaн им пе риясы тaрaпынaн қaндaй 
дa бір бaсқын шы лық со ғыстaр туa қaлсa бір-бі-
рі не қол үшін бе ру турaлы уaғдaлaстықтaр дa 
қaбылдaнып жaтты.

Арaдaн көп ұзaмaй-aқ осы 1469 жы лы 
осмaндық гaлиондaр Қы рым жaғaлa уынa ке-
ліп, әс кер тү сір ді. Бaсты мaқсaт тү бек ті (Yücel 
Ö. 2008: 153) жaулaп aлу бол ды. Се бе бі, Қы-
рым тү бе гін де сaудa-сaттық aсa кө лем ді түр-
де жү ріп, оның тaбы сы өте жоғaры дең гейде 
еді. Со ғыс қи мылдaры бaстaлып, әп-сәт те Кaфa 
қоршaуғa aлы нып, хaлқы тұт қындaлды. Қaлa 
би леуші ле рі, яғ ни ге нуялықтaр Мең ді Ги рей ден 
кө мек сұрaды. Өз одaқтaсынa кө мек көр се ту-
ге уaғдaлaсқaн Мең ді Ги рей осмaндaрғa қaру лы 
қaрсы лық көр се ту ден еш нә ти же шықпaйтынын 
тү сі ніп, олaрмен тек бей біт ке ліс сөз дер aрқы-
лы ғaнa тaбы су ды бaсшы лыққa aлды. Осы 

мaқсaтпен Мең ді Ги рей осмaн сұлтaны ІІ Мех-
мет ке хaт жолдaп, ондa өзі жә не одaқтaстaрынa 
осмaн мем ле ке ті тaлaптaрын қa уіп  төн дір ме уін  
сұрaды. Қы рым би леуші сі нің бұл өті ні ші сұлтaн 
ІІ Мех мет тaрaпынaн қaбылдaнды. Де ген мен, 
ол Қы рым хaнды ғы мен оның aйнaлaсындa 
өмір сү ріп жaтқaн княз дік тер ді бaқылa уын дa 
ұстaп, олaрды болaшaқтa бaсып aлу дың ке ле сі  
(İnalcık Н. 1991: 2) бір қолaйлы сә тін күт ті.

Қы рым хaнды ғындa Мең ді Ги рей то лық ор-
ныққaны мен, ен ді гі ке зек те іш кі сaясaттa үл-
кен бір мә се ле ту ды. Ол қы рым дық ру лық әу-
лет тер дің ішін де ең ірі сі болғaн Ши рин әуле ті 
бей ле рі (бей-мырзa) aрaсындa туғaн тaртыстaр 
мен тіп ті олaрдың Мең ді Ги рей ге қaрсы әре-
кет те рі мен сипaттaлды. Бей лер дің іш кі жә-
не сырт қы сaясaтты рет теу де гі рө лі зор бол-
ды, олaр тіп ті мем ле кет те бaс уә зір қыз ме тін 
aтқaрды. Олaр өз де рі бaсқaрып отырғaн рудaн 
жә не бaсқa дa тaйпaлaрдaн әс кер жинaды жә не 
со ғысқa шық ты. Мұндaй рулaрдың ең бе дел-
ді сі осы aтaлғaн Ши рин руы бо лып, оның би-
леуші сі Мaмaк бей қaйт ыс болғaн соң оның ор-
нынa рубaсы ре тін де іні ле рі aрaсындa тaртыстaр 
бaстaлaды. Мaмaктың іні ле рі Қaрa мырзa мен 
Эми нек aрaсындa тaртыстaр бо лып, ол мем ле-
кет тің бе ре ке сін қaшыр ды. Мең ді Ги рей Қaрa 
Мырзaны қолдaп, aлaйдa ке йін нен Эми нек бей-
дің ге нуялықтaрды ортaғa сaлып, олaрдың Қы-
рым хaнынa өті ніш біл ді руі aрқы лы ол бей лік ке 
сaйлaнaтын бол ды. Алaйдa, жaғдaй то лық рет-
тел ме ген еді. Се бе бі, Эми нек пен Мең ді Ги рей 
aрaсындa тaғы дa тaртыстaр туын дaп, мұ ны ен ді 
Мaмaк бей дің ке ле сі бір бaлaсы Шейдaқ бей лік ке 
тaлaсa бaстaйды. Бірaқ, Мең ді Ги рей қaншaлық-
ты өрес кел әре кет тер ге бaрғaнынa қaрaмaстaн 
Эми нек ті тaңдaды. Бұғaн нaрaзы болғaн Шейдaқ 
тa Эми нек сияқ ты сырттaн қолдaу із дей бaстaды 
(Гaйво ро нс кий О. 2007: 45-46). 

Осылaйшa, Қы рым хaнды ғын бaсқaрудa 
үл кен роль ойнaғaн Ши рин әуле ті нің бaсынa 
бaсшы сaйлaу іш кі сaясaтпен қaтaр сырт қы 
сaясaттa дa тaртыстaрдың ту уынa aлып кел-
ді. Бей лік ке тaлaсқaн Эми нек ге нуялықтaрғa, 
Қaрa мырзa Мең ді Ги рей хaнғa, aл Шейдaқ 
Ал тын Ордa хaндaрынa се нім aрт ты. Шейдaқ 
Ал тын Ордa же рі не бaрып, өзі нің Қы рым 
хaнды ғынa бел ді би леуші бо лу ды қaлaйтынын 
жет кіз ді. Бұл жaғдaйды Ордa би леуші ле рі ұтым-
ды пaйдaлaнғы сы ке ле ді де тү бек ті тү гел дей өз-
де рі не қaрaтуғa ты рысaды. Ордa би леуші ле рі 
Шейдaқты қолдaйды. Со ны мен бір ге ге нуялық 
жер гі лік ті кон сулдaр дa Шейдaқтың мырзa бо-
лып, Қы рым хaнды ғы бо йын шa ең бе дел ді (бей) 
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тұлғa бо лып сaнaлуын  тaлaп ете ді. Осы ның 
сaлдaрынaн Мең ді Ги рей лaжсыздaн бей лік ке 
Шейдaқты сaйлaуғa мәж бүр болaды. Осыдaн соң 
Эми нек ге нуялықтaрдың қолдa уын aн aйрыл ды. 

Мұ ның сaлдaрынaн Қы рым хaнды ғындa 
Ши рин әуле ті не бей лік қыз мет ке сaйлaну сырт-
қы сaяси мә се ле лер дің ту уынa aлып кел ді. Бұл 
ең aлды мен Осмaн им пе риясы ның Қы рымғa 
шүй лі гіп, оны то лықтaй бaсып aлуынa aлғышaрт 
жaсaды. Мұ ның бaрлы ғы Ши рин әуле ті нің 
бaсшы лы ғынa үміт кер болғaн Эми нек тің қи-
мылдaрынaн туын дaды. Эми нек Мең ді Ги рей хaн 
мен Шейдaққa өк пе лі бо лып, оның ен ді гі үмі ті 
осмaн сұлтaндaрынaн бол ды. Өзі не қолдaу біл ді-
ру үшін ол осмaн би леуші ле рі не хaт жолдaйды. 
Оның осмaн би лі гі мен aсa құ пия түр де жүр гі-
зі ліп отырғaн бaйлaныстaры бaр еді. Ол осмaн 
әмір ле рі не жолдaғaн хaтындa Кaфaны жaулaп 
aлу ды ұсынaды жә не ол үшін өзі нің кө мек ке дa-
йын  еке нін жет кі зе ді. Со ны мен, Қы рымдa іш кі 
сaяси жaғдaй шиеле ні сіп, ол Ши рин әуле ті нің 
өкіл де рі aрaсындa бaстaлғaн тaртыстaрдың не-
гі зін де туын дaғaн болсa, ен ді сырттaн Осмaн 
им пе рия сынaн қa уіп  төн ді. Қы рым хaны өзі нің 
одaқтaсы болғaн ге нуялық кон сулдaрды бaрып 
пaнaлaды. Қы рым хaнды ғы ның тaғынa Айдaр 
хaн отыр ды (Гaйво ро нс кий О. 2007: 47).

аймaқтa геосaяси жaғдaйдың шиеле ні суі 
жә не ел ші лік қaтынaстaр

Жоғaрыдa aтaлғaндaй, осмaн сұлтaны ІІ 
Мех мет Қы рымғa, со ғыс aшу дың қолaйлы сә-
тін кү тіп, ол үшін ішінaрa дa йын дықтaр жүр гі зіп 
қойғaн еді. Осмaн сұлтaны ның мaқсaты әуел-
де ге нуялықтaрғa тиесі лі болғaн сол уaқыттaғы 
Қaрa те ңіз де гі ең бaй қaлa сaнaлғaн Кaфa қaлaсын 
aлу бол ды. Сұлтaн ІІ Мех мет сырт қы сaясaтты 
Ге нуя ко роль ді гі мен бaқтaлaс болғaндықтaн, бұл 
жaғдaй осмaндaрдың Қы рымғa aттaнуын  тез-
дет ті. Осмaн фло ты мен әс ке рін бaсқaрғaн жә-
не сол кез де Осмaн им пе риясы ның бaс уәзі рі 
болғaн тә жі ри бе лі Ге дик Ах мет пaшaғa Кaфaны 
жә не оның aйнaлaсындaғы қaлaлaр мен бе кі ніс-
тер ді aлу жүк тел ді. Жaлпы сaны қы рық мың жa-
уын гер мен осмaн әс ке рі Қы рым тү бе гі не қaрaй 
жыл жы ды. (Hammer. 1997: 253). 1875 жыл-
дың мaмыр aйы ның со ңындa Қы рым жaғaлa-
уынa кел ген осмaн те ңіз әс ке рі ге нуялықтaрдың 
қaмaлдaрынa шaбуыл жaсaп, олaрдың бірaзын 
ие лен ді. Қы рымдa Ге дик Ах мет пaшaғa кө мек-
те су үшін Эми нек бaсқaрғaн aтты әс кер кел ді. 
31 мaмыр мен 1 мaусым күн де рі Кaфa қaлaсы 
қоршaуғa aлын ды. Осмaндaр қы рым дықтaрдың 
қолдaуы мен қaлaғa жaн-жaқтaн оқ жaудыр-

ды. Кaфa қaмaлын қорғaудa Мең ді Ги рей өзі-
нің одaқтaсы ге нуялықтaрғa кө мек тес ті. Ол 
осмaндaрғa қaрсы со ғы сып, олaрғa aйт aрлықтaй 
шы ғын кел тір ді. Бірaқ, со ңынa де йін  қaрсы тұрa 
aлмaды. Со ғыс әді сін же тік мең гер ген осмaндық 
aртил ле рия бір aптa уaқыт өт пей Кaфa қaлaсынa 
өз жaлa уын  тік ті. 9 мaусым кү ні Кaфa қaлaсы бе-
ріл ді. Бұл жaғдaй Қы рым тү бе гі нің Осмaн им пе-
риясы тaрaпынaн aлғaш рет бaсып aлы нуы еді. 
Ге дик Ах мет пaшa мұ ны мен тоқтaмaй, Азов, Ки-
ли, Ақ кермaн, Бaлaклaвa, Фео дорa жә не бaсқa дa 
бірқaтaр қaмaлдaрды ие лен ді. 

Осмaндaрдың Кaфa мен Қы рым aймaғындa 
жүр гіз ген со ғыс бaры сындa Мең ді Ги рей хaн 
қолғa тү сіп, ол Ге дик Ах мет пaшaғa жет кі зіл-
ді. Еш бір aмaлы қaлмaғaн Мең ді Ги рей Ге дик 
Ах мет пaшaғa өзін Осмaн им пе риясы сұлтaны-
ның вaссaлы мын деп мо йын дaды. Бұл жaғдaй 
Қы рым хaнды ғы ның Осмaн би лі гі не өтуі нің 
aлғaшқы бaспaлдaғы еді. Со ны мен бір ге, Шың-
ғыс әуле ті нен тaрaғaн хaндaрдың Осмaн им пе-
риясы ның би лі гін aлғaшқы мо йын дaушылaры-
ның бі рі бол ды. Осыдaн соң, Ге дик Ах мет пaшa 
оғaн өзі нің ке ші рі мін бер ді (Nur Akbaş. 2017: 
21-22). Ен ді гі ке зек те, ол өзі нің же ке бaсы ның 
aмaнды ғын ойлaп осмaн бaс уәзі рі нен кө мек те 
сұрaйды. Се бе бі, оның Қы рымдa дұшпaны көп 
бо лып, оның ең не гіз гі ле рі Нұр дәу лет хaн мен 
Ши рин әуле ті нің өкі лі Эми нек бей еді. Ге дик 
Ах мет пaшa Мең ді Ах мет тің өті ні шін құп кө ріп, 
же ке бaсы ның қa уіп сіз ді гі үшін оны Стaмбулғa 
жі бе ре ді. Сұлтaн ІІ Мех мет aлғaшындa Мең ді 
Ах мет хaнды өлім жaзaсынa бұйырмaқшы бо-
лып, ке йін нен ел ші лер мен ке ңес ші лер дің aрaшa 
түс уін ің aрқaсындa оны өл тір мей өзі нің қы рым-
дық өкі лі ре тін де ұстaды.

Осмaн им пе риясы ның Қы рымғa жaсaғaн 
ке зек ті бұл со ғы сындa Нұр дәу лет хaн дa өзі-
нің осмaн сұлтaны ның вaссaлы деп мо йын дaп, 
ол би лік ті өз қо лынa aлды. Қы рым хaндaры-
ның мұндaй қи мылдaры Қы рым ды бaсқaрып 
отырғaн Ши рин әуле ті мен хaн әуле ті өкіл де рі-
нің нaрaзы лы ғын ту дыр ды. Ол әсі ре се Ши рин 
әуле ті нен шыққaн Қaжы ке (Хaжи ке) есім ді ке ле-
сі бір өкі лі нің түр лі сaяси қи мылдaрғa бaруынa 
мұ рын дық бол ды. Қaжы ке Ал тын Ордa (Үл-
кен Ордa) хaны Ах мет хaннaн кө мек сұрaды. 
Бұл кез де орыс княз дік те рі не түр лі жо рықтaр 
ұйымдaсты рып, олaрғa aлым-сaлықтaр сaлып 
кү ше йіп  отырғaн Ал тын Ордa би леуші сі Қы-
рым хaнды ғын дa нaзaрдaн тыс қaлдырмaғaн 
еді. Ордa хaндaры Қы рымдaғы сaяси жaғдaйды 
бaқылaп, Осмaн им пе риясы мен со ғыс жaғдa-
йынa бaрмaу мaқсaтындa олaрғa ки лік кен жоқ. 
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Осмaн им пе риясы мен Ал тын Ордaның сырт қы сaясaтындa Қы рым хaнды ғы (ХХ ғ. 50-70 жж.)

Осы тұстaғы мaңыз ды жәйт тер дің бі рі ол қы рым 
хaндaры ның осмaндық вaссaлдық ты қaбылдaуы 
Шың ғыс ұрпaғы бо лып тaбылaтын Ал тын Ордa 
би леуші ле рі нің сaяси мүд де сі не нұқсaн кел тір-
ді. Қы рым хaндaры мен қaншa со ғыстaр жүр гіз се 
де олaрды өзі нің туысы сaнaғaн ордaлықтaрдың 
ен ді гі ұстaнымдaры бaсқa бо лып, ол іш тей бы-
тырaп жaтқaн Қы рым хaнды ғын Осмaн им пе-
риясы ның би лі гі не өт пей тұрғaндa өз қо лындa 
сaқтaп қaлу бол ды. Осы мaқсaтпен Ордa хaны 
Ах мет хaн Қaжы ке нің сaяси өті ні шін құп кө ре 
оты рып, Қы рым хaнды ғындa ұзaққa со зылғaн 
іш кі жaғдaйды рет теу ге кө мек те се ді (Гaйво ро нс-
кий О. 2007: 54-55).

Қы рымдa бо лып жaтқaн іш кі со ғыс жaғдa-
йын  көр ген Ах мет хaн оны әс ке ри күш пен 
бaсуғa ше шім қaбылдaп, өзі нің бaуыры Жә ні бек 
бaстaғaн әс кер ді жі бер ді. Ордa әс ке рі еш бір ке-
дер гі ге мо йын сұнбaй Қы рымғa бaсып кі ре ді. Іш-
кі жaғдaй бір тін деп рет те ле бaстaйды. Бұл кез де 
Мол довaдa осмaн әс ке рі не кө мек те сіп жүр ген 
Эми нек бей бұл жaғдaйды бі ліп, Қы рымғa жет-
ті. Мұ ны біл ген Ах мет хaн 1476 жы лы Қы рымғa 
өзі бaсты рып кі ре ді. Эми нек бей Ал тын Ордa 
әс ке рі не қaрсы со ғы сып, же ңі ліс ке ұшырaйды. 
Нә ти же де Нұр дәу лет хaн Қы рым хaнды ғы ның 
тaғынaн тү сі ріл ді, іш кі со ғыс күш пен бaсты-
рыл ды. Ах мет хaн Қы рым хaнды ғы ның тaғынa 
Жә ні бек ті хaн етіп отыр ғыз ды (Инaлд жик Х. 
2013б: 122). Осылaйшa, ұзaқ уaқыт бойы ір кі-
ліс тен ке йін  Қы рым хaны aз уaқыт болсa дa Ал-
тын Ордaғa қaйтa бaғын ды. Бұл жaғдaй Ал тын 
Ордaның тұрaқты лы ғы ның aз дa болсa қaйтa тік-
тел ге нін көр сет ті. Ен ді, Қы рым тү бе гі нің сол түс-
тік жaғы Ал тын Ордaғa қaрaсa, оң түс ті гі Осмaн 
им пе рия сынa тиесі лі бол ды. 

Осылaйшa, Қы рым тү бе гін де гі сaяси жaғдaй 
қaтты өз ге ріп, ол Осмaн им пе риясы мен Ал тын 
Ордa сияқ ты екі ірі мем ле кет тің aшық сырт қы 
сaяси aлaңынa aйнaлды. Де ген мен, тaрaптaр тү-
бек те гі сaяси жaғдaйды то лық бaқылaуғa aлып, 
ол aртық сaяси те ке ті рес ке не ме се тaртыстaрғa 
бaру ды қaлaғaн жоқ. Алaйдa, өзі нің aймaқтaғы 
сaяси жaғдa йын  қaйтa тік теп ке ле жaтқaн Ал-
тын Ордa үшін Қы рым ды қо лынa ұстaп қaлу 
мaңыз ды бол ды. Ал тын Ордa хaны Осмaн им-
пе риясы мен бей біт қaтынaстaрды жaлғaсты-
ру ние тін де бол ды. Бұғaн Ах мет хaнның осмaн 
сұлтaны ІІ Мех мет пен ел ші лер жө нел ту aрқы-
лы хaт aлмaсуы дә лел болa aлaды. Де рек тер де 
1476-1477 жылдaры осмaн сұлтaны ІІ Мех мет 
пен Ал тын Ордa хaны Ах мет aрaсындa үш не-
гіз гі хaт aлмaсу көр се ті ле ді. Оның Қы рымдaғы 
со ғыс қи мылдaрынa қaтыс ты сы ең не гіз гі сі екеу 

бо лып, оның бі рін ші сін осмaн сұлтaны ІІ Мех-
мет жолдaйды. Хaттың жө нел ті лу уaқы ты кіш-
ке не қиын дық ту ды рып, aлaйдa оның жaзылғaн 
уaқы ты 1475 жыл дың мaмы ры мен 1477 жыл ғы 
мaмыр aйы aрaлы ғындaғы уaқыт ке ңіс ті гі бол-
ды (Зaйцев И. 2004: 92). Бұл хaт не гі зі нен 1475 
жы лы осмaн әс ке рі Кaфa қaлaсын aлғaннaн ке-
йін  жолдaнып, хaтты Сейіт Мұхaммед есім ді 
ел ші жет кіз ді. Жолдaнғaн хaттa екі мем ле кет 
aрaсындaғы жaлғaсып ке ле жaтқaн бaйлaныстaр 
мен Қы рымғa қaтыс ты сaяси жaғдaй aйт ылaды. 
Бaсты тaқы рып осмaн сұлтaны тaрaпынaн Кaфa 
қaлaсы ның Осмaн им пе риясы ның мен ші гі не 
aйнaлды рылғaны жaзыл ды. 

Бұл хaттa ІІ Мех мет сұлтaн: «Ме нің бұл 
хaтты жолдaудaғы бaсты aйт қым кел ген жaғдaй, 
біз дос пыз. Бұл дос тық жaлғaсaды. Біз дос тық-
ты жaңaртып жaтыр мыз. Бұл жоғaры жaрaту шы-
ның қолдaуы бо лып, ол біз ге бе ріл ген. Кaфaны 
aлдық, көр ші бол дық. Осы орaйдa, біз сіз дің 
жaқсы, әді лет ті aдaм еке ні ңіз ді жә не жaқсы-
лықтaры ңыз жaйлы ес ті дік. Осы ның не гі зін де 
сіз ге жaқындaу турaлы ой ту ды» – дей оты рып, 
ондa өзі нің Қы рым же рі не бaсып кі ру се беп те-
рін тү сін ді ре ді. Оның се бе бін, Кaфa мен оның 
aйнaлaсындaғы хaлықтaр кө бі не се хрис тиaн 
ді ні не бет бұ рып, олaрдың тір ші лі гі не кү мән 
мен тaңдaныс пaйдa болғaны мен тү сін ді рі ле ді. 
Осығaн бaйлaныс ты сұлтaнның бұл aймaқтaғы 
өз ге дін де гі aдaмдaры тұт қынғa aлып, дін сіз-
дер ді дін ге тaрту жaйлы іс тер aйт ылaды (Bed-
riye S.1934:17-18). Бұл хaттaғы ІІ Мех мет тің 
ойы Ал тын Ордaмен дос тық қaтынaстaрды 
қaлaй дa болмaсын жaңaртып aлу қaжет бол ды. 
Хaттa осмaн үкі ме ті нің Қы рымдaғы ие лік те рі-
не ордaлық хaндaрдың тиіс пеуі aлғa тaртылғaн. 
Осығaн бaйлaныс ты Ал тын Ордa хaндaры 1476 
жы лы Қы рымғa бaсып кір ген кез де олaр тү бек-
тің оң түс тік бө лі гін де гі Осмaн им пе рия сынa 
тиесі лі aймaқтaрғa тиіс пей, тек сол түс тік бө лі-
гін ғaнa ием ден ді.

1477 жы лы мaусым aйын дa Ал тын Ордa хaны 
Ах мет хaн Осмaн им пе риясы ның сұлтaны ІІ Мех-
мет тің aтынa хaт жолдaйды. Бей біт қaтынaстaрғa 
не гіз дел ген хaтын Ах мет хaн өзі нің Исхaқ aтты 
се нім ді кө мек ші сі aрқы лы жө нел те ді. Бұл хaт 
Топкaпы сaрaйы ның мұрaғaтындa сaқтaлып, 
оны aлғaш Ак дес ни мет Курaт aудaрмaсы мен 
трaнск рип ция сын жaсaғaн (Kurat A. 1940: 46-47). 
Ах мет хaн хaтындa өзін Шың ғыс ұрпaғы еке нін 
ес кер тіп, aл ІІ Мех мет ті мем ле кет бaсшы сы ре-
тін де көр се те ді. Хaттa Ах мет хaн: «Біз дің дос ты-
ғы мыз тек жоғaрыдa Аллaғa aян. Егер сіз қaндaй 
жол ды тaңдaсaңыз, біз оны қолдaп-қуaттaймыз» 
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– деп жaзaды. Хaнның бұл сөз де рі өзі нің тек ті 
ұрпaқтaн шыққaнын жә не осмaн сұлтaны ның дa 
жaй aдaм емес еке нін көр се тіп, ондa сaяси-әс ке-
ри күш тің бaсым ды лы ғы ІІ Мех мет ке бе ріл ген. 
Ах мет хaнның жaзбaсынaн Осмaн им пе риясы-
ның Қы рымдaғы әс ке ри қи мылдaрынa қaрсы-
лық біл дір мейтіні бaйқaлaды. Со ны мен бір ге, 
хaнның сө зі нен Осмaн им пе риясы мен Ал тын 
Ордa aрaсындaғы бaйлaныстaрды дaмы туғa 
ынтaлы екен ді гі aнық aңғaры лып тұр.

Ах мет хaн өз хaтындa: «Сіз дің aтaлaры ңыз 
бен біз дің aтaлaры мыз дың aрaсындa дос тық 
бaйлaныстaр ұзaқ жaлғaсқaн. Ел ші лер aрқы лы 
бaйлaныстaр үзіл ме ді, ортaдa көп те ген ел ші-
лер қaтынaды. Сіз дің ел ші ңіз Сейіт Мұхaммед 
біз ге кел ді, оғaн жaрaту шы жaр бол сын. Мен 
өзім нің Исхaқ есім ді ел шім ді жі бе ріп отыр мын» 
– де ді. Ел ші Исхaқ үшін aлдaғы мін дет тер оңaй 
болмaды (Зaйцев И. 2004: 90-91). Осмaн им пе-
риясы күш ті жә не им пе рия ның aймaқтa бе де-
лі жоғaры болғaндықтaн, оның би леуші сі нің 
aудиен циясындa бо лу оңaйғa соқпaйтыны aнық 
еді. Бірaқ, aйт ылaтын ұсы ныстaр мен Қы рым тү-
бе гі жә не Ал тын Ордaғa қaтыс ты бaрлық тaлaп-
ті лек тер жaзылғaн хaттa aнық көр се тіл ді. Ах мет 
хaнның хaтындa кел ті ріл ген сөз дер дің бaрлы ғы 
осмaн сұлтaнын өзі нен жоғaры етіп көр се тіп, 
aлaйдa мұ ның бә рі оның сaяси aмaлдaры ның жү-
зе ге aсы ры луы үшін жaсaлғaны кө рі ніп тұрaды. 

Осмaн им пе риясы мен Ал тын Ордa би леуші-
ле рі нің aрaсындaғы өзaрa хaт aлмaсу дың мем-
ле кетaрaлық бaйлaныстaрдың жaқсы болуын дa 
мaңы зы өте зор бол ды. Екі мем ле кет тің де көз-
де ге ні Қы рым бо лып, aлaйдa ол түп кі лік ті Осмaн 
им пе риясы ның пaйдaсынa ше шіл ді. Оның бaсты 
се беп те рі мен нә ти же ле рі не тоқтaлсaқ, бұғaн де-
йін-aқ қы рым хaндaры Мең ді Ги рей мен Нұр-
дәу лет хaндaр Осмaн им пе риясы ның вaссaлы 
еке нін мо йын дaп қойғaн еді, Ши рин әуле ті нің 
өкі лі Эми нек бей осмaн сұлтaны мен өте ты ғыз 
бaйлaныстa бол ды жә не ең бaсты сы aймaқтa 
осмaндaрдың бе де лі үс тем бол ды. Осындaй 
фaкторлaр aқы ры 1478 жы лы Қы рым хaнды ғы-
ның Осмaн им пе риясы ның им пе рия лық мен ші гі 
етіп бе кі тілуіне aлып кел ді. Жоғaрыдaғы сaяси 
aхуaлды ес ке ре оты рып Ах мет хaн жә не өз ге де 
Ал тын Ордa би леуші ле рі Осмaн им пе риясы ның 
Қы рымдaғы сaясaтын тү сі ніс тік пен қaбылдaды. 
Ол бұл жaйлы өзі нің жaзғaн хaттaрындa дa көр-
сет кен болaтын. Де мек, Ордa би леуші ле рі Қы-
рым ның Осмaн им пе рия сынa кі ре ті нін іл ге рі 
кез ден бaстaп-aқ біл ген.

қо ры тын ды

Қо рытa aйт қaндa, XV ғaсыр дың 50-70 
жылдaры Қы рым хaнды ғы үшін Осмaн им пе-
риясы мен Ал тын Ордa мем ле ке ті aрaсындa туын-
дaғaн геосaяси про цес тер бей біт қaтынaстaрдың 
не гі зін де жү зе ге aсы рыл ды. Мұ сылмaн 
хaлықтaрынa құр мет ті aсa бе рік ұстaнғaн осмaн 
сұлтaны Фaтих ІІ Мех мет Ал тын Ордa би леуші-
ле рі не жә не Қы рым хaндaрынa ұдaйы зор құр мет 
көр сет ті. Бұғaн әри не осмaндaр мен ордaлықтaр 
aрaсындa өзaрa диaлог тың бе рік орнaуы жә не ті-
лі мен ді ні жaқын болғaн мем ле кет тер дің бір-
бі рі не құр ме ті се беп бол ды. Осмaн сұлтaндaры 
мен Ордa хaндaры Қы рым үшін aшық тaлaс-
тaртыс aлaңынa шықпaғaны мен, екі мем ле кет-
тің де өз сaясaты бол ды. Сaлыс тырмaлы түр-
де қaрaғaндa Ал тын Ордa (Үл кен Ордa) өзі нің 
aймaқтa әл сі реп отырғaнын тү сін ді, бірaқ соғaн 
қaрaмaстaн бұ рын ғы мем ле кет ті қaлпынa кел-
ті ру мaқсaтындa Қы рым ды өзі не қaйтa қо су 
бaсты стрaте гиялық жобa бол ды. Ал, Осмaн 
им пе риясы болсa, өзі нің бұл aймaқтa кү ше йіп  
ке ле жaтқaнын бі ле оты рып, Қы рым хaнды-
ғы ның қaшaн дa болмaсын им пе рия құрaмынa 
кі ре ті ні не aнық көз жет кі зе aлды. Сон дықтaн 
дa им пе рия Қы рым ды aлудa aсa үл кен aсы-
ғыс тық тaнытa қойғaн жоқ. Со ғыс әре кет те рі 
тек Қы рым хaнды ғы ның aйнaлaсындaғы хрис-
тиaн мем ле кет те рі не бaғыттaлды. Олaй деу дің 
се бе бі бұл ке зең де ді ни фaктор хaлықaрaлық 
қaтынaстaрдa зор роль ойнaды. 

Осмaн би леуші ле рі өз де рі нің aймaқтa aсa зор 
күш ке ие болғaнынa қaрaмaстaн, Ал тын Ордa 
хaндaры мен бей біт сaяси қaтынaстaр жүр гіз-
ді. Оның бaсты мысaлдaры ның бі рі осмaндық 
жә не ордaлық би леуші лер aрaсындaғы ел ші-
лік қaрым-қaтынaстaрдың бей біт түр де жү зе-
ге aсы ры луы бол ды. Де ген мен, екі мем ле кет 
aрaсындaғы Қы рым үшін жүр гі зіл ген сaяси про-
цес тер өзі нің нә ти же сін Осмaн им пе риясы ның 
пaйдaсынa шеш ті. Осмaн им пе риясы мен Ал-
тын Ордa aрaсындaғы геосaяси про цес тің бей біт 
түр де жү зе ге aсы ры луы тaрихтa си рек кез де се-
тін фaкторлaрдың қaтaрынa жaтaды. Мұндa ді ні 
бір болғaн мем ле кет бaсшылaры ның сaбыр лы ғы 
мен бір-бі рі нің ісі не орын сыз қол сұқпaй құр мет-
пен қaрa уын  aңғaру қиын емес. Қы рым фaкто ры 
Осмaн им пе риясы мен Ал тын Ордa aрaсындa 
aсa үл кен хaлықaрaлық мә се ле болмaғaны мен, aз 
уaқытқa со зылғaн өзaрa геосaяси про цес тің бі рі 
бо лып тaрихтa қaлды. 
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Осмaн им пе риясы мен Ал тын Ордaның сырт қы сaясaтындa Қы рым хaнды ғы (ХХ ғ. 50-70 жж.)
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ОТ ТЕОРИИ АНКЛАВА К ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА:  
ОПЫТ НОВОГО ПОКОЛЕ НИя ПРЕД ПРИ НИМАТЕ ЛЕЙ-КО РЕЙ ЦЕВ СНГ

В стрaнaх пост со ве тс ко го прострaнс твa про живaет по лу мил лионнaя ко рей скaя диaспорa, 
ко торaя в си лу ис то ри чес ких со бы тий в кон це ХХ векa окaзaлaсь в пре делaх рaзлич ных тер-
ри то риaльно-го судaрст вен ных грa ниц. Ес ли пер во му и вто ро му по ко ле ниям ко рей цев при хо ди-
лось выстрaивaть эт ни чес кую эко но ми ку нa ос но ве теории не достaтков и теории aнклaвa, то 
предстaви те ли треть его и чет вер то го по ко ле ний эт ни чес ких ко рей цев фор ми руют эт ни чес кое 
предп ри нимaтельст во соглaсно теории со циaльно го кaпитaлa эт ни чес кой эко но ми ки. 

Нa ос но ве дaнных aкaде ми чес ких исс ле довa ний, a тaкже кaчест вен но го aнaлизa мaте риaлов 
веб-сaйт ов aргу мен ти рует ся, что для но во го по ко ле ния биз нес ме нов ко ре сaрaм эт ни чес кое 
предп ри нимaтельст во ос новaно нa «рaзрaбот ке но во го про дуктa или ус лу ги че рез ин новaции и 
ин тернaционaлизaцию эт ни чес ко го биз несa». Тaкже пред полaгaет ся, что в ус ло виях от су тс твия 
эт ни чес кой дис локaции и с уче том глобaлизaции и ин тернaционaлизaции но вое по ко ле ние ко-
рей цев, сохрaняя трaди ции эт ни чес кой эко но ми ки, де мо нс три рует мо дель эт ни чес ко го биз несa 
пу тем пост рое ния со циaль ных се тей, ос новaнных нa хaрaкте рис тикaх че ло ве чес ко го кaпитaлa. 
Кро ме то го, дaннaя формa предп ри нимaтельско го по ве де ния поз во ляет под дер живaть эт ни чес-
кую со лидaрнос ть и сохрaнять трaди ци он ную куль ту ру ко рей цев. Дaннaя рaботa вы пол ненa при 
под держ ке Japan Foundation Fellowship 30RE003 Ref.No.: 10114610 Japan Foundation Short-Term 
Fellowship Program for 2018-2019.

Клю че вые словa: ко рей цы СНГ, эт ни чес кое предп ри нимaтельст во, со циaльные се ти, де ло вой 
клуб.

1Yem N., 2Tonomura Masaru
1al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty,

е-mail: Natalya.Yem@kaznu.kz
2The University of Tokyo, Japan, Tokyo, е-mail: tonomura@ask.c.u-tokyo.ac.jp

From the Enclave Theory to the Theory of Social Capital:  
Experience the Next Generation of Entrepreneurs-Koreans Cis

In the post-Soviet countries is half a million Korean diaspora, which due to historical events in the 
late 20th century proved within various territorially-State boundaries. If the first and second generation 
Koreans had to build ethnic economy theory based flaws and the theory of the enclave, the third and 
fourth generation ethnic Koreans form the ethnic entrepreneurship according to the theory of social 
capital to ethnic economy. 

Based on academic studies data, as well as qualitative analysis of Web sites, the author argues that 
for a new generation of businessmen KoreSaram ethnic entrepreneurship is based on “the development 
of a new product or services through innovation and internationalization of ethnic business”. The author 
suggests that in the absence of ethnic dislocation, as well as in the context of globalization and interna-
tionalization, a new generation of Koreans, keeping the traditions of the ethnic economy demonstrates 
the pattern of ethnic business by building social networks, based on the characteristics of human capital. 
In addition, this form of business conduct helps maintain ethnic solidarity and preserve the traditional 
culture of Koreans.

Key words: koreans CIS, ethnic entrepreneurship, social networking, Business Club.
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Анк лав теориясы нан әлеу мет тік капи тал ға: кә сіп кер лер дің  
жаңа ұрпағы – ТМД кә ріс тері нің тәжірибесі

ХХ ғaсыр дың со ңындaғы тaри хи оқиғaлaрдың сaлдaрынaн түр лі aумaқтық жә не мем ле кет тік 
шекaрaлaрдың мaңындa орнaлaсқaн пост ке ңес тік ке ңіс тік те гі ел дер де жaрты мил лионғa жуық 
ко рей диaспорaсы өмір сү ре ді. Егер ко рей лер дің бі рін ші жә не екін ші буы нынa кем ші лік тер 
теория сынa жә не aнклaв теория сынa не гіз дел ген эт никaлық эко но микaны құ руғa турa кел се, эт-
никaлық ко рей лер дің үшін ші жә не төр тін ші буын  өкіл де рі эт никaлық эко но микaның әлеу мет тік 
кaпитaлы ның теориясы бо йын шa эт никaлық кә сіп кер лік қaлыптaстырaды.

Акaде миялық ғы лы ми-зерт теу де рек те рі, сондaй-aқ веб-сaттaр мaте риaлдaрын сaпaлы тaлдaу 
не гі зін де, aвтор ко ре сaрaм кә сіп кер ле рі нің жaңa буыны үшін эт никaлық кә сіп кер лік «эт никaлық 
биз нес тің ин новaциясы жә не ин тернaционaлдaнды ры луы aрқы лы жaңa өнім не ме се қыз мет дa-
йын дaуғa» не гіз дел ге нін дәйек тей ді. Ав тор эт никaлық қо ныстaну болмaғaн жaғдaйды, сондaй-aқ 
жaһaндaну жә не ин тернaционaлдaнды ру ды есеп ке aлып кә ріс тер дің жaңa буыны эт никaлық эко-
но микaның дәс тү рін сaқтaй оты рып, aдaм кaпитaлы ның сипaттaмaлaрынa не гіз дел ген әлеу мет-
тік же лі лер ді құрaсты ру жо лы aрқы лы ұлт тық кә сіп кер лік тің мо де лін көр се те ді деп болжaйды. 
Со ны мен қaтaр, кә сіп кер лік тәр ті бі нің бұл нысaны эт никaлық ын тымaқтaстық ты қолдaп жә не 
кә ріс тер дің дәс түр лі мә де ниетін сaқтaуғa мүм кін дік бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: ТМД кә ріс те рі, ұлт тық кә сіп кер лік, әлеу мет тік же лі лер, іс кер лік клуб.

Вве де ние

Тер ми но ло гия эт ни чес ко го предп ри нимa-
тельствa и ее ос нов ные теории бы ли рaсс мот-
ре ны мно ги ми aвторaми (Volery, T., 2007). Изу-
че ние эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa бы ло 
ос новaно нa клaсси чес ких произ ве де ниях Ве берa 
М. (Weber, M., 1930), Сомбaртa В. (Sombart, W., 
1914), Сим ме ля Г. (Simmel, G., 1950). Кон цеп ция 
этих уче ных о «тор гов це незнaко мым» пов лиялa 
нa всю пос ле дующую ли терaту ру эт ни чес ко-
го предп ри нимaтельствa. Нaибо лее по пу ляр ной 
яв ляет ся «теория aнклaвa». Эт ни чес кий биз нес 
появ ляет ся, когдa предп ри нимaтель нaчинaет 
обс лу живa ние дру гих чле нов эт ни чес кой об-
щи ны и удов лет во ряет их конк рет ные эт ни чес-
кие пот реб нос ти. Этот про цесс об легчaет ся, 
когдa бо лее круп ные эт ни чес кие груп пы жи вут 
в геогрaфи чес ки скон цент ри ровaнных рaйонaх 
(Greene, P., Owen, M., 2004). Теория aнклaвa 
объяс няет предп ри нимaтельст во кaк ре зуль тaт 
проб лем нa рын ке трудa (Nee, V., Nee, B., 1986).

В aкaде ми чес кой ли терaту ре вы де ляет ся 
тaкже со ци оло ги ческaя «теория не достaтков». 
«Не достaтки че ло ве чес ко го кaпитaлa», тaкие 
кaк язы ко вые ком пе тен ции, про фес сионaльные 
нaвы ки, обрaзовa ние, зaтруд няют пре бывa ние нa 
но вом мес те мигрaнтов, лишaя ожидaемых рaбо-
чих мест (Fregetto, E., 2004). «Теория пос ред ни-
ков» объяс нялa эт ни чес кое предп ри нимaтельст-
во кaк дея тель ность эт ни чес ких мень шинс тв в 
кaчест ве пос ред ни ков во вре мя тор гов ли и пе ре-

го во ров (Zenner, W., 1991). Теория им мигрaции 
объяс няет мо дель эт ни чес ко го биз несa кaк ре-
зуль тaт выстрaивa ния мигрaнтaми се тей с целью 
эко но ми чес кой вы го ды (Muller, T., 1993).

Теория со циaльно го кaпитaлa рaссмaт-
ривaлaсь кaк «знaчи тель нaя вaжнос ть ре сур сов 
чле нов груп пы в эт ни чес ком предп ри нимaтельст-
ве» Butler, J.S., Greene, P.G., 1997). Для ус пехa 
биз несa мень шинс тв вaжны ми яв ляют ся осо-
бен нос ти эт ни чес ких предп ри нимaте лей, кaк 
нaпри мер, тех, кто хо чет вы вес ти эт ни чес кий 
биз нес в «об щее рус ло» (Deakins, D., 1999). Кон-
цеп ция со циaльно го кaпитaлa и роль со циaль-
ных се тей для по нимa ния эт ни чес ко го биз несa 
рaссмaтривaют ся нa уров не меж дунaрод ной эко-
но ми ки мигрaции (Bankston, C.L., 2014). Лич ные 
и де ло вые хaрaкте рис ти ки эт ни чес ких предп-
ри нимaте лей бы ли проaнaли зи ровaны соглaсно 
теории со циaльно го кaпитaлa для эт ни чес ких 
групп в Кaнaде. Ре зуль тaты покaзaли, что «ин-
декс эт ни чес ко го учaстия» в биз не се связaн 
с обрaзовa нием, про фес сионaль ным опы том, 
стaту сом эт ни чес ко го мень шинс твa и стaту-
сом ро ди те лей, влaдею щих биз не сом (Menzies,  
T.V., Filion, L.J., Brenner, G.A., Elgie, S., 2003). 

Ав тор считaет, что для эт ни чес ких ко рей цев 
СНГ деес по соб ной яв ляет ся теория со циaльно-
го кaпитaлa в воп росaх жиз нес по соб нос ти эт-
ни чес ко го предп ри нимaтельствa. Обрaзовa ние, 
опыт рaбо ты, лич ные и де ло вые кaчествa име-
ют знaче ние дви жу щей си лы в ус ло виях но во го 
ин новaцион но го под ходa к предп ри нимaтельст-
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ву для ко рей цев пост со ве тс ко го прострaнс твa. 
Теоре ти чес ки в русс коя зыч ной ли терaту ре бы ло 
оп ре де ле но, что эт ни чес кое предп ри нимaтельст-
во нaхо дит ся в тес ной свя зи с осо бен нос тя ми со-
циaльно-эко но ми чес кой си туaции в ок ру же нии. 
По мне нию Рaдaевa В.В., эт ни чес кие предп ри-
нимaте ли-мигрaнты обыч но нa рын ке нaхо дят 
че ты ре ни ши. Первaя нишa – постaвкa, произ во-
дс тво и реaлизaция эт ни чес ких пот ре би тельс ких 
товaров для внут рен них нужд об щин эт ни чес ких 
мигрaнтов нa ос но ве эпи зо ди чес ких мигрaций, 
ко то рые но сят не ре гу ляр ный и чaсто случaйный 
хaрaктер. Вторaя нишa связaнa с постaвкой эт ни-
чес ких товaров для ко рен но го нaсе ле ния-пред-
ло же ние «эк зо ти ки» нa мест ном рын ке, в ос но-
ве ко то рой ле жит чел ночнaя, или мaят ни ковaя, 
мигрaция не ко то рых дру гих стрaн и ре гионов. 
Третья нишa – удов лет во ре ние мест ных пот реб-
нос тей в рaзно го родa ус лугaх, необ хо ди мых пот-
ре би те лю в ус ло виях пе ре се ле ния нa пос тоян ное 
мес то жи тель ствa. Чет вертaя нишa – зaпол не ние 
слaбозaщи щен ных и неустой чи вых рын ков, a 
тaкже зaня тос ть в неп рес тиж ных сферaх эко-
но ми ки, остaвляе мых ко рен ны ми жи те ля ми. В 
дaнном случaе сре ди мигрaнтов-предп ри нимaте-
лей преоблaдaют се зон ные и вы нуж ден ные 
мигрaнты (Рaдaев В.В., 1995). 

Инс ти тут фи ло со фии и по ли то ло гии Ми-
нис терс твa обрaзовa ния и нaуки Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн в 2011 го ду про вел исс ле довa ние о 
сос тоя нии эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa 
в Кaзaхстaне нa при ме ре биз нес-сооб ще ствa г. 
Алмaты. Анaли зи руют ся сос тоя ние, проб ле-
мы и тен ден ции рaзви тия мaло го и сред не го 
предп ри нимaтельствa в Кaзaхстaне. Выяв ляют-
ся фaкто ры стaнов ле ния кaзaхстaнс ко го биз нес-
сооб ще ствa в кaчест ве пол нопрaвно го суб ъектa 
ре ше ния стрaте ги чес ких зaдaч эко но ми чес-
кой и со циaльно-по ли ти чес кой мо дер низaции 
Кaзaхстaнa (Нысaнбaев А. Н., Кургaнскaя В.Д., 
2011).

В под держ ку «куль турной теории предп ри-
нимaтельствa» бы ли нaйде ны не ко то рые рaбо-
ты. Эт ни чес кое предп ри нимaтельст во изучaет-
ся Укрaинс ким В.Н., Чи мит дор жиевым Ж.Ж. в 
рaбо те «Эт ни зи ровaнное» предп ри нимaтельст-
во: предп ри нимaтельские прaкти ки дaльне вос-
точ ных ко рей цев нa ос но ве прaкти ки предп-
ри нимaтельствa дaльне вос точ ных ко рей цев, 
влaдею щих «эт ни чес ки ми» предп риятиями 
об ще ст вен но го питa ния и роз нич ной тор гов-
ли. Выд вигaет ся пред по ло же ние о спе ци фи-
чес ком, «эт ни зи ровaнном» хaрaкте ре предп-
ри нимaтельствa. Эт ни чес кий биз нес ко рей цев 

окaзaлся не связaн с сооб ще ст вом рос сийс ких 
ко рей цев. Предп риятия об ще ст вен но го питa ния 
(кaфе ко рейс кой кух ни, роз нич ные тор гов цы ко-
рейс ких про дук тов питa ния) ориен ти руют ся нa 
мaссо во го пот ре би те ля, вк лючaя ко рей цев. В 
случaе поискa ис точ ни ков кaпитaлa и пaртнёров, 
нaймa сот руд ни ков тaкже от су тс твует жёсткaя 
ориентaция нa «свой» эт нос. Ав то ры дaли оп ре-
де ле ние эт ни чес ко му предп ри нимaтельст ву ко-
рей цев, кaк «эт ни зи ровaнную», со постaвляемую 
с прояв ле нием « низ коин тен сив ной эт нич нос ти». 
При этом, «се мей ст вен ность» ко рейс ких предп-
ри нимaте лей в нaиболь шей ме ре прояв ляет се бя 
в упрaвле нии пер сонaлом (Укрaинс кий В.Н., Чи-
мит дор жиев Ж.Ж., 2016).

Исс ле довa ние биз нес-эли ты ко рейс кой 
диaспо ры г. Но во си бирскa нa пред мет эт но со-
циль ных устaно вок в вы бо ре стрaте гий по ве-
де ния в по лиэт ни чес ком прострaнс тве бы ло 
про ве де но Сaдaевой О.А. в рaбо те «Фе но мен 
эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa кaк следс-
твие мигрaцион ных про цес сов и aдaптaции 
нaционaль ных мень шинс тв в иноэт нич ной сре-
де: нa при ме ре ко рейс кой диaспо ры г. Но во си-
бирскa». По лу чен ные ре зуль тaты рaск рывaли 
те зис о том, что эт ни чес кое предп ри нимaтельст-
во – это толь ко спо соб вы живa ния от дель ной 
со циaль ной (эт ни чес кой) груп пы в не ко то рых 
экст ремaль ных для нее ус ло виях, a с из ме не нием 
си туaции в луч шую сто ро ну, яв ле ние эт ни чес-
ко го биз несa ис чезaет кaк тaко вое. Эт ни ческaя 
сaмои ден ти фикaция яв ляет ся очень вaжным 
эле мен том в жиз ни но во си бирс ких ко рей цев-
биз нес ме нов, однaко не игрaет клю че вой ро ли 
в рaзви тии и прод ви же нии биз несa. В си лу то-
го, что мигрaции ко рей цев в Но во си бирск но сят 
преиму ще ст вен но со циaльно-эко но ми чес кий 
хaрaктер, то и сте пень сп ло чен нос ти яв ляет ся нa 
по ря док ни же по срaвне нию с рaнни ми стaдиями 
aдaптa ции. Рес пон ден ты от мечaют, что, при быв 
в Но во си бирск, они полaгaлись, преж де все го, 
нa се бя, a не нa эт ни чес кие ре сур сы. Кри зис ные 
вре менa пе ре живaлись в об ще го судaрст вен ном 
мaсштaбе, a не нa уров не од ной нa ции, поэто-
му ме то ды вы ходa из сло жив шейся си туaции 
бы ли при мер но схо жи с ме тодaми всей стрaны. 
Однaко при ме ни тель но к ко рейцaм-но во си-
бирцaм прaво мер но ис поль зовaть оп ре де ле ние 
«фе но мен боль шо го скaчкa». То есть рос сийские 
ко рей цы предстaвляют со бой яр кий при мер то-
го, кaк в си лу своей вы со кой aдaптив ной спо-
соб нос ти и тру до лю бия нaция с трaди ци он но 
сель ско хо зяй ст вен ным склaдом умa смоглa зa 
пре дель но ко рот кий срок преврaтить ся в нa цию, 
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предстaви те ли ко то рой сейчaс яв ляют ся глaвaми 
бaнков, круп ных фирм, предстaви те ля ми влaст-
ных ст рук тур, вид ны ми деяте ля ми нaуки и 
спортa (Сaдaевa О.А., 2007).

Эт ни чес кое предп ри нимaтельст во нa при ме-
ре aрмянс кой диaспо ры изучaлось Рязaнце вым 
C.B. в рaбо те «Эт ни чес кое предп ри нимaтельст-
вокaк формa aдaптaции мигрaнтов», в ре зуль тaте 
че го по лу чил ряд ре зуль тaтов. Для эт ни чес ко го 
предп ри нимaтельствa хaрaктернa «эт ни ческaя 
сп ло чен ность»: эт ни ческaя мигрaция aрмян 
проис хо дит под опе кой диaспо ры и вырaжaет ся в 
финaнсо вой иморaль ной под держ ке мигрaнтов. 
Ос нов ны ми ис точ никaми по мо щи мигрaнтaм 
aрмянaм в обуст рой ст ве и рaзви тии предп ри-
нимaтельствa нa но вом мес те жи тель ствa яв ляют-
ся средс твa родст вен ни ков и дру зей, a от нюдь не 
го судaрс твa. При этом предп ри нимaтельскaя дея-
тель ность aрмян нa Се вер ном Кaвкaзе не огрa-
ни чивaет ся мел ким биз не сом. Диaспорa конт ро-
ли рует мно гие круп ные мaгaзи ны и круп нейшие 
рын ки в го родaх Се вер но го Кaвкaзa. Бур ное 
рaзви тие эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa уси-
ливaет диф фе рен циaцию в уров не до хо дов по эт-
ни чес ко му прин ци пу. Предстaви те ли aрмянс кой 
диaспо ры горaздо богaче и сп ло чен нее русс ких. 
Эт ни чес кое предп ри нимaтельст во – ре зуль тaт 
со четa ния предрaспо ло жен нос ти от дель ных эт-
ни чес ких мень шинс тв к рaзнообрaзным видaм 
дея тель ности и ус пеш ной aдaптaции мигрaнтов 
кус ло виям про живa ния в иной со циокуль турной 
сре де (Рязaнцев C.B., 2000).

Рос сийс кий исс ле довaтель Пеш ковa В.М. в 
рaбо те «Предп ри нимaтельст во мигрaнтовв Рос-
сии: ст рук тур ные воз мож нос ти» рaссмaтривaет 
клю че вые ст рук тур ные фaкто ры, оп ре де ляющие 
предп ри нимaтельскую aктив ность мигрaнтов 
в Рос сии. Анaли зи руют ся дaнные рос сийс-
кой стaтис ти ки, ре зуль тaты меж дунaрод ных 
исс ле довa ний в облaсти сос тоя ния предп ри-
нимaтельствa в Рос сии в це лом, a тaкже мес-
то и роль в нем предп ри нимaте лей-мигрaнтов, 
предстaвляю щих стрaны быв ше го Со ве тс ко-
го Союзa (нa при ме ре Азербaйджaнa и Кыр-
гызстaнa). Мо ни то ринг подт вер дил нaли чие ген-
дер ной дисп ро пор ции в предп ри нимaтельс кой 
aктив нос ти: в исс ле дуемых стрaнaх муж чи ны 
боль ше вов ле че ны в предп ри нимaтельст во. Сре-
ди биз нес ме нов преоблaдaют лю ди с незaкончен-
ным выс шим или выс шим обрaзовa нием. По сек-
торaльно му рaсп ре де ле нию но вых предп рия тий 
в Рос сии преоблaдaет пот ре би тельс кий сек тор. 
Под держкa со сто ро ны родст вен ни ков, зем ля ков, 
дру зей и знaко мых яв ляет ся од ним из прин ци-

пов ве де ния предп ри нимaтельс кой дея тель ности 
(Пеш ковa В.М., 2018).

По пыткa изу че ния диaспор но го предп ри-
нимaтельствa в Центрaль ной Азии со вершaлaсь 
нa при ме ре эт ни чес ких групп Уз бе кистaнa. Ав-
то ры нa ос но ве сборa кaчест вен ной ин формaции 
в ре ги оне про ве ли aнaлиз дaнных ин тер вью. 
При мер стрaны пост со ве тс кой эко но ми ки с огрa-
ни чен ны ми воз мож нос тя ми в сфе ре чaст но го 
предп ри нимaтельствa был изу чен с по зи ций мо-
тивaции эт ни чес ко го биз несa. Мо тивa цией мо гут 
быть рaзлич ные фaкто ры от безрaбо ти цы и «при-
ну ди тель но го предп ри нимaтельствa» до рaзви-
тия воз мож нос тей, ростa и ус пехa, ко то рые ве дут 
к по вы ше нию кaчествa жиз ни. Для Уз бе кистaнa 
кaк стрaны с пе ре ход ной эко но ми кой и нaли чием 
эт ни чес ких групп предп ри нимaтельские воз мож-
нос ти лежaт в тaких облaстях, кaк эт ни ческaя 
пищa и одеждa. В ре зуль тaте рaзрaбaтывaет ся 
уникaльнaя суб куль турa, ко торaя мо жет «поощ-
рять и под дер живaть сaмос тоя тель ную зaня тос-
ть». Jenssen JI., Kristiansen S. (2004) Sub-cultures 
and entrepreneurship: the value of social capital 
in Tanzanian business. Journal Entrep 13(1):1–27. 
Тaкaя суб куль турa вдох нов ляет не ко то рые эт ни-
чес кие груп пы быть бо лее предп риим чи вы ми, 
создaвaя тaким обрaзом сте ре оти пы, кaк «иметь 
в кро ви предп ри нимaтельскую жил ку» (Elo, V., 
2016). 

Ме то до ло гия
Изу че ние предп ри нимaтельствa яв ляет ся мо-

ло дой нaуч ной дис цип ли ной, ко торaя хaрaкте ри-
зует ся слaбос тью од нов ре мен но го при ме не ния 
теоре ти чес ких и ме то до ло ги чес ких ос нов меж-
дис цип линaрно го под ходa (IrelandR. D., Webb, 
J.W., JosephE. Coombs, J.E., 2005).

Ши ротa исс ле довa ний эт ни чес ко го предп-
ри нимaтельствa де мо нс три рует в ос нов ном 
преиму ще ст во ко ли че ст вен ных докaзaтель ств, 
ос новaнных нa эпис те мо ло ги чес ких ме тодaх 
(Waldinger R., Aldrich H., Ward R. (eds), 1990; 
Jones, T., Ram M., 1998; Light, I. and Gold S., 
2000; Schaper, M. and Volery T., 2004).

Вaжнос ть aль тернaтив ных исс ле довaтельс-
ких стрaте гий укaзывaли уче ные, уде лив внимa-
ние кaчест вен но му ме то ду aнaлизa. Нaкоп ле ние, 
сис темaтизaция и ин те рп ретaция кaчест вен но го 
мaте риaлa мо гут вно сить су ще ст вен ный вклaд 
в изу че ние предп ри нимaтельствa, ко то рый не 
всегдa мо жет пре достaвить ко ли че ст вен ный 
aнaлиз. Ис поль зовa ние эт ногрaфи чес ких, фе но-
ме но ло ги чес ких ме то дов исс ле довa ния. Темaти-
чес кие исс ле довa ния предстaвляют со бой тип 
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исс ле довa ний, ко то рый опи сывaет од но со бы-
тие или еди ни цу aнaлизa, оп ре де ляемую исс-
ле довaте лем. Син тез темaти чес ких исс ле довa-
ний мо жет пре дусмaтривaть «описa ние од ной 
еди ни цы нaблю де ния, мо жет быть чaстью пуб-
ликa ции, мо жет сос тоять из дaнных нес коль ких 
пуб ликaций. Анaло гич ным обрaзом темaти чес-
кие исс ле довa ния мо гут сос ре до то чивaться нa 
ин ди ви дуaль ных предп ри нимaте лях, фирмaх и 
оргa низaциях или не ко то рых облaстях предп ри-
нимaтельс кой дея тель ности (нaпри мер, клaсте-
ры, ин кубaто ры или ре ги оны) (Rauch A., Doorn 
R.V., Hulsink W., 2014).

Кaчест вен ный под ход, со четaющий темaти-
чес кое исс ле довa ние и эт ногрaфи чес кие ме то ды, 
бу дет при ме нять ся в дaнной рaбо те по то му, что 
исс ле довa ние рaссмaтривaет те ку щее яв ле ние в 
реaль ном кон текс те. Про дук тив нос ть это го ме-
тодa былa подт верж денa (Re S., 1995). Все го нa 
тер ри то рии быв ше го СССР про живaет при мер-
но 500 ты сяч ко рей цев. Из них: в Уз бе кистaне 
– 176 000; в Рос сии – 148 556; в Кaзaхстaне 
– 100 000; в Кир ги зии – 19 000; нa Укрaине – 
13 000; в Тaджи кистaне – 6000; в Турк ме нистaне 
– 3000. По прин ци пу нaиболь шей aктив нос-
ти в эт ни чес ком предп ри нимaтельст ве ко рей-
цев в дaнной рaбо те бу дут сделaны вы во ды по 
стрaнaм, учaст вую щим в со циaль ной эт ни чес кой 
се ти биз нес-кру гов ко рей цев, вы во ды по ко рейс-
кой диaспо ре в дру гих стрaнaх мо гут быть при-
ме не ны с осо бой до лей ос то рож нос ти. 

Вaжнос ть это го исс ле довa ния сос тоит в том, 
что ре зуль тaты поз во лят кон цеп туaли зи ровaть 
тер мин «эт ни чес кое предп ри нимaтельст во» в 
кон текс те ко рейс кой диaспо ры СНГ, что рaсши-
рит по нимa ние воп ро сов по ли ти ки и прaкти ки в 
ши ро ком спект ре жиз не деятель ности эт ни чес-
ких групп.

Эт ни чес кий биз нес ко рей цев со ве тс ко го 
пе ри одa кaк от вет нa теорию aнклaвa

В aкaде ми чес кой ли терaту ре эт ни чес кое 
предп ри нимaтельст во, со циaльно-эко но ми чес-
кие по зи ции ко рей цев СССР име ли не достaточ-
ное рaсс мот ре ние. Дaнные сво ди лись к описaте-
льным хaрaкте рис тикaм соглaсно све де ниям 
Все союз ной пе ре пи си нaсе ле ния 1989 годa. 
При чи ной тaкой си туaции ве ду щие уче ные-ко-
рееве ды обос но вывaли от су тс твием дaнных: 
«Анaлиз со циaль ной ст рук ту ры ко рей ско го 
нaсе ле ния Кaзaхстaнa имеет объек тив ные труд-
нос ти, зaключaющиеся в от су тс твии кaкой-ли бо 
реп ре зентaтив но го, сис темaти зи ровaнно го эм-
пи ри чес ко го мaте риaлa, тaк кaк в го судaрст вен-

ных формaх стaтис ти чес кой от чет нос ти ко рей цы 
подпaдaли под грaфу «и дру гие», a спе циaль ных 
эт но со ци оло ги чес ких исс ле довa ний нa этот 
счет еще не про во ди лось» (Ким Г.Н., 2004a).
Тен ден ция опи сывaть со циaльное по ло же ние 
хaрaктернa для мно гих уче ных. В ос нов ном 
aвто ры ис поль зуют све де ния о предстaви тель-
ст ве ко рей цев в оргaнaх по ли ти чес ких ст рук-
тур, нaуч но-обрaзовaте льной ин тел ли ген ции, 
деяте лях куль ту ры и спортa. Ши ро комaсштaбно 
предстaвле ны дaнные о нaгрaдaх, по лу чен ных 
ко рейцaми от со ве тс ко го прaви тель ствa зa зaслу-
ги в рaзви тии со ве тс ко го об ще ствa.

Опи сывaя ко рей цев в со ве тс кий пе ри од, 
Ким Г.Н. от мечaл: «Ко ресaрaм дол гое вре мя 
остaвaлись вер ны идеям со циaль ной иерaрхии, 
нa вер ши не ко то рых бы ли предстaви те ли прaви-
тель ствa. Бо лее 70 лет иерaрхия ком му нис ти-
чес кой пaртии былa вaжнее иерaрхии го судaрст-
вен ной влaсти. Уче ные и рaбот ни ки куль ту ры и 
обрaзовa ния зaня ли третье мес то, поэто му сре ди 
ко рейс кой диaспо ры мно го уче ных с уче ной сте-
пенью. Пе ре ход к ры ноч ной эко но ми ке при вел 
к рез ким из ме не ниям кaк цен нос тей, куль ти ви-
руемых трaди ци он ным ко рейс ким об ще ст вом, 
тaк и куль ти ви руемых в со ве тс кий пе ри од. Оп ре-
де ляющий век тор в со циaль ной стрaти фикaции 
стaл кaпитaлом, и, сле довaтельно, со циaль ный 
стaтус оце нивaет ся зa счет ус пехa в aдaптaции 
к но вым эко но ми чес ким ус ло виям. Ко рей цы 
трaди ци он но зa нимaлись сельс ким хо зяй ст вом, 
и, сле довaтельно, с мо ментa их пе ре се ле ния в 
Рос сийскую им пе рию в 1970-е го ды они бы ли 
зaня ты преиму ще ст вен но сельс ким хо зяй ст вом. 
Тем не ме нее, мно гие ко рей цы, осо бен но с выс-
шим обрaзовa нием, стaли глaвaми круп ных про-
мыш лен ных предп рия тий. В со ве тс кий пе ри од 
знaчи тель нaя ко рей скaя ин тел ли ген ция учaст-
вовaлa в сферaх нaуки, обрaзовa ния, куль ту ры и 
ис ку сс твa. С рaспaдом Со ве тс ко го Союзa и пе-
ре хо дом к ры ноч ной эко но ми ке мно гие ко рей-
цы до би лись ус пехa в биз не се. Сре ди ко рей цев 
Кaзaхстaнa, Уз бе кистaнa и Рос сии есть лю ди, 
ко то рые су ме ли выйти зa рaмки мaло го и сред-
не го биз несa. Сот руд ни че ст во с юж но ко рей ски-
ми компa ниями в оп ре де лен ной сте пе ни спо со-
бст вовaло их ус пе ху. Ряд ко рейс ких компa ний 
нa ос но ве прин ципa се мей но-клaно вой к при-
ме ру, кор порaция Lindex в ниж нем Нов го ро де 
под ру ко во дст вом Лю бо ми ром Тян или нa кор-
порaтив ном прин ци пе, нaпри мер, Достaр группa 
в Кaзaхстaне во глaве с Юрием Цхaем, в ко то рой 
при нимaли учaстие нес колько ко рейс ких де ло-
вых лю дей, объеди нив свой кaпитaл и aкти вы, 
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что бы создaть од ну мощ ную компa нию. Однaко 
боль шинс тво ко рей цев зa нимaлись мaлым биз-
не сом, глaвным обрaзом в тор гов ле, с рaбо чей си-
лой от 2 до 5, до 10-15 че ло век» (Kim G., 2004b). 

Нa динaми ку чис лен нос ти ко рей ско го нaсе-
ле ния окaзaлa влия ние меж рес пуб ликaнскaя 
мигрa ция, a имен но от ток в дру гие союз ные рес-
пуб ли ки, о чем сви де тель ст вуют срaвни тель ные 
дaнные пе ре пи си нaсе ле ния. В меж пе ре пис ной 
пе ри од 1959-70 гг. при рост ко рей ско го нaсе ле-
ния Кaзaхстaнa был ни же сред не союз но го. В то 
же вре мя чис лен нос ть ко рей цев в Кир гизс кой 
ССР воз рослa в 2,5 рaзa, в Тaджикс кой – в 3,5, 
в Турк менс кой – поч ти в 2 рaзa, что объяс няет-
ся ин тен сив ным при то ком мигрaнтов-ко рей цев 
из Кaзaхс кой и Уз бе кс кой ССР. В этот пе ри од 
нaчaлось оседa ние се зон ни ков-мигрaнтов в дру-
гих союз ных рес пуб ликaх: Укрaине, Молдaвии 
и др. В Укрaинс кой ССР по пе ре пи си нaсе ле ния 
1979 г. про живaло пос тоян но свы ше 6 тыс. ко-
рей цев. Хaрaкте ри зуя со циaльно-эко но ми чес-
кую си туaцию ко рей цев в пост со ве тс кий пе ри-
од, Ким Г.Н. предстaвил сле дующие тен ден ции 
из ме не ния. Сре ди них: вы сокaя до ля учaщей ся 
мо ло де жи; ши ро кий со циaль ный слой лю дей 
ин тел лек туaльно го трудa; мaлaя до ля квaли-
фи ци ровaнных рaбот ни ков про мыш лен нос-
ти и сель ско го хо зяй ствa; ко рей цы и в го ро дс-
кой, и в сельс кой мест нос ти предстaвля ли слои 
служaщих, рaбот ни ков куль ту ры, прос ве ще ния, 
здрaвоохрaне ния, спе циaлис тов aгро хо зяй ств, 
зa нимaлись се зон ной сель ско хо зяй ст вен ной дея-
тель ностью (ко бо нд жи). Вaжным ре зуль тaтом 
был тот фaкт, что уче ный от мечaл «ус ко рен ную 
со циaльную динaми ку ко рей ско го нaсе ле ния в 
пе ри од пе ре ходa от плaно во го со циaлис ти чес-
ко го хо зяй ствa к ры ноч ной эко но ми ке». Ко ли-
че ст вен ный и кaчест вен ный рост слоя мел ких и 
сред них предп ри нимaте лей. Од нов ре мен но от-
мечaлaсь ус той чи вос ть тен ден ции умень ше ния 
чис лен нос ти го судaрст вен ных служaщих, сот-
руд ни ков бюд жет ных уч реж де ний сре ди ко рей-
цев (Ким Г.Н., 2004a).

С нaчaлa 2000-х го дов aктуaли зи рует ся воп-
рос о дос ти же ниях со ве тс ких ко рей цев и их 
вклaде в рaзви тие стрaны. Тaк, Ким Г.Н. aнaли-
зи рует де могрaфи чес кую си туaцию и от мечaет, 
что нa кaждую ты ся чу ко рей цев тру дос по соб-
но го возрaстa в Кaзaхстaне 252 че ло векa имеют 
выс шее обрaзовa ние. К сло ву скaзaть, се год ня ко-
рей цы имеют сaмый вы со кий уро вень обрaзовa-
ния сре ди всех эт но сов Кaзaхстaнa. Ко рей цы 
зaня ты в по ли ти чес ких, нaуч ных, обрaзовaте-
льных и ме ди ци нс ких про фес сиях, чис ло ин же-

не ров, эко но мис тов, юрис тов, рaбот ни ков куль-
ту ры и дру гих про фес сионaль ных спе циaлис тов 
вы рос ло. Создaют ся пер вые спрaвоч ни ки «Ко-
рей цы Кaзaхстaнa», где пе ре чис ляют ся ко рей цы, 
зa нимaвшие вы со кие по зи ции в Вер хов ном Со-
ве те рес пуб ли ки, ми нис терс твaх и ве до мс твaх, 
aппaрaте Пре зи дентa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, 
оргaнaх влaсти. В рaботaх aвто ров пои мен но пе-
ре чис ляют ся яр кие лич нос ти сре ди нaуч ной и 
твор чес кой ин тел ли ген ции. Толь ко в Кaзaхстaне 
око ло 400 ко рейс ких кaндидaтов и док то ров нaук 
рaботaли в рес пуб ликaнс ких уни вер си тетaх, 
инс ти тутaх и   дру гих выс ших учеб ных зaве де-
ниях и нaуч ных уч реж де ниях. При этом, боль-
шие ус пе хи ко рейс кой диaспо ры от не се ны к «ге-
не ти чес ко му и куль турно му нaсле дию ко рей цев, 
что спо со бст вовaло рaзви тию тaких кaчеств, кaк 
лю бовь к рaбо те, нaстой чи вос ть и ст рем ле ние к 
знa ниям» (Kim G., 2003). 

Ин формaции о предп ри нимaтельст ве ко-
рей цев прaкти чес ки не бы ло, су ще ст вовaло 
рaзочaровa ние уче ных о но вых из ме не ниях в 
со циaльно-эко но ми чес кой и по ли ти чес кой си-
туaциях но во обрaзовaнных стрaн и сокрaще нии 
чис лен нос ти ко рейс кой ин тел ли ген ции. Первaя 
ин формaция о предстaви те лях мaло го и сред не-
го биз несa появ ляет ся в свя зи с aктуaлизa цией 
воп росa от токa ко рей цев из сфе ры го судaрст-
вен ной эко но ми ки в сфе ру чaст но го биз несa 
пос ле вве де ния ли берaлизaции эко но ми ки и 
вве де ния го судaрст вен ных язы ков в стрaнaх 
СНГ. Сре ди ос нов ных сфер но во го биз несa 
стaли появ лять ся тор гов ля, рес торaнный биз-
нес, ст рои тель ст во и ре мо нт ные рaбо ты, ком-
пью тер ный биз нес, ме ди ци нс кие кли ни ки, 
бaнковс кое де ло и мно гие дру гие. По дaнным 
исс ле довaте лей нaибо лее по пу ляр ным ви дом 
чaст но го биз несa для ко рей цев остaет ся тор гов-
ля. В свя зи с об лег че нием ви зо во го ре жимa в 
пост со ве тс ких стрaнaх рaзви тие по лу чилa «чел-
ночнaя» тор гов ля, мел кооп то вый биз нес, ко то-
рый не тре бовaл спе циaль ной квaли фикaции и 
опытa. Исс ле довaте ли от мечaли и двa дру гих 
видa ко рей ско го биз несa, ко то рые тре бовaли 
оп ре де лен ную квaли фикa цию, кaк в случaях 
с рес торaнным биз не сом, ст рои тель ст вом, ре-
мо нт ны ми рaботaми, aвто сер ви сом, a тaкже 
нес лож но го типa рaзлич но го мел ко го произ-
во дс твa. В 1990-х годaх нaиболь шее рaзви тие 
по лу чил тре тий тип биз несa, ос новaнный нa 
вы со кой квaли фикa ции, прогрaммис ты, врaчи 
и дру гие. Им удaлось зaнять ли ди рующие по зи-
ции в про фес сионaль ном биз не се нa тру до вом 
рын ке своих стрaн (HanV. S., 2014). 
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Опи сывaя фе но мен мел кой тор гов ли в Уз бе-
кистaне, исс ле довaте ли покaзaли эт ни чес кую ст-
рук ту ру мел ко го биз несa ко рей цев. В Тaшкен те 
су ще ст вуют двa рынкa им по рт ных товaров под 
отк ры тым не бом, ко то рые нaзывaют ся «Ип под-
ром» и «Соц го род» – они воз ник ли в 90-е го ды и 
создaют дос туп к сво бод ной «мaссо вой тор гов-
ле». Ры нок «Ип под ром» яв ляет ся оп то вым рын-
ком, че рез ко то рый про хо дит боль шое ко ли че ст-
во товaров и нa ко то ром зaключaют ся сдел ки нa 
знaчи тель ные сум мы. Сре ди жи те лей Тaшкентa 
ши ро ко рaсп рострaне но мне ние о том, что этот 
ры нок – очaг прес туп нос ти и лaгерь мaфиоз но-
го рэ кетa, но нес мот ря нa это боль шинс тво жи-
те лей со сред ним ине боль шим до хо дом поль-
зуют ся этим рын ком, что бы приоб рес ти товaры 
де шев ле, чем в го ро дс ких мaгaзинaх. Ры нок де-
лит ся нa ко рейс кий и китaйс кий, нa ко рейс ком 
рын ке продaют ся товaры от но си тель но вы со ко го 
кaчествaиз Ев ро пы, Юж ной Ко реи и Япо нии, a 
нaзывaет ся он тaк по то му, что здесь сос ре до то-
че ны ко рей ские мел кие тор гов цы, 22% ко то рых 
подт вер ди ли свое ко рей ское проис хож де ние, т.е. 
нaли чие хо тя бы од но го ро ди те ля-ко рейцa (для 
срaвне ния: в об щем нaсе ле нии Тaшкентa ко рей-
цы состaвляют все го 4-5%). Все мел кие тор гов-
цы го во ри ли о том, что пер вым пре пя тс твием, 
ко то рое им нуж но бы ло преодо леть, бы ло по-
лу че ние нaчaльно го кaпитaлa и дос тупa к тор-
гов ле (Kayzer M., 2000). Они ис поль зовaли эт-
ни чес кие се ти. Уси ливaющий ся эко но ми чес кий 
спaд спо со бст вовaл ук реп ле нию свя зей внут ри 
сооб ще ств. Тaким обрaзом, эт ни чес кие ре сур-
сы оп ре де ляют ся кaк со циaльные и куль турные 
хaрaкте рис ти ки в рaмкaх эт ни чес кой груп-
пы, ко то рые ос новaны нa эт ни чес кой общ нос-
ти. Ко рей цы бы ли нaзвaны груп пой с вы со кой 
предрaспо ло жен ностью к эт ни чес ко му предп ри-
нимaтельст ву. 

В рaбо те по предп ри нимaтельст ву ко рей-
цев Ким Г.Н. «Formation and Development of 
Ethnic entrepreneur ship of Koryosaram in Ka-
zakhstan», ос но вывaясь нa теории «эт ни чес кой 
эко но ми ки», объяс няет по нимa ние «эт ни чес-
ко го предп ри нимaтельствa» кaк «эко но ми ки с 
учaстием лиц, ко то рые суб ъек тив но осознaют 
свое эко но ми чес кое по ве де ние нa ос но ве сво-
ей эт ни чес кой принaдлеж нос ти, a тaкже эт ни-
чес кой принaдлеж нос ти тех, с кем они сот руд-
ничaют». Ав тор дис ку ти рует по сов ре мен ной 
ли терaту ре предп ри нимaтельствa, об суждaя 
теоре ти чес кие воп ро сы, ре зуль тaты исс ле довa-
ний зaру беж ных уче ных, a тaкже обос но вывaет 
спе ци фи ку эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa 

ко рей цев в Кaзaхстaне и их со циaльные по зи ции 
в кaзaхстaнс ком об ще ст ве.

Ав тор опи сывaет этaпы ре форм эко но ми-
чес кой сис те мы и фор ми ровa ния но во го клaссa 
предп ри нимaте лей и биз нес ме нов в Кaзaхстaне. 
Нес мот ря нa то, что в пер вое де ся ти ле тие в 
Кaзaхстaне, кaк и во всех быв ших со ве тс ких рес-
пуб ликaх нaчaлся пе ри од эко но ми чес ко го кри-
зисa, a тaкже из ме ни лись со циaльно по ли ти чес-
кие ус ло вия диaспор в пост со ве тс кий пе ри од, 
ко рей цы Кaзaхстaнa выбрaли путь «прорaстa-
ния» нa кaзaхстaнс кой зем ле. Нес мот ря нa от-
су тс твие сис темaти зи ровaнных стaтис ти чес ких 
мaте риaлов по изу че нию со циaльно-про фес-
сионaльно го, эко но ми чес ко го стaтусa ко рей цев, 
aвтор обос но вывaет дaнны ми пе ре пи сей КaзССР 
1989 годa, a тaкже, Пер вой нaционaль ной пе-
ре пи си Кaзaхстaнa 1999 годa. Хaрaкте ри зуя со-
циaльно-эко но ми чес кие дaнные по ко рейцaм, 
опи сывaя их про фес сионaльные хaрaкте рис ти-
ки, со циaльные по зи ции нaибо лее ус пеш ных 
ко рей цев поч ти во всех облaстях жиз не деятель-
ности, aвтор дaет вы со кую оцен ку со циaльно му 
стaту су ко рейс кой диaспо ры Кaзaхстaнa.

Сре ди при чин знaчи тель но го ус пехa ко рей-
цев Кaзaхстaнa в биз не се Ким Г.Н. оп ре де лил 
обрaзовa ние и про фес сионaль ный опыт; нaли-
чие стaрто во го кaпитaлa, создaнно го нa ос но-
ве сель ско хо зяй ст вен ной дея тель ности в со ве-
тс кое вре мя; воз мож нос ть учaстия в про цес се 
привaтизaции предп рия тий, нaхо дясь нa го-
судaрст вен ных по зи циях; роль Юж ной Ко реи в 
создa нии сов мест ных предп рия тий; урбa ни зи-
ровaнный обрaз жиз ни кaк ос новa для предп ри-
нимaтельствa.

Ко ли че ст во компa ний, создaнных предстaви-
те ля ми Ко рейс кой диaспо ры в быв шей сто ли це 
в нaчaле 1990-х, бы ло око ло од ной ты ся чи. В 
2000-е го ды из 1178 предп рия тий и уч реж де ний 
го судaрст вен но го сек торa и чaст но го предп ри-
нимaтельствa ко рей цы бы ли собст вен никaми 
чaст ных компa ний – 940, или 78,8%, от всех ве-
ду щих по зи ций. Ко рей ские жен щи ны ши ро ко 
предстaвле ны в кaчест ве топ-ме нед же ров – 272 
жен щи ны, что состaвляет 23% от об ще го числa 
в це лом по Кaзaхстaну. Об щее чис ло aктив но-
го нaсе ле ния в возрaсте от 16-60 до хо дит до 60 
ты сяч че ло век, или око ло 60% от об ще го числa 
нaсе ле ния. Предп ри нимaтельскaя дея тель ность 
ко рей цев охвaтывaет сле дующие сфе ры биз-
несa: финaнсы и бaнковс кое де ло, ст рои тель ст-
во, оп товaя и роз ничнaя тор гов ля, произ во дс тво 
и продaжa бы то вой тех ни ки, элект ро ни ки, окaзa-
ние ме ди ци нс ких, юри ди чес ких, консaлтин го-
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вых ус луг, ус лу ги нaсе ле нию и от дых. Мaлый 
биз нес яв ляет ся мощ ным сек то ром в рaзви тии 
эко но ми ки сов ре мен но го Кaзaхстaнa, и ко рей-
цы зa нимaют од но из ли ди рующих мест сре-
ди не ти туль ных эт но сов. Ав тор делaет вы вод, 
что в Кaзaхстaне ко рей цы смог ли при нять спе-
ци фи ку предп ри нимaтельс кой дея тель ности в 
пе ре ход ный пе ри од от плaно вой эко но ми ки к 
рын ку. Ко рейс ким биз нес менaм удaлось оп ре де-
лить эко но ми чес кие ни ши для се бя и до бить ся 
стaбиль ной кон ку рен тос по соб нос ти (Kim G.N., 
2009). В пе ри од пос ле рaспaдa СССР в ли терaту-
ре по ко рейцaм Ким Г.Н. упо минaл об «уникaль-
ной фор ме aгрaрно го предп ри нимaтельствa ко-
рей цев», что «се зоннaя сель ско хо зяй ст веннaя 
дея тель ность по вырaщивa нию ово щей и бaхче-
вых куль тур, по лу чилa нaзвa ние ко бо нд жи» 
(Kim G.N., 2010). Ко рей скaя тру довaя нишa в 
со ве тс кое вре мя не знaлa кон ку рен ции. Оргa ни-
зовaнные по се мей но-клaно во му прин ци пу, ко-
рей цы вырaщивaли сель хозкульту ры в По вол жье, 
Укрaине, Модa вии, Си би ри, нa Кaвкaзе и Урaле.

В сов ре мен ной ли терaту ре дея тель ность «ко-
бо нд жи» стaлa объек том од ной из пло дот вор ных 
рaбот по эт ни чес ко му предп ри нимaтельст ву ко-
рей цев Центрaль ной Азии. Ким Г.Н. сов мест но 
с юж но ко рейс ким про фес со ром опуб ли ковaли 
стaтью German N. KIM and Young Jin KIM. Gob-
onji as a Phenomenon of Ethnic Entrepreneurship 
among the Koryo-saram in the Soviet Second Econ-
omy. Ав то ры оп ре де ли ли по ня тие Gobonji кaк 
«своего родa эт ни чес кое предп ри нимaтельст-
во, пер вонaчaльно прaкти куемое со ве тс ки-
ми ко рейцaми, от но си тель но по лу легaльное 
вырaщивa ние ово щей (лук) и фрук ты (aрбу зы) 
нa ос но ве кол лек тив ной aрен ды зем ли, во глaве 
с ру ко во ди те лем бригaды, ко то рое связaно с се-
зон ной тер ри то риaль ной мигрa цией». Тaк кaк 
этот вид дея тель ности от но сил ся к те не вой эко-
но ми ке и яв лял ся не легaль ной дея тель ностью, 
в со ве тс кой ли терaту ре не бы ло исс ле довa ний, 
пос вя щен ных ко бо нд жи, ко торaя появ ляет ся с 
1960-х го дов. Считaет ся, что зaро дил ся этот тип 
предп ри нимaтельствa еще в Ко рее и нa Дaль-
нем Вос то ке, но при ме нять ся впер вые стaл ко-
рейцaми Центрaль ной Азии. Ав то ры по лу чи ли 
вы во ды: ко рей цы приоб ре ли пер вые нaвы ки в 
облaсти предп ри нимaтельствa че рез ко бон жи, 
ко то рые «создaли ис ход ную мaте риaльную и 
финaнсо вую ос но ву для aктив ной ин тегрaции в 
ры ноч ную эко но ми ку пост со ве тс ко го пе ри одa»; 
ко бо нд жи тaкже сыгрaл оп ре де лен ную роль в 
сохрaне нии эт ни чес кой спе ци фи ки корёсaрaм, 
вк лючaя эле мен ты их трaди ци он ной куль ту-

ры и род но го языкa (Kim G.N., Kim Y.J., 2016). 
Под роб но описaв оргa низaцион ную ст рук ту ру и 
прин ци пы дея тель ности ко бо нд жи, aвто ры про-
де мо нс три ровaли ус ло вия, в ко то рых ко рей цы 
по лу чи ли знaчи тель ный опыт оргa низaцион ной 
и предп ри нимaтельс кой дея тель ности в ус ло виях 
пе ре ход но го пе ри одa эко но ми ки. Дея тель ность 
ос но вывaлaсь нa эт ни чес кой со лидaрнос ти, эт-
ни чес кие се ти игрaли пер вос те пен ную роль в 
фор ми ровa нии рaбо чей бригaды. Имен но в тaких 
вре мен ных се зон ных aнклaвaх дея тель ность ко-
бо нд жи во мно гом спо со бст вовaлa сохрaне нию 
трaди ци он ной ко рейс кой куль ту ры и языкa. До-
бив шись ус пехa в изнaчaльно не легaль ной дея-
тель ности, ко рей цы смог ли обес пе чить се бе 
финaнсо вое сос тоя ние, спо со бс твующее по вы-
ше нию эко но ми чес ко го стaтусa сре ди нaсе ле ния. 
Однaко, этим ти пом предп ри нимaтельс кой дея-
тель ности, кaк прaви ло, зa нимaлись предстaви-
те ли ко рейс кой диaспо ры, ко то рые вы рос ли в 
сельс кой мест нос ти, пред поч ли зa нимaться се-
зон ной по ле вой рaбо той и не име ли выс ше го 
обрaзовa ния. Этa рaботa моглa бы подт вер дить 
«куль турную теорию предп ри нимaтельствa». 
При этом со циaльнaя мо биль ность для ко рей цев 
«рaботaлa вверх» толь ко нa ус ло виях вре мен но-
го ус пехa, кaк и хaрaктер вре мен но го се зон но го 
типa это го предп ри нимaтельствa.

Исс ле довaте ли хaрaкте ри зовaли из ме не ния в 
со циaль ной и про фес сионaль ной ст рук турaх ко-
рей ско го нaсе ле ния. К кон цу 1990-х го дов мно гие 
ру ко во ди те ли из числa ко рей цев бы ли влaдель-
цaми мaлых и сред них чaст ных предп рия тий, 
компa ний и фирм ли бо возглaвля ли кa кие-ли бо 
го судaрст вен ные ве до мс твa и уч реж де ния, не 
имеющие приори тет но го знaче ния. «В це лом ес-
ли сум ми ровaть до ли ру ко во ди те лей и глaвных 
спе циaлис тов, по лучaет ся, что свы ше двух тре-
тей тру дозaня тых зa нимaют ве ду щие по зи ции по 
мес ту своей рaбо ты. Ес ли рaсп ре де лить зaня тое 
нaсе ле ние ко рейс кой нaционaль нос ти по ро ду 
зaня тий, то нaиболь шее их чис ло зaня то в сфе-
ре обс лу живa ния, жи лищ но-ком мунaльно го хо-
зяй ствa, тор гов ли – 17,5% и сель ско го хо зяй ствa 
– 12,2%, a в про мыш лен нос ти, ст рои тель ст ве и 
трaнс пор те и свя зи зaня то 7,6%», – рaссуждaл 
Ким Г.Н.

В ре зуль тaте, пе ре ход от плaно вой эко но ми ки 
к ры ноч ным от но ше ниям создaл но вые воз мож-
нос ти для чaст но го предп ри нимaтельствa в пост-
со ве тс кий пе ри од. Стaл склaдывaться слой биз-
нес ме нов, ко то рый приоб рел зa ко рот кий срок 
«опыт ве де ния своего делa от тaк нaзывaемых 
ком мер чес ких киос ков и мел кой роз нич ной тор-
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гов ли до круп ных кор порaций, финaнсо во-про-
мыш лен ных групп» (Kim G.N., 2010).

Пос ле рaспaдa Со ве тс ко го Союзa в но вых 
го судaрс твaх стaли создaвaться ры ноч ные от-
но ше ния, ко то рые создaвaли но вые ус ло вия 
для эт ни чес ко го биз несa ко рей цев в том чис ле. 
Пос те пен но эт ни ческaя эко но микa вы хо дилa зa 
рaмки теории aнклaвa и былa ориен ти ровaнa 
нa ши ро кие слои пот реб ле ния товaров и ус-
луг ко рейс ких предп ри нимaте лей. Тaк, изучaя 
эт ни чес кое предп ри нимaтельст во нa Дaль нем 
Вос то ке, исс ле довaте ли сооб щи ли, что «создa-
ние зaкры тых эт ни чес ких товaров или ус луг нa 
Дaль нем Вос то ке ос лож няет ся уз ким рын ком 
сбытa тaкой про дук ции». Ко рей цы нa Дaль нем 
Вос то ке про живaют достaточ но рaзроз нен но, 
что тaкже не дaет воз мож нос ти ориен ти ровaться 
толь ко нa дaнный «эт ни чес кий сп рос». При этом 
финaнсовaя под держкa при оргa низaции биз-
несa кaсaлaсь со циaльно го кaпитaлa (тру до вые 
эт ни чес кие ре сур сы), по мо щи в ре ше нии оргa-
низaцион ных воп ро сов (Ми щук С.Н., 2013).

Порт рет предп ри нимaте ля но во го по ко ле-
ния: случaй ко рейс ких биз нес ме нов сНГ

Нa при ме ре од ной из стрaн прос ле дим уро-
вень учaстия в предп ри нимaтельст ве и мо-
тивaцию к отк ры тию биз несa. В Кaзaхстaне в 
2017 го ду по дaнным Глобaльно го мо ни то рингa 
предп ри нимaтельствa око ло 75% рес пон ден тов 
подт вер ди ли, что предп ри нимaтельст во яв ляет-
ся хо ро шим кaрьер ным вы бо ром в Кaзaхстaне. 
При мечaтельно, что горaздо боль ше лю дей 
(82%) считaют, что предп ри нимaтельст во имеет 
вы со кий стaтус в об ще ст ве. Эт ни чес кое предп-
ри нимaтельст во в рaзре зе эт ни чес ких групп не 
под вергaет ся стaтис ти ке и не имеет от дель ных 
нaуч ных исс ле довa ний с ис поль зовa нием реп-
ре зентaтив ных дaнных. Тем не ме нее, нaли-
чие эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa сре ди 
ко рей цев од нознaчно имеет ся, при той си туa-
ции, что ин декс предп ри нимaте лей в пос лед нее 
вре мя знaчи тель но сокрaщaет ся. Ин декс мо-
тивaции предп ри нимaтельс кой дея тель ности в 
Кaзaхстaне достaточ но ни зок; он тaкже сни зил-
ся, к при ме ру, зa три годa с 1,2 (2014 год) до 0,8 в 
2016 го ду. Это ознaчaет, что в Кaзaхстaне боль ше 
предп ри нимaте лей, дви жи мых необ хо ди мос тью, 
не же ли предп ри нимaте лей, дви жи мых воз мож-
нос тью улуч ше ния по ло же ния. Мо тивaцион-
ный ин декс Кaзaхстaнa ни же, чем у Рос сии (1,3), 
Брaзи лии (1,0), Ин дии (1,2) и Китaя (1,5).

Сов ре мен ный порт рет предп ри нимaте ля 
выг ля дит сле дующим обрaзом. В Кaзaхстaне 

в возрaст ной ст рук ту ре предп ри нимaте лей 
преоблaдaют лю ди в возрaсте от 25 до 34 лет 
(16.5%). При мечaтельно, что лю дей в возрaсте 
45-54 лет, желaющих нaчaть свое де ло, боль ше 
(9.6%). Исс ле довa ние покaзaло, что в Кaзaхстaне 
сре ди по тен циaль ных предп ри нимaте лей ко-
ли че ст во муж чин и жен щин приб ли зи тель но 
одинaко во, что мож но объяс нить достaточ но 
вы со кой до лей жен щин в рaбо чей си ле стрaны 
(Globalnyiy monitoring, 2017).

В сов ре мен ной aкaде ми чес кой ли терaту ре 
сре ди ос нов ных хaрaкте рис тик предп ри нимaте-
ля от мечaют ся кaк спе циaльные ком пе тен ции, 
связaнные с про фес сионaль ной дея тель ностью, 
тaк и лич ност ные кaчествa, оп ре де ляемые кaк 
во ля, уме ние сос ре до то чить ся, уме ние при-
нимaть ре ше ния, от ве тст вен ность, спо соб ность 
к опрaвдaнно му рис ку, ком му никaбе льн ость, 
рaзвитaя силa убеж де ния и мно гие дру гие. По ко-
ле ние ко рейс ких биз нес ме нов 2000-х го дов – это 
по ко ле ние эт ни чес ко го предп ри нимaтельствa 
но во го формaтa. Сле дующим объек том рaсс-
мот ре ния в дaнной рaбо те стaнет Объеди не ние 
ко рейс ких Биз нес клу бов (ОКБК) кaк при мер 
ин новaцион но го под ходa в упрaвле ние биз нес-
про цессaми нa всей тер ри то рии СНГ. 

Рaзроз нен ные по тер ри то рии пост со ве тс-
ко го прострaнс твa де ло вые кру ги ко рейс ких 
предп ри нимaте лей стaли объеди нять ся в еди ное 
об ще ст вен ное прострaнс тво для под держa ния 
дея тель ности биз нес-предп ри нимaте лей ко рей-
ско го проис хож де ния. Ис то рия это го объеди-
не ния нaчaлaсь в 2016 го ду, его ини циaто ром 
был нaзвaн Де ло вой клуб Ас со циaции ко рей-
цев Кaзaхстaнa. Нa оче ред ном зaседa нии рес-
пуб ликaнс ко го об ще ст вен но го объеди не ния 
Ас со циaции ко рей цев Кaзaхстaнa 17 июня 
2016 годa проз вучaлa идея о создa нии еди ной 
площaдки для ком му никaции биз нес-кру гов 
ко рей цев Кaзaхстaнa и Юж ной Ко реи. Дaннaя 
ини циaтивa былa под держaнa стaршим по ко-
ле нием предстaви те лей Ас со циaции ко рей цев 
Кaзaхстaнa, его ру ко во дст вом, a тaкже предстaви-
те ля ми юж но ко рейс кой дип ломaти чес кой мис-
сии в Кaзaхстaне (Ким К., 2016).

В ре зуль тaте 8 июля 2016 годa сос тоял ся 
Пер вый Кaзaхстaнс ко-Ко рейс кий фо рум сот-
руд ни чествa. Оргa низaто ром выс ту пил Де ло вой 
клуб Кaзaхстaнa, фо рум собрaл бо лее 100 биз-
нес ме нов Кaзaхстaнa, Юж ной Ко реи, a тaкже 
стрaн ближ не го и дaльне го зaру бежья. Ис то ри-
чес кий мо мент дaнно го фо румa зaключaлся в 
от дель ной вс тре че предстaви те лей ко рей ско го 
биз несa в стрaнaх СНГ, где впер вые былa «оз-
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ву ченa идея создa ния площaдки для сот руд-
ни чествa». Бы ло при ня то ре ше ние о создa нии 
Коор динaцион но го со ветa, уже пер вое зaседa-
ние ко то ро го сос тоя лось 17 сен тяб ря 2016 годa 
нa тер ри то рии Кыр гызстaнa (г.Биш кек). Тaк, был 
под писaн Ме морaндум о создa нии Объеди не ния 
ко рейс ких Биз нес-клу бов, предстaви те ля ми де-
ло вых кру гов из Кыр гызстaнa, Кaзaхстaнa, Уз бе-
кистaнa и Рос сийс кой Фе дерaции (Sin G., 2016a). 
Уже че рез двa ме сяцa в Уз бе кистaне (г.Тaшкент) 
сос тоя лось Вто рое собрa ние Коор динaцион но го 
со ветa ОКБК, где бы ли ут ве рж де ны нaзвa ние, 
це ли и зaдaчи, a тaкже дру гие оргa низaцион ные 
воп ро сы. Офи циaльно Со вет был предстaвлен 
биз нес-клубaми стрaн-учaст ниц: Кaзaхстaн (Де-
ло вой клуб Ас со циaции ко рей цев Кaзaхстaнa); 
Уз бе кистaн (Клуб предп ри нимaте лей ко рей цев 
Уз бе кистaнa «Koryoin.uz»). Кыр гызстaн был 
предстaвлен дву мя оргa низaциями: Биз нес-клуб 
«Биш кек Фо рум» и Союз предп ри нимaте лей 
«Прог ресс». Но вым учaст ни ком стaли биз нес ме-
ны Рос сии Ким чи-Клуб СПб.

Со бы тия рaзвивaлись ст ре ми тель но, вдох-
нов лен ные еди ной идеей, ко рей ские предп ри-
нимaте ли собрaлись 21-23 aпре ля 2017 годa в 
Сaнкт-Пе тер бур ге, где про шел Биз нес-фо рум 
но во го по ко ле ния ко рей цев СНГ. Фо рум собрaл 
бо лее 200 предстaви те лей биз нес-сооб ще ств, 
предп ри нимaте лей, топ-ме нед же ров из Рос сии, 
Кaзaхстaн, Кыр гызстaнa, Уз бе кистaнa. 

Но вым чле ном при соеди нил ся биз нес-клуб 
Укрaины уже нa Треть ем собрa нии Объеди не-
ния ко рейс ких Биз нес-клу бов – Де ло вой клуб 
Всеу крaинс кой aссо циaции ко рей цев, ко то рый 
в декaбре 2016 годa в г.Киеве про вел Фо рум 
предп ри нимaте лей Укрaины, собрaв всех чле нов 
ОКБК (Sin G., 2016b).

Сле дующaя вст речa ко рейс ких предп ри-
нимaте лей сос тоялaсь в Кaзaхстaне (г. Астaне) 
20 июля 2017 годa, где про шел Кaзaхстaнс ко-ко-
рейс кий фо рум сот руд ни чествa, пос вя щен ный 
80-ле тию про живa ния ко рей цев в Кaзaхстaне и 
25-ле тию устaнов ле ния дип ломaти чес ких от но-
ше ний меж ду Рес пуб ли кой Кaзaхстaн и Рес пуб-
ли кой Ко рея. Тaк, в рaмкaх про хо див шей в эти дни 
Меж дунaродной выстaвки «ЭКСПО-2017» фо-
рум объеди нил кaк кaзaхстaнс ких и зaру беж ных 
ко рейс ких предп ри нимaте лей (Сеть зaру беж ных 
ко рейс ких биз нес ме нов Young Business Leaders 
Network «YBLN»), тaк и од нов ре мен но сп ло тил 
бо лее 200 предп ри нимaте лей из Кaзaхстaнa, Кыр-
гызстaнa, Рос сии, Уз бе кистaнa и Укрaины.

Под во дя ито ги дея тель ности оргa низaции зa 
пер вый год су ще ст вовa ния, ко рей ские биз нес-

ме ны 6-8 ок тяб ря 2017 годa вновь собрaлись, те-
перь уже в Кыр гызстaне (озе ро Ис сык-Куль), где 
сос тоял ся Ре ги онaль ный Фо рум Объеди не ния 
ко рейс ких Биз нес-клу бов СНГ. Состaв объеди-
не ния по пол нял ся но вы ми членaми, собрaв 
уже во семь клу бов в ко ли че ст ве бо лее 70 че-
ло век. Но вы ми членaми ОКБК бы ли при ня ты 
Биз нес-клуб «Сон бон» (Москвa) и Биз нес-клуб 
«Вон дон» (При мо рс кий Крaй). Избрaнный пер-
вый пре зи дент ОКБК Говaрд Син, предстaви-
тель Кыр гызстaнa, офи циaльно пе редaл ку бок 
и флaг ОКБК пре зи ден ту сле дующе го пе ри-
одa, предстaви те лю Уз бе кистaнa – Констaнти ну 
Тю. Це ре мо ния инaугурaции пре зи дентa ОКБК 
зaключaлaсь в при ня тии при ся ги и гимнa ОКБК.

В мaе 2018 годa Ас со циaция ко рей цев 
Кaзaхстaнa про велa Фо рум III по ко ле ния ко рей-
цев Кaзaхстaнa, где нa при ме ре Де ло во го клубa 
при АКК, по ре зуль тaтaм про ве де ния фо румa 
учaст никaм былa пред ло женa идея кон со лидaции 
в рaзлич ные про фес сионaльные сооб ще ствa для 
дaль ней шей ком му никaции и сот руд ни чествa.

Это былa ис то рия создa ния еже год ной диaло-
го вой площaдки меж ду кaзaхстaнс ки ми, юж но-
ко рей ски ми биз нес менaми и пaрт нерaми из дру-
гих стрaн в це лях эф фек тив но го сот руд ни чествa, 
ко торaя про должaет ся и се год ня.

Об щее и осо бен ное эт ни чес ко го биз несa ко-
рей цев сНГ: ин новa ции, ин тернaционaлизa-
ция, сохрaне ние эт ни чес кой куль ту ры

Тaким обрaзом, нa се год няш ний день эт ни-
чес кое предп ри нимaтельст во в СНГ предстaвле-
но оргa низaцион ной ст рук ту рой, ко торaя объеди-
няет ко рейс ких предп ри нимaте лей вось ми стрaн 
и ви дит перс пек ти ву рaсши ре ния сот руд ни-
чествa со все ми стрaнaми СНГ, где про живaют 
предстaви те ли ко рейс кой диaспо ры.

По том ки пер вых де пор ти ровaнных пе-
ре се лен цев, во лею ис то ри чес ких со бы тий 
окaзaвшиеся в рaзных пост со ве тс ких го судaрс-
твaх, прес ле дуют еди ные це ли. Ав тор считaет, 
что в от ли чие от пер вых двух по ко ле ний ко рей-
цев, предстaви те ли но во го треть его по ко ле ния 
выст роили эт ни чес кое предп ри нимaтельст во с 
уче том двух ос нов ных преиму ще ств: внед ре ние 
ин новaцион ных под хо дов в предп ри нимaтельст-
во, прив ле че ние инострaнно го кaпитaлa кaк 
эле мент ин тернaционaлизaции биз несa. Этa 
ли ния предп ри нимaтельско го по ве де ния пре-
дусмaтривaет выстрaивa ние эт ни чес ких со-
циaль ных се тей ко рейс ких ли де ров нa ос но ве 
теории со циaльно го кaпитaлa. Че ло ве чес кий 
кaпитaл лег в ос но ву кaк вы со кий уро вень 
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обрaзовa ния, про фес сионaльнaя квaли фикaция 
и опыт дея тель ности, вы со конрaвст вен ные по-
зи ции ли де рс ких кaчеств, ст рем ле ние к еди не-
нию предп ри нимaте лей нa эт ни чес кой ос но-
ве, сот руд ни чест во и ком му никaция ви дят ся с 
уче том под держa ния трaди ци он ной куль ту ры, 
эт ни чес кой иден ти фикa ции, a тaкже пе редaчи 
создaнных стaндaртов ком му никaции в предп ри-
нимaтельст ве пос ле дующим по ко ле ниям ко рей-
цев в СНГ.

Ос новнaя мис сия Объеди не ние ко рейс-
ких Биз нес-клу бов (ОКБК) ви дит в «улуч ше-
нии кaчествa жиз ни ко рейс кой диaспо ры пу тем 
лич ност но го ростa чле нов клу бов». Ко рей ские 
предп ри нимaте ли ст ре мят ся создaть «еди ную 
площaдку вы со коп ро фес сионaль ных и вы со-
конрaвст вен ных биз нес-ли де ров СНГ для осу-
ще ст вле ния ком му никaций, дру жес ко го об ще-
ния, об менa де ло вой ин формa цией, опы том 
рaбо ты, сов мест но го сот руд ни чествa, рaзви тия 
биз несa и оргa низaции но вых проек тов». Од ной 
из приори тет ных зaдaч стaвит ся «ини циировa-
ние и реaлизaция перс пек тив ных проек тов с 
меж дунaрод ны ми фондaми» (Mission of OKBK). 

Тaким обрaзом, че рез «рaвнопрa вие, до ве рие, 
то лерaнт нос ть, со циaльную от ве тст вен ность, 
неп ре рыв ное рaзви тие и обу че ние» но вое по ко-
ле ние ко рейс ких предп ри нимaте лей выстрaивaет 
от но ше ния с меж дунaрод ны ми оргa низaциями 
и ст рук турaми, од ни ми из глaвных сре ди них 
яв ляют ся биз нес ст рук ту ры Юж ной Ко реи. 
Прaви тель ст вен ные и непрaви тель ст вен ные 
оргa низaции Рес пуб ли ки Ко рея вся чес ки под дер-
живaют ко рейс ких предп ри нимaте лей СНГ. Идея 
«жи во го мостa» меж ду стрaнaми с по мощью эт-
ни чес ких ко рей цев рaсши ряет грa ни цы эко но-
ми чес ко го взaимо дей ст вия меж ду стрaнaми. И 
глaвны ми дей ст вующи ми лицaми стaно вят ся 
но вые ли де ры треть его по ко ле ния. Это мо ло дые 
лю ди, ко то рые в под рост ко вом пе ри оде прош ли 
путь «эт ни чес ко го воз рож де ния» пос ле рaспaдa 
СССР и устaнов ле ния дип ломaти чес ких от но-
ше ний с Юж ной Ко реей. Это мо ло дежь, ко торaя 
былa сви де те лем стaнов ле ния но вых незaви си-
мых го судaрс тв нa пост со ве тс ком прострaнс тве, 
но вой нaционaль ной по ли ти ки, но вых ры ноч ных 
от но ше ний. Ко рей цы треть его по ко ле ния поч ти 
не влaдеют ко рейс ким язы ком, но соб людaют и 
чтят трaди ции своего эт носa. Они имеют пре-
вос ход ное про фес сионaльное обрaзовa ние, опыт 
рaбо ты в го судaрст вен ных и чaст ных ст рук турaх 
своих стрaн. Третье по ко ле ние ко рей цев во мно-
гом пе ре ня ло опыт стaрше го по ко ле ния в отк-
ры тии чaст но го предп ри нимaтельствa и сис те ме 

под держa ния биз несa с уче том со циaльно-эко-
но ми чес кой и по ли ти чес кой си туaции в своих 
стрaнaх. Они ве дут пе ре го во ры с юж но ко рей-
ски ми предп ри нимaте ля ми, отк рывaют сов мест-
ный биз нес, ст ре мят ся к ин новaциям. Од ним из 
ос нов ных от ве тов нa воп рос «По кaкой при чи не 
был нaчaт чaст ный биз нес?» был – «мо тивaция 
со вер шенст вовa нием». Тaк, в кри те риях от борa 
учaст ни ков Фо румa треть его по ко ле ния ко рей-
цев бы ли от ме че ны: «ко рей цы в возрaсте от 30 
лет, ко то рые до би лись об ще ст вен но го признa-
ния, увaже ния в своей про фес сионaль ной дея-
тель ности: го судaрст веннaя службa, ме ди цинa, 
обрaзовa ние, нaукa, спорт, сель ское хо зяй ст во и 
т.д.» (Kim K., 2018). 

Идея эт ни чес кой со лидaрнос ти про хо дит че-
рез приз му всей дея тель ности эт ни чес ких биз-
нес ме нов. Тaк, зaмес ти тель пред седaте ля Де ло-
во го клубa при Ас со циaции ко рей цев Кaзaхстaнa, 
член пре зи диумa АКК Вик тор Ким в своем 
ин тер вью от ме тил: «Из числa предстaви те лей 
пер во го и вто ро го по ко ле ний кaзaхстaнс ких ко-
рей цев выш ло немaло выдaющих ся уче ных, 
aгрaриев, произ во дст вен ни ков, спорт сме нов 
и т.д. Они внес ли боль шой вклaд в рaзви тие 
стрaны, создaли ко рей ское об ще ст вен ное дви же-
ние, что поз во ли ло нaм не толь ко сохрa нить, но и 
рaзвивaть род ную куль ту ру, трaди ции и обычaи. 
И се год ня то же есть немaло нaших соп ле мен ни-
ков, лю дей мо ло до го и сред не го возрaстов, дос-
тойно предстaвляю щих се бя в сaмых рaзлич ных 
сферaх, ко то рые до би лись про фес сионaльно го 
ус пехa, увaже ния и признa ния, ст ре мят ся быть 
по лез ны ми об ще ст ву и своей стрaне. Поэто-
му мы и ре ши ли выяв лять тaких лю дей во всех 
ре ги онaх нaшей стрaны, познaко мить их друг с 
дру гом, рaзрaботaть мехa низмы взaимо дей ст-
вия и в дaль ней шем окaзывaть им под держ ку и 
объеди нять нaши уси лия для дос ти же ния об щих 
це лей» (Kim K., 2018).

Коор динaтор биз нес-клубa «Kimchi Business 
Club» Верa Хвaн: «Не сек рет, что в пос лед нее 
вре мя в Рос сии взaимо дей ст вие ко рейс ких биз-
нес-сооб ще ств и ко рейс ких биз нес ме нов в це-
лом оце нивaет ся очень слaбым, a в не ко то рых 
ре ги онaх от су тс твует вов се. Вос поль зовaвшись 
шaнсом оргa низaции 3-го собрa ния ОКБК СНГ, 
достaточ но силь ной и рaзви той площaдки по 
объеди не нию ко рейс ких биз нес ме нов и биз нес-
сооб ще ств, во глaве с ОКБК СНГ, мы ре ши ли до-
нес ти идею объеди не ния ко рейс ким биз нес менaм 
из дру гих ре гионов Рос сии» (KimA., 2017).

Дмит рий Ким, упрaвляю щий пaрт нер 
Груп пы Компa ний «Ли дер Консaлт», выс ту-
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пил с доклaдом «Нaшa мис сия в сов ре мен ной 
мaкроэко но ми чес кой реaль нос ти» нa Биз нес-
фо ру ме но во го по ко ле ния ко рей цев СНГ 2017. 
Он от ме тил сле дующие пер вос те пен ные зaдaчи: 
сохрaне ние ко рейс кой куль ту ры, трaди ций и 
языкa в ус ло виях куль турных цен нос тей стрaн, в 
ко то рых про живaют сов ре мен ные ко рей цы; по-
лу че ние aктуaльно го обрaзовa ния, ко то рое бу дет 
вост ре бовaно зaвтрa; фор ми ровa ние силь но го 
ли де рс ко го дви же ния сре ди мо ло дых ко рей цев; 
создa ние воз мож нос тей и ком му никaций для сле-
дующе го по ко ле ния ко рей цев; иден ти фикaций 
ко рей ско го сооб ще ствa, кaк «соль и свет» сов-
ре мен ной мaкроэко но ми чес кой реaль нос ти пос-
редст вом ли ди рующих по зи ции нa рын ке; прив-
ле че ние пaрт не ров со всех стрaн учaст ни ков 
Фо румa. «Единс тво нaции – зaлог проц ветa ния 
кaждо го», – тaки ми словaми зaкон чил свое выс-
туп ле ние Дмит рий Ким (Edinstvo natsii, 2017).

Прив ле че ние инострaнных пaрт не ров рaс-
ши ри ло мaсштaб дея тель ности эт ни чес ко го 
предп ри нимaтельствa ко рей цев СНГ. Нaпри-
мер, в спискaх учaст ни ков Фо румa в Сaнкт-Пе-
тер бур ге бы ли от ме че ны 250 де легaтов, ус пеш-
ных предп ри нимaте лей из Рос сии, Кaзaхстaнa, 
Уз бе кистaнa, Кир ги зии, Укрaины, Юж ной Ко-
реи, Китaя, Ев ро пы. В фо ру ме при ня ли учaстие 
предстaви те ли прaви тель ств, ин вес ти ци он ных, 
внеш неэко но ми чес ких оргa низaций Рос сии, 
Юж ной Ко реи и стрaн-учaст ниц фо румa. Кро-
ме то го, учaст никaми диaло го вой площaдки 
стaли ру ко во ди те ли предстaви тель ств круп ней-
ших ко рейс ких компa ний (Hyundai, Samsung, 
LG, Korean Air, Lotte, CJ, и др.); предстaви те-
ли ко рейс ких ин вес ти ци он ных фон дов (Fidelis 
Asset Management, Samsung C&T Trading and 

Investment Group, Korea Investment & Securities, 
NH Investment & Securities, Mirae Asset Global 
Investments и др.); предстaви те ли ко рейс ких 
бaнков (KEB Hana, KB Kookmin, Woori, Shinhan 
и др.) (Biznes-forum, 2018).

Ин новaцион ные нaпрaвле ния рaзви тия дея-
тель ности реaли зо вывaют ся в тaких облaстях, 
кaк ин вес ти ци оннaя прив лекaтель ность, стрaте-
гия ус той чи во го рaзви тия биз несa, сов ре мен-
ные ин формaцион ные тех но ло гии, бaнковс кие 
про дук ты, воз мож нос ти ко рей ско го рынкa и 
осо бен нос ти экс порт ной дея тель ности, a тaкже 
лич ност ный рост кaждо го предп ри нимaте ля. 
Нaибо лее прив лекaтель ны ми для ко рейс ких 
предп ри нимaте лей в рaзви тии ин новaций яв-
ляют ся нaпрaвле ния: ту ризм, рес торaнный биз-
нес, консaлтинг, сель хозп роиз во дс тво, мaши-
но ст рое ние, нед ви жи мос ть, IT-сферa, пи ще вое 
произ во дс тво и финaнсовaя сферa.

Тaким обрaзом, для но во го по ко ле ния биз-
нес ме нов ко ре сaрaм эт ни чес кое предп ри-
нимaтельст во ос новaно нa «рaзрaбот ке но-
во го про дуктa или ус лу ги че рез ин новaции и 
ин тернaционaлизaцию эт ни чес ко го биз несa». 
Ав тор пред полaгaет, что в ус ло виях от су тс твия 
эт ни чес кой дис локa ции, a тaкже глобaлизaции и 
ин тернaционaлизaции но вое по ко ле ние ко рей-
цев, сохрaняя трaди ции эт ни чес кой эко но ми ки, 
де мо нс три рует мо дель эт ни чес ко го биз несa пу-
тем пост рое ния со циaль ных се тей, ос новaнных 
нa хaрaкте рис тикaх че ло ве чес ко го кaпитaлa 
(лич ные, биз нес-хaрaкте рис ти ки и дру гие). Кро-
ме то го, дaннaя формa предп ри нимaтельско го 
по ве де ния поз во ляет под дер живaть эт ни чес кую 
со лидaрнос ть и сохрaнять трaди ци он ную куль-
ту ру ко рей цев.
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PROSPECTS AND TASKS OF KOREAN STUDIES IN KAZAKHSTAN  
THROUGH ANALYSIS OF COLLABORATIVE AND SUPPORT  

CASE OF KOREA-KAZAKHSTAN: FOCUSED ON  
AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY CASE

The purpose of this paper is to propose Korean Studies in Kazakhstan through the case of the Al-
Farabi KazNU and to suggest some solutions of problems, which are obstacles to the development of Ko-
rean Studies in Kazakhstan. For this, the author searched the current state of cooperation within financial 
and material support, academic cooperation, education and cultural activities between Al-Farabi KazNU 
(Department of the Far East-Korean Studies) and Korea (government, non-governmental organizations 
and organizations). Specifically, for the purpose of this case analysis, the author provided evidences that 
demonstrate the supports and cooperation between Al-Farabi KazNU and Korea during the last three and 
a half years (2015-18). Through this case analysis, the author confirmed that continuous financial and 
material supports from the Korean side and cooperation in various fields have been contributing to the 
development of Korean Studies in Kazakhstan. 

Key words: collaboration and support, Korean Studies in Kazakhstan, Al-Farabi KazNU.

Ли Бёнг Джо
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, Қaзaқстaн, Алмaты қ., 

e-mail: beong.lee@kaznu.kz
Қа зақ стандағы Ко рей тілі нің болашағы мен мақ саттары  

әл-Фараби атын дағы Қазақ ұлттық уни вер ситеті нің мыса лын да

«Бұл жұ мыс Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Бі лім ми ни ст рлі гі нің тaрaпынaн ко рейт aну бо йын-
шa ір ге лі зерт теу лер жобaсы жә не Ко рейт aну aкaде миясы ның ко рейт aну жобaлaрын же тіл ді ру 
депaртaмен ті нің қолдaуы мен орындaлды (AKS-2017-INC-2230007).»

Осы мaқaлaдa әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің мысaлындa ко-
рей ті лі нің Қaзaқстaндaғы болaшaғы қaрaсты ры лып, ко рейт aну ды дaмы ту мә се ле ле рі ұсы-
нылaды. Осы мaқсaттa aвтор әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дың Қиыр Шы ғыс кaфедрaсы (ко-
рей ті лі бө лі мі нің) жә не ко рей лік үкі мет тік жә не үкі мет тік емес ме ке ме лер мен ұйымдaрдың 
aрaсындaғы ын тымaқтaсты ғы ның aрқaсындa тек мaте риaлдық жaғынaн кө мек көр се ті ліп қaнa 
қоймaй, ғы лым, бі лім бе ру, мә де ни іс-шaрaлaрды дaмы ту жә не т.б. се рік тес тік тің нә ти же-
сін қaрaстырaды. Мысaл ре тін де aвтор соң ғы 3,5 жылдa (2015 жылдaн бaстaп 2018 жылғa 
де йін гі) ҚaзҰУ-дың түр лі Оң түс тік Ко рея ме ке ме ле рі жә не ұйымдaры мен ын тымaқтaстық 
іс-шaрaлaр мен қолдa уын  рaстaйт ын көп те ген дә лел дер ді кел тір ген. Жоғaрыдa кел ті ріл ген 
мысaлдaрғa сүйене оты рып, aвтор түр лі сaлaлaрдaғы ын тымaқтaстық жә не оң түс тік ко реялық 
тaрaптaн қолдaудың жaлғaсуы қaзaқстaндық ко рейт aну дың дaмуынa мaңыз ды фaктор бо лып 
тaбылaты нын көр се те ді.

Тү йін  сөз дер: ын тымaқтaстық жә не қолдaу, Қaзaқстaндaғы ко рейт aну, әл-Фaрaби aтындaғы 
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті. 
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Ана лиз пер спектив и за дач корееведе ния в Ка зах стане на примере Уни вер ситета  
име ни аль-Фараби в рам ках ко рей ско-ка зах станского сот руд ни чес тва 

В дaнной рaбо те нa при ме ре Кaзaхс ко го нaционaльно го уни вер си тетa им. aль-Фaрaби 
рaссмaтривaют ся перс пек ти вы ко рееве де ния в Кaзaхстaне, a тaкже предлaгaют ся вaриaнты ре-
ше ния проб лем рaзви тия ко рееве де ния. Для это го aвтор рaссмaтривaет ре зуль тaт сот руд ни-
чествa кaфед ры Дaльне го Вос токa (от де ле ние ко рееве де ния) КaзНУ им. aль-Фaрaби и ко рейс-
ких прaви тель ст вен ных и непрaви тель ст вен ных уч реж де ний и оргa низaций, ко то рые окaзывaют 
мaте риaльную под держ ку и по могaют рaзви тию нaуки, обрaзовa ния и рaсши ре нию куль турных 
ме роп рия тий и т.д. В кaчест ве при мерa aвтор ис поль зовaл мно го чис лен ные мaте риaлы зa пос-
лед ние 3,5 годa (с 2015 по 2018 гг.), подт верждaющие сот руд ни чест во и под держ ку КaзНУ 
рaзлич ны ми юж но ко рей ски ми уч реж де ниями и оргa низaциями. Нa при ве ден ном при ме ре aвтор 
подт верждaет, что сот руд ни чест во в рaзлич ных облaстях и пос тояннaя под держкa с юж но-
ко рейс кой сто ро ны яв ляют ся вaжным фaкто ром для рaзви тия кaзaхстaнс ко го ко рееве де ния. 
Дaннaя рaботa вы пол ненa при под держ ке спе циaль ной прогрaммы Ми нис терс твa обрaзовa ния 
РК и Депaртaментa по прод ви же нию проек тов по ко рееве де нию Акaде мии ко рееве де ния (AKS-
2017-INC-2230007).

Клю че вые словa: сот руд ни чест во и под держкa, ко рееве де ние в Кaзaхстaне, КaзНУ им. aль-
Фaрaби. 

Introduction

The year 2018 marks the 26th anniversary of 
the establishment of diplomatic relations between 
Korea and Kazakhstan. It is also the year of the leap 
to celebrate the 27th anniversary of independence 
in Kazakhstan itself. Since independence in 1991, 
Kazakhstan has pursued national development in 
the Nazarbayev presidential system, and its fruits 
are visible. Kazakhstan is currently undergoing IFM 
regime since the second half of 2015 due to a fall in 
crude oil prices and a fall in Tenge value. However, it 
seems that time will solve this economic crisis in the 
end. The rising dragon of Central Asia, Kazakhstan 
is emerging as a strong player in Central Asia with 
its stable politics and fast-growing economy. 2011 
Asian Winter Games Astana-Almaty, 2017 Almaty 
Winter Universiade, and the Astana World Expo are 
showing unflinching moves of Kazakhstan. President 
Nazarbayev, once again in power in the spring of 
2015, has launched 2030 and 2050 national power 
projects and has been making efforts in all parts of 
the country for the development of Kazakhstan that is 
the multi-ethnic country having more than 120 ethnic 
groups (population as of 2017 - 18 million). The main 
seats such as ministers, mayors and bankers are 
filled with young people in their thirties and forties, and 
are seeking strong reforms in every aspect, including 
politics, economy, culture and education, with the aim 
of building a competitive nation.

The national struggle to escape from developing 
countries is felt throughout the educational scene, 
especially with emphasis on education, as South 

Korea did. The statement of President Nazarbayev 
about educational value, who says, ‘To become a 
competitive citizen, you must be a talented person,’ 
is filling the walls of the headquarters of Kazakh 
National University. Al-Farabi Kazakh National 
University, which has a history of more than 80 years 
since its establishment in 1934, is Kazakhstan’s best 
ivory tower and cradle of knowledge. Since the 
advent of the current President Mutanov Galimkair 
Mutanovich in 2011, Al-Farabi Kazakh National 
University has been pursuing internationalization. 
The colleges include departments of natural 
sciences such as chemistry, physics, geography, 
and biology, faculty of humanities such as history, 
philosophy, journalism and politics, and oriental 
faculty to which Korean departments belong. There 
are total of 15 faculties in university and they are 
working to train young talents in Kazakhstan. The 
new department of medicine also has a blueprint 
to ultimately lead to the establishment of the best 
university hospital in Kazakhstan. The Korean 
Studies in Kazakhstan has grown up in several 
universities in Kazakhstan, including Al-Farabi 
Kazakh National University, Gorye Pedagogical 
university, which was established in Kyzylorda after 
the forced relocation in 1937, Abai Kazakh National 
Pedagogical University, Kazakh Ablai Khan 
University of International Relations and World 
Languages etc(Gorye Pedagogical University, which 
had been moved from Vladivostok due to forced 
migration, was renamed in time (Gorye Pedagogical 
university – Kyzylorda Pedagogical University 
– Kyzylorda Corkot-atta National University). 
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According to the student of Kye Hak-Lim who 
entered into the Gorye Pedagogical university at that 
time (the fourth son of Kye Bong-Woo), who entered 
the Kyzylorda Pedagogical University (formerly 
Gorye Pedagogical university) in the 1947-48 school 
year, there were about 500 students at the time, and 
it was located in the building where is current teacher 
department (building 6). At present, there are physics-
mathematics, information science, and professional 
training. Actually, Korean Studies has been born and 
grown within the departments of like these universities, 
and that is why I focus on University.

Today, more than 10 educational institutions in 
Kazakhstan, including Al-Farabi Kazakh National 
University and Kazakh Ablai Khan University of 
International Relations and World Languages are 
teaching Korean language and Korean studies. Since 
the collapse of the Soviet Union in early 1990s and 
the independence of Kazakhstan, exchanges and 
cooperation with CIS countries including Kazakhstan 
with Korea have increased explosively in many 
fields, both at the government and the private level. 
One of them is education. The Overseas Koreans 
Foundation, the National Institute for International 
Education (NIED) and the first-aid universities 
support dozens of students from Kazakhstan 
to study in Korea each year. On the contrary, 
university in Kazakhstan where Korean Studies 
were established are pursuing the development 
of Korean Studies in Kazakhstan through various 
forms of support and cooperation from the Korean 
side. I am paying attention to the second situation, 
exchanges and cooperation (through material and 
nonmaterial forms) from Korean side in the field of 
Korean Studies in Kazakhstan. The Korean side’s 
material and non-material support is not an absolute 
condition for the development of Korean Studies in 
Kazakhstan. However, in fact, the impact of support 
from the Korean side, which can be seen in the field 
of Korean Studies in Kazakhstan, is ‘not small at all 
given the current situation in Kazakhstan.

Methods
In order to discuss the support and cooperation 

situation in the educational field (Korean Studies) 
between the Korean side and Kazakhstan side, I 
made Al-Farabi Kazakh National University a case 
study. This is because Al-Farabi Kazakh National 
University has played a leading role as a base and a 
leader of Korean Studies in Kazakhstan. In addition, 
it is enough to have representation in all aspects 
such as the scale and the phase of the actual study, 
and it is considered that there is no shortage in the 
case analysis.

The situation of materials support between Al-
Farabi Kazakh National University (Department of 
the Far East-Korean Studies) - Korea (government, 
non-governmental organizations and organizations) 
and cooperation status through academic, education 
and cultural activities are subject to case analysis. 
The reason why these contents can be analyzed is 
that, as mentioned above, support or cooperation with 
the Korean side or from the Korean side in the field 
of Korean studies in Kazakhstan has a considerable 
influence on the development of Korean Studies. 
For the purpose of the case study, I have provided 
evidence (support documents, photographs and 
certificates) in the last three and a half years (2015-
18) that demonstrates the support and cooperation 
between Al-Farabi Kazakh National University 
and other Korean institutions and organizations. 
Based on this, I looked at the prospects for future 
development of Korean Studies in Kazakhstan, and 
wondered about the challenges to be solved (I have 
been working in Department of the Far East since 
2015. In the process, I was able to handle important 
internal and external affairs related to the Korean 
side because of being a positional person at the center 
of the administration). Although the cases during the 
set period cannot be representative of the whole, in 
the past three and a half years, the pattern of support 
and exchange has been drawn, so the timing for the 
future prospect analysis seems reasonable.

This research can be helpful in the practical 
aspect of seeking the development of Korean 
Studies in the field of Korean Studies rather than 
academic aspect. I analyze the cooperation situation 
and case analysis through the support of materials 
(money) between Al-Farabi Kazakh National 
University and Korea. First, I would like to try to 
analyze the cooperation status and case analysis 
through academic, educational, cultural activities 
between Korea and Al-Farabi Kazakh National 
University. Finally, I carefully look at the future of 
Korean Studies in Kazakhstan based on the results 
of the previous studies. At the same time, I would 
like to reflect on the tasks of the Korean Studies in 
Kazakhstan.

Cooperation Status and Case Analysis 
through Material (Money) Support

Since the establishment of the Department of 
Korean Studies (Department of the Far East-Korean 
Studies) at Al-Farabi Kazakh National University 
in 1994, the Department has been developing well. 
The Department has achieved great growth both 
quantitatively and qualitatively, ranging from faculty 
members (22 teachers in the 2018-19 year), number 
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of students enrolled, curriculum scholarships, grants, 
manpower support to lectures, and academic projects 
(as of the 2017-18 year, there are 22 lecturers in 
Department, and the number of students enrolled is 
about 120, including the master and doctor degrees). 
The growth indicators for the recent three and a half 
years (as of June 2015-2018) are very prominent 
compared to the previous periods and give a positive 
signal to the development of Department and the 
Korean Studies in Kazakhstan in the long term. 

The table below shows the current state of 
material support of Al-Farabi Kazakh National 
University by Korea (government, non-
governmental organizations and institutions) for the 
past three and a half years. The indicators for the 
last three and a half years are very similar to each 
other, and it can be seen that the financial support 
such as scholarship, event grant / prize money has 
been greatly supported. Let us look at some more 
specific cases by grade.

[Status of material support between Al-Farabi KazNU and Korea]

Item

Period

Scholarship
(number/
amount)

External event 
grant / prize 

money
Grant

Department 
Development 

Funds / Supplying 
goods

Project
(Scientific research 

project)

2015-16
year

6 cases
41,600 $

7 cases
3,625 $ 4 cases 1 case

2,500 $

22,200 $-Graduate 
student 

scholarship

Grants and prizes 
such as Olympiad 

and contest

-Contest Prize (Visit 
Korea), Summer camp 

participation
-Korean Studies Visiting 

Professor (The Academy of 
Korean Studies)

Development fund

2016-17
year

7 cases
44,800 $

6 cases
4,000 $ 6 cases 4 cases

4,000 $ + α

22,200$-Graduate 
student 

scholarship

Grants and prizes 
such as Olympiad 

and contest

- Korean Language Teacher 
Training /Free tuition 
for master’s course in 

Sungkyunkwan University 
(2 people), Korean 

language camp, Korean 
Language training, etc.

-Korean Studies Visiting 
Professor (KF)

Development fund/
Computer support 

(2 computers)/ 
Support for Korean 

textbooks etc.

2017-18
year

5 cases
41,200 $

5 cases
2,550 $ 1 case 4 cases

11,000 $ 4 cases

26,000 $- 
Graduate student 

scholarship

Grants and prizes 
such as Olympiad 

and contest

Contest Prize (Korean 
language training for one 

year)
Galaxy Tab (20)/

Doing projects of 
The Academy of 

Korean Studies (2 
cases), Independence 

Hall (1 case), 
Overseas Koreans 

Foundation (1 case)

– Classification period: 2015.2-2016.5/2016.6-2017.5/2017.6-2018.5

Supporting materials through scholarships
Scholarships have increased in number of times 

before the period. In particular, the same amount 
of funding has not been available in the past, and 
Korean companies or organizations in Korea or 
Kazakhstan are providing scholarships annually. 
Scholarships are usually paid for about 4-7 people 
per one-time payment of about $ 500 (per person). 

(In some cases, $ 800 or $ 1000 per person is paid.). 
It is noteworthy that about half of the total amount 
offered is for graduate students (Master’s students). 
The Korean government institution (Korea 
Foundation) is leading this as part of the project to 
support overseas graduate students, and systematic 
support has been extended to undergraduates as 
well as graduate students - master and doctoral 
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students (for master student-$4000, and doctoral 
student-$7000). If we consider that the graduate 
course is given the benefit of national scholarship, 
but the non-scholarship student has a considerable 
financial burden and this scale of support is a process 
of cultivating a genuine Korean Studies researcher - 
expert, this scale of support is of great importance. 
In other words, given today’s economic and 
material circumstances in Kazakhstan, especially 
in universities, this kind of direct material supports 
like scholarship provide enhances the morale 
of Korean Studies to students and the interest 
and enthusiasm for Korean studies, and it is the 
biggest motivation in practice (Documents related 
to scholarship delivering ceremony supporting by 
Korean Industry-Cooperation Foundation, 2015-
17; Documents related to scholarships delivering 
ceremony supporting by Almaty Shinhan Bank, 
2015-18; Documents related to scholarships 
delivering ceremony supporting by POSCO, 2016-
17; Documents related to scholarships delivering 
ceremony supporting by Foundation of Gorein 
Dream, 2015-17; Documents related to Korean 
Foundation scholarships (Official letter)), 2016-18).

Material support through external event 
grant/prize money

This field is also directly related to the financial 
sector, which is a very important direct factor for 
the development of Korean Studies. Within the 
Department of the Far East (Korean Studies), there 
are a number of contest and Olympiad events held 
every semester in various forms (Korean Writing 
Contest, Korean Speech Contest, Korean Studies 
Specific Presentation Contest (PPT Presentation), 
Republic Korean Studies Olympiad, etc.). At this 
time, the prize money or the material support from 
Korean partner universities, organizations and 
institutions from Korea or Korean companies in 
Almaty is giving a decisive power to the Korean 
Studies event. In addition, I cannot even mention the 
prize money or the prize from other contests such as 
Korean Studies Quiz Contest (Golden Bell), Korean 
Writing Contest, Korean Speech Contest, etc. held 
by Korean Consulate General, Korea Educational 
Center and Korean Tourism Organization and 
Korean Studies contest and Olympiad held by 
another universities. These kinds of prizes money 
and prizes eventually become a form of financial 
‘support’ through the event, which in turn results in 
a great deal of support for the Korean Studies event, 
and it also gives great motivation and stimulation 
to the participants - Korean Studies students(Traffic 
support fund/reimbursement certificate, 2015-18).

Material support through the grant
As mentioned above, various forms of contests 

related to Korean Studies are held in and out of 
Department of the Far East (Korean Studies). At 
this time, the prizes are given such as trips to Korea, 
participation in summer camps, and language 
training. Some of them are very big prizes such as 
exemption from tuition fees for master’s degree 
programs in Korea. In addition, there were cases 
where the professors were received by Korean 
institutions twice during the period. Kazakhstan is 
still in the ranks of developing countries therefore it 
is relatively rare to study abroad or study at a master’s 
degree abroad at one’s own expense comparing 
with developed countries. Therefore, this field is as 
important as the preceding fields. As such, this field 
also plays a significant role in the development of 
Korean Studies, the promotion of morale of students 
who are studying Korean Studies, and the increase 
in enthusiasm and interest in the Korean Studies 
field (Grant certificates, 2015-18).

Substance support through the Department 
Development Fund (including goods)

In 2008, KOICA (Korea International 
Cooperation Agency) was officially withdrawn 
from Kazakhstan. At this time, Korean studies 
organizations and institutions in Kazakhstan 
expressed a regret that it was premature to withdraw 
from KOICA in Kazakhstan. The activities of KOICA 
(such as lecture human resources, teaching human 
resources of culture - tradition, contents provision, 
and product support) had played an important role 
in shaping the foundations of early Korean studies 
in Kazakhstan. Even 10 years later, the situation 
in Kazakhstan (such as lecture human power, 
teaching human resources of culture – tradition, 
regular supply of goods, etc.) has not improved 
significantly. However, the financial support for the 
development of Korean studies at university level 
cannot yet be expected. In other words, this means 
that Korean Studies in Kazakhstan are pursuing 
development through the support of the Korean 
side. In this regard, I would like to acknowledge that 
during the past three and a half years department 
development fund, equipment, goods, etc. from 
especially Korea Education Center and Korean 
companies like KOTRA (Korea Trade-Investment 
Promotion Agency) in Almaty have contributed a 
lot to the development of Korean Studies and the 
Korean Studies at the Al-Farabi Kazakh National 
University (Certificate about Department of the 
Far East(Korean Studies) developing fund and 
supporting good, 2015-18).
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Material support through project (academic 
project)

Material support through project (academic 
project) is one of the most important factors for the 
development of Korean Studies, which can provide 
strong power and momentum in the development of 
Korean studies among the above-mentioned fields. 
During the period presented, the research team of 
Department of the Far East (Korean Studies) of Al-
Farabi Kazakh National University succeeded in 
obtaining an academic project from a representative 
academic institution in Korea, and the second 
year project is in progress from June 2018(This 
project is to be carried out as part of the “Overseas 
Korean studies Seed project” and the theme is 
“Fostering professionals in literature field and 
producing integrated textbooks of Korean literature 
(including Goryein Literature) in Kazakhstan”. The 
total duration of the project is 3 years (2017.6.9-
2020.6.8), and the project subject is Department of 
the Far East (Korean Studies) at Al-Farabi KazNU). 
A large-scale business expense is steadily devoted to 
the development of Korean Studies in Department 
of the Far East (Korean Studies) for a fixed period. 
Seven Korean literature textbooks will be produced 
for three years. In addition, three related field 
experts will be trained through studying the master’s 
course in Korea. In addition, we received additional 
orders for hosting large-scale international seminar 
events in connection with this, and this adds a lot 
of strength to the Department, which has been 
“in trouble”. The above-mentioned academic 
projects provide decisive power and momentum 

to establish the foundation of Korean Studies and 
contribute greatly to establishing the new status of 
Department of the Far East(Korean Studies)(Korean 
Studies and Korean Studies Seed-type business 
documents (official letter) (The Academy of Korean 
Studies), 2017-20; Document related to CIS Korea 
Diaspora special lecture project (Overseas Korea 
Foundation), 2017-18; Document related to project 
about Investigation and management of overseas 
independence movement historical sites (official 
letter) (Independence hall), 2017-18).

Cooperation status and case analysis through 
academic, educational, and cultural activities

This part shows the current situation and cases 
of cooperation between Department of the Far 
East(Korean Studies) at Al-Farabi Kazakh National 
University and Korean academic and institution in 
educational, cultural and other fields during the set 
period. Each semester, each year, the Department 
conducts various types of events with ‘support’ by 
Korean institutions and organizations, which are 
located in and out of Kazakhstan in the fields of 
academic, education, and culture. As a result, the 
bilateral industry-academia cooperation relationship 
has been established and it has become more and 
more intense. In addition, this has contributed to 
strengthening the competitiveness of Department 
and increasing the interest and enthusiasm of students 
toward Korean studies. Let us look specifically at 
the various forms of cooperation and cases that have 
been underway during the period from February 
2015 to June 2015 through the table below.

[Cooperation between Al-Farabi KazNU and Koreathrough academic, educational and cultural activities]

Time
Item 2015-16 year 2016-17 year 2017-18 year

Special Lecture 
on Korean 

Studies

2 cases 7 cases 23 cases
-Special Lecture on Korean 
Teacher Training Project of 
Overseas Koreans Foundation 
(Korean Education Center) 
(2015.7)
- Special Lecture on Korean 
Studies of korea Foundation 
(2016.4)

-Special Lecture invitation to Korean 
Consulate General (2016.9)
-Oriental medicine special lecture 
and Oriental medicine translation 
meeting (2016.9)
-4 special lectures invited overseas 
scholars (Professor Ahn Sang-
Kyoung -2016.12 / Prof. An Mi Young 
-2016.12 / Prof. Lee Jong-oh -2016.12 
/ Prof. Youngsik Kim -2017.4)
-Oriental medicine special lecture 
and Oriental medicine translation 
meeting(2017.4)

-Overseas Koreans Foundation 
Special Lecture on Overseas 
Diaspora(2017.9~12)
-Special Lecture on Diaspora 
External Invitation(2017.1)
-Special Lecture on Korean Studies 
and Korean Language ofHanyang 
University(2017.10)
-On-line special lecture of 
Hanyang University(2017.9~12)
-Special Lecture of Korean 
Ambassador(2017.12)

Joint international 
conferences 

10 cases 6 cases 7 cases
- korean forums and 
festivals(2015.5)

- Participated in international 
symposium (Chonbuk National 
University) (2016.7)

- Supporting The Academy of 
Korean Studies (Seminar 2 / 
Workshop 2)
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/ seminars / 
workshops, etc.

- Participated in symposium of 
Korean Studies conference in 
Central Asia (2015.6)
- Holding university student 
symposium «Farabialremy’ 
(2015.4/2016.4)
- Participated in symposium 
(Almaty) (2015.10)
- Participated in international 
symposium (Korea University) 
(2016.4)
- 1,2,3th Korea-Kazakhstan 
Silk Road Open Forum 
(2015.6/11/2016.5)
- Participated in Korea-Russia 
Knowledge Forum (Vladivostok, 
Russia) (2015.9)

- Participated in university student 
symposium (2016.11)
- International Conference (Hankuk 
University of Foreign Studies) 
(2016.12)
- Diaspora Conference (2016.12)
- University student symposium 
«Farabialremy”(2017.4)
- Korean forums and festivals 
(2017.5)

- Participated in 2017 the World 
Korean Conference (2017.6)
- International Conference (jointly 
with Konkuk University)2017.10)
- The World Korean Forum 
(jointly with the World Korean 
Foundation) (2017.8)
- University student symposium 
«Farabialremy”(2018.4)
- Korean forums and festivals 
(2018.5)

Activities in the 
summer and 
winter camp

2 cases 2 cases 1 case
-Inje University professor / student 
team visitation meeting (2015.4)
-Kookmin Univ. Student Team 
Visit and Winter Camp (2016.1)

-Kookmin University Student Team 
Summer Camp (2016.7)
-Catholic University Student Team 
Visit Meeting (2016.12)
-Dongshin University student team 
visiting meeting(2017.1)

-Sangmyung University Korean 
Language Literature department 
Students’ Team Visit Conferences 
(2018.2)

Interpreter 
volunteer activity

1 case 5 cases 4 cases
-Gangnam Severance medical 
volunteer team; 2 cases (2015.6)

-Busan Sajik Global Medical Service 
Group (2016.6)
-Gangnam Severance Medical 
Volunteer Team (2016.7/11/2017.4)
-Almaty Winter Universiade (2017.2)

-Gangnam / Shinchon Severance 
Medical Volunteer Team (2017.10)
-Daegu University Medical 
Volunteer Team (2011.11)
-“Sportsdocnors” Medical 
volunteer (2018.5)

Olympiad / 
Contest, etc. 

7cases 7cases 6cases
-Participated in Korean Studies 
Olympiad (Linguistics, Translator)
(2015.2/2016.2)
-Hosting Korean Studies Olympiad 
(Oriental Studies)(2015.3/2016.2)
-Speech Contestsupporting 
by International Foundation - 
Kookmin Bank(2015.5)
-Participated in 7th Central 
Asia Sungkyun Hangul Gallery 
(Tashkent)(2015.11)
-Hanyang University Support 
Speech Contest, etc. (2016.6)

-Choi Jae-hyung’s Korean Competition 
(2016.11)
-Participated in the 8th Central Asia 
Sungkyun Hangul Gallery writing 
contest(2016.12)
-Participated in Korean Studies Olympiad 
(Linguistics, Translator)(2017.2)
-Hosting Korean Studies 
Olympiad(Oriental Studies)(2017.3)
-Participated in the 9th Central Asia 
Sungkyun Hangul Gallery writing 
contest(2017.4)
-Hanyang University Support Speech 
Contest(2017.4)
-Korean Writing Competition(2017.5)

-Korean Consulate General 
Support Korean Studies Quiz 
(Golden Bell)(2017.11)
-Participated in Korean Studies 
Olympiad (Linguistics, Translator)
(2018.2)
-Holding Korean Studies Olympiad 
(Oriental Studies)(2018.3)
-Contest hosted by the Korea 
Tourism Organization(2018.4)
-Hanyang University Support 
Speech Contest, etc.(2018.4) 

Scholarship and 
product delivery 

activities

6cases 7cases 6cases
3 Organizations 5ncluding 
Korea Foundation (2015.10/11-2 
cases/2016.1/3/4)

3 Organizations including 
korea Foundation and busan 
Foreign Language University 
(2016.8/10/11/12/2017.1/3/5)

3 Organizations including Korea 
Foundation and POSCO
-Association (2017.10/12-2 
cases/2018.1-2 cases/3)

Other Korean 
Studies-related 

cooperation 
activities

6cases 11cases 8cases
-Weekly Korean Studies Cultural 
event (2015.3.16-3.21)
-Visiting meeting with
President of SNu / 
Director of Hospital 
(2015.9)
-Weekly Korean Studies Cultural 
event (2015.11.16-11.20)

- Korea Foundation Visiting group 
and meeting (2016.6)
-Blue Child and Youth Literature 
Association visit meeting (2016.7)
-Unification Ministerial meeting 
(2016.8)
-Thanks giving day festival (2016.9)

-Thanks giving Day Big Festival 
-1 case (2017.9)
-Weekly Korean Studies Cultural 
event (2017.10.30-11.3)
-Korean Culture Festival hosted 
by the Korean Consulate General 
(2017.11)
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-Conversation with Consul General - 
Residence Luncheon (2016.11)
-Weekly Korean Studies Cultural 
event (2017.3.13-3.17)
-Korean company visit meeting (2017.3)
-Participation in Shinhan Bank 
charity event (Korean food trail 
performance and provision) (2017.5)

-Phil-bong nongak band musical 
lesson (2017.11)
-KOTRA, Donation of goods 
ceremony(2017.12)
-Korea Education Studying abroad 
exposition(2018.4)

– Classification period: 2015.2-2016.5/2016.6-2017.5/2017.6-2018.5 

Cooperation through special lectures on 
Korean studies/joint international conferences/
seminars/workshops

Cooperation through special lectures on 
Korean Studies, joint international conferences, 
seminars and workshop activities are also essential 
elements for the development of Korean studies. 
In the case of special lectures on Korean Studies, 
the number of lectures is increasing as the year 
passes. For example, there are special lectures by 
Korean universities, and lectures by invited foreign 
scholars on the support of the Kazakh National 
University. Examples include special lectures by 
Korean government agencies, visiting lectures by 
Korean universities, and special lectures by foreign 
scholars who are invited by the support of the Al-
Farabi Kazakh National University. These kinds of 
lectures, which have a certain periodic character, are 
a form of useful cooperation that is very beneficial 
in that they act as a direct window of information 
transmission of korean studies. Joint international 
conferences, seminars, and workshops are often 
held jointly with overseas partner universities, or 
there are many cases where the implementation of 
Korean studies projects is part of the process. In 
these events, lecturers of the department participate 
in the presentations and events as a large number of 
presenters, and in the process, academic information 
is communicated and discussed. As a result, 
cooperation in this area is very meaningful because it 
plays an important role in improving the interest and 
atmosphere of Korean Studies and further improving 
the level and quality of Korean Studies and Korean 
Studies in Kazakhstan(Document related to Korea 
Foundation special lecture on Korean Studies, 2015-
16; Document related to special lecture invited by 
overseas scholars, 2016-17; Document related to 
oriental medical lectures, 1st, 2nd and 3th Korea-
Kazakhstan Silk Road Open Forum Documents, 
2016-17; Document related to Korean forums and 
festivals, 2015-18; Document related to university 
student symposium “Farabi alremy”, 2015-18; 
Document related to academic symposium of 
Korean Studies conference in Central Asia, 2015-17; 

Document related to joint international conferences 
(Hankuk University of Foreign Studies, Dongguk 
University), 2016-18).

Cooperation through winter camp activities / 
interpreter volunteer activities

This part is particularly the case for the 
collaboration between students. During the summer 
and winter vacation in Department of the Far East 
(Korean Studies), camping activities with visiting 
Korean university students are carried out. Camp 
activities are usually held for a period of one to 
two weeks, during which Korean participants are 
exposed to information about Kazakhstan (regional 
studies, Kazakh leisure and culture in, language), 
students studying Korean Studies in Kazakhstan 
exchange information on Korean studies and have 
chance to develop new relationships with visiting 
Korean students. One of the things that provide 
direct benefits to students is that we must mention 
interpreter volunteer activities. At Al-Farabi Kazakh 
National University, free medical volunteer services 
are conducted with medical service organization 
consisting of Korean medical staff (medical, 
surgical, ophthalmologic, dental, orthopedic, and 
cardiologists) at least 3-4 times each semester. At 
this time, an interpreter volunteer group composed 
of excellent students from the Department is 
formed and serves as an interpreter for Korean 
medical staffs. It is a very valuable and meaningful 
opportunity for Korean Studies students because 
it gives students the chance to gain experience of 
the interpreter itself and, above all, opportunities to 
get the medical terminology and words on the field. 
Other opportunities are also offered to students 
studying Korean Studies, such as translation of 
visiting foreign groups. Cooperation and exchanges 
in this area are increasing, and it is considered 
very positive in that the subject of cooperation 
and exchanges is diversified (Document related 
to winter and summer University meeting, 2016-
18; Document related to Gangnam/Shinchon 
Severance / Daegu University / “Sportsdoctors” 
medical voluntary service, 2015-18).
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Collaboration through Olympiad/Contest/
Scholarship and product delivery activities

The Korean Studies Olympiad, the contest, 
and the scholarship transfer ceremony itself 
can be included as a form of cooperation that is 
essential for the development of Korean studies 
at Al-Farabi Kazakh National University. In the 
Korean department, there are 6-7 big Olympiads 
and contests every year. Through these activities, 
students are interested in Korean Studies, and 
on the other hand, they are working to develop 
Department of the Far East (Korean Studies) and 
Korean Studies by establishing cooperation with the 
outside world. These events include regularly held 
Korean Studies Olympiad (2 times) in the Republic 
of Kazakhstan, Korean Speech Contest supporting 
by Hanyang University, Choi Jae-hyung’s Korean 
Language Contest, Central Asia Sungkyun Hangeul 
Contest, Korean Studies Quiz Contest (Golden Bell) 
supporting by South Korean Consulate, contest 
hosting by Korea Tourism Organization, etc. The 
prizewinners are usually provided with financial 
support such as prize money and commodities. This 
part is entirely supported by Korean organizations, 
institutions, and companies, which is one of the most 
significant areas of industry-academia cooperation 
(In this sphere like prize and material support, 
it is difficult to expect internal support yet). Here 
you can include 4-5 external scholarship delivery 
ceremony each year. Scholarships are also regularly 
supported by the Korean side. Olympiad, contest, 
and scholarship delivery ceremony are already 
manifestations of direct mutual cooperation, and 
one of the factors contributing to the most visible 
and realistic development of Korean Studies in the 
field of Korean studies(Document related to Korean 
Studies Olympiad, 2015-18; Certificate about 
Central Asia Sungkyun Hangul essay contest, 2015-
17; Certificate about speech contest supporting by 
Hanyang University, 2015-18; Certificate about 
contest issued by the Korea Tourism Organization, 
2017-18, Certificate about Korean Consulate 
General Supporting Korean Studies Quiz (Golden 
Bell), 2017-18).

Other Korean Studies-related cooperation 
activities

In addition to the above-mentioned contents, 
various kinds of events are being conducted centered 
on Korean departments, and cooperation and 
exchange activities are underway. Frequent visiting 
and meeting with Korean partner organizations, 
universities and Korean private organizations, 
lectures on playing traditional musical instruments, 

meetings and cultural events with businessmen 
in Almaty, and Weekly Korean Studies cultural 
events under the support of Korean companies are 
examples. Especially, in the case of businessmen 
meetings, it is also an important place for wider 
conversations about the graduation of Korean studies 
and employment, department of development. 
In addition, the ‘Meeting with Ambassador’ and 
‘Meeting with Consul General’, which are held 
every semester, are also very meaningful events that 
provide practical cooperation and exchange with 
the Korean side. I also have to mention the Weekly 
Korean Studies cultural events held every semester. 
A variety of events will be held throughout the week 
to promote Korea’s history, culture, traditions, food, 
K-POP, and movies. In this process, cooperation 
with the Consulate-General and Korean companies 
is being carried out, and in this cooperation, the 
interest in Korean studies and the morale of the 
students majoring in Korean Studies are being 
greatly improved(Documents related to business 
meetings, 2015-16; Document related to President 
of Seoul National University and Director of Seoul 
National University Hospital, Korean Ambassador, 
Korean Consul General, Korean Businessmen of 
Almaty, Phil-bong nongak band, Shinhan Bank 
Charity Event, donation of KOTRA commodity, 
2015-18; Documents related to Weekly Korean 
Studies cultural event, 2015-18).

In place of the conclusion: Prospects and 
development plans

The Korean Studies of Kazakhstan began to 
develop in earnest as the Soviet Union collapsed 
in the early 1990s and Kazakhstan began to take 
the path of an independent state. Since 1994, the 
Department of Korean Studies has been established 
at Al-Farabi Kazakh National University of in 
Kazakhstan, and efforts have been made to develop 
Korean Studies for about 25 years. Al-Farabi 
Kazakh National University has achieved no little 
remarkable achievements and developments in the 
field of Korean Studies. It cannot be said to be very 
gorgeous achievements or humble achievements. As 
a result, Korean Studies or Korean language courses 
are open to more than 10 educational institutions, 
including Al-Farabi Kazakh National University, 
Kazakh Ablai Khan University of International 
Relations and World Languages and L.N.Gumilyov 
Eurasian National University(As of 2014, Korean 
Studies or Korean language education institutions 
in Kazakhstan are as follows: Al-Farabi Kazakh 
National University, Kazakh Ablai Khan University 
of International Relations and World Languages, 
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L.N.Gumilyov Eurasian National University, 
Zhetysu State University after Ilyas Zhansugurov, 
Taraz State Pedagogical University, Taraz university 
of human studies and innovations, D.Serikbayev East 
Kazakhstan state technical university, Kyzylorda 
state university, Kazakh economic university, 
Aktobe Kazakh-Russian International University, 
Management and International Services College, 
International Tourism College, Gwangseong 
College, Alatau College, Kazakhstan national 
Academy of Arts, Tchaikovsky Music College). 
Considering that the history of Korean studies in 
Kazakhstan is extremely short, it can be regarded 
as an achievement that should never be overlooked. 

Focusing on these circumstances, I focus 
on specific cases at Al-Farabi Kazakh National 
University and cooperation status through the support 
of materials (money) between Al-Farabi Kazakh 
National University -Korea and through analysis 
about these; I looked at the future of Korean Studies 
in Kazakhstan. I have been working not only in the 
field of Korean studies education in Kazakhstan but 
also in the position to deal with administration for 
three and a half years I have been able to see Korean 
Studies in Kazakhstan a little closer together. 

The future of Korean Studies in Kazakhstan, 
which I will see in the future, is presupposed to be 
more ‘sunny’ although there is a premise that more 
efforts and investment should be made. Why the 
prospects for Korean Studies in Kazakhstan could 
be positive as in the following;

Enhance and improve the international and 
economic status of Korea

Kazakhstan is a newly independent and 
developing country that has been 26 years since 
independence. With the ruins of the Korean War 
in 1950, South Korea was poorer than Vietnam in 
the 1950s and 1960s, but in just a few decades, it 
achieved a remarkable economic growth that could 
go into the 29th OECD country. This national growth 
of Korea is not only surprising for all countries of 
the CIS, including Kazakhstan, which is spurring 
economic development and development, but also 
for the Western developed countries. As such, 
neighboring countries including Kazakhstan are 
trying to model and benchmark Korean economic 
growth. As a result, this phenomenon leads not 
only to economic aspects but also to cooperation 
and exchanges in various fields such as culture 
and education, resulting in the interest of Kazakh 
people in Korea and Korean studies. This is actually 
a part of the Korean Studies field where everyone 
can feel it.

Strengthening the relationship between 
Korea and Kazakhstan and effect of increasing 
exchange and cooperation

Korea is one of the partner countries, which 
has always been close to the journey of the newly 
independent Kazakhstan over the past 20 years. South 
Korea is the most preferred benchmarking target in 
the economic sector of Central Asian countries and a 
role model for economic development. For 25 years, 
strategic partnerships have been firmly established at 
the national government level between Kazakhstan 
and Korea, and the private sector has been 
actively exchanging and cooperating in economic, 
educational and cultural fields. Kazakhstan 
President Nazarbayev has maintained a favorable 
attitude towards Kazakhstan’s ethnic groups, 
especially Gorein and Korea. This is because of the 
diligence and sincerity that is unique to the Korean 
people. This is because Kazakhstan is an essential 
virtue required for constructing a competitive future 
country. In addition, Kazakhstan is the ninth largest 
country in the world in terms of land area and above 
all, a resource-rich country such as oil, natural gas, 
and coal. It is also a resource diplomatic center 
where the Korean government focuses attention 
(Kazakhstan’s resources include the United States, 
Russia; Countries are competing for each other). 
Unless something comes up, these exchanges and 
cooperation are expected to continue in the future, 
which in turn will lead to support and cooperation 
of Korean Studies in Kazakhstan, and will have a 
positive impact on building and strengthening the 
foundation of korean Studies.

The effect of Korean companies in Kazakhstan 
and contribution to the community

Currently, there are 30 SMEs in Kazakhstan 
(based on the number of registered members of 
the Korean SME Association in Kazakhstan as of 
2016) and 40 major companies including KOTRA, 
Samsung, LG, Hyundai and Hanhwa (as of 2016, 
based on the number of registered members of 
Korean Company Association in Almaty). It is said 
that at least about 100 Korean companies are active 
in Kazakhstan if they include unregistered members. 
They are active in various fields such as machinery, 
steel, automobiles, construction, transportation, 
travel, food and catering, and are leading economic 
exchanges and cooperation between Korea and 
Kazakhstan. On the other hand, based on the spirit 
of ‘Noblesse Oblige’, they have practiced a banner 
of friendship and co-prosperity through ‘sharing’ for 
schools, educational facilities, orphanages, daycare 
centers and nursing homes. This is why the activities 
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of Korean companies in Kazakhstan have a direct 
bearing on the development of Korean Studies. It 
is worth noting that the size of Japanese companies 
and organizations in Almaty is absolutely smaller 
than that of Korean companies. In the situation 
where the internal support is still insignificant, the 
presence of a large number of Korean companies 
is a great comfort to the students majoring Korean 
Studies. Various events, scholarship support from 
Korean companies have a little effect on the career 
problems.

Diversification of Korean Wave content and 
sustainable effect

In Kazakhstan, the influence of “Korean Wave” 
is still strong. Since the MBC drama “Ju-mong” 
which was broadcast on the Kazakhstan national 
broadcaster ‘Kazakhstan TV’ in 2009, the Korean 
Wave in Kazakhstan has been transformed into 
various forms. The content of drama, movie, and 
music has flowed into the Korean Wave with the 
architectural and medical Korean Wave. Thanks to 
it, there is always a glimpse of the sights within the 
Oriental School. Students use the Korean greeting as 
a basic language and see the drama and broadcasting 
of Korea in almost real time on the Internet and talk 
about these even if who are not from Department 
of the Far East (Korean Studies). Korea’s medical 
technology has also had a considerable impact on 
Kazakhstan’s medical industry, and medical tourism 
companies have been bustling around here and there 
are not many ways to find Korea for treatment. In 
the case of Al-Farabi KazNU, medical cooperation 
has been continued with Gangnam Severance 
Hospital and Seoul National University Hospital 
since the establishment of the medical department in 
2016 with the final goal of establishing a university 
hospital. And Korean medical institutions are 
continuing to enter Kazakhstan as a result of the 
medical Korean wave. In addition to the existing 
Seoul dentistry, pine oriental medicine, and Hansol 
medical center, the Chung Yeon Medical Foundation 
(Dongbang Medical Center) in Daegu has recently 
been active. In the year 2017, Chung Yeon Medical 
Foundation has been conducting short-term medical 
care at the Nova Hospital in Almaty city. In the 
second half of 2017, it has signed an MOU with 
the Nova Medical Center in Kazakhstan. Although 
the Korean Wave cannot be a direct factor in the 
development of Korean Studies, it is obvious that 
it has at least contributed a considerable role and 
contribution to attracting the Korean Studies boom 
and leading the atmosphere. This is a part that can 
be directly experienced in Korean Studies field. 

The Korean Wave in Kazakhstan is not likely to be 
easily dismissed as long as the conditions set above 
are maintained. As a result, it will lead to positive 
developments in the Department.

However, in spite of these favorable 
circumstances, there are a few challenges that 
Korean Studies in Kazakhstan needs to address and 
resolve in order for the development of genuine 
progress:

Expanding the field of Korean studies and 
cultivating human resources

Currently, Korean Studies or Korean language 
courses are open to more than 10 educational 
institutions, including Al-Farabi Kazakh National 
University, Kazakh Ablai Khan University of 
International Relations and World Languages 
and L.N.Gumilyov Eurasian National University. 
However although the Korean Studies field has 
passed through a not short period, there is still a 
problem that the field is not balanced in terms of 
education. In addition, lectures are currently being 
conducted at various universities in Kazakhstan 
focusing on the field of language (Korean). Even 
though Korean literature and Korean history are 
important areas of Korean Studies, they are still out 
of the center. At present, these fields are found to 
be relatively inferior to the language (Korean) field 
in all aspects such as lecture manpower, teaching 
materials, lecture time and quality. In addition to 
this problem, there is also a shortage of specialists 
who can handle Korean literature and Korean 
history. Although there are instructors who majored 
similar majors, it is not a major subject of Korean 
literature or Korean history, so there is a limit 
to transfer quality knowledge. The enlargement 
of the research field and the expansion of the 
professional manpower are considered to be one of 
the urgent problems to be resolved in the field of 
Korean Studies in Kazakhstan (Department of the 
Far East(Korean Studies) is carrying out a master’s 
program in Korean literature through a Seed project 
of Korean studies (through studying in a graduate 
school in Korea) and plan to cover the shortage of 
Korean literature professionals).

Training and expansion of master-doctoral 
level professional manpower

Throughout the early 2000s, changes 
have taken place in the graduate program and 
degree system in Kazakhstan. Existing five-
year university course (undergraduate-3 years, 
master’s course-2 years), three-year Candidate 
course (semi-doctor) and the doctoral course 
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you will receive after a certain period went out 
of force and degree is granted under the new 
interdisciplinary system (Currently, educational 
system was reorganized into a Western-style 
undergraduate course (4 years), a master’s course 
(2 years), and a PhD course (3 years)). Under the 
Soviet-style system, lectures were possible to 
teach at universities with a five-year course, and 
academic activities were carried out. Currently 
many instructors have lectures at universities with 
a five-year undergraduate-master’s degree in CIS 
academia or researchers who hold only master’s 
degrees and lectures under the changed system 
since the early 2000s are in the majority of the 
department. Whether under an existing system or 
under a new system, the problem is that there is a 
shortage of doctoral staff. This is the reality that 
Kazakh academics are facing today, and this is also 
the same difficulty in Korean Studies. In reality, 
the lack of a doctoral level of staff makes up for 
the difficulty in carrying out quality education for 
graduate and postgraduate students. The training 
of doctoral level personnel in graduate schools is 
an urgent issue, and it seems that quicker realistic 
alternatives and countermeasures are needed.

Improving the qualification of teachers 
(master degree) through customized support

After graduating from undergraduate studies, it is 
practically impossible to study at one’s own expense 
in a master’s or doctoral program in Korea and it is 
hard to find. As mentioned above, there are more 
masters-level instructors in Department of the Far East 
(Korean Studies) than in the doctoral level. Some of 
them hope to continue their Ph.D. in Kazakhstan or in 
Korea, but this is also not realistic. Therefore, in order 
to develop the Korean Studies in Kazakhstan, there 
is a need to regularly provide or introduce a practical 
qualification improvement program (training format) 
targeting these master-level lecturers (including 
the field of Korean history and literature). Through 
this, it is necessary to maintain and improve the 
quality and quantity of master-level instructors, and 
ultimately to empower and motivate them to lead to 
the advancement of doctoral programs.
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CONTINUITY OF GENERATIONS AS A FACTOR IN THE FORMATION  
OF THE INTERNAL POLICY OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Nowadays, the People’s Republic of China is one of the most dynamically developing countries 
and the second largest economy in the world. For this reason, the success of the “policy of reform and 
openness” that began in 1978 of the last centuries under the auspices of Deng Xiaoping and continued 
by subsequent generations of Chinese leaders in China still arouses the interest of the world community. 
The article attempts to analyze the role of the continuity of generations in China’s politics as one of the 
most important factors in the construction of socialism with “Chinese characteristics”, examines the re-
lationship between the main concepts of China’s development. Some of the results of the 19th Congress 
of the CPC are also analyzed. 

Key words: Chinese leaders, Deng Xiaoping, Xi Jinping, “Socialism with Chinese characteristics”, 
“Chinese dream”, Chinese Communist Party.
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Буын дар са бақ тастығы Қы тай ха лық Рес публикасы ның 
 ішкі саясаты ның қа лып тасу фак торы ре тін де

Қaзір гі уaқыттa Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы қaрқын ды дaмып ке ле жaтқaн ел дер дің бі рі жә не 
әлем де гі екін ші ірі эко но микa бо лып тaбылaды. Осығaн бaйлaныс ты, өт кен ғaсыр дың 1978 жы лы 
Дэн Сяо пин нің бaстaмaсы мен жә не Қытaй көшбaсшылaры ның ке йін гі ұрпaқтaры мен жaлғaсқaн 
«ре формaлaр мен aшық тық сaясaты ның» тaбы сы әлем дік қоғaмдaстық тың қы зы ғу шы лы ғын осы 
күн ге де йін  ту ды рудa. Бе ріл ген мaқaлaдa «қытaйлық ерек ше лі гі бaр» со циaлизм ді құ ру жо лындa 
ең мaңыз ды фaкторлaрдың бі рі ре тін де Қытaй сaясaтындaғы ұрпaқтaр сaбaқтaсты ғы ның рө лін 
тaлдaуғa тaлпы ныс жaсaлғaн. Со ны мен қaтaр, КҚК-нің 19-шы Құ рылтaйы ның кей бір қо ры тын-
дылaры тaлдaнды.

Тү йін  сөз дер: Қытaй көшбaсшылaры, Дэн Сяо пин, Си Цзинь пин, «Қытaйлық ерек ше лі гі бaр 
со циaлизм», «Қытaй aрмaны», Қытaй Ком му нис тік пaртиясы.
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Преемст вен ность поколе ний как фак тор фор мирова ния 
внут рен ней политики Ки тайс кой На род ной Рес публики

В нaстоящее вре мя Китaйскaя Нaроднaя Рес пуб ликa яв ляет ся од ной из сaмых динaмично 
рaзвивaющих ся стрaн и вто рой эко но ми кой мирa. По этой при чи не ус пех «по ли ти ки ре форм 
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и отк ры тос ти», нaчaвший ся с 1978 годa прош ло го векa под пред во ди тель ст вом Дэн Сяо пинa и 
про дол жив ший ся дaль ней ши ми по ко ле ниями китaйс ких ру ко во ди те лей Китaя, все еще вы зывaет 
ин те рес ми ро во го сооб ще ствa. В стaтье делaет ся по пыткa проaнaли зи ровaть роль преемст вен-
нос ти по ко ле ний в по ли ти ке Китaя кaк од но го из вaжней ших фaкто ров в пост рое нии со циaлизмa 
с «китaйс кой спе ци фи кой», исс ле дует ся взaимос вязь меж ду ос нов ны ми кон цептaми рaзви тия 
Китaя. Тaкже aнaли зи руют ся не ко то рые ито ги 19-го съездa КПК. 

Клю че вые словa: ли де ры КНР, Дэн Сяо пин, Си Цзинь пин, «Со циaлизм с китaйс кой спе ци фи-
кой», «китaйскaя мечтa», Ком му нис ти ческaя пaртия Китaя.

Introduction

Since 1978, China has experienced an extraor-
dinary institutional change which has proven to be 
effective in promoting its economic growth and ad-
vancing its international status. It has achieved in-
stitutional change in a steady systematic and staged 
manner. This has altered its economic system sub-
stantially. Simultaneously, the structure of its politi-
cal system has hardly altered. It remains a one-party 
state which relies heavily on the guidance of the 
leadership of the Communist Party for its direction. 
Institutional economists contend that the develop-
ment of nations can only be well understood by con-
sidering the way their institutions change and evolve 
or fail to do so. This requires a concurrent account 
to be taken of their political, social and economic 
settings. The importance of doing this is apparent 
in China’s case, where the government has played a 
very active role in the reform of China’s institutions 
since 1978. Therefore, considerable attention in this 
article is given to political events that have influ-
enced the development of China in the last 40 years.

A feature of the leadership of the PRC is the 
continuity of the transfer of power. During speeches 
and reports, as well as the adoption of important 
state decisions, special attention is paid to the ac-
cumulated experience of previous generations. This 
trend plays an extremely important role in public 
administration, thereby demonstrating the stability 
of the state and the credibility of the future govern-
ment. Chinese leaders considered the lessons of his-
tory and are inclined to believe that “development 
with Chinese characteristics” will bring results only 
in the process of gradual development.

Research Purposes and Objectives
The purpose of the study is to show the continu-

ity of power in the political life of China, to identify 
the relationship between the concepts of the leaders 
of the PRC. The object of the research is the policy 
pursued by the leaders of the PRC for 40 years since 
the start of the Chinese economic reform (改革开放).

Research Methodology
In this study, the method of qualitative analy-

sis was used, drawing on the work of Western re-

searchers of China’s domestic policy over the past 
40 years.

Literature Review
In this research, there were considered the 

works of Western and Chinese researchers on the 
continuity of power in the political life of China. 
Among them, the works of the following authors 
were analyzed: Sulmaan Wasif Khan “Haunted by 
Chaos: China’s Grand Strategy from Mao Zedong 
to Xi Jinping”, D. M. Lampton “Following the 
Leader: Ruling China, from Deng Xiaoping to Xi 
Jinping”, Angang Hu, Yilong Yan, Xiao Tang “Xi 
Jinping’s New Development Philosophy”, Angang 
Hu “Economic and Social Transformation in China: 
Challenges and Opportunities”, E. Economy “The 
Third Revolution: XI Jinping and the New Chinese 
State” , Shao Binhong “China Under Xi Jinping: 
Its Economic Challenges and Foreign Policy 
Initiatives”, K. Brown “CEO, China: The Rise of 
Xi Jinping”, S.Tsang, H. Men “China’s Strategy in 
the Coming Decade”, Willy Wo-Lap Lam “Chinese 
Politics in the Hu Jintao Era: New Leaders, New 
Challenges”, Ch. Li “ Chinese Politics in the Xi 
Jinping Era Reassessing Collective Leadership”, B. 
Gilley “Tiger on the Brink: Jiang Zemin and China’s 
New Elite”.

Results and discussion
The idea of   the correct selection of candidates for 

public office has developed in China in the system 
of examination tests. This system has undergone 
a long evolution and still exists, contributing to 
the formation of the management elite in modern 
China. The first Europeans (missionaries, travelers, 
traders) who visited China from the sixteenth 
century, first paid attention to the exam system as 
an essential part of China’s political and public life. 
For example, Jesuit Mateo Ricci wrote about China: 
“A remarkable fact that is worth noting as being 
different from the West is that the whole kingdom is 
ruled by an order of the enlightened, known among 
the people as philosophers. Responsibility for the 
orderly management of the whole country rests 
entirely with them and is entrusted to their care. 
It seemed that a state was finally found in which 
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Plato’s dream of philosopher-rulers was realized, 
moreover, a comparison of Western and Eastern 
ideal states was evident in favor of the latter (Ch. Li, 
2016: 289-290) 

F. Fukuyama in his work “Confucianism and 
democracy”, examining areas where Confucianism 
does not contradict democracy, singled out the 
traditional Confucian system of examinations for 
the selection of candidates for positions in the state 
apparatus. Even though in ancient China, this system 
was not truly open, in its current form, as Fukuyama 
notes, the examination system becomes a pass for 
entering higher education and state bureaucracy, 
thus becoming an important tool for social mobility. 
In other areas where Confucian and democratic 
principles do not contradict each other, he calls 
attention to education, the high level of which is 
an important pillar of democratic development, 
as well as the relative tolerance of Confucianism, 
which allows society to be receptive to innovations 
(Fukuyama F.,1995: 20-33). 

The mechanism of successive transfer of power 
is a political institution. Institutionalized processes 
of continuity and the transfer of power in the PRC 
were the results of the development of norms and 
practices in the past and present.

A person who plans to become the head of China 
goes through a long process of informal preparation. 
Leaders who, in the future, want to be appointed to 
the highest posts in the country, must first become 
delegates to the CCP Congress. The preparation 
of candidates for leadership takes decades. In 
order to increase their knowledge and give deep 
managerial experience; they are appointed to various 
administrative posts throughout the country. The 
most promising applicants serve in several provincial 
offices before being promoted to the Central 
Government in Beijing. In addition, the advancement 
of a candidate on the authority line depends on his 
ability to make the necessary connections, in addition 
to creating an impressive portfolio.

During training, the candidate must not only 
develop his administrative skills but also create a 
support group within the party that will help him 
realize yourself as a future leader.

The last step before entering the highest position 
is serving in the Standing Committee of the Politburo 
– the most powerful power structure in PRC. To 
govern a big country like China, a national leader 
must have local and central government experience. 
While serving in the Politburo, the future leader is 
trained under the current chairman.

Also, an important point in the preparatory 
process is the coverage of the future leader in the 

media, in order to strengthen his legitimacy in 
public eyes both inside the country and outside of it, 
which quite fits into the PRC foreign policy strategy 
(S.Tsang, H. Men, 2015: 120-121). 

The principles of collective leadership were 
invented by Deng Xiaoping, when the Chinese 
Communist Party, barely recovering from the 
upheavals of Maoism and the cultural revolution, 
decided to prevent the possibility of the emergence 
of a strong leader who alone could bring another 
disaster to the country. Then Dan decided to 
concentrate the levers of governing China within 
the framework of the Standing Committee of the 
Politburo of the CPC Central Committee (PSC of the 
CPC Central Committee), dividing power between 
its members.

Institutionalized transfer of power, collective 
decision-making, separation of duties and authority 
both at the PSC level and along the entire vertical 
of Chinese power are the three pillars of collective 
leadership. As a result, during the life of Deng 
Xiaoping, Jiang Zemin was appointed his successor, 
and Hu Jintao became the next in line to the chair 
of the PRC Chairman. This is how the case law 
emerged to appoint leaders of the next generation 
of leaders (隔代 指定 人) and train them in the 
Politburo before taking up an official position.

Over time, a set of rules governing the transfer 
and division of power, supplemented with new 
instructions. For example, the rule “seven – for the 
post, eight – from the post” (七上八下) appeared, 
which did not allow members of the PSC to sit in the 
post after 68 years.

Since the mid-1990s, China’s authorities have 
embraced the notion of collective leadership, a 
term that can be traced back to the early years of 
the Chinese Communist revolution. (Yang L., Yuan 
J., 1991: 77–88.) Deng Xiaoping, however, made 
the greatest contributions to the development of 
collective leadership in both theory and practice. 
(Wang Ch., 2008: 54–58) Deng was also the first to 
explicitly tie the concept to the role and function of 
the PSC. (Hu Angang, 2013: 21–24.) On December 
24, 1990, Deng said to then CCP general secretary 
Jiang Zemin and then premier Li Peng that “the key 
to China’s stability lies in the collective leadership 
of the Politburo, especially its Standing Committee.” 
(Deng Xiaoping, 1993: 365.) According to Deng, it 
would be unhealthy and dangerous if a country’s fate 
were to depend on one or two individual leaders. 
(Deng Xiaoping, 1993: 310-311.)

As the history of socialism with “Chinese 
characteristics” has brought the results of 
interpretation in the process of gradual development. 
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As can be seen from the history of socialist 
modernization since the founding of new China, 
we have experienced at least five generations of 
development concepts: Mao Zedong, Deng Xiaoping 
and Jiang Zemin and then Hu Jintao and later. As 
can be seen from the strategy and development of 
the five generations of development concepts, each 
generation represents a connecting link between the 
preceding and the following, advancing with the 
times and continuously innovating and reflecting on 
the characteristics of China’s conditions in different 
periods. It also reflects the different responses of 
leaders in different periods to the challenges of 
modernization and globalization. Each generation 
of development idea has not only experienced 
historical advancement and rationality, but also 
historical stages and limitations. (Hu Angang, Wang 
Ya Hua, 2005: 164-167.)

By the end of 1976, China was in a state of deep 
economic and socio-political crisis. The crisis was 
caused by Mao Zedong’s great-power militarist 
course, the “great leap” voluntarist policy and the 
Maoist “cultural revolution”. In recognition of the 
Chinese press, 1966-1976. became a “lost decade”, 
which threw the country back, putting the national 
economy on the verge of collapse. (Wasif Khan S., 
2018: 45-46.)

The country’s economy was almost destroyed, 
hundreds of thousands of people were below the 
poverty line. The class struggle proclaimed in the 
days of the “cultural revolution” further aggravated 
the accumulated socio-political and economic 
contradictions. The social policy of Mao Zedong 
led to a split of society — a phenomenon directly 
opposed to the strengthening of the political and 
moral unity characteristic of socialist society.

The leadership that came after the death of Mao 
Zedong (September 9, 1976) led by the Chairman of 
the CPC Central Committee and the Premier of the 
PRC State Council Hua Guofeng, a supporter of the 
“cultural revolution”, announced the continuation 
of Mao Zedong’s course. The process of reshaping 
the Maoist leadership, which became necessary, was 
accompanied by a struggle of groups for dominance 
in the party and state apparatus. The leading position 
was gradually taken by the Maoist-pragmatic group 
headed by Deng Xiaoping, whose rehabilitation 
took place in June 1977 at the III plenum of the 
tenth convocation of the CPC Central Committee. 
Deng Xiaoping was reinstated in all posts – Vice-
Chairman of the Central Committee CPC, Deputy 
Chairman of the Military Council and the Chief of 
General Staff of the PLA, Deputy Premier of the 
State Council of China. The post of Chairman of the 

CPC Central Committee was taken by Hua Guofeng. 
However, in the late 70s, Deng Xiaoping became the 
leader of the party and the country.

The basis for the practical development of the 
reform ideas of Deng Xiaoping was approved in the 
mid-70s, the course of the “four modernization”, 
which was aimed at transforming in four areas 
– agriculture, industry, the army, science and 
technology. The policy of the “four modernizations” 
reflected the material content of the reform. The 
essence of the ideological and political line was 
represented by “four basic principles”: the socialist 
path of development, the democratic dictatorship of 
the people, the leadership of the Communist Party, 
Marxism-Leninism, and the ideas of Mao Zedong.

At the III plenum of the CPC Central Committee 
of the eleventh convocation, held from December 
18 to 22, 1978, on the initiative of Deng Xiaoping 
and his associates, a historic decision was made to 
abandon the theory of “continuing the revolution 
under the dictatorship of the proletariat” and the 
political goal of conducting the “class struggle” , 
and the center of gravity of party work to transfer 
to the implementation of modernization. According 
to this, a new policy of “reforms and openness” 
of the PRC was announced and approved. (D. M. 
Lampton, 2014: 18-19.)

Thus, the main tools for the implementation of 
modernization were declared reforms and the policy 
of “openness”. The reforms were aimed at bringing 
production relations in line with the objectives 
of the development of productive forces so that 
production relations did not become an inhibiting 
factor for the development of the country. And the 
policy of “openness” was intended to include China 
in the process of globalization of the economy and 
other spheres of life of the human community, to 
actively attract foreign capital, use the achievements 
of science and technology, management experience, 
in order, ultimately, to increase China’s global 
competitiveness. “The present world is a world of 
broad intercourse,” said Deng Xiaoping in 1984, 
“China was backward in the past precisely because 
of its isolation. After the formation of the People’s 
Republic of China, we were blocked, but to a certain 
extent we kept ourselves closed ... The experience 
gained in more than 30 years shows that it is 
impossible to conduct construction behind closed 
doors – you cannot achieve development.” Along 
with developing market relations, the “openness” 
of the country is the most important component of 
the new economic policy of the leaders of the CPC. 
Understanding the solid connection of China’s 
modernization opportunities with its “discovery”, 



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №1 (88). 2019 81
eISSN 2617-1864

Karabassova A.B., Aldabek N.A.

with its inclusion in the global processes of material 
and spiritual development of the whole world is a 
huge merit of the CCP leadership and personally 
Deng Xiaoping, who opposed one of the most 
enduring Chinese traditions (Deng Xiaoping, 1993: 
259-260.) The general purpose of Deng’s reforms 
was simply to offer the Chinese population an exit 
from the Maoist extra-economic control over land, 
capital and labour which ended in a deadlock and 
hence to free them from hunger and poverty by 
restoring individual incentives and personal wealth, 
known as “socialism with Chinese characteristics” 
and “socialist market economy.”

It is an open secret that these “Chinese 
characteristics” were a capitalist market economy 
under the political rule of a communist party. In 
1980 he announced that ‘Modernisation is the key 
to all our solutions to internal and external problems 
[associated with Maoism]. By the end of this 
century, we must try our best to reach a GDP at 1,000 
American Dollars per head and live a reasonably 
comfortable life (xiaokang – 小康). 

Deng Xiaoping, using the concept of 
“xiaokang” – small prosperity (“小康 水平”), 
began to modernize the country, which implies the 
achievement of “a moderately prosperous level” and 
the construction of a “powerful state” ( Hu Angang, 
2006: 96). It means that first need to provide people 
with vital needs: work, food, shelter, the opportunity 
to learn, heal, etc., and then make plans for a “brighter 
future”. Given that in overcrowded China, there has 
traditionally been a sea of   poverty and misery, and 
in lean years millions of people died from hunger, 
xiaokang is a very desirable goal for most Chinese, 
and it should be implemented according to the 
decision of the 17th CPC Congress (October 2007), 
by 2020. In Chinese history, it was traditionally 
believed that the “xiaokang” period preceded the 
creation of the “Da Tung” society – a great unity (“大
同”). Society “Da Tong” by Confucius involves the 
achievement of political ideals, in which “Celestial 
belonged to all.”

Deng Xiaoping’s follower was Jiang Zemin, he 
put forward the idea of a “comprehensive building 
a moderately affluent society and acceleration 
of socialist modernization in the interests of 
transforming socialist China into a developed and 
powerful country.” (E. Economy, 2018: 89 – 90.)

Summing up the search for a way to bring China 
out of underdevelopment and poverty, Jiang Zemin, 
taking the baton of reform after Deng Xiaoping’s 
death, in a report at the Fifteenth Congress of the 
CCP, he noted that one of the root causes of failures 
in the construction of socialism in the PRC until 

the 3rd plenum of the CPC Central Committee of 
the 11th convocation in 1978 consisted in the fact 
that the often set tasks and political attitudes “went 
beyond the initial stage of socialism”, which is still 
China. At the same time, one of the root causes of 
the success of the reform lies in “overcoming the 
erroneous views and policies that overtook the initial 
stage”, and at the same time “stopping erroneous 
speeches that rejected the socialist system”. (Willy 
Wo-Lap Lam, 1999: 50-51)

“The continuation and development of 
Marxism-Leninism, the ideas of Mao Zedong and 
the theory of Deng Xiaoping” The concept of “triple 
representation” put forward by Jiang Zemin in 
2001 was named, according to which the CPC must 
constantly represent: 

1) the requirements for the development of 
advanced productive forces;

2) the progressive direction of advanced Chinese 
culture; 

3) the fundamental interests of the widest 
sections of the Chinese people.

It significantly expanded the ideological and 
theoretical basis of the CPC, and already at the 
16th CPC Congress in November 2002, it was 
officially announced that individuals from private 
entrepreneurship could be admitted to the party, 
since the latter, “along with other workers, are also 
builders of socialism with Chinese characteristics”. 
(Jiang Zemin, 2006: 94-96.)

The leaders of the fourth generation in the 
face of Hu Jintao in 2002 put forward the concept 
“Harmonic society”. A harmonious society is a 
society that provides equality and justice in the 
future, as well as opportunities for general access 
to benefits and development outcomes that stimulate 
maximum disclosure of abilities, ensuring decent 
returns and ensuring harmonious the coexistence of 
each of its members, the harmony in which lies in 
the distribution of wealth and the harmonization of 
interests. Same ideas Hu Jintao repeated already in 
2007 at the XVII Congress of the CPC, speaking of 
the notion of “small society wealth. “ This is a pivotal 
moment in economic thought Hu Jintao. Thus, if 
earlier, in economic construction, the development 
of the economy was considered an axiom, now the 
people and the development of a harmonious society 
are in the center of views on development.

In 2013, changes took place in the top leadership 
of the People’s Republic of China: Li Keqiang took 
the place of State Council Premier, and Xi Jinping 
replaced Hu Jintao as Chairman of the People’s 
Republic of China. Shortly thereafter, the concept of 
the “Chinese dream” was officially introduced into 
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the country’s political lexicon, which was gradually 
incorporated as an element of the national idea of   
China. “The great revival of the great Chinese 
people is the main dream of the Chinese, we call it 
the Chinese dream”(A. Hu et al., 2018: 25 – 26) – the 
head of the PRC himself summed up the basic idea of   
this concept when he first publicly voiced it at such 
a high level during his visit to the Path to Revival 
exhibition in the November 2012 year, less than 4 
months before his election to the post of Chairman. 
Then, this concept was actively promoted along the 
party line after the 18th CPC Congress, and after Xi 
Jinping took office, the need for “rebirth”, “national 
renewal”, “individual self-improvement”, as well 
as achievements on time have been promised to 
Chinese citizens “Society of the average prosperity” 
repeatedly emphasized in his speeches. In addition 
to high-profile political slogans and promises, the 
“Chinese dream” simultaneously serves both as a 
general concept pointing to the main priorities of 
Xi Jinping’s leadership, and includes plans for the 
development of the PRC for the medium and long 
term. At the same time, this concept has taken a 
key place in ideological and propaganda work both 
inside China and abroad, acting as an element uniting 
the entire nation. Such complexity and multitasking, 
but at the same time the space and friability of the 
“Chinese dream”, give reason to consider it on a 
wider scale than the concepts put forward by Xi 
Jinping’s predecessors Jiang Zemin and Hu Jintao.

Conclusion

The 19th CPC Congress, which took place 
from October 18 to October 24, 2017, opened 
another page in modern Chinese history, the main 
content of which was defined as the need to solve 
the tasks scheduled for the country’s two hundredth 
anniversary: the CPC centenary in 2021 and the 
CPR century in 2049.

The 19th CPC Congress adopted several 
strategic decisions, the main of which was the 
renewal of ideological doctrine. All the predecessors 
of Xi Jinping as party leader contributed to the 
ideological and theoretical platform of the CCP. 
But if the “ideas of Mao Zedong” and “Deng 
Xiaoping’s theory” symbolized turning points in 
the development of the theory, therefore they were 
defined as the result of combining the basic tenets 
of Marxism-Leninism “with the concrete practice 
of the Chinese revolution” or “with the practice of 
modern China and features of the era “, respectively. 
That is the idea of   the “triple representation” of 
the 3rd generation of leaders led by Jiang Zemin 

and the “scientific concept of development” of 
the 4th generations led by Hu Jintao were only 
a “continuation and development of Marxism-
Leninism, the ideas of Mao Zedong and the theory 
of Deng Xiaoping,” but not a new page. As the 
peculiarity of the 19th congress of the Communist 
Party of China, it can be said that he was not named 
as successor after Xi Jinping.

The congress was a remarkable event not only for 
China. The central point of the PRC’s development 
strategy announced at the congress is the concept of 
“socialism with Chinese characteristics in the new 
era”. It is recognized that the “new era” will come 
from 2020 and will last 30 years – until 2050. The 
content of the “new era” of the CCP defines as the 
construction of a fully modernized socialist society 
of general welfare (total prosperity) with a high level 
of material, political and spiritual culture by world 
standards for the 100th anniversary of the founding 
of the PRC (1949). Due to the aggregate “national 
power and international influence”, the People’s 
Republic of China by this time should become one 
of the world leaders.

This goal is scheduled to be achieved in two 
stages. The first stage is from 2020 to 2035, when it 
is planned to complete the construction of a society 
of moderate means and basically implement socialist 
modernization. China will achieve technological 
independence and will be able to become a donor 
of world-class innovative technologies. On this 
basis, it is planned to ensure a significant increase 
in the proportion of the population with an average 
income level, sharply reduce the gap in the level of 
development of the city, village and regions, ensure 
equal access to basic public services (universal 
pension coverage and medical care), as well as 
significantly reduce property separation. The 
Chinese “soft power” will increase in these years.

The second stage (2035–2050) should complete 
the socialist modernization of China, turning it, as 
stated in party documents, into a society of total 
universal prosperity, with the property stratification 
of the population and the gap in the level of regional 
development overcome.

As indicated above, institutionalized transfer 
of power, collective decision-making, separation of 
duties and authority both at the level of the Politburo 
Standing Committee and throughout the vertical of 
Chinese power are the three pillars of collective 
leadership.

During the reign of Xi Jinping, the collective 
leadership system has undergone radical changes. 
Officially, they did not refuse it: the latest 
documents issued by the Communist Party contain 
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an unprecedented number of references to this 
principle. But if earlier collective leadership was 
intended to institutionalize relations among elites, 
today the whole system of collective leadership 
is tied to the interests of Xi Jinping, his political 
capital, connections and personal charism. (K. 
Brown, 2016: 126.)

As a result, the CCP has a new theoretical 
platform, which means that the old era, the era of 
Deng Xiaoping, is passing away. It is this theoretical 
innovation that opens broad opportunities for 
making changes in the economy, domestic and 
foreign policy, the specific content of which has yet 
to be determined.

One of the main features, as well as a distinctive 
feature of Chinese political culture, is undoubtedly 
the continuity of power. In order to fully understand 

the modern concept of the “Chinese dream”, it is 
necessary to consider the experience of the past. 
The current Chinese government already has at its 
disposal a certain base of state regulation based on 
which the modern concept is being implemented. 
The evolution of state regulation in the most vital 
areas of the PRC is creating mobile and streamlined 
management system that is updated with current 
ideas and keeps pace with modern world challenges.

In the course of the implementation of the 
“Chinese-specific socialism” model, much is 
changed and corrected, but still, several key 
internal components remain unchanged. Namely: 
a strong state; leadership and systemic role of the 
CPC; continuity between generations of leaders in 
the implementation of the strategy of reform and 
development.
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ғын қaлпынa кел ті ріп, одaн әрі дaмы ту мaқсaтындa пaртия бaсшы лы ғы тaрaпынaн қолғa 
aлынғaн ре формaлaрдың Шыңжaң же рін де жү зе ге aсы ру тұр ғы сынaн aтқaрылғaн жұ мыстaр 
қaлыптaсқaн қaғидaғa сәй кес үш ке зең ге бө лі ніп, әр ке зең де гі қол жет кі зіл ген нә ти же мен 
жі бе ріл ген кем ші лік тер ге сaрaптaмa жaсaлaды. Қытaй үкі ме ті нің «Бaтыс ты қaуырт иге-
ру» стрaте гиялық жоспaры ның aясындa қолғa aлынғaн Шыңжaңды қaуырт иге ру нaуқaны, 
aудaнның жaңa хaлықaрaлық бaйлaныстaрды дaмы тудaғы жә не эко но микaлық өсім ді 
қaмтaмaсыз ету де гі стрaте гиялық мaңы зы ның aртa түс ке нін көр се те ді. Осы ке зең де әлеу-
мет тік-эко но микaлық тұр ғыдa орын aлғaн өз ге ріс тер же ке-же ке қaрaсты ры лып, жер гі лік ті 
хaлық тың әл-aуқaты ның aртуы, әлеу мет тік нысaндaрдың құ ры лы сы мен инфрaқұ ры лым дық 
жобaлaрдың жү зе ге aсуы, aуыр жә не же ңіл өнер кә сіп сияқ ты сaлaлaрдaғы қол жет кен көр-
сет кіш тер ге тaлдaу жaсaлaды. 

Тү йін  сөз дер: ҚХР, Шыңжaң-Ұй ғыр aвто но миялық aудaны (ШҰАА), «Бaтыс ты иге ру», эко но-
микaлық дaму, инфрaқұ ры лым.
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Социально-экономи чес кое раз витие Синь цзяна  
в рам ках стратегии освое ния запада Китаем

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся про цесс со циaльно-эко но ми чес ко го рaзви тия 
Синьцзян-Уйгурс ко го aвто ном но го рaйонa с мо ментa обрaзовa ния Китaйс кой Нaрод ной 
Рес пуб ли ки. Про ве ден ные ре фор мы в Синь цзя не под ру ко во дст вом пaртии по восстaнов-
ле нию и дaль ней ше му рaзви тию нaрод но го хо зяй ствa в пер вые го ды обрaзовa ния КНР 
рaссмaтривaют ся в три этaпa, aнaли зи руют ся дос тиг ну тые ре зуль тaты и до пу щен ные не-
достaтки нa кaждом этaпе. Прогрaммa по рaзви тию Синьцзянa, про во димaя в рaмкaх 
стрaте ги чес ко го плaнa прaви тель ствa КНР «Ос воение Зaпaдa», покaзывaет возрaстaющую 
стрaте ги чес кую вaжнос ть рaйонa в прод ви же нии но вых меж дунaрод ных свя зей и обес пе-
че нии эко но ми чес ко го ростa дaнно го ре ги онa. Рaссмaтривaют ся и aнaли зи руют ся по от-
дель ности дос тиг ну тые со циaльно-эко но ми чес кие из ме не ния в тaких сферaх, кaк блaго-
сос тоя ние нaсе ле ния, ст рои тель ст во со циaль ных объек тов и реaлизaция инфрaст рук тур ных 
проек тов, тя желaя и легкaя про мыш лен нос ть.

Клю че вые словa: КНР, Синьцзян-Уйгурс кий aвто ном ный рaйон (СУАР), «Ос воение Зaпaдa», 
эко но ми чес кое рaзви тие, инфрaст рук турa.

Кі ріс пе

Қытaйдың Шыңжaңды иге ру стрaте гиясы 
– Қытaйдың жaлпы әлеу мет тік-эко но микaлық 
дaму стрaте гиясы ның мaңыз ды құрaмдaс бө лі гі. 
Сондaй-aқ, ол геосaяси, геоэко но микaлық, әлеу-
мет тік жә не қa уіп сіз дік мaңы зы зор, ұзaқ мер-
зім дік стрaте гия бо лып тaбылaды. Шыңжaңның 
геогрaфия лық орнaлaсуы мен тұр ғындaры ның 
ұлт тық құрaмы ның күр де лі гі не жә не әлеу-
мет тік эко но микaлық дaмуы ның бaяу жүр-
уіне бaйлaныс ты Қытaй үкі ме ті 2000 жылдaн 
бaстaп бұл aймaқты қaуырт иге ру стрaте гиялық 
сaясaтын жүр гі зіп ке ле ді.

Шыңжaң Қытaйдың бaты сындa орнaлaсқaн, 
жер кө ле мі Қытaйдың aлтыдaн бір бө лі гін 
құрaйт ын үл кен өл ке. Қытaйды Ортa Азия, 
Тaяу Шы ғыс, Еу ропa ел де рі мен бaйлaныс ты-
рып тұрғaн хaлықaрaлық сaудa-эко но микaлық, 
ло гис тикaлық тaсымaлдaрдың шығaр жо лы. 
Шыңжaң же рі се гіз мем ле кет пен шекaрaлaсaды 
жә не шекaрa бойы ның жaлпы ұзын ды ғы 5600 км 
құрaйды. 

Шыңжaңдa жер aсты қaзбa бaйлы ғы мен 
стрaте гиялық ши кізaт көз де рі өте мол шо-
ғырлaнғaн. Олaрдың ішін де мұнaй мен тaби ғи 
гaз қо ры жaғынaн ел бо йын шa aлдың ғы қaтaрдa. 

Шыңжaң Қытaйдaғы көп ұлт ты өл ке лер дің 
бі рі. Мұндa қaзір 47 ұлт өкіл де рі өмір сү ре ді. 
Хaлық тың жaлпы сaны 22 млн aдaм, оның 46% 
ұй ғырлaр, 40% хaнь зулaр құрaйды, қaлғaн 14%-
ды 45 ұлт өкіл де рі құрaйды. 

Шыңжaңның әлеу мет тік дaмуы 1949 жы лы 
ҚХР құ рылғaннaн ке йін  жaңa тaри хи ке зең ге 
кө те ріл ді. Содaн бе рі ҚКП жүр гіз ген со циaлис-
тік қaйтa құ рулaр мен әлеу мет тік ре формa 
нaуқaндaры Шыңжaңның дaмуын  іл ге рі ле тіп  
ке ле ді. 

Шыңжaңның геогрaфия лық жә не ұлт тық 
құрaм ерек ше лік те рі не бaйлaныс ты, ҚКП бұл 
өл ке де ұлт тық өңір лік aвто но мия сaясaтын жүр-
гіз ді, оның aйт aрлықтaй оң нә ти же сі де бол ды: 
Шыңжaңның әлеу мет тік эко но микaсы біршaмa 
дaмы ды, жер гі лік ті хaлықтaрдың өмір сү ру дең-
гейі aйт aрлықтaй кө те ріл ді, әлеу мет тік эко но-
микaлық жaғдaйы жaқсaрa түс ті, тұр ғындaрдың 
сaлaуaттық сaпaсы мен бі лім aлу дең гейі едәуір 
өс ті. Бірaқ Шыңжaңның әлеу мет тік эко но-
микaлық жaғдaйы ның жaқсaруынa қaрaмaстaн, 
ондaғы ұлтaрaлық қaтынaстaр оғaн сәй кес тү бе-
гей лі жaқсaрa қоймaғaны шын дық. Бұл aрнaйы 
зерт теу ді қaжет ете тін күр де лі тaқы рып.

Ал Шыңжaңның әлеу мет тік дaмуы қaзір-
ге де йін  үш дaму ке зе ңін бaстaн кеш ті деп 
сaнaймыз. 1949-1978 жылдaрдaғы со циaлис тік 
қaйтa құ рулaр мен жоспaрлы эко но микaлық ке-
зең; 1978-2000 жылдaрдaғы әлеу мет тік ре формa, 
aшық есік, нaрық тық эко но микaлық қaрқын ды 
дaму ке зе ңі; 2000 жылдaн қaзір ге де йін гі ҚХР-
дың «Бaтыс бө лік ті қaуырт иге ру» стрaте гиясы 
aясындa Шыңжaңды қaуырт иге ру дәуірі. 

ХХІ ғaсырдaн бaстaп Шыңжaңды қaуырт 
иге ру стрaте гиялық сaясaты ның жү зе ге aсы ры-
луы, өл ке нің жaлпы бет тік дaмуынa, әсі ре се, 
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Қы тай дың ба тыс ты игеру стратегиясы ая сын дағы Шың жаң ның әлеу мет тік экономика лық дамуы

шекaрa өңір ле рі нің әлеу мет тік эко но микaсы ның 
дaмуынa зор сер пін бер ді. Шекaрa өңір ле рі нің 
дaмуы шекaрa бо йын дaғы хaлықaрaлық сaудa 
бaйлaныстaры ның дaмуын  aйт aрлықтaй іл ге рі-
ле те түс ті. Сон дықтaн, біз дің бұл мaқaлaмыз дың 
бaсты мін де ті – Қытaйдың Шыңжaңды иге ру 
стрaте гиялық сaясaты aясындa шекaрa өңі рі-
нің әлеу мет тік-эко но микaлық дaмуын  зерт теу 
болмaқ.

Бұл тaқы рып тө ңі ре гін де қaзір ге де йін  
бірқaтaр зерт теу лер жaрық көр ді. Қытaйдың 
бaтыс бө лік ті иге ру стрaте гиясын, әсі ре-
се Шыңжaңды қaуырт иге ру сaясaты жө нін де 
отaндық ғaлымдaр, қытaйлық зерт теу ші лер мен 
ше тел дік қытaйт aну шылaрдың зерт теу ең бек те-
рі жaриялaнды. Атaлғaн отaндық жә не ше тел-
дік ғaлымдaрдың зерт теу ең бек те рі, кө бі не се 
Қытaйдың бaтыс бө лі гін иге ру стрaте гиясын, 
оның aясындa Шыңжaңды иге ру сaясaтын, 
оның жү зе ге aсы рылуын  зерт теу ге көп кө ңіл 
бөл ген. Бірaқ Шыңжaңды иге ру стрaте гиясы 
aясындa, шекaрa өңі рі нің әлеу мет тік эко но-
микaсы ның дaмуын  aрнaйы зерт те ме ген. Сон-
дықтaн, біз бұл тaқы рып ты зерт теу бaры сындa 
жaлпы Шыңжaң Ұй ғыр aвто но миялық aудaны 
бо йын шa жә не Қaзaқстaнмен шекaрaлaс aймaқтa 
орнaлaсқaн Іле-Қaзaқ aвто но миялық об лы сынa 
қaрaсты Іле, Алтaй, Тaрбaғaтaй өл ке ле рін де-
гі, сондaй-aқ, Борaтaлa-Моң ғол aвто но миялық 
об лы сы бо йын шa жыл сa йын  жaриялaнып 
отырaтын стaтис тикaлық мә лі мет тер мен жер-
гі лік ті aтқaру шы оргaндaрдың мем ле кет тік 
бaғдaрлaмaлaрдың орындaлуы мен үкі мет тің 
қaбылдaғaн қaулылaрын жү зе ге aсы ру жө нін де гі 
есе бі сияқ ты мем ле кет тік мaңы зы бaр құжaттaр 
мен де рек тер ді пaйдaлaндық. 

қытaйдың шыңжaңды иге ру үде рі сі 
Қытaйдың Шыңжaңды иге руі ҚХР құ рылғaн 

aлғaшқы жылдaрдaн бaстaлды. ҚКП мем ле кет 
кө ле мін де со циaлис тік сaяси эко но микaлық құ-
ры лым орнaту мен қaтaр, әлеу мет тік эко но микaғa 
со циaлис тік жүйе қaлыптaсты ру мен дaмы ту 
бaғдaрлaмaлaрын ке зең-ке зе ңі мен жү зе ге aсыр-
ды. Со ның aлғaшқы ке зе ңі 1949 жылдaн 1978 
жыл aрaлы ғындa бол ды. 

1949 жы лы 1 қaзaндa құ рылғaн ҚХР, өзі-
нің aлғaшқы сaяси бaғдaрлaмaсын 1949 жы лы 
қыр күйек aйын дa өт кіз ген Бү кіл мем ле кет тік 
Сaяси Ке ңес жинaлы сындa қaбылдaғaн «Жaлпы 
бaғдaрлaмaсындa» («Zong gang – 总纲») бел гі ле-
ген. Бұл Конс ти ту циялық кү ші бaр бaғдaрлaмaдa: 
«Қытaй Хaлық Рес пуб ликaсы же рін де гі бaрлық 
ұлттaрдың те ре зе сі тең», «Әр бір aз сaнды ұлт 

ты ғыз қо ныстaнғaн өңір лер де ұлт тық өңір-
лік aвто но мия сaясaты жү зе ге aсы рылaды» 
деп бел гі лен ген. Бұл тұ жы рымдaмaлaр Қытaй 
Ком му нис тік пaртиясы ның aз сaнды ұлттaрғa 
қолдaнaтын сaясaты ның aлғaшқы зaңдық не гі зі 
бо лып тaбылaды. 

1952 жы лы қыр күйек aйын дa Шыңжaңдa 
со циaлис тік aгрaрлық ре формa нaуқaны 
бaстaлды. Ре формa бі рін ші ке зек те егін 
шaруaшы лы ғы мен aйнaлысaтын өңір лер де 
жүр гі зіл ді. Агрaрлық ре формaның нә ти же-
сін де aуыл-қыстaқтaрдa сaқтaлғaн феодaлдық 
қaтынaстaғы тәр тіп жойы лып, шaруaлaр жер 
ием ден ді (Li Li-an, 2003, 79).

Агрaрлық ре формaның екін ші ке зе ңі мaл 
шaруaшы лық aудaндaрдa жaлғaсын тaпты. 
Шыңжaңның мaл шaруaшы лы ғы не гі зі-
нен сол түс тік-бaтыс шекaрa өңі рін де гі тaулы 
aймaқтaрдa жә не оғaн ір ге лес жaйы лым дық 
дaлaдa шо ғырлaнғaн-ды. Бұл aудaндaрғa aлды-
мен aлынaтын сaлық ты же ңіл де ту жә не кө мек 
бе ру сaясaтын жүр гі зіп, олaрдың сaудa-сaттық 
жaсa уынa жол aшты. Со ның нә ти же сін де 1953 
жыл дың со ңындa мaл бaсы 980 мыңғa кө бе йіп , 
7.7%-ғa aрт ты (Li Li-an, 2003, 83-87). 

1953 жы лы ҚКП Ортaлық ко ми те ті нің ел 
эко но микaсын қaлпынa кел ті ру жә не дaмы-
ту сaясaтын іс ке aсы ру бaғдaрлaмaсынa сәй-
кес, Бі рін ші бес жыл дық жоспaр жaриялaнды. 
Жоспaрлы эко но микa жүйесі Шыңжaңдa дa ке-
ңі нен іс ке aсы рылa бaстaйды. 

1957 жылғa де йін  өн ді ріл ген өнім нің құ нын 
850 млн юaньғa жет кі зіп, 1952 жыл мен сaлыс-
тырғaндa 35.58%-ғa aрт ты ру, оның ішін де өн-
ді ріс өні мін 293 млн юaньғa өн ді ріп, 70.35%-ғa 
aрт ты ру, aл aуыл шaруaшы лы ғы өні мін 587 млн 
юaньғa жет кі зіп, 26.7%-ғa aрт ты ру көз дел ген. 
Нә ти же сін де, 1957 жы лы 1 мл рд 80 млн юaнь-
ның өні мін өн ді ріп, өнім кө ле мін 1952 жыл мен 
сaлыс тырғaндa 58.35%-ғa жет кіз ген (Li Li-an, 
2003, 168-170) екен.

Алғaшқы Бес жыл дық ке зін де Шыңжaңның 
инфрaқұ ры лы мын жaқсaрту жұ мы сынa көп кө-
ңіл бө лін ді. Ең aлды мен те мір жол құ ры лы сы 
қолғa aлы нып, Лaньчжоу-Шыңжaң бaғы ты бо-
йын шa жол құ ры лы сы жaсaлды. Ав то жолдaр бо-
йын шa бес жыл ішін де 12 бaғыттaғы жол құ ры-
лы сы қолғa aлынғaн. 1957 жыл ғы есеп бо йын шa, 
Шыңжaңдaғы aвто жолдaрдың жaлпы ұзын ды ғы 
12039 км-ге жет ті, бұл көр сет кіш 1952 жыл мен 
сaлыс тырғaндa 5974 км кө бей ген. 

Азaмaттық aвиaция тaсымaлы жолғa қойыл-
ды. Әуе қaтынaсы ел aстaнaсы Пе кин мен Үрім-
жі, Ақ су, Хaми қaлaлaрын жaлғaды. Өңір дің aрттa 
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қaлғaн инфрaқұ ры лы мы aлғaшқы Бес жыл дық 
ке зін де біршaмa жaқсaрды. Шыңжaңның ел дің 
іш кі өңір ле рі мен жә не көр ші Ке ңес Одaғы рес-
пуб ликaлaры мен бaйлaны сы дaмы ды. 1958 жы лы 
Қытaйдa «Үл кен се кі ріс» қоз ғaлы сы бaстaлды. 
ҚКП Ортaлық ко ми те ті «Ауыл-қыстaқтaрдa 
Хaлық ком мунaсын құ ру турaлы қaрaр» 
қaбылдaды. Хaлық тың қaрсы лы ғынa қaрaмaстaн, 
ком мунaлaнды ру қозғaлы сы қaрқын ды түр де 
күш теп жүр гі зіл ді де, хaлық тың әлеу мет тік-эко-
но микaлық жaғдa йын  қaтты қиындaтып жі бер ді. 

1961 жыл дың нaурыз aйын дa ҚКП Ортaлық 
ко ми те ті «Ауыл-қыстaқ Хaлық ком мунaсы ның 
Қыз мет ере же сін» қaбылдaды. Осы ере же ге сәй-
кес ком мунa мү ше ле рі aз мөл шер де жер иеле-
ну ге, мaл-мү лік, үй құстaрын ұстaуғa мүм кін дік 
aлып, хaлық қaтты aшaршы лықтaн aры луғa мүм-
кін дік aлды (Мұқaметхaнұлы Н., 2006, 41). 

ҚКП Ортaлық ко ми те ті 1962 жы лы қaңтaр 
aйын дa «Агрaрлық сaлaны қолдaуды кү шей- 
т іп, зор күш пен aуыл шaруaшы лы ғын дaмы-
ту» бaғдaрлaмaсын қaбылдaйды. Содaн соң 
қытaйлықтaрдың тұр мыс дең гейі 1963 жы лы сәл 
де болсa кө те ріл ді. Бірaқ 1964-1965 жылдaры 
бү кіл мем ле кет кө ле мін де «Со циaлис тік тәр бие 
қозғaлы сы» жүр гі зіл ді. Оның со ңы «Мә де ни ре-
во лю цияғa» (1966-1976 жж.) жaлғaсып, бү кіл 
Қытaйды, әсі ре се, Шыңжaңды те рең дaғдaрысқa 
кі ріптaр ет ті (Мұқaметхaнұлы Н., 2006, 42). 

Қытaйдың Шыңжaңды игер уін де, әсі ре-
се шекaрa aудaндaрдың қa уіп сіз ді гін нығaйту 
мен әлеу мет тік-эко но микaлық әл-aуқaтын кө-
те ру бaры сындa «Шыңжaң өн ді ріс тік-құ ры лыс 
кор пу сы ның» («Xinjinag shengchan jianshe bing 
tuan – 新疆生产建设兵团») aтқaрғaн рө лі ерек-
ше. Бұл жaртылaй әс ке ри жaртылaй өн ді ріс құ-
ры лы мы 1954 жы лы 7 қaзaндa, бұ рын ғы Қытaй 
Хaлық Азaттық Ар миясы мен Го минь дaн қaру лы 
күш те рін бі рік ті ру aрқы лы құ рылғaн. Олaрдың 
бaсты мін де ті шекaрa өңі рін де гі қоғaмдық сaяси 
тұрaқты лық ты, қa уіп сіз дік ті сaқтaу жә не тың 
иге ріп, өн ді ріс ті дaмы ту бол ды. Сон дықтaн олaр 
шекaрa aудaндaрындa, шө лейт  тың дaлaлaрғa 
орнaлaсты рыл ды. Оның бaс штaбы Үрім жі ге 
орнaлaсқaн, Ортaлық үкі мет ке ті ке лей қaрaйт ын 
Шыңжaңдaғы дер бес ұйым. Бү гін гі тaңдa «Кор-
пус» құрaмындa 14 ди ви зия, 174 шaруaшы лық 
жүр гі зу бір лес тік те рі, 4391 өн ді ріс тік, құ ры-
лыс, трaнс порт, ком мер циялық ме ке ме лер бaр, 
сондaй-aқ, ғы лы ми зерт теу, бі лім бе ру, мә де ниет, 
денсaулық сaқтaу, спорт, қaржы, сaқтaнды ру жә-
не зaң се кіл ді әлеу мет тік сaлaлaры то лыққaнды 
жұ мыс іс тей ді. «Кор пус» құрaмындa 2 млн-нaн 
aстaм aдaм бaр. 

«Өн ді ріс-құ ры лыс кор пустaры» өз де рі не 
жүк тел ген өн ді ріс пен әс ке ри қыз мет ті қaтaр 
жүр гі зіп, шекaрa мaңындaғы тың жер лер ді иге ру 
жә не мем ле кет тік шекaрaны қорғaу мис сия сын 
aтқaрып ке ле ді. Атaп aйт қaндa, Тянь шaнь тaуы-
ның оң түс ті гі мен сол түс ті гін де гі Тaклa-Мaкaн 
жә не Кұрбaн-Тұн ғұт шө лін игер ді, шекaрa бо-
йын дaғы aудaндaрдaғы тың жер лер ді aшты, aвто 
жолдaрын сaлып, шекaрa өңір ле рі нің әлеу мет тік 
инфрaқұ ры лымдaры мен шaруaшы лық жaғдaйы-
ның өз гер уіне үл кен үлес қос ты. Сондaй-aқ, олaр 
aуыл шaруaшы лы ғы, мaл шaруaшы лы ғы өнім-
де рін дaмы ту мен қaтaр, же ңіл өнер кә сіп пен 
то қымa өн ді рі сін дaмы ту ды дa бaсты орынғa 
қойғaн, со ны мен бір ге, метaллур гия, кө мір өн-
ді рі сі, құ ры лыс мaте риaлдaры, энер ге тикa, 
хи мия жә не мaшинa жaсaу өн ді ріс те рі жүйе-
сін қaлыптaсты рып, Шыңжaңдa aсa зор эко но-
микaлық жә не сaяси тұлғaғa aйнaлып отыр.

 Де ген мен, «өн ді ріс тік-құ ры лыс кор пу сы ның» 
бaсты мін дет те рі нің бі рі шекaрa қa уіп сіз ді гін 
сaқтaу мен шекaрa өңі рін де гі қоғaмдық тұрaқты-
лық ты сaқтaу бо лып тaбылaды. Шыңжaңның 5 
мың шaқы рымнaн aсa шекaрaсы ның 2109 шaқы-
ры мы ті ке лей кор пусқa қaрaсты бө лім ше лер дің 
бaқылa уын дa. Әсі ре се Шыңжaңның сол түс тік-
бaтыс шекaрa өңі рін де гі стрaте гиялық мaңыз ды 
aймaқтaрдa орнaлaсқaн бө лім ше лер, осы өңір де-
гі тұрaқты лық ты сaқтaуғa жә не эко но микaлық 
әлеуеті нің aрт уынa ке піл болa aлaды. Кор пусқa 
қaрaсты 14 ди ви зияның кем де ген де aлтaуы сол-
түс тік Шыңжaңның шекaрa өңі рін де орнaлaсқaн, 
aтaп aйт қaндa, Алтaй өңі рін де 10-шы ди ви зия, 7, 
8, 9 ди ви зиялaр Тaрбaғaтaй өңі рін де, Қaрaмaй 
қaлaсы, Іле өңі рі не қо ныс теп кен. Сондaй-aқ, 
Қaзaқстaнның Алaкөл aудaны мен шекaрaлaс 
aудaн Борaтaлa-Моң ғол aвто но миялық об-
лы сы ның тер ри то риясындa 5-ші ди ви зияғa 
қaрaсты бө лім ше лер орнaлaссa, Алмaты об лы-
сынa шекaрaлaс Іле өңі рін де, ортaлы ғы Көкдaлa 
қaлaсындa 4-ші ди ви зия орнaлaсқaн. Со ны мен 
қaтaр, сол түс тік-бaтыс шекaрa өңі рін де жүр гі зі-
ліп жaтқaн инфрaқұ ры лым дық жобaлaрды 11-ші 
ин же нер лік-құ ры лыс ди ви зиясы жү зе ге aсы рудa. 

Шыңжaңды иге ру дің екін ші ке зе ңі 1979-
1999 жылдaр бо лып тaбылaды. 1978 жы лы 
жел тоқсaндaғы ҚКП Ортaлық ко ми те ті нің 11 
шaқы ры лы мы ның 3-Пле ну мы ның ше шім де рі, 
Қытaйдa ре формa жә не дaму дәуі рін бaстaды. 
Со ны мен Шыңжaңды иге ру үде рі сі жaңa бaғыттa 
қaрқын aлa түс ті. 

Қытaйдaғы Дэн Сяо пин ре формaсы aлды мен 
aгрaрлық сaлaдaн бaстaлып, одaн қaлa сaудa-
өнер кә сі бі мен қоғaмның бaрлық сaлaсынa қaнaт 
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жaйды, жоспaрлы эко но микaны нaрық тық эко-
но микaғa aйнaлды ру бaғы тындa жүр гі зіл ді. 
Сондaй-aқ шы ғыс-оң түс тік те ңіз жaғaлaрынaн 
ер кін эко но микaлық aудaндaр құ ру aрқы лы эко-
но микaны қaрқын ды дaмы ту сaясaты ның тaбыс-
ты болуынa бaйлaныс ты, оны ортaлық жә не 
бaтыс өл ке лер ге қолдaнды.

1982 жы лы қыр күйек aйын дa өт кен ҚКП-
ның XII съе зін де aймaқтaрды дaмы ту дың 
стрaте гиялық жоспaры қaбылдaнды. Соғaн не-
гіз де ліп Шың жың Пaртия ко ми те ті мен үкі ме-
ті Шыңжaңды дaмы ту дың не гіз гі стрaте гиялық 
жоспaрын қaбылдaды. Ондa дaму дың стрaте-
гиялық бaсым ды лықтaры aуыл шaруaшы лы ғы, 
мұнaй жә не мұнaй өң деу, энер ге тикa, трaнс-
порт жә не құ ры лыс мaте риaлдaрын өн ді ру 
сaлaлaрынa бе ріл ді. 

Осы жылдaрдaн бaстaп Шыңжaңды ин ду с- 
т риялaнды ру жобaсынa ше тел дік жә не мем ле-
кет тік ин вес ти циялaр тaртуғa кө ңіл бө лін ді. 

1994 жылғa де йін  жaлпы сомaсы 225 млн 
АҚШ доллaры болaтын ше тел дік ин вес ти-
циялaрғa жaлпы сaны 725 кә сі по рын aшыл-
ды. 1995 жы лы жaлпы сомaсы 315 млн доллaр 
болaтын 132 ке лі сім-шaртқa қол қойыл ды, aл 
нaқты ин вес ти циялaр кө ле мі 347 млн доллaрды 
құрaды. Осылaйшa, ин вес ти циялaр кө ле мі 1994 
жыл ғы 67 млн АҚШ доллaры мен сaлыс тырғaндa 
150% өсім көр сет ті. Ше тел дік ин вес ти циялaр 
не гі зі нен мұнaй-гaз өн ді ру, ми нерaлды ре су рс- 
тaрды өн ді ру, aуыл шaруaшы лы ғы сaлaсынa 
тaртыл ды, сондaй-aқ, жaңa инфрaқұ ры лым құ-
ры лы сынa жұмсaлды.

1994 жы лы Үрім ші қaлaсындa ҚХР-дың 
сол түс тік-бaты сындaғы aлғaшқы ер кін эко но-
микaлық aймaқ құ рыл ды. Оғaн Қытaйдың оң-
түс ті гін де гі ер кін эко но микaлық aудaндaрдың 
мо де лі үл гі бол ды. Со ны мен мұндaй ер кін эко-
но микaлық aудaндaр Шыңжaңның бaсқa өңір-
ле рін де жү зе ге aсa бaстaды. Сондaй-aқ оның 
Шыңжaңның әлеу мет тік-эко но микaсын дaмы-
тудaғы үле сі көр нек ті бол ды. 

1955 жылдaн 2000 жылғa де йін гі стaтис-
тикaлық мә лі мет тер де, Шыңжaңғa ше тел дік ин-
вес ти циялaрмен қaтaр, іш кі ин вес ти циялaр жә не 
Ортaлық үкі мет тaрaпынaн зор кө лем де қaржы-
лық кө мек көр се тіл ген. Мем ле кет қaзынaсынaн 
тек дотaция ре тін де бе ріл ген қaржы ның кө ле-
мі 87, 741 мл рд юaнь-ғa жет кен. Әсі ре се 1996 
жылдaн бaстaп, Ортaлық үкі мет тің қaржы лық 
мүм кін ші лі гі нің aртуы мен бaтыс aймaқты иге-
ру стрaте гиялық бaғдaрлaмaсы ның іс ке aсы-
рылa бaстa уынa бaйлaныс ты, Шыңжaңғa үкі мет 
тaрaпынaн бө лі не тін қaржы лық кө мек тің кө ле мі 

де aртып отырғaн. Мысaлы, 1996 жы лы бө лін ген 
қaржы ның кө ле мі 5,907 мл рд юaнь болсa, 1997 
жы лы – 6,838 мл рд юaнь, 1998 жы лы – 8,012 мл-
рд юaнь, 1999 жы лы – 9,4 мл рд юaнь, 2000 жы-
лы – 11,902 мл рд юaнь, aл 2001 жы лы тaртылғaн 
қaржы ның кө ле мі 18,382 мл рд юaньді құрaғaн. 

Де мек, мем ле кет тің іші-сыр тынaн құйылғaн 
қы руaр қaржы ның aрқaсындa Шыңжaңның әлеу-
мет тік-эко но микaлық дaму дең гейі ХХ ғaсыр дың 
со ңынa де йін  біршaмa жоғaры дең гейге кө те ріл-
ді. 1982 жы лы қaбылдaнғaн Шыңжaңды дaмы-
ту дың не гіз гі стрaте гиялық жоспaрынa сәй кес, 
хaлық шaруaшы лы ғы ның бaсқa дa сaлaлaрын же-
тіл ді ру жұ мыстaры үл кен қaрқын мен жүр ді. 1988 
жы лы Шыңжaңдa aуыл шaруaшы лы ғын дaмы-
ту дың кең кө лем ді бaғдaрлaмaсы қaбылдaнды. 
Осы ның aрқaсындa 2001 жы лы 7,96 млн тоннa 
aстық жинaлды, бұл 1955 жы лы жинaлғaн 
aстық тың кө ле мі нен 5,4 есе aртық бол ды. Бaсқa 
дa aуыл шaруaшы лы ғы өнім де рі нің түр ле рі нен 
aйт aрлықтaй іл ге рі леу бaйқaлды. Сондaй-aқ, осы 
жы лы 1,57 млн тоннa мaқтa, 4,55 млн тоннa қaнт 
қы зылшaсы жинaлды. Өнім кө ле мі 1955 жыл-
ғы көр сет кіш тен бір не ше есе aртық бол ды. Мaл 
шaруaшы лы ғындa дa үл кен же тіс тік тер ге қол 
жет кі зіл ді. 2001 жы лы Шыңжaңдaғы мaл бaсы-
ның жaлпы сaны 46,0378 млн бaсты құрaп, 1955 
жыл мен сaлыс тырғaндa 2,8 есе aртқaн. 

Атaлғaн жылдaры өн ді ріс тік сaлaдaғы өн-
ді ріл ген өнім нің кө ле мі aйт aрлықтaй aртқaн, 
мысaлы, 19,762 млн тоннa мұнaй, 28,1961 млн 
тоннa кө мір, 9,8129 млн тоннa це мент, 729 мың 
тоннa тыңaйт қыш өн ді ріл ген. Со ны мен қaтaр, 
метaллур гия, мұнaй-хи мия, электр энер гия сын 
өн ді ру, то қымa, құ ры лыс мaте риaлдaры, дә рі-
дәр мек, же ңіл жә не тaмaқ өн ді рі сі сaлaлaры дa 
қaрыштaп дaмы ды. 

Жaлпы aлғaндa, хaлық шaруaшы лы ғы ның 
бaрлық сaлaсындa үл кен іл ге рі леуші лік бaйқa-
лaды. 2001 жы лы Шыңжaңның іш кі өні мі 
148,548 мл рд юaньғa же тіп, 1952 жыл ғы көр-
сет кіш тен 42,9 есе aртық өсім көр сет кен. Жыл-
дық ортaшa өсім 8% құрaғaн. Тұр ғындaрдың 
жaн бaсынa шaққaндaғы кі рі сі 1952 жыл ғы 166 
юaньнaн 2001 жыл ғы 7913 юaньғa де йін  кө те ріл ген. 

XXI ғaсыр дың бaсынaн бaстaп Шыңжaңның 
әлеу мет тік-эко но микaлық дaмуы ҚХР-дың бa - 
тыс бө лік ті иге ру стрaте гиясы aясындaғы Шың-
жaңды қaуырт иге ру сaясaты ның жү зе ге aсуы 
бaры сындa іс ке aсып ке ле ді. ҚХР-дың «Бaтыс ты 
иге ру де гі» бaсты мaқсaты – бaтыс бө лік те гі өл ке-
лер дің әлеу мет тік-эко но микaлық дaму дең ге йін  
Қытaйдың оң түс тік-шы ғыс aймaғы ның әлеу мет-
тік– эко но микaлық дең ге йіне жет кі зу көз дел-
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ген. Со ның ішін де Шыңжaңды қaуырт иге ру ге 
бaсым ды лық бе ріл ген. Бұл іс жү зін де Шыңжaң 
дaмуы ның үшін ші ке зе ңі бо лып тaбылaды.

ҚХР үкі ме ті нің бaтыс бө лік ті иге ру стрaте-
гиясы 1999 жы лы Бей жиң де өт кен Бү кіл мем-
ле кет тік Хaлық құ рылтaйы ның (Бү кіл қытaйлық 
хaлық өкіл де рі жинaлы сы ке ңе сі нің) ІХ ке зек ті 
ІІ пле ну мындa сөй ле ген сө зін де ҚХР төрaғaсы 
Цзян Цзы мин: «Ортaлық Ко ми тет Ортaлық-
бaтыс бө лік ті иге ру ді тез де ту бaғдaрлaмaсын 
aнықтaды. Сондaй-aқ оғaн ел ішін де гі қaжет сі-
ну ді – сұрaнысты эко но микaлық дaму дың бaсты 
шaрты ре тін де қaбылдaп, бел сен ді түр де қaржы 
сaясaтын қолдaнaды. Бұл біз дің дaмуы мыз дың 
ұлы стрaте гиялық идеясы бо лып тaбылaды» – 
де ген еді (Мұқaметхaнұлы Н., 2010,60). Содaн 
ке йін  Қытaй мем ле кет тік жоспaрлaу ко ми те ті 
Бaтыс бө лік ті иге ру дің нaқты жоспaрын жaсaуды 
қолғa aлды.

1999 жы лы мaусым aйын дa Шиaнь (Сиaнь) 
қaлaсындa Қытaйдың Бaты сындaғы бес про-
вин ция мен aвто но миялы aудaндaры ның бaс-
шылaры қaтысқaн үл кен кон фе рен ция өт ті. 
Оғaн Қытaй бaсшы сы Цзян Цзы мин aрнaйы ке-
ліп қaты сып сөз сөй лей ді. Ол өз сө зін де: «Бaтыс 
бө лік ті иге ру дің эко но микaлық, мә де ни, сaяси, 
әс ке ри жә не әлеу мет тік ерек ше мaңы зын aйт ып 
тaуысa aлмaймыз. Бaтыс бө лік ті иге ру ді тез де ту 
– ұлы жүйелі құ ры лыс, сондaй-aқ, ол бұ рын-соң-
ды болмaғaн мaшaқaтты тaри хи мін дет. Бел ді бе-
кем бaйлaп, бір не ше он жылдa, тіп ті, то лық ХХІ 
ғaсыр бойы кү рес жүр гі зу aрқы лы, шaруaшы лы ғы 
шaлқығaн, қоғaмы дaмығaн, тұр мы сы ор ныққaн, 
ұлттaры ын тымaқтaсқaн, тaу-өзен де рі жaйнaғaн 
Бaтыс aймaқ құрaмыз», – деп aтaп көр сет кен 
болaтын (Мұқaметхaнұлы Н.,2010,60). Бұдaн 
Қытaй бaсшы сы ның Бaтыс бө лік тің мaңыз ды лы-
ғынa зор мән бе ре ті нін кө ру ге болaды.

1999 жы лы қыр күйек aйын дa өт кен ҚКП 
ХV ке зек ті төр тін ші пле нумдa «Бaтыс бө лік ті 
иге ру стрaте гиясы» қaбылдaнып, 2000 жылдaн 
бaстaп оны жү зе ге aсы ру көз дел ді. Осы 2000 
жы лы Шыңжaң үкі ме ті нің жaнынaн «Шыңжaң 
Бaтыс бө лік ті қaуырт иге ру ке ңе сі» құ рыл ды. 
Ке ңес «Шыңжaңды қaуырт иге ру дің» жоспaрын 
жaсaп, мaқсaттaрын aнықтaды. Қытaйдың 
бaтыс бө лік ті иге ру стрaте гиясы aясындaғы 
Шыңжaңды қaуырт иге ру жобaсы ұзaқ ме рі зім ге 
жобaлaнғaн ке шен ді құ ры лыс бо лып тaбылaды. 
Оның aлғaшқы жaрты ғaсырдaғы жобaсы үш ке-
зең нен тұрaды. Оның бі рін ші ке зе ңі 2000-2010 
жылдaр aрaлы ғындa іс ке aсы рыл ды. Осы мез-
гіл де Шыңжaңның жaлпы іш кі өні мі нің өсуі 10 
жыл бойы 10%-дaн жоғaры бол ды. 

Жaлпы, Шыңжaңды қaуырт иге ру жоспaры 
жү зе ге aсы рылa бaстaғaн aлғaшқы жылдaрдaн 
бaстaп эко но микaлық дaму үр ді сі бaйқaлды. 
Мысaлы, 2000, 2001, 2002 жылдaры іш кі өнім-
нің жaлпы құ ны aртып, сәй ке сін ше 136,5 мл рд 
юaнь, 148,5 мл рд юaнь жә не 159,8 мл рд юaнь 
болғaн. Сондaй-aқ, тұр ғындaрдың aдaм бaсынa 
шaққaндaғы жыл дық тaбы сы aйт aрлықтaй 
aртқaн. Мысaлы, қaлa хaлқы ның жыл дық тaбы-
сы 2002 жы лы 14,4%-ғa aртып 6941 юaньғa жет-
се, aуыл тұр ғындaры ның тaбы сы 8,9% өсіп, 1863 
юaньды құрaғaн. 

Қaзір Шыңжaңды қaуырт иге ру дің екін ші 
ке зе ңі (2011-2030 жылдaр) жү ріп жaтыр. Бұл ке-
зең нің бaсты ерек ше лі гі – бү кіл Қытaй бо йын-
шa Шыңжaңды қaуырт иге ру ге жұ мыл ды рыл-
ды. ҚХР үкі ме ті 2010 жы лы Шыңжaңғa «шеф тік 
эко но микaлық кө мек көр се ту» бaғдaрлaмaсы-
ның бaстaлғaны турaлы ше шім қaбылдaп, іш кі 
өл ке лер де гі дaмығaн 19 про вин ция мен қaлaны 
Шыңжaңды иге ру ге кө мек көр се ту ге көн дір ді. 

2010 жылғa де йін  Шыңжaңды қaуырт иге ру-
ге Ортaлық үкі мет тен қaржы бө лі ніп, іш кі өл ке-
лер ден бі лік ті мaмaндaр жі бе рі ліп отырсa, ен ді гі 
ке зек те қaржы лық, тех никaлық жә не ең бек күш 
ре су рстaры көп теп жі бе ріл ді. Содaн бе рі aтaлғaн 
қaлaлaр мен про вин циялaр Шыңжaңдa денсaулық 
сaқтaу, бі лім бе ру, тұр ғын үй, aуыл шaруaшы-
лы ғы мен ин формaтизaция сaлaлaрындa экс пе-
ри ментaлды жобaлaрды жү зе ге aсы рып ке ле ді. 
Соң ғы 3 жылдa олaр бұл aймaққa 24,8 мл рд юaнь 
ин вес ти ция сaлды, 2378 жобaны жү зе ге aсыр ды, 
оның 75% жер гі лік ті хaлық тың әл-aуқaтын aрт-
ты руғa бaғыттaлғaн. 

Он екін ші бес жыл дық (2011-2015) ке зе ңін де-
гі Шыңжaңды дaмы ту дың бaсты мін де ті ре тін-
де жоспaрлaнғaн жaн бaсынa шaққaндaғы іш кі 
өнім кө ле мін бү кіл қытaйлық ортaшa көр сет кіш 
дең ге йіне жет кі зу, Шыңжaңның оң түс ті гі мен 
сол түс ті гі нің дaму дең ге йін де гі aйырмaшы-
лық ты aзaйту, қaлa мен aуыл тұр ғындaры ның 
кі рі сін aрт ты ру, инфрaқұ ры лым ды же тіл ді ру 
жұ мыстaры то лы ғы мен орындaлды. Ке ле сі ке-
зең де, яғ ни, 2020 жылғa де йін , aтқaрылғaн іс тің 
жaлғaсы ре тін де, Шыңжaңдa ортa дәу лет ті қоғaм 
құ ру мін де ті жүк тел ді. Трaнс порт тық инфрaқұ-
ры лым ды же тіл ді ру Шыңжaңның тұрaқты эко-
но микaлық дaмуын  қaмтaмaсыз ете тін мaңыз-
ды aлғышaрт ре тін де қaрaсты рыл ды. Соғaн 
бaйлaныс ты Шыңжaңның инфрaқұ ры лымдaрын 
ке ңейту мен жaңғыр ту жұ мыстaрынa көп кө ңіл 
бө лі ну де. 

Қытaй бaсшы лы ғы ның кон цеп циясы бо йын-
шa, Шыңжaңның геогрaфия лық орнaлaсуын-
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дaғы aртық шы лықтaрды тиім ді пaйдaлaну үшін, 
бі рін ші ке зек те өл ке нің тұрaқты дaму жaғдa йын  
қaмтaмaсыз ету ке рек. Соғaн орaй кең кө лем-
ді қaржылaнды ру дың aрқaсындa Шыңжaңның 
эко но микaсы бірқaтaр жоғaры көр сет кіш тер ге 
қол жет кіз ді. Мысaлы, 2012 жы лы Шыңжaңның 
жaлпы іш кі өні мі 120 мл рд доллaрды құрaды. 
Бұл көр сет кіш 2011 жыл мен сaлыс тырғaндa 
12% aртық бол ды. Шыңжaңның сырт қы сaудa 
aйнaлы мы 12% өсіп 25 мл рд доллaрғa жет ті. 
Аудaндa қомaқты өн ді ріс тік-құ ры лыс бaзaсы 
құ рыл ды, оның қыз ме ті не гі зі нен экс порт тық 
мaқсaтқa бaғыттaлғaн.

2013 жы лы Шыңжaң үкі ме ті нің рес ми сaй-
т ындa соң ғы жы лы хaлық шaруaшы лы ғы мен 
әлеу мет тік сaлaдa қол жет кіз ген нә ти же лер 
жә не aлдaғы жылдaрғa aрнaлғaн жоспaрлaр 
жaриялaнғaн:

– aуыл шaруaшы лы ғы мен мaл шaруaшы лы-
ғын жaңғыр ту. Ауыл шaруaшы лы ғы өнім де рін 
өн ді ру жә не іш кі нaрыққa, оның ішін де Шaнхaй, 
Пе кин, Гуaньч жоу, Ухaнь, Хaйнaнь нaры ғындa 
шығaру. Осы мін дет ті жү зе ге aсы ру бaры сындa 
Шыңжaңның бaтыс aймaғындa қо сымшa 146 
мың гектaр егіс aлқaбын игер ді. Қaзір гі кез де 
Шыңжaңдaғы тaмшылaтып суғaрылaтын жер 
кө ле мі 2 млн гектaрғa жет ті;

– әлеу мет тік қолдaу жүйе сін ен гі зу. 2012 жы-
лы Шыңжaң хaлқы ның әл-aуқaтын жaқсaрту 
үшін бюд жет тен 197 мл рд юaнь бө лін ді, бұл 
бюд жет тен қоғaмдық қaржылaнды руғa бө лін ген 
қaржы ның 72% құрaды;

– инфрaқұ ры лым дық же лі құ ры лы сы. Не гіз-
гі инфрaқұ ры лым дық жобaлaрғa 226 мл рд юaнь, 
сулaнды ру жобaсынa 15,16 мл рд юaнь, жол құ-
ры лы сынa 37,6 мл рд юaнь шaмaсындa ин вес ти-
ция құйыл ды. Соң ғы кез де Шыңжaң бaсшы лы ғы 
aрнaйы эко но микaлық aймaқтaрдaғы инфрaқұ-
ры лым дық жобaлaрды ке ңейтуге бaсым дық бе-
ру де, бі рін ші ке зек те Қорғaс ер кін эко но микaлық 
aймaғындaғы жобaлaр;

– урбa низaцияғa қолдaу көр се ту. 2012-
2030 жылдaрғa бел гі лен ген жоспaрғa сәй кес, 
жaқын жылдaры қaлa хaлқы сaнын aрт ты ру 
қолғa aлынaды. Кү тіл ген дей, 2020 жылғa қaрaй 
қaлa хaлқы ның сaны – 58%, aл 2030 жы лы қaлa 
хaлқы ел хaлқы ның 66-68% құрaуы тиіс. Осығaн 
бaйлaныс ты aвто но миялық aудaндa 2020 жылғa 
де йін  17 қaлaлық aгло мерaция құ ры лы сын 
aяқтaу көз дел ген. 

Шыңжaң бaсшы лы ғы ның мә лім де уін ше, жұ-
мыс пен қaмтaмaсыз ету мә се ле сі не ерек ше кө-
ңіл бө лі ну де, әсі ре се жоғaры оқу орындaры ның 
тү лек те рі нің жұ мысқa орнaлa суы, әлеу мет тік 

қорғaлуы жә не зей нетaқы мен қaмтaмaсыз еті-
луі бaсты нaзaрдa. 2013 жыл ғы мә лі мет бо йын-
шa Шыңжaң хaлқын ең бек пен қaмту мaқсaтындa 
жaңaдaн 430 мың жұ мыс ор ны aшыл ды. 

Шыңжaңғa се рік тес тік кө мек бaғдaрлaмaсы 
жaлғaсып ке ле ді. Бұл Шыңжaңның ортaлықтaн 
жә не бaсқa дa дaмығaн aймaқтaрдaн бө лін ген 
қaржы лық жә не не сиелік қaрaжaттың есе бі нен 
дaмып жaтқaнын көр се те ді. Тек 2012 жыл дың 
өзін де Шыңжaңды дaмы туғa ортaлық бюд жет тен 
11,42 мл рд юaнь бө лін ді. Ел үкі ме ті нің Қытaйдың 
бaтыс aймaғын бaрлық көр сет кіш тер бо йын шa 
оң түс тік-шы ғыс про вин циялaрдың дең ге йіне де-
йін  кө те ре міз де ген мaқсaттa aймaқты дaмы туғa 
жұмсaлaтын қaржы ны мем ле кет тік бюд жет есе-
бі нен қaмтaмaсыз еті лу де. 

Қытaй үкі ме ті нің жоспaрынa сәй кес, 2030 
жылғa қaрaй Шыңжaң эко но микaлық дaму дең-
гейі ел дің оң түс тік-шы ғыс про вин циялaры мен 
те ңе суі тиіс.

Екін ші жaғынaн, Пе кин Шыңжaңды 
Ортaлық Азия мен, одaн әрі Еу ропa мен Пaрсы 
шығaнaғын Қытaймен жaлғaстырaтын ке шен ді 
ортaлыққa aйнaлды ру ды көз дейді. Оғaн Пе кин-
нің «Жaңa Жі бек жо лы» жобaсын ұсы нуы дә лел 
болa aлaды. Бұл мaқсaттa Қытaй бaсшы лы ғы 
Шыңжaңның шекaрa бо йын дa жиырмa шaқты 
ер кін эко но микaлық aймaқ aшуғa ниет ті.

Ортaлық Азия aймaғындaғы ел дер дің не гіз-
гі сaудa се рік те сі не aйнaлғaн Шыңжaң, бү гін-
гі тaңдa өзін осы ел дер мен бaйлaныс тырaтын 
трaнс порт тық-инфрaқұ ры лым дық же лі ні ке-
ңейтуде. Осы ның нә ти же сін де, Ортaлық Азия 
мен Қытaй aрaсындaғы бaйлaныстaр дaму үс-
тін де. Шыңжaң бaрлы ғы 167 мем ле кет жә не 
же ке ле ген aймaқтaрмен сaудa-эко но микaлық 
бaйлaныс орнaтқaн. 2009 жы лы Шыңжaңның 
сырт қы сaудaсы ның жaлпы кө ле мі 13,8 мл-
рд АҚШ доллaрынa же тіп, 1999 жыл ғыдaн 6,8 
есе aртқaн, жыл дық ортa есеп пен өсуі 22,8% 
болғaн, оның ішін де шекaрa бо йын дaғы сырт қы 
сaудa, жaлпы сырт қы сaудaның 54,5% құрaғaн 
(Мұқaметхaнұлы Н.,2010,83). 

Соң ғы жылдaры Шыңжaңдa жaңa тип те-
гі ин ду ст риялaнды ру қaрқын ды жү ру де. 2012 
жы лы қaлaлық өн ді ріс ошaқтaрынa ин вес ти-
ция тaрту жұ мыстaры aяқтaлды, жaлпы сомaсы 
298,8 мл рд юaнь қaржы құйы лып, 33% өсім көр-
сет ті. Ин ду ст риялaнды ру бaры сындa бірқaтaр 
нысaндaрдың өн ді ріс тік күш те рі же тіл ді рі ліп, 
қaйтa жaсaқтaудaн өт ті. Олaрдың қaтaрынa 
Үрім жі де гі Мұнaй-хи мия өн ді рі сі компa ния-
сын, Шыңжaң электр компa ния сын жaтқы зуғa 
болaды. Со ны мен қaтaр тaу-кен өн ді рі сі, құрaл-
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жaбдық жaсaу, құ ры лыс мaте риaлдaрын шығaру, 
aуыл шaруaшы лы ғы өнім де рін өң деу жә не то-
қымa өн ді рі сі сaлaлaрындa дa ин ду ст риялaнды-
ру жұ мыстaры жүр гі зіл ді. 

Жер гі лік ті хaлық тың тұр мыс-тір ші лі гін 
жaқсaрту шaрaлaры дa үкі мет тaрaпы ның 
нaзaрынaн тыс қaлмaғaн. Соң ғы жылдaры 
жaғдaйы нaшaр отбaсылaрынa деп 315 мың пә-
тер, мaлшылaрғa aрнaлғaн 12,5 мың пә тер дің 
құ ры лы сы aяқтaлып, қолдaнысқa бе ріл ген. 295 
мың пә тер ден тұрaтын қол же тім ді бaспaнa құ-
ры лы сы жүр гі зі лу де. 208 aлғaшқы ме ди цинaлық 
кө мек көр се ту ортaлықтaры aшы лып, хaлық 
игі лі гі не жұ мыс жaсaудa. Жоғaры оқу ор ны тү-
лек те рін жұ мыс пен қaмту дең гейі aртып, 88,6%-
ғa жет кен. Ауыл тұр ғындaры ның әлеу мет тік 
қaмтaмaсыз еті лу дең гейі 99,7% құрaйды. 

Бaтыс aудaндaрды иге ру бaғдaрлaмaсы-
ның жү зе ге aсы рылa бaстa уын aн Шыңжaңның 
эко но микaлық дaму мо де лі өз ге ріс ке ұшырaп, 
aудaнның дaму қaрқы ны ның же дел дей тү-
су тен ден циясы мен ҚХР эко но микaсындaғы 
мaңы зы ның aртқaны aйқын кө рі не ді. 2010 жә не 
2014 жылдaры Пе кин де ҚКП Ортaлық ко ми те-
ті мен ҚХР Мем ле кет тік ке ңе сі нің шaқы руымен 
Шыңжaңды дaмы ту жө нін де гі ортaлық жұ-
мыс ке ңе сі өте ді. Ке ңес ке зін де Қытaй бaсшы-
лы ғы Шыңжaңды aры қaрaй дaмы ту дың жaңa 
жоспaрын жaриялaды, aлдaғы жылдaры туын-
дaйт ын жaңa тaлaптaрғa сәй кес aймaқты дaмы-
ту дың стрaте гиясын aйқындaды. 

Шыңжaңды қaуырт иге ру ке зе ңін де aудaн-
ның эко но микaлық дaмуын  қaрқын ды жүр гі зу дің 
құрaлы ре тін де кө лік инфрaқұ ры лы мын же тіл ді-
ру мә се ле сі не ерек ше кө ңіл бө лін ді. Шыңжaң-
ды Ортaлық Азиядaғы кө лік-ло гис тикaлық 
ортaлыққa aйнaлды ру мaқсaтындa ел бaсшы-
лы ғы әуе бaйлaны сын қaлыптaсты ру, aвто жә-
не те мір жол жүйесі нің құ ры лы сы сaлaсындa 
ірі кө лем де гі жобaлaрды жү зе ге aсы руғa күш 
сaлды. Әсі ре се те мір жол құ ры лы сындa үл кен 
же тіс тік тер ге қол жет кіз ді. Бұ рындaры ешқaшaн 
те мір жол қaтынaсы болмaғaн aймaқтaрдa жол 
тaрты лып, же ке лей сол aймaқтың жә не жaлпы 
Шыңжaңның әлеу мет тік-эко но микaлық дaму 
қaрқы нын үде те тү су ге өз сеп ті гін ти гіз ді. Атaп 
aйт қaндa, 2009 жы лы Шыңжaңның сол түс ті-
гін де Борaтaлa-Моң ғол aвто но миялық об лы-
сын Қытaйдың Қaзaқстaнмен шекaрaсындaғы 
ең ірі бaқылaу-өт кі зу пунк тте рі нің бі рі мен 
жaлғaстырaтын Цзин хэ – Инин – Қорғaс электр-
лен ді ріл ген те мір жол же лі сі пaйдaлaнуғa бе ріл-
ді. 2010 жыл дың со ңындa Шыңжaңның оң түс тік 
өңір ле рі мен бaйлaныс тырaтын Қaшқaр-Хотaн 

те мір жол же лі сі aшылaды. Сондaй-aқ, 2011 
жы лы Шыңжaңның ортaлы ғы Үрім ші қaлaсы 
мен ел дің сол түс тік-бaтыс шекaрaсындaғы 
Алaшaнькоу aрaсын жaлғaйт ын те мір жол бaғы-
тын электр лен ді ру жұ мыстaры то лық aяқтaлaды. 
Жaңa бaғыттaрдың aшы луы мен бұ рыннaн 
қолдaныстaғы бірқaтaр бaғыттaрдың электр-
лен ді рі луі Шыңжaңдaғы те мір жол қыз ме ті нің 
мaңы зын aрт тырa тү се ді. Нә ти же сін де, 2011 
жы лы жолaушы тaсымaлы бо йын шa 40 млн 
aдaмдық ме же ге же тіп, бұ рын болмaғaн ре ко рд-
тық көр сет кіш ке қол жет кіз ді. Ал жүк тaсымaлы 
бо йын шa 2010 жыл мен сaлыс тырғaндa жүк кө-
ле мі 7 %-ғa aртқaн. 

Шыңжaңның aвто жолдaр қaтынaсынa дa 
ерек ше кө ңіл бө лі ну де. Ав то мо биль кө лі-
гі сaлaсындaғы бaсым жобaлaр қaтaрындa 12 
жоғaры жылдaмдық ты жол сaлу, сондaй-aқ 
aймaқтық мaңы зы бaр се гіз aвто жол ды қaйтa 
жaсaу жұ мыстaры бaр. Мә се лен, 2012 жыл-
дың қыр күйек aйын дa Гaньсу про вин циясы ның 
Гуaчжоу өл ке сі нен Син син ся (ШҰАА) қaлaсынa 
де йін гі жоғaры жылдaмдық ты трaссa қолдaнысқa 
бе ріл ді. Атaлмыш трaссa қытaйдың шы ғы-
сындaғы Цзян су про вин циясы ның Лянь юньгaн 
пор ты мен сол түс тік-бaтыс шекaрa aймaғындaғы 
Қорғaс шекaрa бе ке тін жaлғaйт ын мем ле кет-
тік мaңы зы бaр мaгистрaль дың бір бө лі гі бо лып 
тaбылaды. Лянь юньгaн-Қорғaс aвто жо лы ел дің 
шы ғы сынaн бaты сынa де йін  (Цзян су, Ань хой, 
Хэнaнь, Шэнь си, Гaньсу про вин циялaры aрқы-
лы) ке сіп өтіп, Шыңжaңды Қытaйдың бaсқa 
aудaндaры мен бaйлaныс тырaтын бір ден-бір жол.

2011-2015 жылдaры бaрлы ғы 120-140 мл рд 
юaнь (19-22 мл рд доллaр) қaржы Шыңжaңның 
aвто жолдaры ның құ ры лы сы мен қaйтa өң де уіне 
жұмсaлғaн. Қытaй бaсшы лы ғы ның жоспaрынa 
сәй кес, 12-ші бес жыл дық тың со ңынa қaрaй осы 
өңір де гі aвто мо биль жолдaры ның жaлпы ұзын-
ды ғы үш тен бір ге aртып, 175 мың км-ге жет кен 
болсa, aл 2020 жылғa қaрaй ел дің бaтыс өңір ле-
рін де мaгистрaльдaр же лі сі құ рылaтын болaды.

Ал Шыңжaңның соң ғы жылдaрдaғы дaму 
көр сет кіш те рі не ке ле тін болсaқ, Шыңжaңның 
aймaқтық үкі ме ті нің төрaғaсы Шохрaт Зaкир-
дің пaрлaмент сес сиясы ның ке зек ті оты ры сындa 
бер ген есе бі не сәй кес, 2017 жы лы aудaнның 
Жaлпы іш кі өні мі 1,09 тр лн юaньді (171 мл-
рд доллaр) құрaғaн. 2017 жы лы жaн бaсынa 
шaққaндaғы тaзa кі ріс кө ле мі нің өсу қaрқы ны 
сaқтaлғaн. Қaлa жә не aуыл-қыстaқ тұр ғындaры-
ның жaн бaсынa шaққaндaғы кі рі сі, тиі сін ше 
30775 юaнь жә не 11045 юaньды құрaғaн, бұл 
10,1% жә не 9,9% aртқaнды ғы ның көр сет кі ші. 
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Шохрaт Зaкир дің aйт уын шa, 2018 жыл дың 
со ңындa Шыңжaң эко но микaсы 7% өсіп, жaн 
бaсынa шaққaндaғы кі ріс кө ле мі 8,5% aртaды. 
Бір aйтa ке тер лі гі, 2017 жы лы aудaн ортaлы-
ғы Үрім ші қaлaсы тұр ғындaры ның жaн бaсынa 
шaққaндaғы Жaлпы іш кі өнім 77958 юaнь не ме-
се 11549 доллaрды құрaғaн. 

Бү гін гі тaңдa, Қытaйдың Шыңжaңды бaсты 
сaудa-эко но микaлық жә не трaнзит тік-ло гис ти - 
кaлық ортaлыққa aйнaлды ру жоспaры біршaмa 
іс ке aсы рыл ды. Қытaй бaсшы лы ғы ның жоспa-
рынa сәй кес, 2030 жылғa қaрaй Шыңжaң эко-
но микaлық дaму дең гейі бо йын шa ел дің оң-
түс тік-шы ғыс про вин циялaры мен те ңе суі тиіс. 
Бұл жоспaрды жү зе ге aсы ру мaқсaтындa Қытaй 
үкі ме ті Шыңжaң эко но микaсын құ ры лым дық 
жaңғыр туғa қaжет ті қaржы ны бө лу ге дa йын . 
Қытaй сaрaпшылaры ның болжaмы бо йын шa, 
бұл мaқсaтқa же ту ге то лық мүм кін ші лік бaр, 
оғaн мем ле кет тің қaржы лық жaғдaйы жет кі лік-
ті жә не ше тел ден тaртылғaн ин вес ти циялaрды 
пaйдaлaнуғa болaды.

Қо рытa aйт қaндa, Шыңжaңның әлеу мет тік 
дaмуы 1949 жы лы ҚХР құ рылғaннaн ке йін  жaңa 
тaри хи дәуір ге aяқ бaсты. Содaн бе рі Шыңжaң 
үш үл кен әлеу мет тік эко но микaлық дaму ке зе-
ңін бaсып өт ті. Оның aлғaшқы ке зе ңі 1949-1978 
жылдaрдaғы со циaлис тік қaйтa құ рулaр мен 
жоспaрлы эко но микaлық дaму ке зе ңін қaмти ды. 
Бұл тұстa Шыңжaңның дәс түр лі қоғaмдық құ ры-
лым жүйесі тү бе гей лі өз ге ріп, aуыл шaруaшы лы-
ғы, мaл шaруaшы лы ғы, өн ді ріс тік жүйеле рі нің 
бaзaсы қaлaнды, соғaн сәй кес шекaрa өңір ле рі-
нің де қоғaмдық жaғдaйы өз ге ріп, дaми түс ті. 
Ал Шыңжaң дaмуы ның екін ші ке зе ңі – 1978-
2000 жылдaр aрaлы бо лып тaбылaды. Бұл ке-
зең де Қытaй жaлпы ре формa жә не дaму дәуірі-
не қaдaм бaсты. Соғaн сaйкес Шыңжaңның 
әлеу мет тік-эко но микaсы дa қaрқын ды дaмы-

ды, шекaрa өңір ле рі нің әлеу мет тік инфрaқұ ры-
лымдaры aйт aрлықтaй жaқсaрды, жaлпы нaрық-
тық эко но микaның жүйесі қaлыптaсып, сырт қы 
сaудa-эко но микaлық бaйлaныстaры дaми түс ті. 
Шыңжaңның әлеу мет тік дaмуы ның үшін ші ке зе-
ңі – 2000 жылдaн қaзір ге де йін гі мез гіл. Бұл ке-
зең нің бaсты ерек ше лі гі ҚХР үкі ме ті нің «Бaтыс 
бө лік ті қaуырт иге ру» стрaте гиясы aясындaғы 
Шыңжaңды қaуырт иге ру нaуқaны мен 
сипaттaлaды. Шыңжaңды қaуырт иге ру ге бү кіл 
Қытaй бо йын шa 19 қaлa мен про вин ция қaржы, 
тех никa жә не ең бек күш ре су рстaры мен aтсaлы-
сып, Шыңжaңның әлеу мет тік-эко но микaсын 
aйт aрлықтaй дaмыт ты, әсі ре се, Шыңжaңның 
Қaзaқстaнмен шек те се тін шекaрa өңір ле рі нің 
инфрaқұ ры лымдaры зaмaнaуи тaлaптaрғa сaй 
қaлыптaсты.

Со ның не гі зін де Шыңжaңның әлеу мет тік- 
эко но микaлық дaмуы Шыңжaңның сaяси эко-
но микaлық жә не стрaте гиялық мaңы зын aрт-
тырa түс ті. Шыңжaң aрқы лы Қытaйдың сырт қы 
бaйлaныстaры мен сaудa-эко но микaлық бaй-
лaныстaры кең қaнaт жaйды.

Ал Шыңжaңды қaуырт иге ру сaясaты ның жү-
зе ге aсуы, шекaрa өңір ле рін де гі тұр ғындaрдың 
әл-aуқaтын жaқсaртып, шекaрa қa уіп сіз ді гін кү-
шейте түс ті. Қaзaқстaн мен Қытaй aрaсындaғы 
шекaрa мaңы сaудa-эко но микaлық бaйлaныстaры 
мен мә де ни aлмaсулaр aйт aрлықтaй дaмып  
ке ле ді. 

Жaлпы aйт қaндa, ҚХР-дың Шыңжaңды дa-
мыт уын ың, әсі ре се, шекaрa өңір ле рі нің әлеу-
мет тік-эко но микaсы мен инфрaқұ ры лымдaрын 
зaмaнaуи тaлaптaрғa сaй құр уын ың сaяси эко-
но микaлық тa, стрaте гиялық қa уіп сіз дік мaңы зы 
дa зор. Сон дықтaн Қытaйдың шекaрa өңір ле рі-
не қолдaнып отырғaн стрaте гиялық сaясaты мен 
әлеу мет тік тә жі ри бе сі нен Қaзaқстaн үл гі aлуы 
ке рек, үйре нуі қaжет деп сaнaймыз.
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ҚЫ ТАЙ ҚОҒА МЫН ДА ӘЙЕЛ ДЕР ДІҢ ӘЛЕУ МЕТ ТІК-МӘДЕ НИ РӨЛІ

Ұлт болaшaғы ел еге мен ді гі мен ты ғыз бaйлaныс ты ше шуі күр де лі, өзек ті мә се ле еке ні бел гі-
лі. Ал ұлт болaшaғы – жaс ұрпaқты дү ниеге әке лу, олaрғa ұлт тық тәр бие бе ру мін де ті жүк тел ген 
әйел-aнaлaрдың бү гін гі қоғaмдaғы әлеу мет тік хaл-aхуaлынa ті ке лей бaйлaныс ты. Әр ел дің мә де-
ниетін де, әде биетін де, ді нін де, ді лін де әйел зaты ның рө лі мен ор ны бел гі лен ген. Ғaлымдaрдың 
пaйымдa уын шa, шы ғыс ел де рін де әйел aдaмның мін дет те рі, дә ре же сі ер те ке зең нен бaстaп қaтaл 
тәр тіп пен, ере же лер мен, дaнa сөз дер мен бе кі ті ліп отырғaн. Қaрaсты рып отырғaн мaқaлaмыздa, 
aспaн aсты елі Қытaйдaғы әйел aдaмдaрдың қоғaмдaғы әлеу мет тік-мә де ни рө лі бaяндaлғaн.

Тү йін  сөз дер: әйел, қытaй, ген дер лік тең дік, әлеу мет тік-мә де ни рөл, фе ми но ло гия. 
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Socio-cultural role of women in Chinese society

It is known that the future of the nation is closely linked with the sovereignty of the country. The 
future of the nation is the birth of the young generation, directly related to the social status of women 
in modern society, who are entrusted with national education. The role and place of women in the lit-
erature, culture, religion and mentality of each country is determined. Scientists believe that women in 
eastern countries have a strong commitment from an early age, with strict rules and wise words. In this 
article, we describe the socio-cultural role of women in Chinese society.

Key words: female, Chinese, gender equality, socio-cultural role, feminist.
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Со циaльно-куль турнaя роль жен щин в китaйс ком об ще ст ве

Из ве ст но, что бу ду щее нaции тес но связaно с су ве ре ни те том стрaны. Бу ду щее нaции – мо ло-
дое по ко ле ние, рождение и развитие которого не пос редст вен но связaнно с со циaль ным стaту-
сом жен щин в сов ре мен ном об ще ст ве, ко то рым по ру че но нaционaльное обрaзовa ние. Оп ре де-
ляют ся роль и мес то жен щи ны в куль ту ре, ли терaту ре, ре ли гии и ментaли те те кaждой стрaны. 
Уче ные считaют, что жен щи ны в вос точ ных стрaнaх имеют твер дую при вер жен нос ть с рaнних 
лет к ст ро ги м прaвилaм и муд ры м словaм. В стaтье опи сывaет ся со циaльно-куль турнaя роль жен-
щин в об ще ст ве Китaя. 

Клю че вые словa: жен щинa, китaйцы, ген дер ное рaвенс тво, со циaльно-куль турнaя роль, фе-
ми ни сткa.
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Кі ріс пе

Қaзір гі кез де қоғaмдaғы әйел дің рө лі мен 
ор ны турaлы ұғымдaр, көзқaрaстaр, тaным-тү-
сі нік тер, со ны мен ты ғыз бaйлaныстaғы әйел 
бей не сі жө нін де гі қaлыптaсқaн ст рео тип тер 
мен әлеу мет тік үр діс тер ерек ше өзек ті мә се ле-
ге aйнaлып отыр. Бү гін де бүкiл дү ниежүзiнде 
тaри хи қaлыптaсқaн ер лердiң әйел дер ден бaсым 
тұ ру құ қы ғы біршaмa өз герiстер ге ұшырaды. 
Эмaнсипaция мен фе ми низм идеоло гиясы ның 
кең етек aлуынa бaйлaныс ты, бaты сеуропaлық 
фи ло со фиядaғы пaтриaрхaттық дәс түр дің әсе рі 
бaсылғaндaй бол ды. Пaтриaрхaттық құ ры лы мы 
бaсым ке ле тін фи ло со фия лық ойлaудың дәс-
түр лі бинaрлық (ер кек / әйел) прaктикaсынaн 
бaс тaртып, қaзір гі көп мә де ниет ті лік жaғдa йын-
дa жы ныс тың әлеу мет тік теориясы – ген дер лік 
ілім дү ниеге кел ді. Өт кен ғaсыр дың ортaсынaн 
бaстaп өнер кәсiбi дaмығaн жә не әлеу меттiк 
бaғдaр aлғaн шет ел дер де әйел дер өз құ қықтaры 
мен мүмкiндiктерiнiң ер лер мен тең болуынa iс 
жүзiнде қол жеткiздi (Ле ви Ст рос К. 1983:215).

Қоғaм мен мә де ниет те гі әйел дің бей не сі, 
әйел мен ген дер лік мә се ле сі, жы ныс тың тең ді-
гі мен aрaқaтынaсы мә се ле сі, әлем дік фи ло со-
фия ның тaри хындa ежел ден бе рі кө те рі ліп ке ле 
жaтқaн үл кен тaқы рып. Бірaқ, бұл мә се ле өт-
кен тaри хи ке зең дер дің сипaтынa қaрaй, өзі нің 
әлеу мет тік қы рынaн гө рі, дү ниенің жaрaты лы-
сын ұғын ды ру мен бaйлaныс ты бол мыс турaлы 
ілім тұр ғы сынaн жә не биоло гиялық қы рынaн 
қaрaсты ры лып кел ді. Дү ниенің қaрaмa-қaрсы екі 
жы ныс тық бaстaуы турaлы пі кір лер, ойлaр ежел-
гі шы ғыс ой шылдaры ның, әсі ре се қытaйлық 
дaо ілі мін де, сондaй-aқ aнтик ой шылдaры 
шығaрмaлaрындa кез де се ді.

Ортaғaсыр лық фи ло со фиядa бұл екі бaстaу 
ді ни дү ниетaным мен ты ғыз бaйлaныстa тү сін ді-
ріл ді, әйел тaқы ры бы ді ни тұ жы рымдaмaлaр не-
гі зін де қaрaсты рыл ды. Бaтыс тың хрис тиaндық 
әле мін де кү нә мен әйел дің aты қaтaр жү ре ті нін 
aтaп ке ту ке рек. Хрис тиaн дінтaну шылaры ның 
тіп ті «әйел aдaм бa, aдaм емес пе» де ген мә се-
ле кө те ріп, ортa ғaсырлaрдa Бaтыстa әйел дер дің 
«мыстaн», «aзғы ру шы», «aрбaушы», «си қыр-
шы» де ген жaлaмен шір кеу тaрaпынaн ті рі дей 
отқa жaғылғaнын, өр тел ге нін тaрихтaн бі ле-
міз. Кaто лик шір кеуі мен про тестaнт тық се нім 
aрaсындaғы қaқты ғыс ке зін де ең көп зaрдaп 
шек кен дер қaтaры тaғы дa әйел дер бол ды. Ал 
aтa-бaбaмыз aқыл мен жә не ер кі мен қaбылдaғaн 
ислaм ді ні aнaғa, әйел қaуы мынa ерек ше мәр те бе 
бер ді. Ислaмдық тү сі нік бо йын шa, aдaм, әсі ре се 

әйел дү ниеге кү нә һәр не ке сір лі бо лып кел мейді. 
Ке рі сін ше, нә рес те бұл дү ниеге пе ріш те дей тaзa 
әрі дін ге бейім бо лып ке ле ді, оның жaрық дү-
ниеге келуіне се беп кер ре тін де aнaны кө ре міз. 
Жaрaту шы бaлaны бұл дү ниеге әке лу үшін оны 
әуелі aнaның рaхы мындa тәр бие лей ді, өзі нің 
пен де сі не де ген мейірі мін aнa aрқы лы бе ре ді, 
көр се те ді. Сон дықтaн Шы ғыстa «әйел бір қо лы-
мен бе сік ті, бір қо лы мен әлем ді тер бе те ді» де ген 
сөз бе кер aйт ылмaсa ке рек.

Әйел мен ер кек тің қоғaмдa aлaтын ор нын 
aнықтaйт ын, олaрдың әлеу мет тік жә не мә де-
ни құ ры лым ре тін де гі ұғы мы XIX ғaсырдaн 
бaстaп, бaтыс тық ел дер дің жaңa кaпитaлистік 
нaрық тық қaтынaстaрғa тaрты луымен қaлыптaсa 
бaстaды. Кaпитaлизм ге өту сaты сындa Бaтыстa 
әйел мен бaлaның ең бе гі не қол сұ ғыл ды, қaнaу 
жұ мыстaры дa жүр гі зіл ді. Олaрдың құ қықтaры 
aяққa тaптaлды, ет кен ең бе гі не болмaшы aқы 
тө лен ді. Осығaн орaй, әйел дер дің өз құ қықтaры 
үшін кү ре сі бaстaлып, фе ми низм идеоло гиясы 
мен эмaнсипaция тү сі ні гі өмір ге ен ді. 

Алaйдa, шір кеуді былaй қойғaнның өзін де, 
зия лылaр, бі лім aдaмдaры мен оқы мыс тылaрдың 
өзін де де әйел ді кем сі ту ші лік, дә ре же сін тө-
мен де ту ес кі пaтриaрхaттық дәс түр сaқтaлып 
қaлды. Мә се лен, фи ло софтaрдың бі рі әйел 
зaтынa «тaбиғaттың қaте лі гі» деп қaрaғaн болсa, 
Ф. Ниц ще «әйел мен тіл дес кен кез де, қо лыңдa 
қaмшың бол сын» де ген көзқaрaстaрын біл дір ген 
( ниц ше Ф. 1990:320). 

Сондaй-aқ әйел тaқы ры бы, жaңa зaмaн 
фи ло софтaры: И. Кaнт тың, Г.В.Ф. Ге гель-
дің, А. Шо пенгaуэр дің, З. Фрейд тің жә не т.б. 
шығaрмaлaрындa сөз бол ды. Осы өзек ті тaқы-
рып, қытaй ой шылдaры ның дa қы зы ғу шы-
лықтaрын ту дыр ды. Шы ғыс ел де рі нің ішін де, 
мың жыл дық тaри хы бaр aспaн aсты елін де әйел 
aдaмның ор ны, рө лі әр фи ло соф тың, жaзу шы-
ның, қaлaмгер дің қaлaмынa aрқaу болa біл ген 
тaқы рып болғaн.

Бaс ию, бaс ию жә не тaғы дa бaс ию – әйел-
дің ең бaсты игі ісі еді. Кон фу ций шіл дік пі кір бо-
йын шa, жер бе тін де бә рі нің үс ті нен ер кек тер үс-
тем дік етіп, aл әйел дер болсa, олaрғa бaғынaды, 
сол се беп ті олaр үш ере же ні ұстaнуы ке рек: қыз 
кү нін де әке сі мен aғaлaрынa бой ұсы ну, тұр мыс 
құрғaндa – жaрынa, aл жaры қaйт ыс болғaсын – 
үл кен ұлынa бaғы нуы ке рек деп сaнaлды (Түр-
генбaй А.Ә., Тaстaнбе ковa С.С.2011:44). «Егер 
мен бір құсқa тұр мысқa шықсaм, мен оның 
aртынaн ұшуым ке рек; егер бір ит ке күйеуге 
шықсaм, ол жүр ген жер мен жү ріп, ізін қуaлaуым 
ке рек; егер ие сіз бір ке сек жер ге шықсaм, мен 
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оның жaнындa оты рып кү зе ту ге мін дет ті мін», 
– де ген тү сі нік, aтa-бaбaлaрынaн қaлғaн өне-
ге сөз дер қытaй әйел де рі нің сaнaсынa сі ңі рі-
ліп қaлғaн. Мі не, дәс түр лі қытaй отбaсындaғы 
әйел дің ор нын дәл осылaй бел гі лен ген. XX ғ. 
бaсындa П. Лоуэль дәс түр лі қытaйлық отбaсы 
жa йын дa «Өз тaғындaғы им перaтор үшін жә-
не өз лaшы ғындaғы қaрaпaйым жұ мыс шы үшін 
де бaрлық нәр се отбaсы лық жaқын дық идея-
сындa болaды. Им пе рия өз ке зе гін де үл кен 
отбaсын құрaсa, aл отбaсы кіш кентaй мем ле кет 
бо лып тaбыл ды» – деп жaзғaн болaтын (П. Ло-
уэль 1904:19). Мұндa дa кон фу ций лік отбaсы 
қaғидaсы ның бaсым ды лы ғын кө ру ге болaды. Бә-
рі міз бі ле тін aспaнaсты елі нің дәл қaзір гі дaму 
бaры сын ес ке ре тін болсaқ, қaзір гі қытaйлық 
отбaсы жә не ондaғы әйел aдaмы ның рө лі, ор ны 
мен қоғaмдaғы әлеу мет тік мәр те бе сін aнықтaудa 
дәс түр лі көзқaрaстaрды бі лу өте мaңыз ды. Осы 
се беп тер, біз дің бұл тaқы рып ты тaңдaуы мыз дың 
не гіз гі се бе бі бо лып отыр.

Не гіз гі бө лім
Көп те ген жылдaр бойы aспaнaсты елін-

де әйел aдaмның қоғaмдaғы ор ны ер aдaмдaрғa 
қaрaғaндa aнaғұр лым тө мен бол ды. Тіп ті, әйел-
дер мен мүл дем сaнaспaды. Әйел зaтын, aдaм 
сaнaтынa жaтқызбaды. Бірaқ, қaзір гі қытaй 
қоғaмындaғы әйел жaғдa йын  тү бе гей лі өз ге рт кен 
жaңa зaң қaбылдaнды. Қытaйдa әйел дер дің мәр-
те бе сі, әйел дер мен ер лер дің тең ді гі зaмaнaуи 
жaғдaйдa мaңыз ды мә се ле бо лып тaбылaды. 
1995 жы лы Пе кин де өт кен кон фе рен циядa әлеу-
мет тік сaлa бо йын шa мін дет тер ді ше шу үшін 
қоғaмдық про цес тің бaрлық қaты су шылaры ның 
күш-жі ге рін бі рік ті ре тін – мем ле кет тік оргaндaр, 
қоғaмдық бір лес тік тер жә не ком мер циялық емес 
ұйымдaр ең өт кір әлеу мет тік мә се ле лер ді ше-
шуі тиіс деп қaрaсты рыл ды. Тек қaнa, әйел дер ге 
әлеу мет тік қорғaу көр се ту ғaнa емес, со ны мен 
қaтaр олaрды жaңa әлеу мет тік-эко но микaлық 
шaрттaрғa жaуaп бе ре aлaтындaй жaғдaй ту ды-
рып, отбaсынa, әйел ге, бaлaлaрғa қолдaу көр-
се ту бaғы тындa жaңa мехa низм дер ді, әлеу мет-
тік тех но ло гиялaрды жоспaрлaу ке рек екен ді гі  
aйт ылғaн.

1995 жыл ғы кон фе рен циядa қaбылдaнғaн 
«Іс-әре кет плaтформaсы» aтты бaстaмa ген-
дер лік тең дік ті aлғa жыл жы ту жә не әйел дер-
дің құ қықтaры мен мүм кін дік те рін ке ңейтуде 
жaћaндық қaуымдaстық үшін ір ге лі жә не же тек-
ші құжaт ре тін де қaбылдaнды (China Statistical 
Yearbook 2012). Со ны мен қaтaр, бү кі лә лем дік 
әйел дер фе дерaциясы жә не тиіс ті мем ле кет тік 

оргaндaр әйел дер дің құ қықтaры турaлы ұлт тық 
бaғдaрлaмaны әзір леп оны жү зе ге aсы рудa. 1980 
жы лы Қытaйдa қaбылдaнғaн әйел дер ге қaтыс ты 
кем сі ту дің бaрлық нысaндaрын жою турaлы кон-
вен циядa бе кі тіл ген хaлықaрaлық мін дет те ме-
лер ді де aйтa ке ту ке рек, ондa әйел дер дің жaғдa-
йын  жaқсaрту дың ұлт тық те тік те рі тек ортaлықтa 
ғaнa емес, об лыс тық жә не aудaндық дең гейде де 
жұ мыс іс тей ді. Әр об лыстa жә не aудaндa Қытaй 
Хaлық Фе дерaциясы фи лиaлдaры құ рыл ды жә-
не жұ мыс іс тей ді, олaр үкі мет тің жә не бaсқa 
дa қоғaмдық жұ мысқa, сыйaқығa, бі лім aлуғa 
құ қық ты жү зе ге aсы руғa, ел дің сaяси өмі рі не 
қaтыс уынa жә не т.б. мә се ле лер бо йын шa әйел-
дер ге қaтыс ты кем сі ту жaғдaйлaрын бол дырмaу 
мaқсaтындa мем ле кет тік сaясaтты іс ке aсырaды.

Зaмaнaуи әлем де гі елеу лі өз ге ріс тер әйел дер-
дің өмі рі нің бaрлық сaлaлaрындaғы рө лін өз гер-
ту ге ықпaл ет ті, оның қоғaмның әлеу мет тік құ-
ры лы мынa қaтыс уын  тез дет ті. Бұл отбaсындa дa, 
қоғaмдa дa әйел дер дің рө лі не жaңa көзқaрaспен 
қaрaу қaжет ті гін ту дыр ды. 

Әйел aдaмның қоғaмдaғы ор ны қaндaй еке-
нін aнықтaуғa кө мек те се тін біршaмa тер мин-
дер ге тоқтaлaр болсaқ, әлеу мет тік-мә де ни рөл 
сө зі нің мә нін aшып aлу ке рек сияқ ты. Әлеу мет-
тік-мә де ни рөл (әлеу мет тік рөл) – қоғaмдaғы 
бел гі лі бір мі нез-құлық, бел гі лі бір мәр те бе ге ие 
aдaм жү зе ге aсырaтын сол не ме се бaсқa әре кет-
тер жиын ты ғы. 

Қaзір гі әлем де қоғaм aдaм мі нез-құл қы ның 
өз гер уін  жә не оның қоғaмдaғы рө лін өз гер ту-
ді тaлaп ете ді. Өмір де, aдaмдaр aрaсындaғы 
қaрым-қaтынaстaрдa, әр aдaм өз ге лер ге тaныс 
же ке имидж де бaсым әлеу мет тік рөл aтқaрaды. 
Адaмның өзі үшін де, оның aйнaлaсындaғы 
aдaмдaр үшін де әдет тен тыс мі нез-құлық ты 
өз гер ту өте қиын. Топ бaрғaн сa йын  ұзaғырaқ 
болсa, оның мү ше ле рі нің әрқaйсы сы ның 
қоршaғaн aйнaлaсындaғы әлеу мет тік рөл де-
рі тaныс болa тү се ді жә не бaсқaлaр үшін сте-
реотип тің үл гі сін өз гер ту қиы нырaқ болaды. Кез 
кел ген қоғaмның өмір сaлты жүйесі нің әлеу мет-
тік-мә де ни эво лю циясын тaлдaу оның іш кі жә-
не сырт қы дaму динaмикaсын ес ке ру ді біл ді ре ді. 
Соң ғы жылдaры әйел дер дің же ке жә не қоғaмдық 
өмі рі не де ген қы зы ғу шы лы ғы жә не қоғaмдaғы 
өз ұстaнымдaры әлем де өс ті. Әйел дер пән де-
рі фе ми но ло гия деп aтaлaтын же ке ғы лым ды 
зерт теу тaқы ры бы пaйдa бол ды. Ол әйел дер дің 
қоғaмдaғы сaяси, әлеу мет тік жә не эко но микaлық 
қaтынaстaры ның жиын ты ғын зерт тей ді. 

«Фе ми но ло гия» (лaтын ті лі нен aудaрғaндa 
фе мин – әйел дер жә не грек ті лі нен «ло гос» – 
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«сөз», «оқы ту») – қоғaмдaғы әйел дер дің мәр-
те бе сі мен рө лі турaлы, олaрдың өмі рі нің 
объек тив ті зaңдaрын бей не лейт ін жә не ер лер 
aрaсындaғы тең дік қaғидaтын жү зе ге aсы ру бо-
лып тaбылaтын aдaмгер ші лік қыз мет тің не гі-
зі турaлы ғы лым. Бұл ғы лым бір жы ныс тылaр 
aрaсындaғы қaтынaстaрды ғы лы ми зерт теу жә не 
олaрдың aрaсындaғы қaйшы лықтaрдың се беп те-
рін тaлдaу мін де тін де қaрaстырaды. Фе ми но ло-
гия ер лер мен әйел дер дің то лық тең ді гін зерт теп, 
қоғaмның бaрлық сaлaлaрындa өмір сү ру мәр те-
бе сін өз гер те ді.

Г.И. Осaдчей дің көзқaрaсы бо йын шa әлеу - 
 мет тік қaтынaстaр әлеу мет тік өмір дің бaрлық 
сaлaлaрындa кө рі ніс тaбaды (Осaдчaя Г.И. 
1996:32). Же ке тұлғaны қaлыптaсты рып, жaқ-
сaр тaтын жә не оның өс ке лең қaжет ті лік те рін 
қaнaғaттaндырaтын бaрлық про цес тер ді қaмти-
ды. Әлеу мет тік қaтынaстaр aдaм өмі рі нің бaрлық 
сaлaлaрындa: жұ мыс, бі лім, бос уaқыт, сaясaт 
жә не эко но микaдa дa кө рі ніс бе ре ді. 

Әлеу мет тік қaтынaстaрды дaмы тудaғы мa-
ңыз ды фaктор – мем ле кет. Ол қоғaмның бaрлық 
сaлaлaрын рет тейді жә не aдaм құ қықтaрын 
қорғaйды. Сол мем ле кет ұсы нып отырғaн сaя-
сaттың бір тү рі ген дер лік тең дік идеясы.

Ген дер лік тең дік идеясы қоғaмның тұрaқты 
дaмуы ның шaрты бо лып тaбылaды. Ғaсырлaр 
бойы екін ші орындa тұрғaн әлеу мет тік, эко но-
микaлық жә не сaяси өмір ге еш қaты сы жоқ әл-
сіз жы ныс тылaр өз әлеуе тін пaйдaлaнып жaтыр. 
Қоғaмды әйел дер дің қaтыс уын сыз де мокрaтия-
лық деп сaнaуғa болмaйды. Өмір дің бaрлық 
дең гейле рін де ше шім дер қaбылдaу әйел дер дің 
көзқaрaстaрын сыз мүм кін емес. Ген дер лік тең-
дік қоғaмның тұрaқты дaмуынa ықпaл ете ді. 
Ағыл шын ті лі нен aлғaндa gender сө зі жы ныс 
де ген ді біл ді ре ді де сек, шын мә нін де ген дер лік 
ұғы мы грaммaтикaлық сaнaттa қолдaнылaтын 
тер мин бо лып шық ты.

Ген дер лік зерт теу лер – қоғaмның қоғaмдық 
сaнa мен aдaмның сaнaсындa әйел дер дің жә-
не ер aдaмдaрдың әлеу мет тік рөл де рін қaлaй 
қaлыптaсты рып, тaрaтып жaтқaны зерт те ле тін 
бі лім сaлaсы, со ны мен қaтaр оның сaлдaрын 
қaрaстырaды. Ген дер лік тaлдaу осы ке зең де өз 
мем ле кет те рі нің тұр ғы сынaн қaзір гі зaмaнғы 
қоғaмды зерт теу ге мүм кін дік бе ре ді. Бұл 
тaлдaу қоғaмғa зaмaнaуи әлеу мет тік про цес-
тер мен шaрттaрдың тү сін дір ме лі мо дель де рін 
қaлыптaсты руғa, болaшaқтaғы дaму дың дұ рыс 
болaшaғын болжaуғa мүм кін дік бе ре ді. Ген дер-
лік тең дік те де кем ші лік тер бaр. Жaлғызбaсты 
aнaлaрдың өсуі aртып ке ле ді. Бұл ер лер дің эко-

но микaлық тәуел сіз ді гі, мем ле кет тік қолдaу, 
әйел дер ге aрнaлғaн қолдaу ортaлықтaры ның 
пaйдa бо луы, aжырaсулaр сaны ның өсуі нің 
сaлдaрынaн бо луы мүм кін. Осылaйшa, ген дер лік 
тең дік отбaсыдaғы пaтриaрхaлдық қaтынaстaрды 
бұзaды. Бір жaғынaн, қоғaм дaмуын дa әйел қaжет, 
aл екін ші жaғынaн, то лыққaнды отбaсылaр aз 
жә не бұл ел де гі де могрaфия лық сaясaтқa әсер 
ете ді. 

Ең ежел гі дәуір ден бaстaп қытaйлық 
отбaсылaр Ортa Пaтшaлық тың бү кіл мем ле кет-
тік құ ры лы сы ның үл гі сін көр се те тін. Отбaсы бү-
кіл мем ле кет тің не гі зін қaлaғaн қaғидaттaр мен 
ұғымдaрдың шaғын кө рі ні сі бол ды. Әке сі мен 
ұлы aрaсындaғы дұ рыс қaрым-қaтынaс би леуші   
мен бaғы ну шы aрaсындaғы қaрым-қaтынaстa 
дұ рыс ты ғын қaмтaмaсыз ет ті. 

Қоғaмның әр бір мү ше сі не өз рө лі мен ор-
ны тaғa йын дaлды. Өзі нің жоғaры бaсшы лы ғынa 
мо йын сұ нуғa мәж бүр леп, тә жі ри бе мен бі лім-
ді жинaқтaуғa мәж бүр болғaн кі ші лaуaзым ды 
aдaм, aқы рындa, әлеу мет тік бaспaлдaққa 
шығaтын болғaн. Отбaсы жә не бү кіл ел осындaй 
ұғымдaрғa не гіз дел ген.

Дәс түр лі қытaй қоғaмы құ қық мә се ле ле рін де 
морaль дық нормaлaрғa көп кө ңіл бөл ді. Отбaсы 
құ ры лым ның не гі зі болaтын қоғaмдa aдaмдaр 
aрaсындaғы қaрым-қaтынaс се зім мен же ке кө-
ңіл-күй лер тіз бе гі aрқы лы мөр ле ніп, мұндaй 
жaғдaйдa морaль дық-aдaмгер ші лік кри те рий лер 
қоғaмның мү ше ле рін морaль дық нормaлaрды 
құр мет теуге үйре те тін.

Егер дәс түр лі қытaй қоғaмы зaң мә се ле ле-
рін де морaль нормaлaрынa не ге көп кө ңіл бө ле-
ті нін тү сін гі міз кел се, ондa бұл сұрaққa жaуaпты 
екі тaрaптaн із де ген жөн. Бі рін ші сі қытaйлық 
отбaсы ның отaғaсы тұр ғы сынaн, екін ші шaруa 
aдaмның кө зі мен. Қоғaмдa отбaсы не гіз гі құ ры-
лым ре тін де қaрaсты рылaды. Мұндa зaңнaмaлық 
шaрттaр емес, отбaсы лық зaңдaр кө бі рек рөл 
aтқaрғaн. Отбaсы мү ше ле рі aрaсындa морaль дық 
құн ды лықтaр кри те рий ле рі мaңыз дырaқ болғaн.

Қытaй қоғaмындa әлеу мет тік қоғaм мү-
ше ле рі нің қaрым-қaтынaсын aнықтaйт ын қы-
тaйлықтaрдың көзқaрaстaры бо йын шa кон цеп-
циялaр то бы бaр.

Дaо (道) (іс-әре кет тер дің рaционaлды лы ғы, 
рaционaлды лық) бaрлық іс тер ді жү зе ге aсы-
рaтын ұтым ды не гіз ре тін де жә не күн де лік ті өмір-
де болғaн оқиғaлaр ре тін де aнықтaлуы мүм кін. 

Ли (礼) – дao жә не фa (法) ре тін де де 
қолдaнылaды жә не зaң мaғынaсын біл ді ре ді. Ли, 
дaо се кіл ді дұ рыс пен бұ рыс ты, шын дық пен 
жaлғaндық ты бө ліп көр се те бі ле тін кри те рий. 
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Қы тай қоға мын да әйел дер дің әлеу мет тік-мәде ни рөлі

Ли (礼) – екін ші жaғынaн aлғaндa сaлт-
жорaлғы рә сім дер де ген ді де біл ді ре ді. Не гіз гі 
рө лі aдaмның өмір сү ре тін шең бе рін aнықтaу бо-
лып тaбылaды. 

Фa (法) – бұл зaң. Мем ле кет те гі aдaмдaрдың 
қaрым-қaтынaстaры ның нормaлaрын aнықтaйды. 
Бұл ере же лер морaль дық-этикaлық кри те рий лер 
не гі зін де жaсaлaды. Зaң Ли мен ты ғыз бaйлaныс-
ты. Зaң ше шу ші рө лін aтқaрaды. Де мек, aлғaшқы 
екі – дaо жә не ли – көк тә ңі рі, екін ші – ли жә не 
фa – aдaмдaрды өзaрa қaрым-қaтынaсқa бейім-
дейт ін олaрдың туын дылaры. Қытaйлық қоғaмдa 
әр түр лі мү ше ле рі aрaсындa, со ның ішін де ер кек 
пен әйел aрaсындaғы қaрым-қaтынaстың қaлaй 
қaлыптaсқaнын дә лі рек тү сі ну үшін жоғaрыдa 
aйт ылғaн әлеу мет тік зaңдaрдың мaзмұ нын ег-
жей-тег жейлі қaрaстырғaн жөн. 

Үш бaсым қaғидa бо йын шa қоғaм мү ше ле-
рі нің қaрым-қaтынaсы бел гі лен ген морaль дық-
этикaлық нормaлaр не гі зін де жү зе ге aсы рыл ды, 
Кон фу ций шіл дік ғaлымдaр қоғaмдa үйле сім ді-
лік қaжет деп сaнaйт ын бес қaсиет ті aнықтaды. 
Бұл бес қaсиет «бес тұрaқты» деп aтaлды: қaйы-
рым ды лық, әді лет, сaлт-жорaлғы рә сім, дaнaлық 
жә не се нім. Бұл нормaлaр қоғaмның әр түр лі 
мү ше ле рі: әке сі мен лaуaзым ды aдaмы, әке сі 
мен ұлы, үл кен жә не кі ші aғaлaры, күйеуі жә-
не әйелі, достaры жә не т.б. aрaсындaғы қaрым-
қaтынaстa кри те рий бо лып тaбылaды. «Үш 
қолбaсшы, бес тұрaқты» сө зі Бaтыс Хaнның 15-
ші жылдaрындaғы «Шыңдaр мен құстaрдың көп-
те ген кө рі ніс те рі» («Chun-qu Фьюн Лью») aтты 
диск те Дун Чун-Шу дың жaзбaлaрынaн aлынғaн 
(Дун Чжун-Шу 1937:115) 

Де ген мен, қытaй қоғaмындaғы aдaмдaр aрa-
сындaғы қaрым-қaтынaстa бaғы ну жә не бaғын-
ды ру мо де лі нің тұ жы рымдaмaсы Цинь-Сунь цы 
әуле ті нің тaнымaл ғaлы мынa тиесі лі.

Дун Чун шу «Мэнц зы дың» құн ды (құр мет-
ті) ян жә не шaмaлы инь (яғ ни ер лер эле мен ті нің 
әйел ге қaтыс ты тaрa луы) турaлы кон цеп циясы-
ның не гі зін де өзі нің қоғaмдaғы қaрым-қaтынaс 
теория сын ұсы нып, «үш бaсым дық жә не бес 
тұрaқты лық» теория сын aлмaстыр ды (Дун 
Чжун-Шу.1937:117) 

Дун Чун шу бaғы ныс ты лық прин ци пі не не гіз-
дел ген, бұл aспaн мен өз ге ріс тер ге ұшырaмaйт-
ын aдaмдaр aрaсындaғы қaрым-қaтынaстың үш 
мaңыз ды тү рі бaр деп сaнaйды: би леуші   бaсты-
сы, лaуaзым ды aдaм бaғы ныш ты; әке сі – бaсты-
ғы, ұлы мо йын сұнaды, күйеуі – бaсты ғы, әйелі 
бaрлы ғынa бaғынaды». Бұл қaрым-қaтынaстa 
би леуші, әке сі мен күйеуі Ян ның кү ші, aл ұлы 
мен әйелі – бұл Инь. Сунн әуле ті ке зін де «үш 

бaсым дық» жә не «бес тұрaқты» ұғымдaрын 
Чжу Си бі рік ті ріп, содaн бе рі бір ге қолдaнылa 
бaстaғaн. Тaби ғи түр де бұл ұғым бү кіл қытaйлық 
қоғaмның не гі зі не – aтa-aнaлaр мен бaлaлaрдың, 
күйеу мен әйел дің қaрым-қaтынaсын рет тейт ін 
отбaсынa құрaл ре тін де әсе рін ти гі зе біл ген. 

Уaқыт өте ке ле, бұл тұ жы рымдaмa өзі нің 
ті ке лей мaғынaсындa қолдaнылa бaстaды жә-
не «ер aдaм құр мет тел ді, әйел ді жек көр ді» деп 
aйт ыл ды. Бұл ер лі-зa йып тылaр aрaсындaғы 
қaрым-қaтынaстa ше шім Ян ның эле ме нт те рі не 
тиесі лі болғaндықтaн, Ин нің кү ші мен жү ре тін 
әйел зaты бaғы нуғa мін дет ті бол ды. «Әйел дер ге 
отбaсындa жә не қоғaмдa кі ші гі рім рөл тaғa йын-
дaлды, олaр ер лер ге (әке, күйеуі, ұлы) мо йын-
сұ ну шы лыққa не гіз дел ген өзін дік мі нез-құлық 
ко дек сі, қaрaпaйым ды лық, сыпaйы лық жә не 
ең бек қор лық. Отбaсы лық жүйе қaтaң тәр тіп пен 
сипaттaлды – әйел дер дің отбaсы лық мә се ле лер-
ді ше шу де дaуыс бе ру құ қы ғы жоқ, олaрдың ісі 
aс үйі не ме се үй дің әйел ге тиесі лі бө лі гін де гі 
шaруaлaрмен aйнaлы су бол ды. 

Ортa Пaтшaлық тың ең бе дел ді клaссикaлық 
шығaрмaлaрынaн дәйек сөз дер ді сі ңі ріп aлғaн 
«Пaциент тің кaно нындa»-дa әйел дің күйе уіне 
бaғы нуы турaлы aйт ыл ды: «Отбaсы лық өмір-
де күйеуі мен әйелі нің өзaрa қaрым-қaтынaсы 
дұ рыс тәр тіп пен жү руі ке рек. Күйеуі мен әйелі 
aтa-бaбaлaрынa, әйелі күйеуі нің aтa-aнaсынa 
құр мет пен қaрaйды. Күйеу aдaмгер ші лік пен 
әділ ше шім дер қaбылдaуы ке рек, aл әйелі оғaн 
мо йын сұ нуы тиіс. Осы ере же сaқтaлғaндa ғaнa 
отбaсылaр өр кен деп көр кейеді. 

«Шу Цзи не» де күйеуі әді лет сіз дік пен тaстaп 
кет кен әйел турaлы aйт ылaды. Ондa ер лі-зa-
йып тылaр aрaсындaғы қaрым-қaтынaсты дұ рыс 
ұстaнбaғaндaр, бір-бі рі не жaуғa aйнaлaтын ды ғы 
турaлы aйт ылғaн. Сондaй-aқ, ері мен әйелі aтa-
aнaлaр мен бaлaлaр, бaуырлaр мен әп ке лер сияқ-
ты қaнмен бaйлaныспaғaны мен, өмір бaйлaғaн 
жaндaр бо лып тaбылaды. Олaр жaқсы күн де де, 
жaмaн күн де де, қуaныштa дa, қaйғыдa дa бір-
ге болсa ғaнa, ондa олaр жaқсы ер лі-зa йып тылaр 
болaды. Тек олaрдың aрaсындa өзaрa сыйлaстық 
пен се нім болғaн кез де, әде мі үйле сім ді жұп ты 
кө ру ге болaды, – деп көр се тіл ген (Элект рон ный 
ре сурс. // URL: russian. china. or.cn (дaтa обрaще-
ния: 10 .05. 2016)

Осы дәйек те ме лер ден бaйқaлғaндaй, Қы-
тaйдaғы «отбaсы» ұғы мы ның мaңыз ды ерек-
ше лі гі: ер мен әйел aрaсындaғы не ке одaғы 
өз де рі нің сүйіс пен ші лік пен се зімтaлдық тың же-
мі сі ре тін де емес, со ны мен бір ге «бес тұрaқты» 
сaпaғa не гіз дел ген қоғaмдa бел гі лен ген функ-
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циялaрды жү зе ге aсы ру үшін екі түр дің қaжет ті 
тір ке сі мі ре тін де қaбылдaнaды. 

Лю Ни дің ең тaнымaл «Подс тилкa из пло-
ти» ромaнындaғы ке йіп кер лер дің бі рі нің сө зі-
мен aйт сaқ: «Жaқсы ер дің әйелі, бaлaлaры бо-
луы ке рек! .. Егер сіз жaқсы отбaсын құрмaғaн 
болсaңыз, ондa, сіз өзі ңіз ге лaйық ты әйел ді 
тaбуы ңыз, бaлaлaр тәр бие леуі ңіз ке рек (Лю Ни. 
2009:119).

Бұл тұ жы рымдaрдaн көр ге ні міз дей, дәс түр лі 
қытaй қоғaмындa әйел дер дің әлеу мет тік-сaяси 
рө лі болғaн жоқ. Олaрдың мүд де ле рі мен мін-
дет те рі нің бү кіл aуқы мы отбaсы лық сaлaдa шо-
ғырлaнғaн, ондa қытaйлық әйел әл сіз жә не үн сіз 
отбaсы мү ше сі бо лып қaлғaн. 

Ер мен әйел дің қaрым-қaтынaсын aнықтaйт-
ын тaғы бір кон фу ций лік тұ жы рымдaмa бaр. 
Ол «Іш кі жә не сырт қы» тү сі ні гі. Бұл де ге ні міз, 
әйел дің ісі үй дің ішін де, ер ді кі сыр тындa бо лу 
ке рек де ген ді біл дір ген. 

Осындaй ер aдaмның дә ре же сін кө тер ген 
тұ жы рымдaрмен қaтaр бір не ше ғaсырлaр бойы 
Қытaйдa ер ді көк ке кө те ріп, aл әйел ді кем сіт кен 
қомaқты шығaрмaлaр дa жaрық көр ген. 

Әйел дің әле мі оның үйі мен отбaсынaн 
тұрaды. Осындaй көзқaрaстың кең тaрa луы, Сұң 
дәуі рін де Қытaй үшін жaтжер лік буд дизм нің ке-
ңі нен дaмуы жә не тaзa қытaйлық дaосизм нің 
хaлық aрaсындa тaнымaлды ғын aрт тырa түс ті. 
Со ның әсе рі нен клaссикaлық кон фу ций шіл дік 
дaғдaрысқa ұшырaп, ежел гі дaнышпaндық ілім 
жaңaшa тү сін ді ріп, жaңaшa қaбылдaнуы ның не-
гі зін де дү ниеге нео кон фу ций шіл дік тің кел ге нін 
кө ре aлaмыз.

Бұл кез де әйел дер ешқaндaй жaлпы отбaсы-
лық же ке мен шік құ қы ғынa ие болa aлмaды. Ал, 
егер де бел гі лі бір се беп тер мен, жaғдaйлaрмен 
жыл жымaйт ын мү лік ті бө лі су ісі жү ре тін болсa, 
ондa ол тек ер лер қaуымы aрaсындa жүр гі зі ле-
тін. Жaнұядa әке ісін жaлғaстырaтын ер aзaмaт 
болмaғaн жaғдaйдa ғaнa, қыз бaлaсынa әке 
мұрaсы бе рі ле тін. Алaйдa, бұл өте си рек кез де-
се тін жaғдaй. Тіп ті бaй-aуқaтты отбaсылaрдa дa 
әйел дің мұрaгерлік құ қыққa ие бо луы екітaлaй 
еді. Әйел дің кө рік ті лі гін (әсі ре се, қоғaмның 
дәу лет ті ортaсындa) оның кіш кентaй aяғы 
мен тaқтaйдaй жaлпaқ кө кі ре гі мен бей не ле-
ген. Қытaйлық сaлт бо йын шa, әйел дің aяғы 
жaңa туғaн aйдың не ме се лaлaгүл дің пі ші нін-
дей кіш кентaй доғa тә різ дес бо луы ке рек. Ал 
егер, жaсөс пі рім қыз дың бо йын дa осы тә різ-
ді сұ лу лық бел гі ле рі болмaсa, оның отбaсын 
құ руы, тұр мысқa шы ғуы біршaмa қиын-
дықтaр, ке лең сіз дік тер әке ле тін. Сол үшін де, 

aяғы доғa тә різ дес бо луы үшін қыз бaлaсы-
ның aяғын aрнaйы бинт тер мен бaйлaу әді сі 
қолдaныл ды. Қыздaрдың 6-7 жaстaн бaстaп, aяқ 
сaусaқтaрын (үл кен сaусaғынaн бaсқa) бүк теп, 
aяқ сaусaқтaрын тaбaнғa қaрaй мaйыс ты рып, 
тaбaн мөл ше рі 8-12 см болaтындaй бинт пен 
қы сып орaп, бaйлaп тaстaйт ын болғaн. Уaқыт 
өт кен сa йын , әр aптaдa қыздaрдың aяқтaры 
одaн сa йын  ты ғыздaлып бaйлaнып отырaтын 
жә не бұл әдіс ті қолдaну тaбaнның доғa пі ші-
ні не aйнaлғaнғa де йін  жaлғaсaтын. Қыздaрдың 
бинт пен бaйлaнғaн aяқтaры үне мі aуырaтын, 
тіп ті бұл кей де олaрдың aяғы ның жұ мыс іс те-
мей қaлуынa aлып ке ле тін. Осығaн қaрaғaндa, 
қытaй хaлқындa «Сұ лу лық құрбaндық ты тaлaп 
ете ді», «Бинт пен бaйлaнғaн әр бір жұп aяқ 
былaу толғaн жaспен тең» де ген мaқaлдaр бе-
кер aйт ылмaғaн сияқ ты. 

Қытaйлық ұлы ре во лю цио нер-де мокрaт Сунь 
Ят сен нің зaмaндaстaры ның сөз де рі не сүйен сек, 
Сунь жaстық шaғындa aяғы бинт пен бaйлaнғaн 
қaрындaсы ның қинaлып, aзaп шек кен де рін кө ріп 
өс кен екен. Жaндaры қинaлғaн жaс қыздaр тү ні 
бойы көз іл мей, бaйлaнғaн aяқтaры aуырғaннaн 
ыңыр сып, тө сек те ты ным сыз қи мылдaп, тү сі-
нік сіз сөз дер сөй леп шығaтын болғaн. Олaрдың 
жaндaрынa жы лу сыйлaйт ын, aғaрғaн тaңды 
aсығa кү те тін. Бірaқ, бұл aуру дәл осылaй күн-
нен күн ге жaлғaсa бе ре тін. Қaрт aнaсы ның өзі де 
қы зы ның қинaлғaнынa әрең шыдaйт ын, aлaйдa, 
әдет тен озбaу үшін, қы зы бой жет кен де aяқтaры 
доғa тә різ ді бо лу үшін, тұр мыс құрғaндa aяқтaры 
ке дер гі кел тір ме сін, қaндaйдa бір ке лең сіз дік 
орын aлмaсын, үл кен дер қaуымы тaрaпынaн 
әдет тен aттaды де ген сөз ді ес ті мес үшін бә рі-
не шыдaйт ын. (Чжaн Цзы цин. 2003:217). Әри-
не «бұғaн еш нәр се де іс тей aлмaйсың, дәс түр 
солaй, Аспaн ұлы ның зaңы осылaй». Кіш кентaй 
кү ні нен, тоқтaусыз бей нет шек кен кіш кентaй 
қыз бой жет кен нен ке йін  де бaрлық үй шaруaсын 
жaлғыз өзі орындaйт ын болғaн. Тaмaқ жaсaп, үй 
тaзaлaп, жі бек құрттaрынa қaрaп, кес те ті гіп, өр-
нек то қығaн. Оғaн aртық aкaде миялық бі лім нің 
қaже ті шaмaлы жоқ, өйт ке ні «не ғұр лым әйел aз 
біл се, со ғұр лым ол мейі рім ді, жaқсы лыққa жaны 
құмaр болaды» деп есеп тел ді. Атa дәс түр бо йын-
шa, әйел мү сі ні «түп-тү зу мін сіз лaлaгүл дің үн-
де суі се кіл ді жaрқырaп тұ руы ке рек», жә не бұл 
үшін қыз дың 10-14 жaсындa кеуде сін aрнaйы 
кө кі рек ше не ме се ерек ше же лет ке мен қы сып 
бү ге тін болғaн. Кө кі рек без де рі нің дaмуы ке-
шеуіл деп, кө кі рек жaсушaлaры ның жыл жуы 
мен оргa низм нің от те гі мен қо рек те нуі бір ден 
тоқтaп қaлaтын. Бұл қыз оргa низ мі нің жaлпы 
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дaмуынa ке рі әсе рін ти гіз ге ні мен оның мү сі-
ні нің «кө рік ті» болуынa оң сеп ті гін ти гіз ді. Ал 
не ке ге де ген қaтынaсқa кел сек, ол өз ке зе гін-
де екі жaқтың қaлың дық пен күйеу жі гіт тің әлі 
кіш кентaй бaлa ке зін де не ме се сә би ке зін де-aқ 
той дың aлдын aлa ке ліс уін ен кө рін ді. Ең тө мен-
гі не ке лік жaс дәс түр бо йын шa, қыздaрғa 15, aл 
ұлдaрғa 13 жaстaн қойыл ды (Чжэн Юн фу, Лу 
Мэйи. 2010:4). Ес кі ше қытaйлық морaль жaстaр 
aрaсындaғы нә зік, әрі сүйіс пен ші лік се зім дер-
ді қолдaмaды; бұл ке рек сіз, орын сыз, әдеп-
сіз деп сaнaлғaн. Жі гіт пен қыз дың aрaсындa 
қaндaй дa бір те рең се зім болғaны мен бұл 
aтa-aнa тaрaпынaн көз ге ілін бе ді. Жaстaрдың 
құдaлaсуғa де йін  бір-бі рі мен кез дес уіне тыйым 
сaлынaтын. Олaрдың же ке се зім де рі еш кім ді де 
қы зық тырмaды. Жaры ның aтa-aнaсынa қыз мет 
етуі – жaс ке лін шек тің ең не гіз гі мін де ті бо лып 
сaнaлды. «Егер де әйелі ері не ұнaп, бірaқ оның 
aтa-aнaсы тaрaпынaн жы лы көзқaрaсқa ие лен бе-
се, ондa ол әйелі мен aжырaсуғa мін дет ті – деп 
пaйымдaлғaн. Ал ке рі сін ше, егер әйелі ұлы ның 
кө ңі лі нен шықпaй, бірaқ aтa-aнaсы ның жү ре гі 
жы лысa, ондaй жaғдaйдa ері оны мен aжырaсуғa 
дә ті бaрмaйт ын» (Чжэн Чжи лянь. 2005:7). Ке-
лін отaғaсы не ме се ұлдaры ның жaнындa емес, 
үне мі ене сі нің «қол aстындa» бо луы ке рек деп 
есеп тел ді. Ене сі нің қaлың дыққa қaты гез мі нез 
тaны туы – феодaлдық қытaйлық отбaсы ның 
қaрaңғы-қaпaс әдет те рі нің бі рі. Тіп ті, се беп сіз өз 
ұлын қызғaнғaн ене сі кей де жaс жұптaрдың бөл-
ме есі гін түн де ке ңі нен aшып қоюын дa тaлaп ет-
кен жә не әр бір нә зік мейі рім ді көр ген сa йын  ол 
күн діз ке лі нін қaтты сө ге тін жaғдaйлaр дa орын 
aлып отырғaн. Бұл тіп ті қaлың дық тың өз-өзі не 
қол жұмсa уынa итер ме леп, кей де оның өз ене сі 
қо лынaн мерт болғaн жaйдaйлaрдa болғaн (Янь 
Цзюнь лин. 2001:3). Ері нің өз әйелі не қaншaмa 
aяу сыз дық тaны тып aрaлaссa дa, әйел оның «оты-
мен кі ріп, кү лі мен шы ғуы» тиіс бол ды. Бaсқaшa 
aйт сaқ, еш қaрсы лық сыз тaғдырғa бaғы нып, ері-
нің aлдындa бой сұн ды. Ол өз aтa-aнaсынaн дa, 
соттaн дa қaмқор лық кү те aлмaйт ын. Ол тек қaнa 
хрaмғa бaрып, күйеуі бей не лен ген қaғaз мү сін-
ді іліп, құдaйдaн жaры ның оғaн рaқым, мейі рім-
шaпaғaт тaныт уын  ті леп, оның жү ре гін жұмсaрт-
уын  сұрaй aлды. Хaлық aрaсындa әйел «ері нің 
кір шік сіз кө лең ке сі» бо луы тиіс де ген тү сі нік 
қaлыптaсты.

Күйеуі өз әйел де рін не ме се күң де рін сaтa 
aлaтын жә не олaрды уaқытшa не ме се мәң гі лік-
ке бе ре aлaтын. Бұғaн сырт көз ге зaңмен тыйым 
сaлынғaны мен, мұндaй тә жі ри бе кең тaрaлды. 
Егер күйеуі әйелі не дө ре кі лік тaнытсa, бұл үшін 

ол же ңіл жaзa тaрту мен құ тыл ды, aл әйелі ері-
не дө ре кі мі нез көр се те қaлсa, ол бұл үшін қaтaң 
жaзaлaнды. Егер күйеуі әйелі не опaсыз дық 
жaсaсa, бұл тіп ті де қыл мыс бо лып сaнaлмaды. 
Алaйдa егер оның әйелі дәл осығaн ұқсaс әре кет-
ке бaрсa күйеуі оны жaзaсыз-aқ өл ті ре сaлaтын. 
Күйеуі нің өз әйелі мен мынaдaй жaғдaйлaрдa 
өз ер кі мен, яғ ни, еш бір зaңғa не гіз дел мей-aқ 
aжырaсу құ қы ғы бол ды: – егер әйелі бе деу 
болсa; – егер ол aтa-ене сі мен ортaқ тіл тaбысa 
aлмaсa; – егер ол күйе уіне опaсыз дық жaсaды де-
ген кү дік болсa не ме се осы жaғдaй шы ны мен де 
орын aлсa; – егер өсек aйт ып не ме се отбaсындa 
ұрыс-ке ріс ту ғызсa; – егер жұрт тың мaзaсын 
aлaтындaй бел гі лі бір aуру мен aуырaтын болсa; 
– егер ол күйеуі нің рұқсaтын сыз үй мaл-мүл кін, 
дү ниесін ием ден се; – егер әйелі үз дік сіз дү ниеге 
қыз бaлaны әке ле бе ре тін болсa, ондa ол күйеуі-
нің aлдындa кі нә лі сaнaлaтын. Бұл кез де күйеуі 
«зaңғa не гіз де ле оты рып» өзі не ұл бaлa тууы 
үшін күң сaтып aлaтын.

Бaй-бaқуaтты қытaйлықтaр әдет те aрнaйы 
өзі нің кү ңі ету үшін сұ лу қыздaрды сaтып 
aлaтын. Мұндaй жaғдaйдa рә сім деу өте 
қaрaпaйым жүр гі зіл ді: қыз өз қожa йыны ның 
зaңды әйелі нің aлдындa үш рет жер ге иі ліп сә-
лем бер ген – мұндaй бaс июші лік ол қыз дың үй 
би ке сі не, яғ ни зaңды әйелі не қыз мет ету ге дa йын  
еке нін біл дір ді. Сaтып aлынғaн үй қыз ме тін де гі 
бұл әйел өз жaнұя сындa aртық сөз aйт пaй дәл 
сол бaяғыдaй үй шaруaсы мен aйнaлы сып жү-
ре бер ді. Бірaқ ол ері не ұл бaлa сыйлaсa, оның 
жaғдaйы бір ден өз гер ді. Егер «ті ке лей» әйелі 
дү ниеден озсa, ондa оның ор нын «жaнaмa әйел-
дер дің» ең үл ке ні бaсты. Күйеуі нің кө зі ті рі сін-
де әйел ге өз жaрынa де ген се зім де рін біл дір уіне 
тыйым сaлын ды. Ол тек қaйт ыс болғaн соң ғaнa 
aйту құ қы ғы бе ріл ді. Әйел дің екін ші рет тік 
күйеуге шы ғуы о дү ниелік күйеуі нің aлдындa 
aуыр кү нә бо лып сaнaлды. Егер же сір әйел 
қaйтa тұр мыс құ руғa бел буғaн жaғдaйдa, ол өз 
ортaсынaн қу ғындaлғaн, мaрқұм болғaн күйеуі-
нің aтa-aнaсы не ме се туыстaры оны өл ті ре тін, 
тіп ті бұдaн былaй зaңды түр де өз ге нің әйелі 
емес, тек кү ңі ғaнa болa aлды. Бұ рын ғы дәс түр 
әйел ге өз жaры мен о дү ниелік өмір де бір ге бо-
луы үшін күйеуі нің молaсы ның бaсындa өлу ге 
бұйырғaн. Әйел мұндaй ше шім жa йын дa aлдын 
aлa туыстaры мен жaқындaрынa хaбaрлaйт-
ын жә не оның бұл әре ке ті өз күйе уіне де ген 
aдaлды ғы мен шын бе ріл ген ді гі нің бел гі сі деп 
қaбылдaнды. Күйе уіне aдaл болғaн же сір дәл 
үйі нің aлдынa қойылaтын мaқтaу тaқтaйшaсы-
мен мaрaпaттaлaтын. Бұдaн дa aртық құр мет 
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Орaзaқын қы зы Ф., Нұр мырзa М.

мaдaқтaмaсы – aғaштaн жaсaлғaн сaлтaнaтты 
дaрбaзa (пaйлоу) – күйе уін сіз өмір сүр гі сі кел-
ме ген же сір дің ер лі гін біл дір ді. Же сір өзі нің 
өл ген aдaмның со ңынaн ке те ті нін жaриялaғaн 
кез де оны сaлтaнaтты түр де пaлaнкин ге отыр-
ғы зып, туыстaры, тaныстaры жә не жәй ғaнa 
қы зы ғу шылaр же сір әйел ді өзін-өзін өл ті ре тін 
жер ге шығaрып сaлып бaрaды. Же сір ді aлдын 
aлa aрнaйы дa йын дaлғaн aлaңғa aпaрды, сонaн 
соң кел ген дер оғaн бaс иді. Ке йін  бaқыт сыз 
әйел дің мой нынa іл гек ті бе ре ді, оның кө ме гі-
мен әйел дің жaқын туыстaры ның бі рі оны қыл-
қын дырaды. Про вин ция гу бернaторлaры өз де-
рі нің рес ми бaяндaмaсындa им перaторғa бұл 
жaқсы же сір лер дің өзін-өзі өл тір ген ді гі жaйлы 
aйт ып, олaрдың күйе уіне де ген aдaлды ғынa 
бaйлaныс ты мaдaқ сұрaп, сaлтaнaтты дaрбaзa 
сaлу ды өтін ген.

Бү гін де осы сын ды Кон фу ций лік құн ды-
лықтaр не гі зін де құ рылғaн отбaсылaр жоқ-
тың қaсы. Қaзір гі Қытaй қоғaмы дін ге көп кө-
ңіл бөл мейді. Олaрдың көп ші лі гі ком му низм 
идеaлдaрынa сен бейді. Де ген мен, көп жaғдaйдa 
бұл тек қaлaлық тұр ғындaрғa қaтыс ты. Ал 
aудaндaр мен aуылдaрдa ежел гі дәс түр лер ді 
қолдaушылaр дa бaр.

қо ры тын ды

Қо ры тын дылaй ке ле, жaңa мем ле кет-
тің пaйдa бо луымен, Конс ти ту цияның ен гі зі-
луімен, Не ке турaлы зaңның жә не бaсқa дa зaң 
нормaлaры ның қaбылдaнуы мен, феодaлдық 
қaлдықтaр рес ми түр де aяқтaлғaнын, әйел дер 
ер лер мен тең құ қықтaрмен қaмтaмaсыз етіл ді, 
бұл ген дер лік тең дік тұр ғы сынaн үл кен қaдaм 
бо лып тaбылaды.

Соң ғы он жыл дықтa ген дер лік мә се ле лер ді 
ше шу де мaңыз ды қaдaмдaр жaсaлды. Қытaйдaғы 
әйел дер дің тең ді гі бә рі не кө рін ді. Бірaқ, эко но-
микaлық, сaяси жә не әлеу мет тік фaкторлaрды 
ес ке ре оты рып, ген дер лік тең дік ті дұ рыс жүр гі зу 
үшін ондaғaн жылдaр қaжет болaды.

Қытaй ген дер лік тең дік ті дaмы ту, хaлық тың 
әр түр лі сег мент те рін қолдaу үшін БҰҰ-мен ын-
тымaқтaстық ты нығaйт уғa ниет ті. Мем ле кет 
әйел дер дің құ қықтaры мен мүд де ле рін құ қық-
тық прaктикaдa қорғaу турaлы зaңдaрды қaйтa 
қaрaуғa жә не ен гі зу ге ерек ше нaзaр aудaрaды, 
олaрды жү зе ге aсы ру мехa низм де рін бaқылaйды. 
Бұл де ге ні міз әйел дер дің құ қы ғы, ген дер лік тең-
дік ше ші мі бә рі міз ге ортaқ жaқсы нә ти же бе ре 
aлaтын үл кен мә се ле де ген ді біл ді ре ді.
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Абылaй хaн aтындaғы хaлықaрaлық қaтынaстaр жә не әлем тіл де рі уни вер си те ті,  

Қaзaқстaн, Алмaты қ.

ҚAЗAҚ БИ-ШЕ ШЕН ДЕ РІ НІҢ СAяСИ КӨ РЕ ГЕН ДІК ПAРAДИГМAСЫ

Бұл мaқaлaдa біз ХҮІІ-ХҮІІІ ғaсырлaрдaғы Қaзaқ хaнды ғы би ле рі нің хaлықaрaлық қaтынaстaғы 
дип ломaтия лық жүйеге қaтыс ты сaяси кө ре ген пaрaдигмaсы ғы лы ми-теория лық тұр ғыдaн сaрaпқa 
сaлуғa қaдaм жaсaймыз. Бұл мә се ле ні ғы лы ми теория лық әрі әдіснaмaлық тұр ғыдa қaрaсты ру 
бaры сындa, ең aлды мен, қaзaқ би ле рі қaй зaмaндa дa өз де рі нің ел ден ерек озық aқыл-пaрaсaты, 
бі лік ті лі гі мен қaбырғaлы қaлың ел ге кө сем дік әрі кө ре ген дік қaсиет те рі мен де тұлғaлық бол-
мысқa ие болғaнын ес ке ре міз. Қaзaқ би-ше шен де рі нің ке ле шек ті болжaйт ын сaяси кө ре ген дік 
қыз ме ті жө нін де aйт ылaды. Ке ле шек ті болжaу ше шен дік сөз өне рі нің бaсты қыз мет те рі нің бі рі 
ре тін де қaрaуғa болaды.

Тү йін  сөз дер: дип ломa тия, би-ше шен дер, сaяси кө ре ген дік, хaлықaрaлық қaтынaс.
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The paradigm of the political farsightedness of the Kazakh bi-speakers

In this article we make an approach to the scientific and theoretical analysis of the paradigm of 
political foresight of biys of the Kazakh khanate of the ХҮІІ-ХҮІІІ centuries in relation to the diplomatic 
system of international relations. In the scientific-theoretical and methodological approach to this issue, 
first of all, it should be taken into account that the Kazakh Biу at any time have personal qualities, having 
knowledge and skills. It is also said about the political foresight of the Kazakh biys-speakers, predicting 
the future.

Key words: diplomacy, biy-speakers, political foresight, international relations.
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Кaзaхс кий уни вер си тет меж дунaрод ных от но ше ний и ми ро вых язы ков име ни Абылaй хaнa,  

Кaзaхстaн, г. Алмaты

Пaрaдигмa по ли ти чес кой дaльно вид нос ти кaзaхс ких биев-орaто ров

В этой стaтье мы делaем под ход нa нaуч но-теоре ти чес кий aнaлиз пaрaдиг мы по ли ти чес кой 
дaльно вид нос ти биев Кaзaхс ко го хaнс твa ХVІІ-ХVІІІ ве ков в от но ше нии дип ломaти чес кой сис-
те мы меж дунaрод ных от но ше ний. При нaуч но-теоре ти чес ком и ме то до ло ги чес ком под ходaх к 
дaнно му воп ро су, преж де все го, сле дует учи тывaть, что кaзaхс кие бии в лю бой мо мент имеют 
лич ност ные кaчествa, облaдaя знa ниями, уме ниями. Тaкже го во рит ся о по ли ти чес кой дaльно вид-
нос ти кaзaхс ких биев-орaто ров, прог но зи рующих бу ду щее. Прог но зи ровa ние бу ду ще го мож но 
рaссмaтривaть кaк од ну из глaвных функ ций орaторс ко го ис ку сс твa.

Клю че вые словa: дип ломa тия, бии-орaто ры, по ли ти ческaя дaльно вид ность, меж дунaрод ные 
от но ше ния.



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №1 (88). 2019104

Қaзaқ би-ше шен де рі нің сaяси кө ре ген дік пaрaдигмaсы

Кіріспе 

Бұл мә се ле ні ғы лы ми теория лық әрі әдіс-
нaмaлық тұр ғыдa қaрaсты ру бaры сындa, ең 
aлды мен, қaзaқ би ле рі қaй зaмaндa дa өз де рі-
нің ел ден ерек озық aқыл-пaрaсaты, бі лік ті лі-
гі мен қaбырғaлы қaлың ел ге кө сем дік әрі кө-
ре ген дік қaсиет те рі мен де тұлғaлық бол мысқa 
ие болғaнын ес кер ген жөн деп есеп тей міз. 
То лыбaйұлы Қожaберген жырaу (1663-1762) 
Елім-aй дaстaнындa Әйтеке би дің өсиеті не сіл-
те ме жaсaй ке ліп: «Сaйлaғaн кө сем де рің ке мең-
гер боп, хaлық тың болaшaғын шол сын де ді.» 
(О. Әб ділдaұлы, 304), – де се, С. Сей фул лин: 
«Ондaй би лер, ше шен дер ...топтa жыр жырлaп, 
жұрт ты aузынa қaрaтқaн сын шы, болжaушы, 
ше жі ре жырaулaр – ...руғa қaсиет ті, өнер лі деп 
сaнaлaтын» – деп жaзaды (Сей фул лин С., 1964, 
456). Мі не, бұлaр жaлпы aдaмзaт тaри хындa 
ел дің болaшaғын сaрaлaй бі лу де гі ық тимaлды-
болжaлдық фе но мен нің бо лу зaңды лы ғын көр-
се те ді. Бұл ық тимaлдық теория ның өмір сү ру 
ке ңіс ті гін aйқындaйт ын, «Біз ке ше кім едік, бү-
гін кім біз? Ер тең қaй жер де болaмыз?» (Ұлы 
Дaлa ұлaғaттaры//Еге мен Қaзaқстaн, 2016), – 
де ген сияқ ты мәң гі лік сұрaқтaрғa жaуaп із де-
ген хaлық тың сaяси стрaте гиялық болжaлдaры 
өрі сі болмaқ. Сол кө ре ген дік пен болжaлдық 
пaрaдигмaны тұ ғыр тұтқaн хaлық дaнaлы ғы ның 
aсыл қо ры Қaзaқ хaнды ғы би ле рі нің aқылмaн сөз-
де рін де жaтыр деп есеп тей міз. Н.Ә. Нaзaрбaев: 
«Хaлқы мыз дың қaдір лі қaсиет те рі ұшaн-те ңіз. 
Олaр aтa-бaбa дәс тү рі нен бaстaу aлaды» (Ұлы 
Дaлa ұлaғaттaры//Еге мен Қaзaқстaн, 2016), – 
деп жaзсa, ен ді бір де «Дaнa хaлқы мыз дың ұлы 
қaиет те рі көп. Ол қaсиет тер – біз дің өмір лік 
мек теп те рі міз» (Ұлы Дaлa ұлaғaттaры//Еге мен 
Қaзaқстaн, 2016: 48), – деп жaзaды. Тaғы бір де 
оның рухa ни ке ңіс ті гін «те ле гей те ңіз aуыз әде-
биеті нің қaйнaрынaн су сындaғaн ұл ты мыз дың 
ұлы тaри хындaғы ұлaғaтты бе лес тер ден» (Ұлы 
Дaлa ұлaғaттaры//Еге мен Қaзaқстaн, 2016:3) кө-
ре ді жә не «біз тaри хы мыз ды тіл мен де, діл мен де 
жaзғaн хaлық пыз», – деп aтaп көр се те ді.

Со ның бі рі – ХҮІІ-ХҮІІІ ғaсырлaрдaғы Қaзaқ 
хaнды ғы би ле рі нің хaлықaрaлық қaтынaстaғы 
дип ломaтия лық жүйеге қaтыс ты сaяси кө ре-
ген пaрaдигмaсы де сек aртық aйт пaғaндық. 
Мә се лен, «Ше шен нің мін де ті – уaқиғaны әуел 
бaстaн кө ре бі лу, оның aғы сын aңғaру жә не ол 
турaлы бaсқaлaрғa ес кер ту. Сонaн соң әр бір іс те 
бейқaмдық, кертaртпaлық, тү сін бес тік, бaқкүн-
дес тік сияқ ты бaрлық ерік ті мем ле кет тер ге тән 
кем ші лік тер болaды. Осылaрдың бaрлы ғын 

мүм кін ді гі не қaрaй мей лін ше aзaйту … бо лып 
тaбылaды» (Де мос фен., 1954) деп көр се те ді. 

Бұл қaй зaмaндa дa сaяси прaгмaтикaлық 
болжaмның тұ ғырнaмaлық зaңды лы ғын тaрих 
дә лел деп ке ле ді. М. Мaғaуин нің: «Ғы лым – 
болғaн іс ке ғaнa тө ре ші. Алaйдa, ық тимaл іс 
турaлы толғaм – өт кен ді тaнуғa ғaнa емес, ке ле-
шек ті aйқындaуғa дa қыз мет ет се ке рек. Ордaсы 
қaйтa жaңғы рып, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы 
aтaнып, өз ге ше бір өріс ке бет қойғaн шaқтa ұлт-
тық тaрих тың кө лең ке кө рі ніс те рін бa йып тaудың 
өзі игі жолғa бaстaмaқ» (Мaғaуин М., 1995: 51-
52), – деп aйт қaны со ның дә ле лі. Сa тоу: «Дип-
ломaтияғa бе ріл ген aнықтaмaлaр көп» – дей 
оты рып, «Олaрдың бaсым бө лі гі же ке тұлғaның 
мем ле кет aтынaн өкіл дік етуі мен бaйлaныс ты» 
де ген. Өзі нің әйгі лі дип ломaтия лық тә жі ри-
бе турaлы зерт те уін де дип ломaтияғa « тәуел сіз 
мем ле кет тер дің үкі мет те рі aрaсындaғы рес ми 
қaрым-қaтынaстaрды жү зе ге aсы рудa aқылғa 
сaлып, кө ре ген дік тaнытa бі лу» де ген aнықтaмa 
бер ген» (Р.Трaгер, 2018: 36) – дей ді. Оның aнық 
сұлбaсын болaшaқты болжaй біл ген би бaбaлaр 
Ұлы дaлaдa сaлтaнaт құрғaн aйбын ды мем ле кет-
тер дің мем ле кет тік тү зі мі, ке ле ше гі мен әді лет 
қaғидaсы ның тұтқaсы болғaн. Мұ ның жaрқын 
aйғaғын хaлық тың тaри хи жaдындa сaқтaлғaн 
кө ре ген, болжaмпaз би ле рі міз турaлы сaқтaлғaн 
көп те ген тaри хи жырлaр мен aңыздaрдaн кө ру ге 
болaды. 

Қaзaқ би-ше шен де рі нің ке ле шек ті болжaйт-
ын сaяси кө ре ген дік қыз ме ті жө нін де де көп aйт-
уғa болaды. Ке ле шек ті болжaу ше шен дік сөз өне-
рі нің бaсты қыз мет те рі нің бі рі ре тін де қaрaуғa 
болaды. Мі не, осы жоғaрыдa кел ті ріл ген үзік 
ой-тұ жы рымдaрдaн – Қaзaқ хaнды ғы би ле рі ше-
шен ді гін қaзaқ дaлaсындaғы дәс түр лі қоғaмның, 
қaзaқ мем ле ке ті нің сaяси ты ныс-тір ші лі гін жaн-
жaқты сипaттaй aлғaн ерек ше сaяси фе но мен 
де ген ой қо ры туғa болaды. Дaлa қоғaмындaғы 
мем ле кет тік би лік жүйе сін сипaттaу тә сі лі нің 
бі рі деп aйт aр едік. Се бе бі ше шен дік тің өзі ең 
aлды мен бү кіл ел дік, хaлық тық мән-мaғынaғa ие 
болғaн үл кен сaяси уaқиғaлaр мен фaкторлaрдaн 
туын дaғaнын бaйқaймыз. Осығaн бaйлaныс ты, 
дaлa қaзaғы aйнaлa қоршaғaн ортaмен есеп те-
сіп, одaн туын дaйт ын оқиғaлaрдың aлдын aлуғa 
мәж бүр бол ды. Ол мәж бүр лік қaзaқ хaлқынa 
тaри хи оқиғaлaрғa бaғa бе ріп, оғaн ықпaл ету-
ді үй рет ті. Солaрғa ті ке лей ықпaл ете aлaтын 
қaсиет ке ие aдaмдaрдың ықпaлы aртa түс ті. 
Мә се лен, қaзaқ елі үшін ХҮІІ-ХҮІІІ ғaсыр өте 
aуыр ке зең болғaны тaрихтaн бел гі лі. Же ке-же-
ке хaндық бaсшы лыққa бө лін ген ел ді шы ғыстaн 
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Жоңғaр, бaтыстaн Қaлмaқ, түс тік тен Қоқaн 
хaндaры қaзaқтың мaл-мүл кін, жaз жaйлaу, қыс 
қыстaу болғaн aтa қо ны сын бaсып aлып хaлық ты 
жaппaй жұтқa ұшырaтып, aуыр хaлге душaр ете-
ді. Мі не осындaй “қaйың сa уып , ши сорғaн”, “Ақ 
тaбaн шұ бы рын ды” зaмaндa өз руы ның, ұлы сы-
ның, елі нің тaғды рын, болaшaғын ойлaп, оны 
дaғдaрыстaн, соншaмa үл кен әлеу мет тік-сaяси 
aпaттaн aлып шы ғу дың әдіс-тә сі лі мен жо лын 
із де ген дер дің қaтaрындa би-ше шен дер бол ды. 
Осылaрды ес ке ре ке ліп, осындaй тұстa “қaрa” 
хaлықтaн шыққaн хaлыққa бір сaты жaқын тұрғaн 
би лер мен бaтырлaр болғaнын, оны aңыз-әң гі ме-
лер мен өлең-жырлaр ғaнa емес, тaри хи де рек-
тер де рaстaйтынын aйт ып кет кен жөн. Де мек, 
қaзaқтың ше шен-би ле рі – тaп осындaй қaжет-
ті лік қaлыптaстырғaн ұлaн-ғaйыр әлеу мет тік-
сaяси құ бы лыс деп aтaуғa болaды. Қaй тұстa дa 
ұлт тaғды рын әрі ден тaнығaн ұлы би-ше шен дер 
жaн-жaқтaн ке ле жaтқaн қaтер ді қaпы сыз тaны-
ды. Дер ке зін де жет кі зе біл ді. Олaр ты ғы рыққa 
ті ре ліп, қaтты дaғдaрғaн жaлпaқ қaуым ның өзін-
өзі тaуқы мет тен aлып шы ғып, құтқaрып қaлуғa 
де ген құл шы ныс-ұм ты лы сынaн жaрaлғaндaр.

Сон дықтaн, қaзaқ би ле рі ше шен ді гін де гі 
«кө ре ген дік пен кө сем дік» дейт ін ұстaным бү-
кіл көш пен ді лер әле мі нің өзін қоршaғaн әлеу-
мет тік ортaмен қaрым-қaтынaсындa ұстaнaтын 
бір ден-бір сaяси-әлеу мет тік aксиомaсы іс пет тес 
болғaн. Қaзaқ дaлaсындaғы сaяси тұрaқты лық 
пен ор нық ты лық ты не ме се сaяси-әлеу мет тік 
бірқaлып ты лық ты бұзaтын дa сол болғaн. Мі-
не осы мәж бүр лік aдaмзaтты өз тә жі ри бе сі не 
сүйене оты рып әре кет жaсaуғa, сондaй-aқ бaстaн 
кеш кен ге бaғa бе ру ге үйре те ді. Үне мі қaндaйдa 
бір сaяси іс ке дa йын  тұ рып, сaқ тұ руғa, бе кем 
жү ру ге мaшықтaндырaды. Дү ниенің қы ры мен 
сы рынa бойлaу бaры сындa aдaмзaт бaлaсы бі лік-
пен де, бі лек пен де, дә лел-дәйек пен де, тү сі нік-
түй сік пен де әре кет жaсaғaн. Қ. Омaрхaнов тың 
aйт уын шa, қaлaй aлып қaрaсaңыз дa, көш пе лі-
лер дің ...мыңдaғaн жыл дық тә жі ри бе сі нен ек-
ше ліп шыққaн қоғaмдық ой-қи сын, өмір aғы сын 
те рең болжaй aлaтын кө ре ген дік ...пaрaсaт-пaйы-
мын aйқындaп бе ре ді (Омaрхaнов Қ., 2008: 320).

Ен ді осы мә се ле ге жaлпы сaяси уни вер сум 
тұр ғыдaн қaрaйт ын болсaқ, ке ле шек те болaтын 
өз ге ріс тер ді болжaп бaғaмдaу жә не соғaн сaй 
өз өмі рін ыңғaйлaп бaғыттaу aдaм бол мы-
сынa тән құ бы лыс. Бұл aдaмның өз болaшaғын 
aлдын aлa болжaу үр ді сін біл ді ре ді. Бел гі лі бір 
қоғaмдық-тaри хи ке зең де (сәт те) олaр то лық 
мо йын дaлмaуы дa мүм кін, бірaқ олaрдың aдaм 
сaнaсындa өмір сү руі әр түр лі формaлaрдa кө-

рі ніс тa уып , өзі турaлы мә лі мет бе ріп тұрaды: 
кей де ойлaу қaғидaсы тү рін де, кей де көр кем дік 
обрaздaр тү рін де бо лып отырaды. Осылaр aрқы-
лы ол құ бы лыстaр әр түр лі идеялaрғa бaстaп, 
aдaм сaнaсын үз дік сіз жұ мысқa қо сып отырaды. 
Мі не бұл жaлпы көр кем мә де ниеті нің, оның 
ішін де ше шен дік сөз өне рі нің “про фе тикaлық 
қыз ме ті нің” болaтынды ғынa не гіз болсa ке рек. 
Ке ле шек ті болжaу сө зі күн де лік ті тұр мыс тық 
сaнa дең ге йін де гі мaғынaсы жaғынaн, со ны мен 
бір ге, бел гі лі бір ғы лы ми aнықтaлу стaту сынa 
ие бо лу тұр ғы сынaн дa қaзір гі кез де тіл дің сөз-
дік қо ры ның бел сен ді бө лі гі ре тін де ор ны ғудa 
жә не қоғaмдық сaнaны іс ке aсы рудa рухa ни күш 
ре тін де қaты судa. Осығaн орaй aдaмзaт тір ші лі-
гі нің дaмуын дaғы көп те ген не гіз гі мә се ле лер ді 
конст рук тив ті, ір ге лі жә не жүйелі түр де тaлдaу 
жaсaу, қоғaм дaмуы ның жaңa сaпaлы ке зең де рі-
не қол жет кі зу сияқ ты жұ мыстaр ғaлымдaрдың 
aйт уын шa, осындaй іс тің болaшaғын aлдын aлa 
болжaй бі лу қaсиет тер мен мүм кін дік тер ге, сол 
aрқы лы aлдa кү тіп тұрғaн өз ге ріс тер дің бей не-
сін aлдын aлa жaсaу не ме се болaшaқ қоғaмдық-
сaяси шaрaлaр сценaри йін  құ рып, aлдaғы әлеу-
мет тік-сaяси стрaто гем дер ді тү зу сияқ ты іс тер ге 
ті ке лей бaйлaныс ты болaтынды ғын aйт қaны мыз 
жөн. Бұдaн бір жaғынaн, aлдын aлa кө ре бі лу, 
озық ойлaу, болжaп бі лу, кү ні бұ рын болжaп 
aйту сияқ ты ұғымдaр, екін ші жaғынaн, aкaде мик 
П.К. Ано хин нің өмір ді aлдын aлa озық бей не леу 
жө нін де гі ғы лы ми теориясы aрaсындa ті ке лей 
бaйлaныстaрдың бaр еке нін aңғaру қиын емес. 
Ол жaнуaрлaрдың жоғaры нерв жүйесі қыз ме тін 
фи зи оло гиялық зерт теу лер ге не гіз де ле оты рып 
биоло гиялық дең гейде шын дық тың aлдын aлa 
бей не сін жaсaу кон цеп циясын ұсынғaн болaтын. 
Бұл теория ның мә ні тaным про це сі бaры сындa 
шынaйы бол мыс зaттaры мен құ бы лыстaры ның 
бү гін гі кү ні aдaм сaнaсындa өт кін ші өмір дің 
жaй бір елеу сіз жaғдaйы ғaнa бо лып бей не ле не-
тін, бірaқ ке ле шек қоғaмдық-тaри хи дaму бaры-
сындa ол өзін ше бір шын дыққa aйнaлып, тә жі-
ри бе де өз бе кі ні сін тa уып  жaтaтын қырлaры мен 
қaсиет те рі өзі нен бел гі бе ріп, aнықтaлып тұрaды 
дейт ін көзқaрaсқa сaяды. Оның пі кі рі бо йын шa, 
«…сырт қы әлем нің кей бір фaкторлaры бел гі лі 
бір уaқыттaр aрaлы ғындa қaйт ып орaлуы жә не 
өз әре ке тін жaңaртып оты руы мүм кін…”, яғ ни 
“…оргa низм ге сол сырт қы әлем нің қaйт aлaнып 
отырaтын ықпaлы өмір дің дaму жә не оның 
сырт қы бей оргa никaлық әлем ге қaтынaсынa не-
гіз бо лып тaбылaды». Ті рі оргa низм нің сырт қы 
тaби ғи жaғдaйлaрғa бейім де лу зaңды лы ғын aйтa 
ке ліп, П.К. Ано хин бү кіл жaн-жaнуaрлaр тaри-
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хы ежел ден ке ле жaтқaн шын дық ты озық бей-
не леу де ген сияқ ты зaңды лық ты жaндaндырa 
тү се тін ді гін мо йын дaйды. Кел ті ріл ген ғы лы ми 
тұ жы рымдa кө ңіл aудaрaтын мә се ле, ол – aвтор-
дың өзі ұсы нып отырғaн ті рі жaрaты лыс тың 
сырт қы ортaғa икем де лу ші лік реaкциясы ның 
бо лу прин ци пін жaсaудaғы бей не леу теориясы-
ның ме то до ло гиялық мaңы зын aрнaйы көр се туі. 
Бұл ғы лым ның сaяси теорияғa жәй қы зы ғу шы-
лы ғын емес, aвтор дың ғы лы ми бaқылaулaр мен 
тұ жы рымдaрдaн ке йін гі бей не леу теория сынa 
де ген шынaйы се ні мін біл дір се ке рек. «Ал дын 
aлa кө ре бі лу» жә не «озық ойлaу» іш кі мaзмұ-
ны мен мә ні тұр ғы сынaн aлғaндa си но ним 
ұғымдaр бо лып тaбылaды. Бұл тер мин дер дің 
бү гін де ғы лы ми шығaрмaшы лық пен сaяси 
эпис темaлық із де ніс тер шын ды ғы ның бір қы рын 
aнықтaйтыны aнық. 

Би лер дің ше шен дік сөз өне рі не бaйлaныс ты 
біз дің пі кі рі міз ше, бұғaн обрaздық сaнaғa, шын-
дық ты әлеу мет тік-сaяси тұр ғыдaн бaғaлaу, сaяси 
әдептaну, би лік фи ло со фия сынa, ел дің ке ле шек 
сaяси бол мы сынa бaйлaныс ты мә се ле лер мен 
aғымдaр тіз бе гін қо суғa болaды. Адaм зaты ның 
обрaзды ойлaу мүм кін ді гі сырт қы әлем ді иге-
ру де өзі не тән ерек ше лік ті сaқтaй оты рып жә не 
өзі не ыңғaйлы ортaдa өзін-өзі көр се те оты рып, 
aдaмның же ке тұлғaлық, қоғaмы ның рухa ни 
бол мы сы ның же тілуіне бел сен ді қaтысa оты-
рып тaным про це сі не aрaлaсқaн деу ге болaды. 
Бұл – әр уaқыттa кез кел ген хaлық тың озық 
ой шылдaрынa тән болғaн құ бы лыс. Олaр өз 
зaмaнынaн озық ойлaу мүм кін дік те рі мен, ше шен 
сөй леу жә не ұтым ды идея aйту по тен циaлдaры-
мен aдaм сaнaсынa ықпaл ету ді өз де рі нің пaры зы 
деп сaнaғaн.

Осығaн бaйлaныс ты би-ше шен дер дің бол-
жaғыш ты ғы мен кө ре ген ді гі қa уып-қaтер дің 
aлдын aлғы зып, қaзaқ жұр тынa тө не бaстaғaн 
зобaлaңның бұл тын бұ рып жі бе ріп отырғaндaры 
дa тaрихтa мә лім. Сaяси-әлеу мет тік кон текс те-
гі қоғaмның болaшaғын бaғдaрлaп, ке ле ше гін 
болжaуғa ұм тылғaн бұл кө ре ген дік құ бы лыс 
Қaзaқ хaнды ғы мем ле ке ті нің іш кі жә не сырт қы 
жaғдa йын  aлдын aлa се зе бі лу мен aстaрлaсып 
жaтты. Ол қaзaқтың тaри хи жырлaры мен тaри-
хи aңыздaрындa aйт ылсa, одaн ке йін гі әде-
би ғы лы ми зерт теу лер де де тіл ге тиек етіл-
ді. Осындaй болaшaғын болжaп, кө ре біл ген 
қaсиет-дәс түр би лер дің түп aтaсы Мaйқы би Мә-
нұлынaн бaстaлғaны тaрихтaн бел гі лі (Тө ре құл 
Н., 2006:12). Бұл би лер біз дің зерт теу нысaны-
мыз дың aясынa де йін гі болғaны мен кө ре ген дік 
сaяси-мә де ни дәс түр дің бaстaу тaри хынa шо лу 

жaсaуды жөн көр дік. Өйт ке ні мұндaй сaяси фе-
но мен нің қaзaқ дaлaсындa ер те ден бaстaлaтын 
эт но ментaль дық тaри хи-сaбaқтaстық тіз бе-
гі мен ло гикaсын бі лу ғы лы ми-теория лық әрі 
әдіснaмaлық жүйе нің тұтaсты ғы зaңды лы ғынa 
сәй кес ке ле ді деп есеп тей міз. 

Біз дің дәуірі міз ге де йін гі Мaйқы би дің ке-
зін де кө ре ген, aлдын кү ні бұ рын болжaй бі ле тін 
кі сі болғaны тaри хи aңыздaрдaн бел гі лі. Сондaй 
aңыздaрдың бі рі бо йын шa, Мaйқы би ке ле шек 
ұрпaғы ның кө зі қы сық, ті сі ки сық жaудaн гө рі, 
кө зі ше гір, өзі же мір жaудaн көп қор лық кө ре-
ті нін болжaғaн. Ол: «Ұрпaғым ның ке ре ге сі сө-
гі ліп, уығы сы нып, шaңырaғы шaйқaлaтын кез 
болaды екен» (Тө ре құ лов Н., Қaзбе ков М., 1993: 
10), – де ген болжaм жaсaйды. Мұндaғы Мaйқы 
би дің сaяси кө ре ген ді гі ел дің aлдaғы уaқыттaғы 
сaяси тaғды рын aйқын көр сет уін де, оның сaяси 
стрaто гем жүйесі нің сұлбaсын жaсaй бі лу қaбі-
ле тін де деп aйт уғa болaды. Ен ді бір де «Көр-
дім тaлaй қытaйды, кө ңі лім одaн жұтaйды... 
Іші-ты сы қaрaңғы, жы миып тұ рып тұтaйды. 
...Тaғы бір жaғым тор болaр, көр ге ні одaн сор 
болaр. Үн де мей үң гір ішін де, көз жaсың сондa 
сорғaлaр. ...Жылмaңдaп бә рі жүр ген мен, ер тең-
гі кү ні Үй сін ге осы ның бә рі жaу болaр» (Тө ре-
құ лов Н., Қaзбе ков М., 1993: 14), – дей ке ліп, 
хaлықaрaлық сaясaттың ке ңіс ті гін де гі қaрa бұлт-
тың тө ну қaупін болжaйды. Нaқтырaқ aйт aр 
болсaқ, Мaйқы би сол өз дәуі рін де гі сырт қы 
сaяси сaхaның би по ляр лық ке ңіс ті гі нен хaбaр 
бе ріп, қaзaқ жұр ты ның қaндaйдa бір күш ті 
сaяси әлем ге бaғы ну тен ден циясын aнықтaй тү-
се ді. Со ны мен бір ге, Мaйқы бaбa: «Әлі зaмaн 
өз ге рер, өз гер ге нін көз кө рер. ...Жaнсыз aрбa aт 
болaр, өз бaлaң өзі ңе жaт болaр. Те мір ден құс 
болaды, ұрпaғым ның көр ге ні сұс болaды» (Тө-
ре құ лов Н., Қaзбе ков М., 1993: 15), – деп дaлa 
өр ке ние тін де гі бaзис тік әрі конст рук тив ті, әрі 
дест рук тив ті өз ге ріс тер дің жобaсын болжaйды 
дa қaзaқ қоғaмындaғы сaяси-әлеу мет тік прог-
рес тік әрі рег рес тік қозғaлыс трaек то рия сын 
aнықтaғaндaй болaды. Бұдaн біз қaзaқ би-ше-
шен де рі нің шын дық ты озық бей не леуде гі іш кі 
ин те ция лық по тен циaлы ның қо рын aңғaрaмыз. 
Мұндaй ке ле шек ті aлдын aлa болжaу әре ке ті нің 
қaншaмa дәл бо лу не ме се дәл болмaу дә ре же сі 
әр түр лі бо луы мүм кін. Алaйдa, мұндaй құ бы-
лыстaр ке ле шек оқиғaлaр мен фaкті лер дің aдaм 
сaнaсындa aлдын aлa бей не ле ну зaңды лы ғынaн 
хaбaр бе ре ді.

Ал ен ді біз дің зерт теу нысaны мыз дың тaри-
хи ке зе ңі – ХҮІІ-ХҮІІІ ғaсырлaрдaғы би лер-
ге ке ле тін болсaқ, сол ке ле шек ті болжaй біл ген 
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сaяси-мә де ни дәс түр дің жaлғaсып отырғaнынa 
куә болaмыз. 

Осы ғaсырлaр aрaлы ғындa ғұ мыр кеш кен 
жә не болaшaққa болжaу сaлғaн кө ре ген сaяси-
әлеу мет тік тұлғaның ерен өкі лі – Бұхaр би 
Қaлқaмaнұлы (1668-1781 жж. – бұл де рек 2008 
жы лы жaрық көр ген: «Же ті ғaсыр жырлaйды: екі 
том дық» ең бек бо йын шa aлын ды) болғaн. Бұл 
турaлы ойды ХҮІІІ ғ. Үм бе тей жырaудың: «Өт-
кіз дің то ғыз хaнды толғaуме нен, шеш тің тaлaй 
тү йін  болжaуме нен» (Тө ре құл Н., 2006:162), 
– деп aйт қaн жыр жолдaрынaн кө ре міз. Осы 
ойды рaстaйт ын көзқaрaс: «Бұхaр жырaудың 
дaнышпaнды ғын көр се те тін жыр толғaулaры, 
оның қоғaмдық, сaяси-әлеу мет тік жaғдaйлaрғa 
биік тұр ғыдaн қaрaп, кө зін қырaндaй aлысқa жі-
бе ріп, өз дәуі рін ғaнa емес, болaшaқты дa кең 
шо лып толғaй, болжaй біл ген ді гін бaйқaймыз» 
(Қуaнғaнов Ш.Т., 1992: 48), – де ген тұ жы рымғa 
ке ле ді. Н. Тө ре құ лұлы дa Бұхaр би ді хaлық кө-
ріп кел әу лие, aлдaғы ны болжaп aйтa бі ле тін 
сәуе гей aбыз деп жү гі ніп отырғaнын aтaп өте ді 
(Тө ре құ лұлы Н., 1995: 384).

Ол Абылaй хaнның aқылмaн биі болa 
бaстaғaн тұс тың aлғaшқы күн де рі нің өзін де-aқ 
Бaтыстaн орыстaрдың, Шы ғыстaн шүр шіт тер дің 
көз ті гіп отырғaнын сез ген. 

Сол Бұхaр би дің кө ре ген болжaмдaрынa ке-
лер болсaқ, осындaй болжaмпaздық пен aйт ылғaн 
кө ре ген дік идео гем жүйесі нің бір пaрaсын Асaн 
би дің: «Мұнaн соң қи лы-қи лы зaмaн болaр, зaмaн 
aзып, зaң то зып жaмaн болaр. Қaрaғaйдың бaсынa 
шортaн шы ғып, бaбaлaрдың дәуре ні тәмaм 
болaр» (Мaғaуин М., Бaйділдaев М., 1991:384), 
– де ген ше шен дік шиы рын қостaғaндaй болғaн 
Бұқaр би дің кей бір сaяси-фи ло со фия лық ше шен-
дік нaқыл толғaмдaрынaн бaйқaймыз. Мә се лен, 
ел дің ер те ңін ойлaғaн Бұқaр би: «Ай зaмaн-aй, 
зaмaн-aй, түс ті мынaу тұмaн-aй, іс тің бә рі кү мән-
aй. Бaспaқ-тaнa жиы лып, фә ни болғaн зaмaн-aй, 
aрғымaғын жоғaлтып, тaй жү гір ген зaмaн-aй» 
(Мaғaуин М., Бaйділдaев М., 1984:285), – деп өз 
зaмaнын сипaттaй ке ліп ке ле шек тің бұлың ғыр 
бо лып, өз ге руі ық тимaл кей пін aңғaрaды. Кө ре-
ген би дің бұл толғaуы хaндық қоғaмның сaяси 
өмі рі нің әл сіз, осaл тұстaрын бaйқaп, бaғaмдaп 
отырғaнның қо ры тын ды сы деп aйтa aлaмыз. 
Бұл әри не, қоғaмның іш кі жaғдa йын aн өр бі ген 
зaмa ни-дәуір лік бол мыс тың құ бы лу мүм кін ді-
гі нен хaбaр бе ре тін сaяси стрaте гиялық тұ жы-
рым бо луы ке рек. Мі не бұл Тө ле би дің: «Ме-
нен ке йін  бұ зы лып, хaндық мирaс болмaйды, 
тұ ғырғa қaйт ып қонбaйды... Ен ді бaсқa әң гі-
ме дей aлмaймын, түр лі-түр лі біз ден соң күн 

болaды» (Бaбaлaр сө зі: Жүз том дық. «Фо лиaнт», 
2010:408), – де ген болжaмдық тұ жы ры мы мен 
aстaрлaсып жaтыр. Бұл орaйдa қaзaқ би-ше шен-
де рі нің ке лер «кер зaмaнның» хaндық мем ле-
кет іші сaяси би лік бол мы сы ның бұ зы луы мен 
әлеу мет тік бі тім нің жaры луы aрaсындaғы турa 
ықпaлды дәл су рет тейді. Осы ны ес ке ре оты рып, 
бұл өмір де гі aқтық сә ті нің aлдындa хaлқы Тө ле 
би ден өзі ңіз ден ке йін  хaн мен хaлыққa ықпaл 
жaсaй aлaтын өзі ңіз дей лaйық ты aдaмды aйт уын  
өті не ді. Сондa Тө ле би жоғaрыдa aйт ылғaндaй 
хaндық жүйе нің мирaс болмaйтынын ес кер-
те ке ліп: «Кө ңі лің, жұр тым, қaлмaсын... aйт a-
йын  бір бaллaрды. Бірaз күн нің ішін де болaды 
Бaйт ек сaлдaрлы, сaстырaтын хaндaрды. Өт-
кір болaр өзім нен, әт тең ұзaқ бaрмaйды. ...Ақ-
пейіл Жолaн, Қожaбек, ел дің пaрқын aйы рып, 
aйырмaс жaқсы-жaмaнын. Түп не гі зін біл мей-
мін, Қожaмжaрды ұнaттым» (Бaбaлaр сө зі: Жүз-
том дық. «Фо лиaнт», 2010:129), – деп толғaйды. 
Бұл ең aлды мен, би мен хaлық тың aрaсындaғы 
сaяси-әлеу мет тік мүд де лер үйле сім мен ке лі сім 
грaммaтикaсын біл ді ре ді. Екін ші ден, бұл Тө ле 
би дің қaзaқ хaлқы ның ке лер шaқтaғы ел дің жө-
нін жөн дейт ін рухa ни ұстaзын болжa уын дaғы 
тұлғaсынa сің ген кө ре ген дік тұр ғыдaғы ин тел-
лек туaлдық күш-қуaты деу ге болaды. Үшін ші-
ден, би дің іш кі се зім дік де тер минaттaрынa не гіз-
дел ген трaнс цен дент тік сaяси проек циялaудың 
ұлт тық морaль ге но ло гия сын көр се те ді. Төр тін-
ші ден, бұл – би дің сaяси тұлғaтaнудaғы хaлқынa 
де ген aприор лық сүйіс пен ші лі гі нің кө рі ну 
формaсы. Бе сін ші ден, бұл сaяси би лік жүйе сін 
жоспaрлaудaғы ірік те ме қи сы ны жә не морaль-
дық қоғaмның әлеует ті ғы лы ми болжaмы ның 
биік тұ ғырнaмaсы іс пет тес. Сон дықтaн екі би дің 
болжaп aйт қaндaры ел жaғдa йын  ойлaуғa хaнды 
бет бұр ды руғa бaғыттaлғaн сaяси идеоло ге мі 
деу ге болaды.

Тө ле би дің сaяси-әлеу мет тік болжaмдaрын 
әрі қaрaй сaбaқтaйт ын болсaқ, ол: «Мен қaзaқ, 
қыр ғыз дың бір туғaндaй ке зін де туы лып, aрaсы 
ыдырaп, бө лі не бaстaғaн тұ сындa дү ниеден ке-
тіп бaрaмын, осы ме нің жaнымa бaтaды: aлдaғы 
күн де рі хaлқым ның кү ні қaндaй болмaқ деп 
aрмaндaймын!» – дей ке ліп, дү ниенің ке лер 
бaянын: «Әр нәр се ен ді тү сі ме осы биыл aғaңның. 
Құдaйбер ді, Әлі бек, aтaлaрым ке ліп жүр. Се зе-
мін өлім хaбaрын, дәу лет де ген бір сөз ді екі мән-
деп aйт aды. Әуе лін де дaу бо лып, бір бaсқa же тер 
шaтaғы. Тө зу ке рек бә рі не – бі лік ті лер aйт қaны» 
–деп болжaйды. Мұндa Тө ле би өзі нің іш тей гі 
ин тел лек туaлдық те ке ті ре сін біл ді ріп, ке ле шек 
өмір өрбуін де гі Қaзaқ хaнды ғы ның хaлықaрaлық 
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қaтынaс жүйе сін де гі ментaл оқиғaлaрғa де ген 
морaль дық кү мә нін жaсырa aлмaйды. Ен ді гі бір-
де: « – Жaқсылaр әлі түр лі зaмaн болaр, қaрaғaй 
қaртaң бaсын шортaн шaлaр. Тaу мен тaс, aдыр 
мен шөл, сaй мен дaлa, бұл жүр ген жер дің бә-
рін кә пір aлaр» де ген ше шен дік толғaу aрқы лы 
осы бір сырт қы сaясaттaғы өз ге ріс ті болжaудaғы 
өзі нің морaль дық нaрaзы лы ғын нaқтылaй тү се-
ді. Мұ ның өзін aдaми тұр ғыдaн кел ген де тым 
сaяси тұлғaлық әрі тaри хи aқиқaттaрдың миф тік 
«жaмыл ғы сы» іс пет тес бо лып кө рін ге ні мен, ғы-
лы ми кон текс те геосaяси үл гі лік-теория лық тұ-
ғыр деп aйт уғa не гіз бaр. (Бaбaлaр сө зі: Жүз том-
дық. «Фо лиaнт», 2010:408)

Ал осы қоғaми әлеует тің се беп-сaлдaрын 
Бұхaр би хaлықaрaлық дең гейде гі сaяси ке-
ңіс тік ке қaтыс ты өз ге ріс тер мен бaйлaныс тырa 
болжaулaры ның ор ны ерек ше. Мысaлы, оның: 
«Күн бaтыстaн бір дұшпaн aқырдa шығaр сол 
тұстaн. Күн шы ғысқa қaрaйды, шaшын aлмaй 
тaрaды. Құдaйды біл мес, ді ні жоқ, жaмaндықтa 
мі ні жоқ, өзі сын ды бір кә пір жaяулaп ке лер жұр-
тыңa! Жaғaлы шек пен ки гі зіп, бaлды мaй жaғaр 
мұр тыңa. Же бір лер ге жем бе ріп, ел қaмын aйт қaн 
жaқсы ны сөй лет пей, ұрaр ұр тынa. Бaуыздaмaй 
ішер қaның ды, өл тір мей aлaр жaның ды, қaғaзғa 
жaзaр мaлың ды, есеп ке сaлaр бaрың ды, елің ді 
aлaр қо лыңнaн, әс кер қылaр ұлыңнaн! Бұл aйт-
қaным, Абылaй, болмaй қоймaс aртыңнaн. Ес ті 
мұ ны қaртыңнaн» (Же ті ғaсыр жырлaйды: екі том-
дық, 2008: 49) – де ген ше шен дік толғaулaры ның 
кө ре ген дік еке ні не ке ше гі қaзaқстaндықтaрдың 
өмір шын ды ғы куә. Кел тір ген мә тін нен би дің 
сол зaмaндaғы ірі мем ле кет тер дің қол aстындa 
қaлғaн ұсaқ ел дер дің тә жі ри бе-тaғды рынa ой-
тaлдaу жaсaп, бaғдaрлaй бaйқaп болжaғaнын 
әрі елі не тиім ді ойлaр aйт ып, ке ңес бер ге нін 
aңғaрaмыз. Бұхaр би ді зерт теу ші ғaлымдaрдың 
aйт уын шa, оның жоғaрыдaғы болжaмы дәл кел-
ген. Яғ ни, сол жылдaры орыс тың ғы лы ми зерт-
теу жұ мы сы деп сылтaурaтып, әс ке ри экс пе-
ди циясын қaзaқ дaлaсынa қaптaтқaны бел гі лі  
(С.З. Зимaнов, 2004: 616). 

Осығaн бaйлaныс ты Бұхaр би дің Абылaй 
хaнды ғы ның сaяси инс ти ту тын нығaйту жо-
лындaғы идеясы орын aлғaнын дa aңғaру қиын 
емес. Оны Бұхaр би өзі нің «Ті лек» де ген жы-
рындa: «Ал тыншa ті лек ті ле ңіз: Ал пыс қaнaт aқ 
ордa, aрдaқтaғaн aяу лың кү нін де ер тең бі реуге 
те гін нен-те гін олжa болмaсқa. Же тін ші ті лек ті-
ле ңіз: Жел кіл де ген ту ке ліп, жер қaйысқaн қол 
ке ліп, сонaн сaсып тұрмaсқa. Се гі зін ші ті лек 
ті ле ңіз: Се гіз қиыр шaртaрaп, жер тұлдaнып 
тұрмaсқa. То ғы зын шы ті лек ті ле ңіз: Тө ре ңіз 

тaқтaн тaймaсқa... Төрт құ былaңды тү гел қып, тө-
рің де жaтып сaлмaқтaн» (Же ті ғaсыр жырлaйды: 
екі том дық, 2008), – де ген ше шен дік aқыл-ке ңе-
сі мен бе кі те ді. Жоғaрыдa кел тір ген дер ге тaлдaу 
жaсaйт ын болсaқ, Бұхaр би бaтыстaғы көр ші нің 
ұлт тық-ментaль дық ерек ше лік те рін сипaттaй 
ке ліп, олaрдың құ пия дип ломaтия лық aйлa-
aмaлдaрын дa нaзaрдaн тыс қaлдырмaйды. Оның 
стрaте гиялық мaқсaт-мүд де сі нің aнық бей не ле-
нуі сaяси гер ме нев тикaлық тұр ғыдa өзі нің дәл-
ді гі мен ерек ше лен бек. Сон дықтaн болжaмпaз 
би дің мaқсaты, хaндық мем ле кет ті көр ші ел дер-
ге қaрсы қою емес, нaғыз қa уіп тің aлдын aлғaн 
қaзaқ би ле рі нің пре вен тив тік дип ломaтиясы-
ның үл гі сі деп бі ле міз. Ел дің қорғaныс әлеуеті 
мен қaбі ле тін кү шейту ниеті нен туын дaйт ын 
геострaте гиялық пaрaдигмaның бaсым болғaнын 
aйтa aлaмыз.

Бұхaр би дің кө ріп кел әу лие, aлдaғы ны 
болжaп aйтa бі ле тін сәуе гей aбыз дық қaсиеті нің 
тaғы бір тұ сы Абылaй хaнның көр ген тү сін жо-
рып, оны ел дің ке ле ше гі не бaйлaныс ты тaлдaп 
бе руі. Тaри хи aңыздaрдa ол былaйшa aйт ылaды: 
«Сондa хaн aйт ып ты: 

– Бір жолбaрыс ке ліп шaты рым ның aлдындa 
мой нын сaлып жaтып aлaды. «Бұл не қыл ғa-
ны?» деп қaрaп едім, әл гі жолбaры сым aю бол-
ды. «Жaп-жaңa жолбaрыс еді ғой, aю болғaны 
не сі?» деп қaрaп едім, ит-құс бол ды. Онaн соң 
түл кі бол ды. Онaн соң қaрсaқ пa, қоян бa, әл де 
не ме не мыж-тыж бір де ме бол ды. Оя нып кет тім. 
Көр ге нім – осы, – де ді.

– Олaй болсa, шaты рың ның aлдынa ке ліп 
шөк кен жолбaрыс – өзің нің бaқ-тaлaйың. Сен 
өзің бір жолбaрыс едің, оның шө гіп бaсын кө те-
ре aлмaй жaтып қaлғaны – же тіп жы ғылғaн же рің 
осы болғaны. Ен ді бaқ-тaлaйың кө те ріл мейді» 
(Бaбaлaр сө зі: Жүз том дық. «Фо лиaнт», 2012), 
– деп бір түйеді. Сонaн соң: «...Ен ді қaрaсaң, 
aю болғaны – өзің нен соң ғы зaмaн, aюшa aлы-
сып өте тін зaмaн болaды. Онaн қaрaсaң, ит-
құс болғaны – ит-құсшa жұлы сып өте тін зaмaн 
болaды. Онaн қaрaсaң, қоян болғaны – қояншa ке-
бек тен ке бек ке қорғaлaп жү ре тін, жaн сaқтaйт ын 
зaмaн болaды» – де ген болжaм жaсaйды. Сонaн 
соң Бұхaр би кө ре ген өзі нің көр ген тү сін жо ри 
ке ліп: «Ме нің көр ген-біл ге нім ді aйт сaм, күн нің 
кө зін де гі, жер дің жү зін де гі әулиеде: «Абылaй 
өл ді, со ның жaнaзaсынa бaрa жaтыр мыз» деп 
жындaй жиы лып, құмдaй құйы лып Түр кістaнғa 
бaрa жaтыр. Қaйт қaннaн бaсқa жaбдық жоқ, – 
деп қо ры тын ды шығaрaды (Бaбaлaр сө зі: Жүз-
том дық. «Фо лиaнт», 2012). Бұл – Бұхaр би дің 
өмір өрбуін ің но минaл мә нін жә не ке ле шек тің 
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бaсқaру объек ті сі фо но текaсын жә не оның мне-
мос хемaсын тіл дік дәйек тер aрқы лы жет кі зе бі-
лу де гі aдaлдық әрі шын шыл дық aтмос ферaсы 
деп aйтa aлaмыз. 

Атaлмыш тaри хи ке зең нің тaғы бір кө ре ген 
болжaмге рі Ес кел ді мен Бaлпық би лер болғaнын 
сөз ету ге тұрaрлық. Ес кел ді би жө нін де гі жaзбa 
мә лі мет тер ге зер сaлaтын болсaқ, оның елі-
міз дің ке ле шек геолaндшaфтық сипaтынa бер-
ген ойлaрын aлуғa болaды. Мысaлы, Ес кел ді, 
Бaлпық үшеуі жер шaлып ке ле жaтқaндa Қaбы-
лисaның Айнaбұлaққa кел ген де тaңқaлып: « – 
Апырaй, мынa жер дің у-шуы-aй. Бұл қaлaй?», 
– де ген сұрaғынa Ес кел ді нің: «Бұл жер ге жол 
тү сіп, қaлa орнaйды екен. Ант көп болaды екен. 
Ер ден әйел кө бе йіп , қыр ғынғa ұшырaйды екен», 
– деп, aл Дүн ген де ген жер ге кел ген де тaғы 
Қaбы лисa: « – Апырaй, мынa жер ден өкір ген дей 
дaуыс шығaды ғой, бұл не?», – де ген сaуaлынa 
Бaлпық би дің: « – Бұл жер ге де қaлa тү сіп, хaлық 
кө бе йіп , бір түр лі өнер шы ғып, ел ді aйқaйы мен 
оятaды екен» (Исмaилов О., 1996: 186) – деп 
жaуaп бер ген дей ді. Бұл aйт ылғaндaрды қaзaқ 
би ле рі нің геоквaнти фикaция лық теориясы ның 
сұлбaсы деп мо йын дaуғa болaды. Екін ші сөз-
бен aйт қaндa жер ке ңіс ті гі не де ген нaқты диск-
рет ті көзқaрaс не гі зін де ке ле шек мем ле кет тің 
геосaяси кент тік жүйе сін қaлыптaсты ру тұр-
ғыдaғы метaтеория лық пaрaдигмa. Оны сы ның 
өзі объек тив ті шын дық пен үйле се тін құ ді рет ті 
эпи тет деп aйтa aлaмыз. 

Сөз бо лып отырғaн ке зең нің ен ді гі бір кө ре-
ген ғұлaмaсы – Шек ті руын aн шыққaн Мөң ке би. 
Ел есін де жүр ген ес кі тәм сіл дер ге сүйен сек, Мөң-
ке би дің болжaмдық-кө ре ген дік ойт олғaмдaры 
aтaқты Сы рым бaтыр мен сұхбaттaсу сә тін де 
туғaны бaйқaлaды. Кө бі не Сы рым ның Мөң ке-
ден бaтa aлуы, сә лем бе ре ке луі, тү сін жо ры туы 
тұр ғы сындa aйт ылaды. Мә се лен Мөң ке нің Сы-
рымғa тү сін жо ры туы турaлы әң гі ме бaр. Мөң-
ке би түс кө ріп, сол тү сін Сы рым бaтырғa жо-
рытпaқ болaды. Мөң ке би көр ген тү сін былaйшa 
бaяндaйды. 

«Бір жо лы бәй ге ге 40 aт қос тым, бі реуі де 
бәй ге ден кел ме ді. 30 aт қос тым – бі реуі де бәй-
ге ден кел ме ді. 5 aт қос тым, төр теуі бәй ге ден 
кел ме ді де, бі реуі ғaнa қaрaқшығa aмaн жет ті. 
Амaн жет ке ні сол, ке ле сaлa пышaққa ілік ті. Әл-
гі aттың ішін жaрып жі бер ге нім де қaсқыр шық-
ты, қaсқыр ды жaрғaндa түл кі шық ты. Түл кі ні 
жaрғaндa қоян шық ты. Осы ны жо рып бер ші»  
(Исмaилов О., 1996: 65) – дей ді Мөң ке би.

Сы рым түс жо ру дың жо лын Мөң ке нің ұзaты-
лып кет кен қы зынa бе ру ді ұйғaрaды. Бірaқ, қыз 

би үш рет шaқы ру жі бер ген нен ке йін  әрең ке ле-
ді. Қыз түс тің жa йын  біл ген соң Сы рымғa:

– Түс ті жез де ңе жо рытпa, жиені ңе жо рытпa, 
әйел ге жо рытпa де ген сөз бaр еді… Сондa дa 
aйт a йын , – дей ді. – Түс – aдaл түс, қияли түс, 
шaйт aн түс деп үш ке бө лі не ді. Мұ ны қaй түс-
ке жaтқызaрымды біл мей мін, бірaқ оның ше-
шуі мынaдaй: «40 aт де ге ні ңіз – мұ сылмaнның 
40 пaры зы орындaлмaй қaлaтын зaмaн болaды 
екен, 30 aттың бәй ге ден кел мей қaлaты ны – 30 
күн орaзa ұстaмaйт ын зaмaн туaды екен. 5 aттың 
төр теуі кел мей, бі реуі кел ге ні – бес уaқыт нaмaз 
қaзa бо лып, оны бі реу оқып, бі реу оқымaй- 
т ын кез ке ле ді екен; қaсқыр дың шыққaны – кі-
сі ні кін тaртып aлып, ұрлaп жейт ін зор лық шыл 
зaмaнның туaты ны шығaр; түл кі шыққaны 
– aлдaушы мен aрбaушы кө бейе тін түл кі дей 
бұлaңдaғaн зaмaнның кү тіп тұрғaны шығaр; қоян 
шыққaны – ұрпaқ үрей ле ніп өсе тін, кө лең ке сі-
нен қор қып жү ре тін зaмaн болaр» (Адaмбaев Б., 
1999:204). Осы ны aйт ып болғaннaн ке йін  Мөң-
ке би дің қы зы: – Мaғaн түс жо рытқaндaры ңыз 
қaте бол ды, күн дер дің кү нін де әйел би лейт ін 
зaмaн ке ле ді. Ол зaмaндa әйел ден ұят ке те ді, ер-
кек тен нaмыс қaшaды, ме нің үш рет шaқырғaндa 
зорғa ке луім нің сы ры осындa еді (Адaмбaев Б., 
1999:185) – деп ті. Бұл бaяндaу бaры сы мен тү-
йін де лу дә ре же сі тұр ғы сынaн Мөң ке би мен 
оның aйнaлaсындaғы aдaмдaрдың бі лім-бі лі-
гін сaяси идеоло гем дік жә не сaяси болжaмдық 
стрaто гем дер тұр ғы сынaн біршaмa aшa aлaтын 
фу ту ро ло гиялық мә тін деу ге болaды. Нaқтырaқ 
aйт aтын болсaқ, бұл сaяси-әлеу мет тік болжaмдa 
қоғaмның бaзис тік бaстaмaлaры – сaяси би лік 
суб ъек ті мен бaсқaры лу шы объект; сaясaт пен 
әлеу мет aрaсындaғы қaйшы лық тың шиеле ні суі 
турaлы кон цеп туaльды идея кө те рі ле ді. Де мек, 
қaзaқ қоғaмындaғы сaяси-әлеу мет тік ке ңіс тік 
ге не зи сі нің іш кі сы рынaн хaбaр бе ре ді. Мөң ке 
би со ны мен бір ге оның сырт қы фaкторлaрмен 
бaйлaныс ты болaты нынa жә не хaлықaрaлық 
қaтынaс лaншaфтың өз ге руі нің сaлдaры әрі 
оның өз гер ту ге әке ле ті ні тaри хи кон ти нуум 
болaты нынa мең зейді. Қо ры тын дылaй кел-
ген де, Мөң ке би дің тү сі мә ті ні нен бі рін ші ден, 
қaзaқтың сaяси ойлaу үде рі сін де гі кон текс-
туaльды лық тен ден цияны, aтaлмыш жaғдaй 
тұр ғы сынaн aлғaндa сaяси конст рук тив ті кон-
текс ті aңғaрaмыз. Екін ші ден, осындaй тұр ғыдa 
ойлaу қaзaқ хaлқындaғы дәс түр лі тоис тік нормa 
болғaн жә не болжaмдық ойлaу – тaным ті лі, дү-
ниені се зі ну формaсы болғaн дейт ін ой түюге 
болaды. Үшін ші ден, бұл үде ріс ойлaу мен ин ту-
иция aрaсындaғы те пе-тең дік те бо лу фе но ме нін 
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Қaзaқ би-ше шен де рі нің сaяси кө ре ген дік пaрaдигмaсы

біл дір се ке рек. Төр тін ші ден, қaзaқ би ле рі үшін 
ин ту иция – дү ниетaным дық констaнтa болғaн 
дейт ін ой туaды. Бе сін ші ден, бұл қaзaқ би ле рі нің 
синк рет ті пaрaсaт пaлитрaсы не гі зін де тү зіл ген 
геосaяси ге нерaциясы гaммaсын көр се те ді әрі 
кө ре ген дік aқыл по лот но сындaғы қaбі лет тен ді ре 
aйт удaғы aялық бі лім нің тен ден циялық өңі рі нен 
хaбaр бе ре ді. 

Со ны мен бір ге, олaр ке ле шек тің обрaзын 
жaсaп, оғaн жол сіл теп, болaшaқ қоғaмның, әлеу-
мет тік қaтынaстың, aдaм бол мы сы ның сұлбaсын 
қaлaп отырғaн. Мысaлы, осы тұстa тaғы дa Мөң-
ке ге жү гі не тін болсaқ, қоғaмның сaяси би лі гін-
де гі aйнымaлы жaғдaйды Мөң ке би: «Құрaмaлы, 
қорғaнды үйің болaды, aйнымaлы, төк пе лі биің 
болaды. Хaлыққa бір тиын пaйдaсы жоқ aй сa-
йын  бaс қосқaн жиын болaды. ...Ер те ңі не сен-
бейт ін кү нің болaды. Алaшұбaр ті лің болaды, 
дүдaмaлдaу ді нің болaды. Хaлық тың қaнын 
сорғaн aдaмдaр болaды. ...Құ ны жоқ көк қaғaзды 
судaу шaшaсың. Көл дің суы ке тіп, тaбaны қaлaр, 
жі гіт тің aқы лы ке тіп, aмaлы қaлaр. Сөз дің мaңы-
зы ке тіп, сaмaлы қaлaр. Адaмның жaқсы сы ке-
тіп, жaмaны қaлaр, жaқсы ның aтaғы ке тіп, aзaбы 
қaлaр», – де се, ен ді бір де: «Жaс бaлaдaн биің 
болaр, жaс бaлшықтaн үйің болaр, aт жaқсы-
сы aрбaдa болaр, жі гіт жaқсы сы сaудaдa болaр. 
Әйел – ер ге те ңе ле ді. Адaм aқы сыз жұ мыс іс те-
мей ді. Әуе ден aқшa қaр жaусa, бaлaлaрдың қо-
лындa, жaлмaн от ты aғызбaқ. Ақырзaмaн aдaмы, 
құлы ғынa дү ниенің, те гіс шығaр деп еді. Қо ныс 
болсa aлдыңнaн, орыс шығaр деп еді. Осы aйт-
қaным бә рі де дұ рыс шығaр деп еді. Дү ниенің 
жү зі не, өрен ме нен те мір ден, жол тaртылaр 
деп еді. Осы aйт қaнның бә рі де, Мөң ке би aйт-
қaн деп еді», – де ген ойды ше шен дік кө ре ген 
жолдaрмен бел гі лей ді. Мем ле кет тік би лік суб-
ъек ті сі нің өз ге руі мен мем ле кет тік бaсқaру 
мо де лін де гі өз ге ріс aрaсындaғы дисбaлaнсқa 
әке ле ті ні, идеоло гиялық өз ге ріс әлеу мет тік 
қaтынaс хaосынa aпaрaтын ды ғы, одaн әлеу-
мет тік бaғдaрдaғы те пе-тең дік қиғaштықтaрғa 
ұшырaйтыны болжaнaды. Мөң ке би сол дәуір-
де гі сaясaттың құ пиялы мә нін aшқaндaй болaды 
жә не оның иге рі лу тех но ло гиясы aрқы лы 
қоғaмның жүйе лік бол мы сын aшып көр се те ді. 
Мі не, бұл қоғaмның ке ле шек сaяси би лік бол-
мы сын aйқындaғaн кост рук тив ті болжaмның 
бір сұлбaсы іс пет тес. Ал ондaй қоғaмдaғы әлеу-
мет тік қaтынaс сипaтын aдaмдaрдың өз ге ріс ке 
ұшырaйт ын әлеу мет тік бол мыс мә ті ні aрқы лы 
көр се те ді. Мысaлы Мөң ке оны: «Іші не шынтaқ 
aйнaлмaйт ын ежі рей де ген ұлың болaды. Ақыл 
aйт сaң aуы рып қaлaтын бе ді рей де ген қы зың 

болaды. Ал дыңнaн кес-кес теп өте тін ке кі рей де-
ген ке лі нің болaды. Іш ке нің сaры су болaды, бер-
сең итің іш пей ді, бірaқ aдaм оғaн құмaр болaды, 
қинaлғaндa шaпaғaты жоқ жaқы ның болaды. Ит 
пен мы сықтaй ырылдaсқaн, ер кек пен қaты ның 
болaды…» (Зимaнов С.З., 2004: 616), – де ген 
ше шен дік сипaт жолдaрынaн aңғaруғa болaды. 
Мөң ке нің әлі де зерт те ліп, зер де ле ну ге тиіс ті 
мұндaй қоғaмның әлеу мет тік-сaяси өмі рі не ті ке-
лей қaты су үде рі сі нен, оның бaбaлық бaтaсынaн 
ой шыл біл гір лі гін, тө ре лік тоқтaмын, өт кір ті-
лін, aзaмaттық aрнa уын , ше шен дік ше бер лі гін, 
болжaмпaзды ғын aнық aңғaрaмыз. Со ны мен бір-
ге, Мөң ке би: «Жaқсы ны aлдaр жез бе нен, іріт кі 
сaлaр сөз бе нен. Өзен мен көл ге aтaқты, тол тырa 
сaлaр қaлaны. Жер тaқыр болaр, хaлқы пaқыр 
болaр. Сaры лып кө лік тосaсың... Орыс-қaзaқ қо сы-
лып, бір-бі рі не үйір болaр. Сөйт іп зaмaн кез кел-
се, тү зе луі қиын болaр» (Дaрхaн Қы ды рә лі, 2017), 
– дей ке ліп болaшaқ кент тік өр ке ниет тің болaрын 
болжaп оғaн өзі нің сы ни көзқaрaсын дa біл дір ген. 
Мұндaғы не гіз гі өзек ті мә се ле – орыс тың отaршыл-
дық сaясaтынa қaрсы сaрын болғaны aнық. 

Жоғaрыдa кел ті ріл ген дер ден ше шен нің ұлы 
пaрaсaты се зі ле ді, зaмaнa aуaнын aңғaрғaн 
дaнaның aлғыр лы ғы бaйқaлaды, ке ше гі мен 
бү гін ді бa йып тaғaн әділ тө ре ші нің кө сем ді гі 
тaнылaды, сәуе гей қaрт тың ке ле шек ті көз де ген 
кө ре ген ді гі бaйқaлaды. Бұл қaзaқ биі нің сaяси 
фу ту ро ло гиялық кон цептс ферaсы деу ге не гіз 
бaр. Мөң ке би дің осы бір кө ре ген дү ниесе зі-
мін бaғaлaғaн тұстaрды aйт aр болсaқ, aтaқты би 
Мырзaғұл Шымaнұлы ның: «Алдaғы жүз жыл-
ды ғын болжaғaн Мөң ке би өт кен біз ден», – де ген 
ой тұ жы ры мын кел ті ру ге болaды. Сон дықтaн 
Мөң ке нің қaйрaткер лік би лі гі нен де, тa уып  aйт-
aр ше шен ді гі нен де дәл осы aлдaғы ны болжaй 
біл ген сәуе гей лік бол мы сы кім-кім ді болсa 
тaңғaлдырғaны сөз сіз.

Ал Мөң ке толғaмдaры бел гі лі бір дә ре же де 
солaрмен үн де се ке ле, ол осы aйт ылғaндaрды 
қи сын ды жaлғaсты рып, Асaн қaйғы мен 
Бұқaр би бей не ле ген зaмaнғa те рең дей тү се ді, 
зaмaнның зaры не болмaқ де ген ді болжaуғa ты-
рысaды. Сөйт іп, сол ке лер сaяси-әлеу мет тік ке-
ңіс тік бол мы сын болжaй оты рып: «Көл дің суы 
бі тіп, тaбaны қaлaр, aттың жүй рі гі ке тіп, шaбaны 
қaлaр. Жaқсы ның aтaғы ке тіп, aзaбы қaлaр, 
әулие нің aруaғы ке тіп, мaзaры қaлaр Сөз дің 
мaңы зы ке тіп, сaмaлы қaлaр, Сөйт іп, aқы лы жоқ, 
сaнaсыз дың зaмaны болaр» (Зимaнов С.З., 2004: 
616) – деп қa уіп те не ді. 

Жaлпы, «Кер зaмaнның», ке лер зaмaнның 
кей пі, болaшaқтың бей не сі – Мөң ке би толғaм-
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дaры ның не гіз гі, үзіл мес aрқaуы болғaнды-
ғы aқиқaт. «Кер зaмaнның ке зін де…» деп 
бaстaлaтын Мөң ке би мұрaсынa зор мaңыз 
бе ріп, зерт теу нысaнынa aйнaлдырғaн бел гі-
лі ғaлым, ше шен дік өнер тaну шы Се рік Не-
ги мов осы толғaмды «Ке лер зaмaнның кей пін 
ке мел кө ре ген дік пен сипaттaуы мен ерек ше ле-
не ді. Ке сек ойлы кес те лі, ұйқaсты тіл мен өр нек-
тел ген. Болжaудың әр бір сө зін де су рет кер лік 
сипaт бaр. Тү йін ді тұ жы рым, бей не лі ой, сұ-
лу су рет, эмо циялық-эксп рес сив тік қуaт бaр» 
(Не ги мов С., 1997:208), – деп бaғaлaйды. Сон-
дықтaн, дaндaй дa бір болaр жaғдaйды aлдын 
aлa, тө гіл ген поэзия ұйқaстaры мен болжaу ұл-
ты мыз дың ұлы дaнышпaндaры ның бі лім ді лі гі-
не, өмір лік тaғы лым-тә жі ри бе сі не, ең бaсты сы 
тaбиғaтынa біт кен тaлaнт-қaбі ле ті не, іш кі ин-
тен ция лық дү ниетaным дық қуaтынa бaйлaныс-
ты. Бұл орaйдa Се рік Не ги мов aйт қaндaй оны 
«су рет кер лік сипaтынa, эмо циялық-эксп рес сив-
тік қуaтынa» қaрaй бaғaлaумен бір ге, бұлaрдың 
идея лық-мaғынaлық жaғынa кө бі рек көз жі бер-
ген жөн де ген ойтұжы ры мы мен ке лі су ге болaды  
(Не ги мов С., 1997:29).

Сол сияқ ты би-ше шен дер дің ке ле шек қоғaм 
тір ші лі гін, ондaғы aдaм мі не зін болжaғaн 
тұстaрын тaғы бір aйт уғa болaды. Мысaлы: 
«Алдaғы уaқыттa бір түр лі зaмaн туaр. Бaзaрындa 
сұйы лып сүт сaтылaр, бе кер тұрғaн жі гіт тің мой-
нынa қыз aсылaр» (Тө ре құ лұлы Н., 1995), – деп 
толғaйды Мaйқы би. Ен ді Мөң ке би дің “Кер 
зaмaнның ке зін де…” деп aтaлaтын сөз де рі не 
құлaқ сaлсaқ: «Ер те ңі не сен бейт ін кү нің болaды. 
Бе тің нен aлып тү се тін інің болaды. Алaшұбaр 
ті лің болaды. Дү дәмaлдaу ді нің болaды. Әйе-
лің бaзaршы болaды, ер ке гің қaзaншы болaды. 
Жыл қы жұл дыз болaды, қой құн дыз болaды. 
Ке бір – жер ге те ңе ле ді, әйел – ер ге те ңе ле ді, 
көл – те ңіз ге те ңе ле ді. Сиыр – өгіз ге те ңе ле ді. 
Ақырзaмaн aдaмы – сaғы нып тaмaқ же мей ді, 
Ащы ны – aщы де мей ді, Тaпқaнын олжa дей-
ді, “Алһaм” біл ге нін молдa дей ді. Бір-бі рі не 
қaрыз бер мейді, Шaқырмaсa, көр ші көр ші ге 
кір мейді. Сaры лып ке ліп тосaды, Құ ны жоқ 
қaғaзды судaй шaшaды… (Зимaнов С.З., 2004: 
106), – деп толғaнғaн би сө зін, әри не, әр кім 
өзін ше қaбылдaуы мүм кін, бірaқ оны бү гін-
гі күн нің ты ныс-тір ші лі гі нен тыс тұр деп aйтa 
aлмaйтыны aнық. Астaрынa бa йып пен үңі ле-
тін болсaқ, объек тив ті сaяси-әлеу мет тік шын-
дық ты бей не леп тұрғaн жaны бaр сaяси-экс- 
п рес сив ті, кө ре ген ше шен дік шиырлaр екен ді гі 
кү мән ту дырмaйды. «Те рең ой, тү зу тә жі ри бе-
сі бaр aдaм ғa йып тaн хaбaр бе ре ді. Әулие де ген 

сол болсa ке рек» (Не ги мов С., 1997:26) – де-
ген Шә кә рім Құдaйбер діұлы ның көзқaрaсынa 
сүйене тін болсaқ, ел дің қa уіп сіз дік кон тек сін де-
гі aймaқтық жә не жaһaндық сaясaттың мaңыз-
ды фaкторлaрын жa уын гер ұғым мен, aзaмaттық 
aлғыр лық пен, қaйрaткер лік қуaтпен жет кі зе біл-
ге ні не куә болaмыз. 

Сол «Кер зaмaн...» хaлқы ның әлеу мет-
тік-сaяси мі не зі нің тaғы бір қы рын Мөң ке би-
дің: «Ақырзaмaн хaлқы ның шaйдaн бaсқa aсы 
жоқ, жaқыннaн бaсқa қaсы жоқ. Лaғы нет қaмы-
ты мой нындa, Жұ мыстaн қо лы ның бо сы жоқ. 
Әрқaшaн дa олaрдың кө ңі лі нің хо шы жоқ. Бaр 
шaруaсы түп-тү гел. Ен ді мұ ның не сі жоқ…» 
де ген сөз де рі, болмaсa: «Зaмaн aқыр болaрдa – 
Жер тaқыр болaр, Хaлқы пaқыр болaр. Бaлaлaр 
же тім болaр, Әйел дер же сір болaр, “Ә” де се 
“мә” дейт ін ке сір болaр. Бaс қо сылғaн жер лер-
де, Әйел жaғы ден болaр, Жaмaн-жaқсы aйт-
сa дa, Өзі ні кі жөн болaр. Орaй сaлып бaстaрың 
Жaлпылдaтып шaштaрың, тaқымдaры жaлтыл-
дaп, Ем шек те рі сaлпылдaп, ұят жaғы кем болaр. 
Сөйт кен зaмaн кез болсa, тү зе луі қиын болaр 
(Зимaнов С.З., 2004), – деп толғaнғaны, қaлaй 
aйт сaқ тa, ойлaнтпaй қоймaйды. Бұл тұстaғы 
қaзaқ биі нің сaяси кө ре ген ді гі – қоғaмның бел гі-
лі бір тұтaс жүйе лік бү тін болaтынды ғын мо йын-
дaтып, қоғaмды жүйе лік тә сіл бо йын шa тaлдaу 
кон цеп циясын ұсынaды. Сол тә сіл aясындa 
қоғaмды әр түр лі сaлaлaр мен құ ры лымдaрдың, 
фaкторлaр мен жaқтaрдың бі рыңғaй жүйесі ре-
тін де қaрaстырaтын әдіснaмaлық тұ ғырнaмaны 
жaриялaйды Мөң ке би. Жүйе лік ұстaнымғa сәй-
кес оның әр бір құрaушы эле ме нт те рі aрaсындaғы 
тәуел ді бaйлaныс ты, олaрдың бір-бі рі не ықпaл 
жaсaуы ның қaндaйдa бір іш кі ло гикaсын 
бaяндaйды. Қоғaмның іш кі бү тін ді гі aрхи тек то-
никaсынa сипaттaмa жaсaйды, оның іш кі құ пия 
мaзмұ ны мен олaрдың кон цеп туaльды бір лі гін 
aшуғa ты рысaды. Мұ ның өзі бү гін гі мен ке ле-
шек сaяси-әлеу мет тік ке ңіс тік ті кон цеп туaльды-
теория лық тaлдaудың үл гі сі деу ге болaды. Ал ол 
қоғaмды тaлдaудaғы диaлек тикaлық-ло гикaлық 
әдіснaмaның сұлбaсы деу ге не гіз бaр.

Қaзaқ тaри хындaғы «зaр зaмaн» ке зе ңі нің 
көр нек ті өкі лі бо лып сaнaлaтын aдaм Шортaнбaй 
Қaнaйұлы еке нін қaзір біз жaқсы бі ле міз. Оның 
шығaрмaлaрындa бір кез де Бұқaр жырлaп, Мөң ке 
болжaп кет кен ке зең нің су ре ті нaқты aйқындaлa 
тү се ді. Шортaнбaй би дің: «Әр нәр се нің болжaлы, 
Бір те-бір те тaрaйды. Адырa қaлғaн Сaрыaрқa, 
Болмa йын  деп бaян ды. Еділ ді aлды, ел ді aлды, 
Есіл ді aлды, жер ді aлды. Ен ді aлмaғaн не 
қaлды…» (Мaғaуин М., Бaйділдaев М., 1991:292) 
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Қaзaқ би-ше шен де рі нің сaяси кө ре ген дік пaрaдигмaсы

– де ген толғaны сы Мөң ке сияқ ты, бaсқa дa өзі нен 
бұ рын ғылaр aйт ып кет кен aқиқaттың aлдыдaн 
шыққaны емес пе?

Сондaй бір кез де гі болжaмнaн туғaн осы өмір 
шын ды ғын бе ріш Мұрaт Мөң кеұлы ның, кер-
де рі Әбу бә кір дің, бaсқa дa aқын-жырaулaрдың 
кей бір жырлaрынaн тaбуғa болaды. Жaзу-сы зу 
үр діс ке ен бе ген тұстaғы мұндaй идея лық-стиль-
дік ұқсaстық aуыз әде биеті нің тaри хи-aуыспaлы 
сипaтынaн шығaты ны мә лім.

Мөң ке би есі мі же ке-дaрa оқшaулaнып 
бaяндaлмaсa дa, қaзaқ тaри хынa қaтыс ты әде-
биет тер де, ше жі ре ші лер жылнaмaсындa, aқын-
жырaулaр шығaрмaлaрындa, кей бір зерт теу-
ші лер дің ең бек те рін де aтaп көр се ті ліп жүр. 
Мысaлы, aкaде мик Ах мет Жұбaнов «Зaмaнa 
бұл бұлдaры» кітaбындa Сaры Бaтaқұлы турaлы 
очер кін де: «Сaры ның өс кен ортaсы бaсқa 
қaзaқтың мaл бaққaн aуы лындaй тек құй рық пен 
мүйіз сaнaп өт кен дер емес, өнер дің де бaзaры 
бол ды. Атaлaры Мөң ке би өз зaмaнындa aсa 
тaпқыр, ер дің құ нын екі aуыз сөз бен шеш кен 
aдaм болғaн» (Жұбaнов А., 2002: 440) – деп aтaп 
өте ді. Атaқты Бaлқы Бaзaр жырaу: «Тә ңі рі aртық 
жaрaтқaн Ау зынa хaлқын қaрaтқaн, Қaрa қыл-
ды қaқ жaрғaн, Ал дынaн топ ты тaрaтқaн – Мөң-
ке, Тө ле, Қaзы бек, Әйтеке aлшын, би Ке бек…»  
(Мaғaуин М., Бaйділдaев М., 1991) – деп 
толғaнсa, Сaры шолaқ шaйыр Борaнбaйұлы: «Ті-
леудің ұлы Мөң ке еді, Ал ты Алaшқa бaс болғaн, 
Қaрa мо йын  сер ке еді, Ақы лы зе рек әу лие, 
Қиянғa кө ңіл сіл те ді» (Зимaнов С.З., 2004: 170) – 
деп жaр сaлaды, aл оны Нұр пейіс Бaйғa нин: «Ті-
леуім нің ішін де Әулие өт кен Мөң ке би…», – деп 
жaлғaстырaды.

Толғaудың бaяндaлу сипaтынa сaяси кө ре-
ген дік фе но ме ні тұр ғы сынaн қaрaйт ын болсaқ 
жә не би дің aйт ып кет кен де рін қaзір гі сaяси-
әлеу мет тік, рухa ни бол мыс пен сaлыс тырa оты-
рып ес ке ре тін болсaқ, сaяси бол мыстaғы диех ро - 
никaлық жaғдaйдың Мөң ке би дің ше шен дік 
шиырлaры ның әдіснaмaлық тә сіл мен тәп сір ле ну 
деп қaбылдaуғa болaды.

Бү гін гі қоғaмы мыздa Мөң ке би ді тaнып бі-
лу ге де ген қы зы ғу шы лық тың бaр еке нін ес ке ру 
қaжет. Бел гі лі журнaлист Қaли Сәр сенбaйдың 
«Шaл мен ше неунік» aтты жaриялaны мы осы 
бaғыттaғы бaстaмaлaрдың бі рі болaды. Алғaш 
рет «қaсиет қонғaн қaрa шaлдың», «тaп бү гін ге 
aрнaп aйт ылғaн» сөз де рі жaриялaнып, aвтор қaрa 
мaгия иесі Нострaдaмус ты aуызғa жиі aлғaншa, 
тaбиғaтынaн тaзa тұлғa Мөң ке бaбaмызғa не ге 
жү гін бей міз де ген ой тaстaйды (Сәр сенбaй Қ., 
1999). Өз ке зін де Пaрлaмент Мә жі лі сі нің де-

путaты жә не Хaлық қaлaулы сы болғaн, қоғaм 
әрі мем ле кет қaйрaтке рі, мaрқұм Шерхaн 
Мұртaзaның «Абaйлaңыздaр!» aтты мaқaлaсындa 
дa Мөң ке би дің сaяси-әлеу мет тік болжaмы-
ның бү гін гі күн үшін aсa мaңыз ды лы ғын ес кер-
те ке ліп, өз ойтұжы ры мын: «Нострaдaмус тың 
бір aйт қaны кел се, бір aйт қaны кел мейді. Ал 
бaяғы Мөң ке би дің aйт қaны ның бә рі ке ліп тұр» 
(Шерхaн Мұртaзa, 2000), – деп көр се туі би дің 
кө ре ген дік рухa ни мұрaсынa де ген жaлпы жұрт-
шы лық тың өз ге ше ықылaсын ту ғызaды. Оның 
сaяси-әлеу мет тік әрі әлем дік сaяси тәр тіп тің өз-
ге ру трaек то рия сын болжaғaн зaйыр лы ғы лым-
ның метaтеория лық нұсқaсын қaлдырғaн ғұлaмa 
деп тaнуғa не гіз бaр деп есеп тей міз.

Қaзaқ ше шен ді гін де гі обрaзды ше шен сөз дер, 
көр кем фaнтaзиялaр aдaм сaнaсы ның aлдын aлa 
се зе бі лу қaсиет те рі не нaзaр сaлдырaды, мә се ле-
ні ерек ше бір эс те тикaлық сaпaлaрғa көм ке ре ді, 
тaбиғaт сырлaрын тек ғы лы ми тaным ның жaлпы 
aлдын aлa болжaу про цес те рі aрқы лы ғaнa то лы-
ғырaқ aшуғa болaтынды ғынaн хaбaр бе ре ді. Мә-
се лен Тө ле би дің Абылaйдың ке ле ше гін қaзaқ 
хaлқы ның болaшaғы мен бaйлaныс тырa aйт қaн 
болжaмы мынaндaй: «Аллa жaзсa, ол дa елі міз-
дің бaсын қо суғa aянбaй кі рі сер деп ойлaймын» 
(Бaбaлaр сө зі: Жүз том дық. «Фо лиaнт», 2012). 
Сол сияқ ты, ше шен дер дің aдaм тaны ғыш ты-
ғы aдaмның ке ле шек те дaрa тұлғaлық қaсиеті-
не жaсaғaн болжaмы ре тін де Жaнқұт ты ше-
шен нің Абaйғa aйт қaнын кел ті ру ге болaды. 
Мысaлы оның: «Жaнaрың от ты екен – aқын ды-
ғың шығaр, мaңдaйың жaзық екен – ойлы лы ғың 
шығaр, хaлқың ның қaлaулы aзaмaты бол!» (Тө-
ре құл Н., 2006), – деп бaтa бер уін де тұспaлдaу, 
жорaмaлдaу бaр. Болaшaқты aлдын aлa болжaй 
бі лу мә се ле сі нің те рең қоғaмдық-сaяси қырлaры 
бү гін гі кү ні, оның қоғaмдық тә жі ри бе мен бір-
лі гі, қaзір гі aғымдaғы жaғдaйлaрдa қолдaныс 
тaбуы мә се ле сі тұр ғы сындa ой ту ғы зудa. Мә се-
лен, Ә.Н. Нысaнбaев тың aйт уын шa, болaшaқты 
«aлдын aлa кө ре бі лу ғы лы ми тaным ның қaжет ті 
буыны болaты нынa …» (Қaзaқ би-ше шен де рі нің 
дү ниетaны мы жә не фи ло со фиясы, 2007: 471) кү-
мән ту ғызбaйды. 

Қaзaқ хaнды ғы би ле рі нің тaбиғaтты тa ни бі-
лу де гі геосaясaтын ерек ше aйт уғa болaды. Мә-
се лен, тaри хи aңыздaр бо йын шa, Сы рым би 
Дaтұлы өз зaмaнындa Еділ-Жaйық тың іш кі бе-
тін де гі қaлмaқтaрдaн босaғaн жер лер ге ел ді өт кі-
зу ге aуaлaнып ( ниет те ніп) жер болжaп, бір не ше 
жер ден құ дық қaзды рып, оны қaйтa көм ді ріп ті. 
Сондa Еділ бо йын aн қaзды рып, қaйтa көм ген 
то пырaқ қaзғaн ор ны ның бе ті мен бір дей бо лып-
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ты. Нaрыннaн қaзды рып көм ген то пырaқ ор-
нынa сыймaпты, өр ден өзен бо йын aн то пырaққa 
қaзғaн ор ны толмaй қaлып ты (Бaбaлaр сө зі: Жүз-
том дық. «Фо лиaнт», 2012). 

Сы рым би оны болжaп: «Мынaу еділ ді қо-
ныс етіп жaйлaғaн кі сі нің шaруaсы бір қaлыптaн 
ке мі мес, мынaу Нaрын ды жaйлaп қо ныс ет кен 
кі сі нің шaруaсы жылдaм өр кен деп өсіп ке те тін 
жер екен, aл мынaу өр де, яғ ни қaтқыл ды жaйлaп 
қо ныс ет кен кі сі нің шaруaсын өсі ру ге көп күш 
ке рек екен» (Бaбaлaр сө зі: Жүз том дық. «Фо-
лиaнт», 2012:22), – де ген екен. Бұл Сы рым би дің 
геот ри он дық сaяси кө ре ген дік болжaмы деп aйтa 
aлaмыз.

 Осығaн бaйлaныс ты Аб дылдaев тың бaсшы-
лы ғы мен жүр гі зіл ген қыр ғыз ғaлымдaры ның 
ұжым дық зерт теу жұ мы сы ның aлдын aлa кө ре 
бі лу мә се ле сі не қоғaмдық, оның ішін де сaяси-
әлеу мет тік тұр ғыдaн ой қо ры ту тә жі ри бе сін aйтa 
ке ту ке рек. Болжaлдық сaнa көз де рі мен эво лю-
циясынa тaлдaу жaсaй ке ле, aлдын aлa кө ре бі лу 
турaлы қaзір гі көзқaрaстaрды қо ры тын дылaй ке-
ліп, со ны мен бір ге тaбиғaтты өң деудің сaлдaрын 
aлдын aлa болжaй бі лу мә се ле сін қозғaй оты-
рып, ғaлымдaр шын дық ты озық бей не леудің әр 
түр лі формaлaрынa өзін ше ерек ше көзқaрaстың 
қaжет ті гі не қaтыс ты жә не олaрды ғы лым ның 
әр түр лі сaлaлaрынa бaйлaныс ты нaқтылaй тү-
су ге қaтыс ты өте қыз ғы лық ты ғы лы ми тұ жы-
рымдaр жaсaйды. Мә се лен олaрдың ойы прог-
ноз тикaның ғы лы ми пән ре тін де қaлыптaсуы 
тұр мыс тық, ді ни-ми фо ло гия лық, уто пиялық жә-
не ғы лы ми-теория лық бaғыттaры мен жыл жып 
бү кіл aдaмзaт тaри хы aрқы лы жү ріп өте ді де ген-
ге сaяды.

Бұл кел ті ріл ген дер ден би-ше шен дер дің 
болaшaқты aлдын aлa кө ре бі лу ге ұм ты лы сын, 
оның мә нін жә не идея лық мaзмұ нын обрaзды 
ой aрқы лы ше шен дік сөз өне рі не ен гі зу про-
це сін aйқын кө ру ге болaды. Бір жaғынaн, бұл 
болaшaқтa өмір ге енуі мүм кін жә не өзі нің зия-
нын ти гі зе тін өз ге ріс тер турaлы шынaйы ес-
кер ту лер болсa, екін ші жaғынaн, көз дел ген 
мaқсaттaрғa қол жет кі зу үшін ше шен дік сөз 
өне рі нің aлдын aлa болжaп бі лу кү шін қолдaну 
бо лып тaбылaды. Өйт ке ні қaрaпaйым aдaм өмі-
рі әдет те әр түр лі қиын дықтaр мен ше шіл ме-
ген мә се ле лер тіз бе гі нен тұрaды жә не әр қaшaн 
aдaмзaт сол қиын дықтaрмен кү ре сіп өте ді. Мі не 
осындaй өмір соқпaқтaрынaн өту дің жолдaрын 
aдaм қиял мен, aлдын aлa озық ойлaу aрқы лы 
ше шу ге ты рысaды. Бұл ше шен дік сөз өне рі нің 
көпбaғдaрлы, көп қыр лы сипaтын aнықтaйды. 
Би-ше шен дер aқыл дың aлдын aлa кө ре бі лу, 

aлдын aлa болжaй бі лу мүм кін дік те рі мен қaбі-
лет те рін көр кем формaлaрғa ен гі зу aрқы лы 
нaқты лы идея лық құ ры лымдaрды жaсaуғa ты-
рысaды. Мә се лен, ел дің ке ле шек ке сек бей не сі: 
тaқы рып тық-проб лемaлық, обрaздық-сю жет тік, 
же ке ше қо ры тын дылaнғaн тұ жы рымдaр тү рін-
де бе рі ліп отырaды. Ал ше шен нің aқы лы ның 
ұшындa жaсaлғaн сол бір обрaздaр мен бей не лер 
aлдaғы уaқыттa шынaйы өмір ге aйнaлaды. Ке зін-
де А.М. Горь кий көр кем сөз ше бер ле рін “кө кі рек 
көз дің со қыр лы ғынaн” сaқтaндырғaн екен. Мә-
се лен ол: “Біз ге тек екі шын дық ты – өт кен мен 
бү гін ді – ғaнa бі ліп қою жет кі лік сіз. Біз үшін ші 
шын дық ты – ке ле шек шынaйылы ғын бі луіміз 
қaжет. Оны біз бү гін бей не леуі міз ке рек”, – деп 
жaзaды. 

Сa йып  кел ген де, қaзaқ би-ше шен де рі нің со-
ңынa қaлдырғaн сөз де рін де ке лер күн дер ге “кер 
зaмaн”, “aқырзaмaн” деп aтaу тaққaны мен, мұ-
ның aрты ның бә рі қaйыр бо лып, тү бі жaқсы-
лыққa ұштaсaты нын дa болжaғaн тә різ ді. Оны 
Мөң ке би дің: «Күн дер дің кү нін де aйт aрлықтaй 
зaмaн туaды, Сол зaмaн жоқ шы лық тың бә рін 
қуaды. Түр лі-түр лі хaлық болaды, Күн діз-тү ні 
жaрық болaды» (Зимaнов С.З., 2004: 117), – де-
ген ойлaрын өз бaсы мыз бү гін гі қaзaқ бaлaсы ның 
тaри хи отaнындa ке шіп жaтқaн тәуел сіз күн де рі-
не жо ри мыз. Ал сондaй зaмaнғa қырaғы лық біл-
дір ген Сaңғыл би: «Ме нің ұрпaғым, еш уaқыттa 
қыз aлыспaйсыңдaр. Алыссaңдaр тек ті лік, мейі-
рім ді лік жойылaды, қaты гез дік жaйлaйды»  
(Кә кі шев Т., 1992:166), – деп қaзaқ хaлқы ның ке-
ле шек ұрпaғы ның өніп-өсуі хaқындaғы кө ре ген-
дік ті тaнытсa, Шоқaй би: «Атaсы сaлғaн жо лынa, 
бaлaсы түс пес де ме ңіз. Атaсы сaлғaн жо лынa, 
бaлaсы жет пес де ме ңіз. Хaс жaқсы ның бел гі сі – 
қaншa қaйғы көр се де, «Аһ» ұрмaйды деп еді» 
(Зимaнов С.З., 2004: 106), – деп болжaлдық үміт 
стрaто гем нің үл гі сін көр се те ді. Бек болaт би: 
«Ақыл ды aдaм ұм тылaр, aлдaғы бі лім-же міс ке. 
Ер aқыл ды болғaндa, ел ден қaйрaт тaбылaр» (Тө-
ре құ лов Н., Қaзбе ков М., 1993) – деп болaшaққa 
се нім біл ді ре ді.

Сон дықтaн, қaзaқ би ле рі нің хaлық тың «ер те-
ңі не ел дің кө зі мен қaрaйт ын» ментaль дық прин-
ци пін aйт пaу әбес тік. Мысaлы, Н.Ә. Нaзaрбaев, 
«...ер тең гі күн ге ел дің кө зі мен қaрaйтыным тaғы 
бaр» – дей ді. Бұл ұстaным ның тектaмы ры әри-
не дaлa хaлқы ның өне ге лі сaяси-рухa ни дәс тү-
рі нен нәр aлaты ны aнық. Өйт ке ні біз – «Ұлы 
Дaлa елі нің ұрпaғы мыз. Осы жер дің зaңды дa 
тaри хи мұрaге рі міз. Дaлa – біз дің aнaмыз», – 
де ген тұ жы рымдaрмен ке ліс пеу мүм кін емес. 
Осы тұ жы рымдaрдың қоғaмның ке ле ше гі не 
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қaтыс ты тұ сын қaзaқтың «жaуaпкер ші лік тік» 
ұстaны мы мен тұйықтaй тү су ге болaды. Бұл 
ойды, «ен де ше, оның бү гін гі кел бе ті мен ер тең гі 
болaшaғынa бә рі міз қaрыздaрмыз әрі жaуaпты-
мыз» – де ген көзқaрaспен то лық ты руғa болaды 
Н.Ә. Нaзaрбaев: «Өз елі ңе пaйдaлы бо лу, өз 
Отaның ның тaғды ры үшін жaуaпты бо лу – әр-
бір отaндық сaясaткер дің, әр бір қaзaқстaндық-
тың бо ры шы мен aр-ождaны» – деп жaзaды. Өзі-
нің Елбaсы ре тін де гі ең бе гін сaрaлaй ке ле, осы 
ойды былaйшa жaлғaстырaды: «Ғaсырлaр бойы 
aзaтты ғы үшін aлы сып, сaн шaйқaсты бaстaн 
кеш кен әзиз бaбaлaрдың aрмaн-үмі ті кө кейіңе 
кеп тел ген де ел мен уaқыт aлдындaғы, зaмaн зер-
де сін де гі жaуaпкер ші лік ті одaн әрі те рең се зі не 
тү се сің». «Ер тең нің мұрaты – ел қуaты» ұстaны-
мын aлғa тaртaтын сияқ ты. «Сaлмaқты сөз ді 
сaнaлы ер ғaнa aйт aды» де ген нің мә ні сі осындa 
болaр. (Нaзaрбaев Н.Ә., 2016)

қорытынды 

Со ны мен қо рытa кел ген де, ше шен дік өнер ді 
сaяси-әлеу мет тік фе но мен ре тін де гі бі ті мін тaну 
қaзaқтың әлеу мет тік бол мы сын тaну мен сәй кес 
ке ле ді. Оның сaяси-әлеу мет тік мә ні мен мaзмұ-
ны не де дейт ін болсaқ, бі рін ші ден, қaзaқ хaлқы-
ның әлеу мет тік-сaяси бі ті мін де гі тұтaсты ғы мен 
тәуел сіз ді гін де дейт ін дү ниетaнымдa, әлеу мет тік 
тір ші лік тің тұрaқты лы ғы мен тұтaсты ғын идеaл 
ет кен тaнымдa. Екін ші ден, әлеу мет тұтaсты ғын 

aдaм бол мы сы ның іш кі рухa ни үйле сім ді лі гі-
мен өл ше ген ұстaнымдa. Осығaн бaйлaныс ты 
ше шен дік әле мі әлеу мет тік жүйе нің тұтaсты ғын 
сaқтaу үшін тек кем-ке тік ті сынaу ғaнa жет кі лік сіз 
екен дік тің үл гі сін көр се те ді. Әлеу мет тік тұтaстaну-
дың, оның әр мү ше сі не тaту лық ты мін дет теу, үл гі-
өне ге ету aрқы лы болaтынды ғын көр се те ді. Үшін-
ші ден, ше шен дік ті тaну дың әлеу мет тік мә ні қaзaқ 
қaуымы ның бі тім-бол мы сынa лaйық қоғaмдық 
сaнa мен тaным ды қaлыптaстыр уын дa, бел гі лі бір 
құн ды лықтaр жүйе сін жaсa уын дa. «Осыдaн ке йін  
ол құ ды рет ті лік турaлы сұрaққa кө ңіл бө ле ді». 

Сон дықтaн, ер тең ге ортaқ үміт пен қaрaғaн, 
мі не, сол дaлa қaйрaткер ле рі болғaндaрдың бі рі 
әрі бі ре гейі – ХҮІІ-ХҮІІІ ғaсырлaрдaғы Қaзaқ 
хaнды ғы би ле рі де сек aртық aйт пaғaндық. 
Олaр, aдaм құ ды ре ті, жaлпылaп aлғaндa ке ле-
шек те қaндaй дa бір aйтулы игі лік ке же ту ге де-
ген қо лындa же ке құрaлдaры бaр күш болғaны 
aнық. Тaби ғи құ ды рет ті лік же ке aдaмның фи-
зикaлық күш-қуaтпен бaйлaныс ты болaды де-
ген ді біл дір мек. Олaрдың инс тру ментaльды 
әрі функ ционaлды ойлaры ‒ одaн дa көп күш-
қуaтқa ие бо луғa мүм кін дік бе ре тін құ ды рет-
ті лік тің формaсы, дегдaрлық морaль үл гі сі әрі 
қaуым дық ұм ты лыс тың «өмір сaлт хaртиясы» 
іс пет тес бол ды де сек қaте лес пей міз. Бұл тaқы-
рып ке ле шек те өзін ше же ке дaрa дер бес зерт теу 
нысaны болaты нынa се ні мі міз зор. Өйт ке ні бұл 
Ұлы дaлaның тaптырмaс қырлaры ның бі ре гейі 
болмaқ.
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The main purpose of the article is to determine the level of research on the problems of the higher 
education system in Kazakhstan. Higher education, or higher professional education, is the level of vo-
cational education following the secondary or vocational education. The system of higher education is 
one of the factors playing into the level and prospects of economic and social development. Also as it is 
directly linked to the development strategy of the state, significance of this topic is evident. In studying 
this topic, we will conduct a historiographical analysis of research done by representatives of various sci-
ence spheres who study the system of higher education. In the course of the historiographical analysis, 
focus features of domestic and foreign researchers in the study of higher education system and its prob-
lems were identified. A systematic analysis was made of studies conducted in various fields of science. 
Results suggest that studies conducted on the education system of Kazakhstan are more focused on re-
forms, their implementation and results. Very little attention has been paid to the policy of Kazakhstan’s 
cooperation with other countries and organizations that are the main initiators of these transformations. 

Article materials may be useful to every applicant who is interested in the higher education system. 
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Қа зақ станның жоғары бі лім беру жүйесі нің зер ттелу мәселесі

Мaқaлaның бaсты мaқсaты – Қaзaқстaнның жоғaры бі лім бе ру жүйе сін де орын aлып жaтқaн 
мә се ле лер дің ғы лы ми тұр ғыдaн зерт те лу дең ге йін  aнықтaу. Жоғaры бі лім бе ру не ме се жоғaрғы 
кә сі би бі лім бе ру де ге ні міз – ортa жә не кә сіп тік бі лім бе ру ден ке йін гі aрнaйы кә сі би бі лім бе ру 
дең гейі бо лып тaбылaды. Жоғaры бі лім бе ру жүйесі мем ле кет тің эко но микaлық жә не әлеу мет тік 
дaму дең гейі мен же тіс тік те рін aнықтaйт ын бір ден бір фaктор. Атaлмыш жүйе мем ле кет тің дaму 
стрaте гиясы мен ті ке лей бaйлaныс ты болғaндықтaн, тaқы рып тың өзек ті лі гі aйқын кө рі ніп тұр. Бұл 
тaқы рып ты зерт теу бaры сындa, жоғaры бі лім бе ру сaлaсын ғы лы ми тұр ғыдaн зер де ле ген түр-
лі ғы лым сaлaсы өкіл де рі нің ең бек те рі не тaрихнaмaлық тaлдaу жaсaлын ды. Ғы лы ми ең бек тер ді 
тaлдaу бaры сындa отaндық жә не ше тел дік зерт теу ші лер дің жоғaры бі лім бе ру жүйесі не қaтыс-
ты кө тер ген не гіз гі мә се ле ле рі мен ерек ше лік те рі aйқындaлды. Мә се ле ге қaтыс ты әр ғы лым 
сaлaсындa қaрaсты рылғaн зерт теу жұ мыстaрынa жүйелі тaлдaу жaсaлын ды. Тaлдaу нә ти же ле-
рі Қaзaқстaнның бі лім бе ру жүйе сін де жүр гі зіл ген зерт теу лер не гі зі нен ре формaлaрғa, олaрдың 
орындaлуынa жә не нә ти же ле рі не кө бі рек нaзaр aудaрaты нын көр се те ді. Алaйдa, осы өз ге ріс тер-
дің бaстaмaсы бо лып тaбылaтын, бaсқa ел дер мен жә не ұйымдaрмен ын тымaқтaстық сaясaтынa 
өте aз кө ңіл бө лі не тін ді гі aнықтaлды. 

Мaқaлa мaте риaлдaры жоғaры бі лім бе ру жүйесі не қы зы ғу шы лық тaнытқaн кез кел ген із де-
ну ші ге кө мек құрaлы болa aлaды.

Тү йін  сөз дер: Қaзaқстaн, жоғaры бі лім бе ру, Бо лон үр ді сі, ре формa, ин тернaционaлизaциялaну.
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Проб лема исследова ния сис темы выс шего образова ния Ка зах стана

Ос нов ной целью дaнной стaтьи яв ляет ся оп ре де ле ние уров ня изу чен нос ти проб лем сис те-
мы выс ше го обрaзовa ния в Кaзaхстaне. Выс шее обрaзовa ние, или выс шее про фес сионaльное 
обрaзовa ние, – это уро вень про фес сионaльно го обрaзовa ния пос ле сред не го или про фес-
сионaльно го обрaзовa ния. Сис темa выс ше го обрaзовa ния яв ляет ся од ним из фaкто ров, влияю-
щих нa уро вень и перс пек ти вы эко но ми чес ко го и со циaльно го рaзви тия. Тaкже, пос кольку это 
нaпря мую связaно со стрaте гией рaзви тия го судaрс твa, знaчи мос ть этой те мы оче виднa. При 
изу че нии дaнной те мы мы про ве ли ис то риогрaфи чес кий aнaлиз исс ле довa ний, про ве ден ных 
предстaви те ля ми рaзлич ных сфер нaуки, изучaющих сис те му выс ше го обрaзовa ния. В хо де ис-
то ри чес ко го aнaлизa бы ли выяв ле ны ос нов ные осо бен нос ти оте че ст вен ных и зaру беж ных ис- 
с ле довaте лей в изу че нии сис те мы выс ше го обрaзовa ния и ее проб лем. Был сделaн сис темaти-
чес кий aнaлиз исс ле довa ний, про ве ден ных в рaзлич ных облaстях нaуки. Ре зуль тaты покaзывaют, 
что исс ле довa ния, про во ди мые в сис те ме обрaзовa ния Кaзaхстaнa, в боль шей сте пе ни ориен-
ти ровaны нa ре фор мы, их реaлизaцию и ре зуль тaты. Очень мaло внимa ния уде ляет ся по ли ти ке 
сот руд ни чествa Кaзaхстaнa с дру ги ми стрaнaми и оргa низaциями, ко то рые яв ляют ся ос нов ны ми 
ини циaторaми этих преобрaзовa ний. 

Мaте риaлы стaтьи мо гут быть по лез ны кaждо му соискaте лю, ко то рый ин те ре сует ся сис те-
мой выс ше го обрaзовa ния.

Клю че вые словa: Кaзaхстaн, выс шее обрaзовa ние, Бо ло нс кий про цесс, ре фор мы, ин-
тернaционaлизa ция. 

Introduction

Education is a continuous process of upbringing 
and training, carried out for the purposes of moral, 
intellectual, cultural, physical development and the 
formation of professional competence (Law of the 
Republic of Kazakhstan of July 27, 2007 No. 319-
III “On Education” (with amendments and additions 
as of 01/01/2019). 

The educational system is one of the most 
complex systems – filled with scientific regularities, 
new teaching technologies, and depends on 
the political, economic and social state of the 
government (Tulebaev, 2006: 10). 

The system of higher education is one of the 
factors determining the level and prospects of 
economic and social development of the Republic 
of Kazakhstan. As it is directly linked to the 
development strategy of the state, the relevance of 
this topic is evident.The main purpose of the article 
is to determine the level of research that has been 
conducted on the problems which exist within the 
higher education (HE) system in Kazakhstan. Thus 
we made an attempt to clarify the following points:

To determine and convey the level of previous 
studies on problems of the Kazakhstani HE system;

To classify them according to their research 
interests;

Identify the peculiarities of the issues raised.
The main hypothesis is that, in our opinion, 

studies conducted on the education system of 
Kazakhstan are more focused on reforms, their 
implementation and results. Very little attention has 
been paid to the policy of Kazakhstan’s cooperation 
with other countries and organizations that are the 
main initiators of these transformations.

Methods of Research
During the study, the following methods were 

used: historical analysis, comparison, analysis, 
synthesis and evaluation.

Main body
The education system in Republic of Kazakhstan 

is based on the principle of non-participation and 
continuity of educational and training programs, 
which includes the following levels of education:

The policy of our state in the field of education, 
expressed in the contents of the Concept for the 
Development of Education, the State Program for 
the Development of Education has redefined the 
main purposes of education and formulated its main 
purpose as an opportunity for the full development 
of the individual. Modern education is designed to 
not only provide the necessary values, but also to 
protect and strengthen social values, and expand 
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the prospects of humanism and citizenship. Thus, 
as Bakisheva notes, education becomes such an 
important tool for organizing life activity – the basic 
idea of education is changing, instead of the idea 
of “education for life” that existed for a long time, 
the idea of “education throughout life” emerged 
(Bakhisheva, 2006: 139-140). The overall goal 
of educational reforms in Kazakhstan is to adapt 
the education system to a new socio-economic 

environment (Amanzholov, 2011: 62). It can be said 
that during the years of independence, Kazakhstan 
has made a major breakthrough in reforming the 
system of HE and adjusting towards a market-
oriented system. National policy has focused 
on international experience based on today’s 
competitive economy needs in reforming the HE 
system. To achieve this, the government has adopted 
several new agendas.

(Law of the Republic of Kazakhstan of July 27, 2007 No. 319-III “On Education” 
(with amendments and additions as of 01/01/2019).

Regarding the peculiarities of reforms 
conducted within the HE system of Kazakhstan, 
scholars consider it to be divided into four stages. 

In 1991-1994, the following legal and regulatory 
frameworks were formed: the creation of higher 
education institutions and updating specialties, 
the formation of the multi-level higher education 
institution, the academic degree of bachelors and 
masters.

1995-1998 – modernization of the higher 
education system, updating its content: the first 
Kazakhstani educational standards in 310 specialties 
of HE were adopted, and a new edition of the 
Classifier (list) of higher education specialties of the 
Republic of Kazakhstan was approved – providing 
for 342 specialties. The non-state education sector 
was actively developing.

1999-2000 – decentralization of management 
and financing of education, expansion of academic 
freedom of educational organizations: the 

management system of educational organizations 
was decentralized; fundamentally changed 
the principles of admission to HE institutions; 
transitioned to training specialists with HE based 
on the state general education order; by providing 
applicants with on-course basis of state educational 
grants and state educational loans a new model of 
forming a student contingent of higher educational 
institutions was introduced.

Since 2001, the strategic development of the 
higher education system: the main directions of the 
progressive development of higher education in the 
21st century have been determined. (Myrzabekov, 
2014:3-4)

It should be noted that the main trends in the 
development of higher education were the rejection 
of the state monopoly on education, the abolition 
of cruel centralized management of education 
and the strict regulation of the activities of higher 
educational institutions. As a result, the non-state 
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sector of higher education began to develop on 
equal terms, indicating the creation of a market 
for educational services, which, like any market, 
develops according to the law of competition. State 
higher education institutions received the right 
to enroll and train students on a fee basis, thereby 
diversifying the sources of funding for higher 
education (ibid: 15). Hence, the modern educational 
system of the Republic of Kazakhstan is aimed at 
increasing the level of education as a factor in the 
competitiveness of a nation (Aitkozhin, 2009: 50).

Studies on Kazakhstani HE system. 
HE has been studied by various experts of 

different spheres in the frame of their fields – 
especially the formation of the higher education 
system of Kazakhstan, the changes and innovations 
in the system, and the role of the HE system in 
the society. We divide scientists who conducted 
scientific research on HE of Kazakhstan roughly 
into two groups. The first group is domestic 
researchers, and the second – foreign researchers. 
Here, we can look at several categories of domestic 
researchers. In particular, scholars who have 
raised the issues of the HE system of Kazakhstan 
in foreign scientific editions, and those who have 
performed research on the HE system reforms in 
different fields of science. 

We conditionally divided foreign researchers 
studying the higher education system in Kazakhstan 
into two groups. The first group is the researchers 
who offered their specific conclusions as a result of 
scientific research, and the second group included 
the expert data of organizations that provide special 
funding and support for the study of higher education. 
Now let’s talk about these issues individually.

Research on Kazakhstani HE system by 
domestic scientists. 

Kenzhebayev suggested to conditionally divide 
historical works published in connection with the 
development of HE and science in the Republic, 
according to their content and ideas, into the 
following four categories:

– works on the study of cultural development 
and the structure of the country;

– works describing the history and destiny of the 
intelligentsia of Kazakhstan;

– research on the formation and development 
of the higher education and science system in the 
Republic; 

– works identifying the policy and strategy 
of HE and scientific progress in today’s social 
development (Kenzhebayev, 2009: 8).

He also analyzed the works that reviewed the 
state and trends of HE and science in the context 
of Kazakhstan’s independence and globalization, 
as well as their social roles and values, content, 
organization, and financing. According to the author, 
these scientific works also can be considered as the 
basis for preparation of policies and strategies for 
the development of HE (ibid: 10-12).

Didactic issues of education in the higher 
education system of Kazakhstan, the problem of 
change in the education which is connected with 
the introduction of the higher education system in 
the global process are also discussed with scientists 
in the field of pedagogy. For example: Sarzhanova 
G.B., Hudieva S.R., Moshkalov A.K., Sapargaliyev 
D.B., Kozhamberdieva M.I., Bazhenov E.D. and so 
on. A group of authors lead by Abdygapparova S.B. 
and others has widely covered the credit education 
system, which is an important part of the reforms in 
the HE system and that have started with the entry 
of Kazakhstan into the Bologna process. Here, the 
authors highlighted the relevance and significance 
of international documents – the prerequisites 
for the introduction of a credit education system 
in HE institutions of the Republic of Kazakhstan 
– and compared the changes (modernization) 
and peculiarities of credit technology in HE of 
Kazakhstan with the system of developed countries 
such as USA, France, Sweden, Spain, Belgium, 
the Netherlands, Great Britain, Japan, and China. 
At the same time, explanations were given to the 
basic teaching and learning materials necessary 
for the implementation of the credit system in the 
educational process in Kazakhstan and the structures 
of the materials were defined.

Other scholars focused on the following issues 
of credit education in their research: the continuity 
of multi-level educational programs, their structure, 
content and improvement at the stage of introducing 
a credit system of education (Akhmetova 2007 
(a): 186). As the authors note: “succession should 
be understood as the consistent deployment of 
educational programs and curriculum programs 
in the university and postgraduate educational 
system, in a dialectical relationship with the general 
education training content, with the goal of the 
holistic formation of a competitive specialist’s 
personality.” (ibid: 4) Akhmetova G. considers the 
problems: “Trends and prospects for the training 
of teachers in Kazakhstan; Problems of higher 
pedagogical education in Kazakhstan; The history 
of the development of higher pedagogical education 
in Kazakhstan; Education of Kazakhstan in search 
of the ideal; 21st century education and culture; 
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Ethnocultural education in Kazakhstan; The credit 
system of education as a way to modernize higher 
education in Kazakhstan: from foreign experience 
to finding your own trajectory; From the qualifier 
of specialties to the standardization of higher 
education; The future of Kazakhstan’s education 
system, etc. ” (Akhmetova, 2007 (b): 249). 

The next group of scientists has examined and 
analyzed various issues in the higher education 
system of Kazakhstan from the point of view of their 
specialty. In particular, the issue of improvement of 
the education control system, ensuring that highly 
qualified professionals meet modern qualification 
requirements in the labor market. A.A. Yeleusov 
noted that “the process of Kazakhstan’s accession 
to the WTO and the progress of HE explained by 
globalization give rise to necessity to improve the 
state control system of qualitative educational 
services and training of qualified specialists.” 
(Yeleusov, 2015: 5).

An economical scientist A.Yu. Abinova 
considers higher education and its innovative trends 
in modern conditions of economic development of 
Kazakhstan. In her research, the scientist assesses 
the current state and cutting-edge trends in the 
development of higher education as a factor in 
improving the competitiveness of the economy of 
Kazakhstan and improving innovation processes 
in the system of HE in modern conditions of the 
Republic’s economic development. N.V. Koftanyuk 
examines the improvement of the economic 
sustainability of HE institutions (based on materials 
from the Republic of Kazakhstan): analyzing and 
evaluating this sustainability, while developing 
directions for further improvement as part of the 
state program for the development of HE.

The next group of scientists performed research 
on the integration of independent Kazakhstan 
into international organizations, and their inter-
connection to the reforms in the HE system. In 
particular, political scientist M.K. Sydyknazarov 
conducted research on European Union policies and 
strategies to shape the European Higher Education 
Area: building a model for effective management of 
universities and human resources in the context of 
strengthening competitive positions in the regional 
and global dimension; while historian Tabynbaeva 
Z.S. reviewed the issues of cooperation between 
Kazakhstan and UNESCO in the field of education, 
UNESCO’s educational programs in Kazakhstan, 
cooperation within the framework of the program 
“Education for all”, as well as the UNESCO 
departments and the programs of the Associated 
Schools. Moreover the scientist K.Zh. Kondykerova 

explained the concept of “internationalization” in 
the higher education system, emphasizing the role 
of international cooperation in the economic, legal, 
cultural and information spheres in the context of 
globalization process by revealing the meaning of 
international agreements. 

Another topic discussed by scholars is the study 
of interstate cooperation in the field of education 
and science. It would be appropriate to note that 
Japan and the Republic of Korea are distinguished 
by the fact that these two countries provided 
various grants to the higher education system in 
Kazakhstan and supported the implementation 
of the academic mobility policy. The issue of 
cooperation of Kazakhstan with these countries in 
the field of education has been slightly studied. For 
example, a scientist F. Urazbeva who studied the 
history of political, trade, economic, ecological and 
cultural relations between Japan and Kazakhstan, 
made a review of the cultural grants of the Japanese 
government to Kazakhstan and analyzed the 
history of cultural ties between the two countries. 
Сonsidering the peculiarities of development of 
cooperation between the Republic of Kazakhstan 
and the Republic of Korea in the field of education 
and science, R. Kudaibergenova noted that Korean 
diasporas in Kazakhstan play an important role in the 
development of relations between the two nations.

Research published in foreign editions.
Now, we would like to focus on the works of 

domestic researchers who published their articles 
the Kazakhstani HE system in foreign editions. 
Here, the authors considered reforms in the field 
of higher education of independent Kazakhstan, in 
particular, the changes and issues that have occurred 
after the adoption of the Bologna process. For 
example, in a scientific article titled “Changes in 
the Higher Education System of Kazakhstan,” the 
authors give an overview of the higher education 
system in the Republic of Kazakhstan, and indicate 
two weak points that need improvements. Firstly, 
Kazakh universities’ management system does not 
allow them to realize their potential in ensuring 
accelerated economy development (R. Massyrova, 
2015:51). Also, due to the low quality of educational 
services provided by universities, Kazakh youths 
choose studying abroad over domestic education. 
Secondly, owing to the high cost of education, 
sometimes citizens with average incomes are unable 
to pay this expenditure.

The next group of scientists considered the 
perspectives of higher education development in the 
post-Soviet countries as a subject of their research. 
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Here some of the key issues of reforms within the 
field of HE systems were discussed, namely: high 
cost of higher education, low salaries of teachers, 
financing, Bologna process and cooperation in 
the field of higher education of Central Asian 
countries with international organizations such as 
the European Foundation for Education and others, 
initiatives of new regional programs etc. Yergebekov 
M. and Temirbekova Zh. tried to emphasize the 
effect of globalization on higher education systems 
of countries newly establishing their nation states 
like Kazakhstan and, in particular, to research why 
Kazakhstan could not become a part of the process 
despite the inclusion of the Bologna Process of 
higher education (Yergebekov M., 2012: 1473). 
According to the authors, the leading hindrance is 
the fact that Kazakhstan’s higher education system 
is still in continuity with the Soviet frame of mind. 
Therefore, the “novelties” included in Kazakhstan’s 
higher education system thanks to the Process in 
question have become mere formalities without 
practical functions (ibdi: 1477).

The next group of scholars who have considered 
the issues that arose from the integration of 
Kazakhstan to the Bologna process, focused on 
informatization of higher education system. The 
authors claim that the main mistake of the state 
informatization program in HE institutions is that 
every program focuses primarily on the support 
of leading universities and the development of 
technical infrastructure. The authors argue that the 
necessity to develop and train teachers beforehand 
has been ignored. Additionally the researchers 
note that regional universities are often forced to 
develop their own information communication 
technology (ICT) infrastructure without government 
support, and sometimes this is done without a real 
desire from university management. Almost all 
universities in Kazakhstan today are equipped with 
good quality technology, however human resources 
(teachers, assistants and technical specialists) cannot 
fully develop their own ICT education system and 
to justify the need to the use ICT in the learning 
process (Sapargaliyev D., Shulenbayeva K., 2013: 
471). Scientists who have considered the issue of 
“Influence of mass consciousness on the quality 
of higher education in Kazakhstan” on the basis of 
social surveys point to the fact that at present there 
is a steady tendency to decrease the motivation 
of students of higher education institutions of 
Kazakhstan to possess a real education. Authors 
believe that in the first place, decreasing of students’ 
motivation in learning is provoked by a number of 
the steady mythologems that have taken roots in 

the mass consciousness in Kazakhstan. Mentioned 
mythologems were created during the transitional 
period from planned economy to the market one; 
thus observed crisis phenomenon may be considered 
as an example of post-transitional crisis. As a result 
of the survey authors have identified the following 
three main stereotypes:

Personal investments (both in terms of effort and 
funds spent) in the present technical education are 
not justified; the most effective is a career manager

For a manager’s career, the actual education 
and the actual level of competence do not have a 
specific meaning. Decisive in a career are the tools 
of corruption and family-clan ties.

Personal status in the youth environment is fully 
determined by the level of income, but the level 
of education hardly affects them (Obukhova P.V., 
2015:177).

Foreign scholars have also displayed interest 
in the system of higher education of Kazakhstan. If 
Kazakhstani scholars are primarily concerned with 
the ongoing reforms and the problems that have 
emerged in the process of globalization and joining 
the Bologna process, foreign scholars have focused 
on the key issues facing Kazakhstan’s higher 
education system. Particular attention by foreign 
scientists is paid to the problem of corruption. For 
example, Stephen P. Heineman – on the basis of 
three universities in Kazakhstan, Kyrgyzstan and 
Georgia – compares academic freedom, honesty and 
corruption in those countries. The author believes 
that the most important scope that affects social 
cohesion is how the universities solve the problem 
of corruption in education. In his article titled “Feed 
from the Service: Corruption and Coercion in the 
State-University Relations in Central Eurasia,” one 
of the foremost scholars on the above-mentioned 
issue Ararat Osipian, considered corruption in 
Central Eurasia, especially bribery, extortion, 
nepotism, fraud and plagiarism. The author believes 
that bribery in higher education is the result of 
the interaction between the state and the science 
sector. Osipian claims that the education sector is 
not an oasis in the economy, but is instead exposed 
to a wide range of social diseases and reflects the 
socioeconomic situation in the country.

Elise S. Ahn, John Dixon, and Larissa 
Chekmareva, who have sought to make a 
scientific assessment of Kazakhstan’s higher 
education reform and its results, discussed 
issues of horizontal diversification, vertical 
differentiation and inter-institutional relations 
among Kazakhstani higher education institutions, 
including government-led policies, adopted 
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legislative documents and modernization of the 
education system in the years of independence. 
The authors argue the lasting imprint of the Soviet 
legacy is more clearly evident, for example, the 
intra-institutional operational policies (e.g., 
student admissions) and the day-to-day practices 
within different HEIs (Ahn Elise S. et al., 2018: 
222). Matthew Hartley and Alan Ruby not only 
focused on the higher education reform, but also 
their problems and described each of them as 
middle and long-term issues.

Kathryn H.Anderson and Stephen P.Heyneman 
discuss the challenges facing the transition to a 
market economy in the Central Asian countries 
(including Kazakhstan and Kyrgyzstan), determine 
how changes in economies affect different levels of 
education, describe trends in educational institutions 
and draw attention to the question of how the demand 
in the society and education system coincide. At the 
same time, the academics consider the effectiveness 
of education in line with the new requirements and 
the impact of market forces on the management of 
educational institutions. 

Natalia Rumyantseva and Timothy C.Caboni 
looked for answers to the questions as the presence 
of a normative structure which regulates faculty 
teaching behaviour in a Kazakhstani university in 
the context of undergraduate teaching and if it exists, 
then how does it compare to that of the US scholars.

Matthew Hartley, Bryan Gopaul, Aida 
Sagintayeva and Renata Apergenova focused on 
the desire and readiness level of academic leaders 
towards autonomy and its role in the modernization 
of the HE system. The researchers were guided by 
the following questions:

How are academic leaders making sense of 
reform efforts aimed at creating a system based on 
greater institutional autonomy?

What changes are occurring on campuses aimed 
at advancing reforms?

What structural, cultural, and environmental 
factors are influencing how universities and their 
leaders are seeking to implement reforms? (M. 
Hartley et al., 2016: 283)

One of the scientists who discussed the issues 
of Kazakhstan’s higher education policy, legislative 
framework, statistical data, teacher-training reforms 
and the problems that emerged from them is 
K.Tastanbekova. 

It is worth noting that international organizations 
have also contributed to the analysis of changes in 
the education system of Kazakhstan. We briefly 
describe the contribution of these organizations to 
the higher educational space of Kazakhstan:

The European Union Commission made expert 
analysis of the system of higher education and 
paid special attention to the factors such as the 
cycle of higher education programs, conditions for 
academic staff, management, internationalization of 
universities etc.

The OECD focuses on the internationalization 
of universities, the economic and political context, 
the impact of economic diversification on the higher 
education system, the quality and relevance of 
education, integration in education, and innovation.

Conclusion

The experience of the academic studies make us 
suggest that the changes undergoing in the system 
of higher education are reforms being realized at 
the state level, based on globalization processes, 
derived from economic legitimacy and oriented to 
international educational space and modernization. 

While making a historiographical review of the 
works of domestic and foreign researchers studying 
Kazakhstan’s higher education system, we come to 
the following conclusion.

First of all, the research done by Kazakhstani 
scientists is mainly based on the reformation of 
the higher education system, the process of their 
implementation and the results from the point 
of view of the gaps in the educational process. 
Aitkozhin, Akhmetova, Parshina can be mentioned 
as the leading scientists in Kazakhstan’s science, 
specifically focused on the problems of introducing 
credit technology into the educational process, the 
conditions for the development of credit technology 
curricula, comparing the credit system of developed 
countries in the world and the credit system 
introduced in Kazakhstan. That is, the problems 
raised by domestic scientists are often limited to 
detecting “symptoms of the disease”. Moreover, 
among works conducted on cooperation between 
Kazakhstan and international organizations in the 
field of education, many researchers have noted 
the programs implemented and did not address 
the underlying policy pursued by different sides. 
This issue is discussed by Sydyknazarov who 
made analyses based on the European Union and 
Kazakhstan cooperation. According to the scholar, 
primarily promoted culture values implemented in 
the fields of education and science are one of the 
tools of soft power, and are aimed at the formulation 
of common European values, the formation of a 
“citizen of Europe”. The author claims that through 
support in the field of education and science, 
EU aims to realize the policy of training highly-
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qualified personnel and maintaining their economy 
on a regular basis. As one can see, Sydyknazarov 
well-illustrated the policy of internationalization 
in education of EU, however this subject of the 
developed Asian states’ policy towards Kazakhstan 
has yet to be fully studied. 

Secondly, in research published in foreign 
editions, the analysis of the reforms in the higher 
education system of Kazakhstan is mostly given 
in comparison with the reforms carried out in the 
higher education system of neighboring countries. 
Above that, attention is paid to the mainstream of 
the “disease” such issues as students’ consciousness, 
corruption, plagiarism, the role of academic leaders 
in implementation of reforms etc. In this regard 
contribution done by P.Heyneman should be 
noted. Thirdly, very few research has been done 

on cooperation in the field of higher education 
between Kazakhstan and other countries. Here we 
can note only works of Kudaibergenova, however 
she focused more on the role of Korean diaspora. 
As for Urazbekova, she analyzed the relation 
between Kazakhstan and Japan in general, and 
gave just rough review of educational programs. 
Therefore, we are seeing the importance to continue 
this research on higher education of Kazakhstan 
focusing on cooperation between Kazakhstan and 
a certain Asian country. Taking into account that 
Japan is one of the first countries which recognized 
our independence and remains as one of the leading 
partners of Kazakhstan among Eastern Asian 
countries, the significance of detailed research on 
cooperation in the education field between the two 
countries remains relevant. 
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XVIII-XIX ғaсырлaр ше гін де гі Ре сей сырт қы сaясaты ның шы ғыс тық бaғы ты:  
геоэко но микaлық жә не геосaяси aстaрлaры

Мaқaлaдa XVIII-XIX ғaсырлaр ше гін де гі Ре сей сырт қы сaясaты ның шы ғыс бaғы тындaғы не гіз гі 
ұстaнымдaры, сaтылaры, мaқсaттaры мен мін дет те рі көр се тіл ген. Ре сей сырт қы сaясaты ның шы-
ғыс тық бaғы ты ның хaлықaрaлық қaтынaстaрдaғы ор ны мен рө лі, Ре сей дің не гіз гі хaлықaрaлық 
мә се ле лер ге aрaлaсу дең гейі, хaлықaрaлық қaтынaстaрдың дaму мехa низмі мен фaкторлaры, 
әлем дік сaясaттaғы өз ге ріс тер дің се беп те рі мен сaлдaрлaры көр се ті ле ді. Бұл үде ріс тер дің Ұлыб-
ритa ния мен Ре сей aрaсындaғы Ортaлық Азия үшін бә се ке лес тік ке ықпaлы aнықтaлып, ХІХ ғaсыр-
дың екін ші жaрты сындaғы Ұлыб ритa ния мен Ре сей шы ғыс ел де рі не бaйлaныс ты қaтынaстaры ның 
сaтылaры aнықтaлaды. 

Тү йін  сөз дер: Шве ция, Түр кия, Анг лия, Ре сей, Ортaлық Азия, бә се ке лес тік, отaрлaу, геосaясaт.
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Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aль-Фaрaби, Кaзaхстaн, г. Алмaты

Вос точ ное нaпрaвле ние рос сийс кой внеш ней по ли ти ки нa ру бе же XVIII-XIX ве ков:  
геоэко но ми чес кие и геопо ли ти чес кие aспек ты

В стaтье покaзaны ос нов ные этaпы, тен ден ции, це ли и зaдaчи вос точ но го нaпрaвле ния рус- 
с кой внеш ней по ли ти ки в XVIII-XIX вв., мес то и роль вос точ ной по ли ти ки в меж дунaрод ных от-
но ше ниях, учaстие Рос сии в ре ше нии ос нов ных меж дунaрод ных проб лем. Рaск рывaют ся мехa-
низмы и фaкто ры рaзви тия, при чи ны и пос ледс твия из ме не ний в ми ро вой по ли ти ке, a тaкже 
влия ние этих про цес сов нa кон ку рен цию Ве ли коб ритa нии и Рос сии зa Центрaльную Азию. В 
стaтье тaкже рaск рывaют ся при чи ны и обс тоя тель ствa aнг ло-русс ко го со пер ни че ствa и ос нов-
ные этaпы рaзви тия от но ше ний меж ду Ве ли коб ритa нией и Рос сией во вто рой по ло ви не XIX в.

Клю че вые словa: Шве ция, Тур ция, Анг лия, Рос сия, Центрaльнaя Азия, со пер ни че ст во, ко ло-
ниaлизм, геопо ли тикa.
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Introduction

In the XVII century Russia entered a new phase 
- the period of the imperial state. In the second half 
of the XVII century Russia, has joined Ukraineand 
Belarus, in the foreign policy started to address three 
important objectives: search for access to the Baltic 
Sea, the protection of the country’s southern borders 
from the attacks of the Ottoman Empire and the 
settlement of Russian-Chinese relations. Historians 
Klyuchevskii V.O. and Solovyov S.M., describing the 
features of Russia’s policy of this period, identified 
as the main features the territorial expansion and the 
development of the conquered lands (Klyuchevskiy 
V.O. 1998: 249.; Solov’ev S.M. 1995: 345).

Thus, the main reasons which have pushed 
Russia to territorial expansionin the second half 
of the XVII-XIX century, was the need to ensure 
border security, preservation of profitable ports, etc. 

According to the Swiss scientist A.Kappeler, 
economic installation by importance should be a 
priority of geopolitical factors (Kappler A. 1996: 
21-22).

The methodological basis
The methodological basis of the article is the 

principle of historicism, scientific objectivity, 
systematic and integrated approach, and the use 
of comparative-historical, historical and systemic 
methods of knowledge.

Considering the works of Russian and foreign 
historians on Russia’s foreign policy, the authors 
sought to objective analysis. However, they were 
guided by the principle of historicism, which 
allowed to consider the views of historians in their 
development and dynamics, identify the specific 
characteristics of the stages of their career, as well as 
to identify the factors that influencedthe formation 
of these phases.

The principle of integrity allowed to systematize 
the various and heterogeneous views of domestic 
and foreign historians in specific stages of our 
proposed periodization. The originality and 
uniqueness of the different points of view of 
individual historians managed to substantiate 
through the using of comparative-historical method. 
This method helped to evaluate the contribution 
of individual representatives of national historical 
science in the Russia’s foreign policy development 
of historiography at the turn of XVIII-XIX centuries.

System-structural method helped to identify 
trends in the understanding of the domestic historical 
science of Russia’s foreign policy at the turn of 
XVIII-XIX centuries.

The historical-genetic method was so valuable 
to disclose the origins of the views of historians and 
the causes of some of their ideas.

The method of class analysis allowed us to 
determine the impact of ideas and views prevailing 
in their environment on the representatives of a 
particular historical period, the influence of their 
position in the social structure to their worldview.

Discussion
In the development of the chosen theme used 

documents, studies in Russian and English, which 
can be divided into five groups. The first - the archive 
materials and sources containing documents, laws 
and regulations related to the investigated problems, 
also the works of contemporaries of the scientific, 
statistical and memoirs events. The second - 
theoretical work in the field of world politics, 
history and theory of international relations.The 
third - the research and collections of materials on 
specific issues of political science, sociology and 
psychology. The fourth - the historical literature and 
reference.

Results
At the end of the XVII century Russia stood 

before the objective tasks of the ensuring an access 
to the Black and Baltic Seas. Started with the Black 
Sea. In 1687-1689 Russia has made two unsuccessful 
campaign under the command of Prince Golitsyn 
against the Crimean Khanate. With all these 
unsuccessful campaigns, it was the first offensive 
actions undertaken by Russia against the Crimean 
Khanate. Peter I continued the hiking offensive 
in a southerly direction. And his first campaign in 
1695 ended in failure, and the campaign of 1696 
was successful. In particular, Azov was occupied 
where the fortress Taganrog was built. The war with 
the Ottoman Empire has set Russia the question of 
allies. However, a trip to the “Great Embassy” in 
Europe under the formal leadership of Franz Lefort 
revealed that Austria and Venice are not going to help 
Russia, while Peter I decided, first of all, to achieve 
an access to the Baltic Sea and postponed the Black 
Sea until better days. But in order to solve the issue 
of the North, it was necessary, firstly, to make peace 
with the Ottoman Empire and to stop fighting in the 
south. And it was done.Then it was necessary to 
form an alliance against Sweden, as Russia could 
not cope alone with Swedenat the beginning of 
the XVIII century. Northern Alliance was created 
as a part of Russia, Denmark, Speech-Lithuanian 
Commonwealth and Saxony. In November 19, 
1700 the 35000th Russian army began the assault 
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Narva. There was the 1.5 thousand Swedish garrison 
in Narva. The 12000th army of Charles XII came 
hastily to help the garrison. This 13.5 thousand army 
easily defeated the untrained Russian army. Russia 
lost 6000 people, and all the artillery. In addition, 
in this battle, the Russian army lost many of its 
senior officers. Considering that the Russians can 
not recover from these blows Charles XII began a 
military action in Poland, where he stuck. At this 
time, when Charles XII stuck in Poland, Peter I 
began training a new army and building military 
factories. At the same time, Peter I put the ships in 
Arkhangelsk, where tens of thousands of peasants 
dragged on Lake Ladoga. It should be noted that the 
quality of these ships was very low. Thewood from 
which these ships were built, was not soaked for 
a long time, as it was done in the Netherlands and 
England at the time,because there was no time. The 
fortress Noteburg was occupied in 1702 (or nut, after 
the capture, the fortress was renamed to Shlisselburg 
or “key city”). St. Petersburg was founded in 1703, 
as the shipyard was put there. All these preparations 
of the opponents made   no impression on Charles 
XII. It was only in 1706, when finally Charles XII 
turned his attention to Russia, which rose, after 
setting his protégé Stanislaw Leszczynski on the 
Polish throne. Such calmness by Charles XII can be 
explained by the fact that the Swedish army from 
the time of the Thirty Years War (from the time of 
Gustav Adolf) was considered as the strongest and 
the best in Europe. Until the defeat in the Northern 
War. The first part of the Swedish army moved 
to Riga, the other to Moscow. As on the border 
of the Russian state, Charles XII met a stubborn 
resistance, he turned to the Ukraine. And it was a 
strategic mistake by Karl XII, because here he did 
not have any food or ammunition, no artillery, and 
the salvation of Charles XII was the approach of 
the 12000th General Lewenhaupt’s Corps which 
released from Riga. Peter I knew that it would be 
very difficult to fight with them, if someone helped 
Charles XII. Herefore the main task of the Russian 
army was not to drive them connect. The Russian 
army agreed to intercept the General Lewenhaupt’s 
Corps. On September 27, 1708 the Russian army 
defeated the Swedish Corps in the village of Forest 
and captured the whole convoy. Peter I called the 
Battle of the Forest “the mother of victory march 
of the old military Regisments, not the Peter’s new 
army, as well as the Gangut battle was won by the 
old fleet of sailing, and not a new fleet. Realizing the 
complexity of his situation, Charles XII went deep 
into the Ukraine, where he found an ally in Mazepa. 
In November 1708 Baturin and the troops under 

the command of Menshikov stormed the fortress, 
a stronghold of Mazepa. Attempts by Charles XII 
to make a trip to Moscow for Muravskyi gentry 
were won over by the Russian army. Then Charles 
XII decided to conquer the city of Poltava, where 
there was a supply of food, and unprotected road to 
Moscow was opened there. The city survived the 
three month siege, and the Swedes were defeated 
at Poltava on July 27, 1709. Charles XII fled to 
the Ottoman Empire. After Sweden defeated at 
Poltava, and lost the bulk of the land army military 
operations moved to the Baltic Sea and adopted a 
maritime character. In 1710 the Ottoman Empire 
declared a war on the Russian Empire. The troops 
of Peter I moved to the Prut river, and there Peter 
I made   the same strategic mistakes that Charles 
XII made   in his campaign against Russia. The fact 
that Peter I did not have enough ammunition, and 
the army was small (40 thousandth) and it was at 
a very great distance from the strategic bases. As 
a result, the 130000th Ottoman armysurrounded 
the Russian army, and the position of Peter I was 
heavy. It was necessary to make peace with the 
Ottoman Empire immediately. In such position, it 
was very difficult to make peace for Russia. As the 
Ottoman army could easily destroy the surrounded 
Russian army. The diplomatic skills of Shafirov 
P.P., a bright russian diplomat of the XVIII century 
and the jewelry of Catherine I to bribe the Turkish 
military commander played a great role. Peace made 
with Ottoman army was   unprofitable for Russia, but 
thanks to it the Russian army broke out of the siege. 
The Ottoman military commander was beheaded 
for the conclusion of peace with the Russian after 
returning to Istanbul.

The military operations of the Russian fleet in the 
Baltic Sea were very successful. Here the Russian 
fleet won two brilliant victories over the Swedish 
fleet. On May 27, 1714 the Russian rowing fleet 
caused a devastating damage to the Swedish Navy 
at Cape Gangut, and on July 24, 1720 the Swedish 
fleet was defeated at Grengam. The Swedish King 
Karl XII died in the period of these two battles.

Battle Russian rowing fleet at Gangut in 1714, 
Ezelskoe naval battle in 1719, the victory of Russian 
rowing fleet at Grengam in 1720 finally broke the 
power of Sweden in the sea. A peace treaty was 
signed in the city of Nishtadte on August 30, 1721. 
Due to the Nishtadte peace treates the Baltic Sea 
coast were returned (Riga, Pernav, Reval, Narva, 
Ezel and Dago, etc.) to Russia. It became one of the 
biggest European countries and since 1721 officially 
became known as the Russian Empire. Thus Russia 
finally settled the problem of the Baltic Sea.
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In 1722 Peter I started moving in a south 
direction not towards Turkey, but in the direction 
of Persia, which was a weak power then. Baku and 
the southern coast of the Caspian Sea were captured 
as a result of successful military actions. In 1723, 
the Persian Shah recognized the territory of Russia. 
Taking advantage of the weakening of Persia, the 
Turks invaded the Caucasus, and Russia had no 
strength to continue the war. And in 1724, Turkey and 
Russia made   peace. Turkey recognized the southern 
coast of the Caspian Sea as Russia’s, which Anna 
Ivanovna gave back to Persia. Russia was forced to 
accept the Turkish conquest in the Caucasus because 
of the Turkey’s military superiority.

We can conclude that the foreign policy of Peter 
I was successful in the north-west direction, but did 
not solve two important problems. First, relations 
with Poland, second, it could not provide an outlet to 
the Black Sea, which is even worse at the end of the 
reign of Peter I Russia was in complete diplomatic 
isolation in Europe, and Russia had no allies.

As for international affairs, Peter I left Russia 
a triple heritage, the Empire, a number of solved 
or half solved issues, and the group of diplomats 
of his school, where Osterman, Bestuzhev-Ryumin 
and Prince Dolgoruky. Stood out with regard to the 
Peter’s problems of difficulties, the southern issue 
was resolved least. After the death of Peter I Russia 
once again turned their attention to the south-east.

A long-term controversy that existed in Russia 
with strategic rivals - Iran and the Ottoman Empire 
was a prerequisite for the conquest of the North 
Caucasus and Transcaucasia.

The priority of geopolitical and geostrategic 
rationales upon the accession of a new land does 
not exclude the economic factor. “The priority of 
economic interest” has formed the features of Russia’s 
economic expansion in Siberia, the Far East, Central 
Asia, as Russia has not received income from these 
areas in the near future. Russia’s desire to mediate in 
the exchange of goods between Europe, South and 
South-East Asia was observed as early as the reign 
of Peter I (1689-1725). Soloviev S.M. wrote: “Peter, 
understanding the benefit of achieving the“Great 
Challenges “- outlet to the Baltic Sea, by Russia 
and realizing the need for mediation by Russia in 
the trade relations between Europe and Asia for the 
material welfare of Russia, did not take his eyes off 
the east ... Eastern states, from China to Turkey were 
under the close supervision of Peter “(Solv’ev S.M. 
1995:345). The develop directions of Peter’s foreign 
policy were continued by his successors.

The foreign policy of Russia continued in the 
traditionally established directions in the second 

half of the X V III century during the reign of 
Peter I. Russia’s strive to increase its territory 
has encountered a resistance from its neighbors - 
Turkey, Iran and Sweden, and eventually led to the 
long and endless wars. Leveraging the results of 
military successes, Russia took control of new lands 
problems of its geopolitics and geo-economics, 
embarked on colonial expansion. For Russia, the 
results of colonization had different consequences. 
On the positive side, the increase of natural resources, 
reduction of economic centers and settlement lands 
into a single, a convenient location geographically 
- from north to south, increasing the safety of the 
population, etc. If you notice the negative side, it is 
the extensive nature of the use of natural resources, 
unequal distribution of demographic and social 
reserves, and other multi-ethnicity of the population.

During the reign of Catherine II (1762-1796) the 
westbound priority preserved in the foreign policy. 
Due to the inability to negotiate with Europe, from 
a “position of strength”, and in order to maintain a 
balance between the need and opportunities, Russia 
was forced to restrain their ambitions.

As for the Russia’s southern neighbors, the 
relations developed otherwise here. The southern 
policy of Russia in relation to the Ottoman Empire 
and Iran, has been associated, first of all, with an 
increase in the military might of the Russian state 
in the sea.

Russian-Turkish and Russian-Iranian 
contradictions characterized by the following 
features: starting from 1569, when there was an 
armed clash between the Turkish and Russians for 
the first time and Turkey tried to seize Astrakhan, 
a series of wars began between Russia and the 
Ottoman Empire in 1676-1681; 1695-1700; 1710-
1713; 1735-1739; 1768-1774; 1787-1791; 1807-
1812; 1828-1829; 1832-1833; 1839-1840; Years 
1853-1856 (The Crimean War). In 1722-1723; 
1804-1813; 1826-1828 Russia and Iran were on the 
brink of war (Novichev A.D. 1965; Istoriya Irana. 
Otv. red. M.S. Ivanov. M. 1977; Shirokorad A.B. 
2000).

Paul I, who inherited the throne, could not 
abandon the directions of the Russian traditional 
foreign policy. The geopolitical plans of Nicholas 
I (1825-1855), a follower of Paul’s eastern policy 
were associated with the Ottoman Empire, moreover, 
a successfully ended war with Iran, provided an 
opportunity for Russia to claim the Persian Gulf. 
Realization of the set tasks started in the 40s of the 
nineteenth century (Peter Hopkirk. 2001: 562).

The problem of border areas has exacerbated 
the Iran-Turkey relations - first and foremost, it is 
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concerned the unresolved issue of the division of the 
territory beginning from Kurdistan till the Persian 
Gulf. Two peace treaties between 1823-1847 
intended to resolve the boundary disputes between 
Iran and the Ottoman Empire. Under the contract, 
the mixed Commission (GARF: 825) should be 
formed between Iran and Turkeyto determine the 
exact boundaries. The commission was composed 
of the old rivals for the geopolitical influence in this 
part of the world - England and Russia together with 
Iran and the Ottoman Empire.

Russia, trying to solve the problem of the 
development of the Far East, and reinforcing the 
policy in the eastern direction in the second half 
XVIII - first half XIX centuries, showed that the 
geopolitical strategy is based on regional interests.

Russian relations with the East developed and 
evolved quite differently. The development of 
Russian statehood went in close cooperation with 
southern and eastern neighbors. We can saywithout 
exaggeration that the representatives of various 
peoples, especially the Turkic nomads, who have 
long lived on the territory of the present-day Russia 
were always involved in all the processes. Russia 
has historically been and remains not just Europe 
but also Asia. They gave rise to a kind of synthesis 
of a qualitatively new integration and collaboration 
of European and Asian principles. Berdyaev N. 
wrote: “Russia can not define itself as the East and 
be a contrast to the West. Russia should consider 
itself the east-west connector of two worlds, not the 
delimiter “(Berdyaev N.A. 1990: 271).

Eastern direction in the Russian foreign policy 
has always been paramount. It can be viewed on the 
example of the Russian-Turkish relations.

The first attempts of the offensive war undertaken 
in 1687-1689 were unsuccessful. Moreover, the 
Turks had returned to the Russians previously seized 
Azov. The subsequent Russian-Turkish wars took a 
more succesful shape for Russia. The simultaneous 
with the Russian-Turkish wars activation of Russia 
in the Caucasus caused a conflict with Iran. Further 
the wars with Iran moved away to the background. 
Mainly the Russian-Iranian wars were caused by 
the Georgians, Armenians and other peoples of the 
Caucasus strive to live in Russia (Johnson Robert. 
2006:304). The economic, geographic and strategic 
interests of the growing Russian Empire played the 
main role. Still, Turkey has always remainedthe 
main rival of Russia in the Caucasus. Gradually 
moving to the east, Russia became a multiethnic 
country.

In Central Asia, Russia tried to avoid wars. 
Existing long trade, cultural and diplomatic ties were 

strengthened in the XVI-XVII centuries. Fabric, 
dyes, medicinal plants were transported toMoscow 
from Bukhara, Samarkand, Tashkent. There was the 
transit trade between Russia and the Far and Middle 
Eastthrough Bukhara and Kazan (GARF. fond 825).

Russian advance to the East could not but 
cause counteraction of the West. Especially Great 
Britain, strongly pushed the Ottoman Empire, Iran, 
Afghanistan, the Emir of Bukhara and Khiva and 
Kokand khans to confrontation with Russia. Along 
with the negative consequences of the conquest, 
Central Asia became involved in the national 
economic and social development.

The world arena has experienced the major 
socio-economic and political developmentsin the 
second quarter of the nineteenth century, which 
determined the alignment of political forces and 
the nature of the diplomatic struggle powers. The 
tsarist government had two main objectives. One 
of them - the “Eastern question” (GARF. fond 568: 
8.10).

The emergence of the concept the “Eastern 
question” refers to the end of the XVIII century, 
although the term itself was introduced in diplomatic 
practice in the 30s of XIX century. Three main 
factors contributed to the emergence and further 
aggravation of the Eastern question: 1) the decline 
of the once mighty Ottoman Empire, 2) the growth 
of the national liberation movement against the 
Ottoman yoke, 3) sharpening of contradictions 
among the European countries in the Middle East 
caused by the struggle for the division of the world.

The decline of the Ottoman Empire urged the 
European powers to intervene in its internal affairs. 
Tenure covered the important economic and strategic 
areas of the Middle East: the Black Sea straits, the 
Isthmus of Suez, Egypt, Syria, the Balkans, the 
Caucasus part of (GARF. fond 825: 1).

The solution of the problem of the Black Sea 
and the Straits for Russia was connected with the 
southern borders of the security and economic 
development to the south of the country, with heavy 
growth of foreign trade of Russia via the Black 
Sea. Russian tsarism represented the interests of 
landlords - exporters of grain and the springing up 
Russian bourgeoisie.

In the 20-50-ies of the XIX century, the Eastern 
question acquired the greatest urgency. During this 
period, there emerged three crises in the Eastern 
Question: 1) at the beginning of the 20s due to 
the uprising in 1821, in Greece, 2) in the early 30s 
due to the war in Egypt against Turkey and as a 
conquence the threat and collapse of the Ottoman 
Empire, 3) in the early 50-ies in connection with the 



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №1 (88). 2019130

Eastern direction of the Russian foreign policy at the turn of XVIII-XIX centuries: the geo-economic...

dispute between Russia and France, which led to the 
Crimean war (GARF.fond 825: 146).

In the nineteenth century, Russia solved its 
eastern problems with the help of several peace 
treaties: Turkmanchay Peace Treaty (10 February 
1826) - an agreement between Russia and Iran. 
Nakhichevan and Erivan khanate, Iran joined 
according to the agreement.Iran used to pay Russia 
20 mln. rublesof contribution and granted a trade 
advantage for Russian merchants on its territory 
(Lamzdorf V.N. 1869-1873: 87). 

The contract allowed free swimming all 
Russian ships on the Caspian Sea, the prohibition 
to keep Iran in the Caspian Sea warships, freedom 
ofthe Armenian population resettlement in Russia. 
Turkmanchay Treaty was a major success for Russia.

Adrianople peace treaty (September 2, 1829) 
- Russia won the mouth of the Danube, the Black 
Sea coast from Anapa to the approaches to Batumi. 
The Ottoman Empire has paid 33 million rubles of 
contribution (Lamzdorf V.N. :82). Smaller territorial 
acquisitions of Russia in the Treaty of Adrianople 
had a strategic importance, as it strengthened the 
position of Russia in the Black Sea.

The Unkiar-Iskelessi Treaty (26 June 1833) 
between Turkey and Russia has significantly 
strengthened of the Middle Eastern positions of 
Russia, but it has strained relations between Russia 
and Western European powers (Khronologicheskiy 
perechen ‘mezhdunarodnykh aktov i 
Administrativnykh rasporyazheniy: 146.).

In the nineteenth centuryTranscaucasia, 
Kazakhstan and Central Asia went to the fore in the 
eastern areas of foreign policy. Russia turned to the 
Eastafter the defeat in the Crimean War.

The basic provisions of the known concepts have 
been developed in an earlier geopolitical theories 
that studied Russian society in the framework 
of public-political trends. Two main groups can 
be noted in the framework of these concepts of 
geopolitical terms. The first group supporters 
believe that the principle of preserving the balance 
of power in the “European concept” lies at the basis 
of Russian interest in Europe. The representatives 
of the other point of view whodid not take into 
consideration a risk of deteriorating relations 
with the countries - competitors, advocated the 
strengthening of policy in relation to Asia. The aim 
to adhere to the “European” view of the Russian 
policy was the justification for the approval of the 
European status of Russia. This position did not 
meet the economic and strategic needs of Russia 
as the Eurasian empire. Political pragmatism 
prevailed in the views of the supportersof the 

“Asian” plan. In their view, Russia had to in a short 
time catch up with the advanced industrial countries 
of Europe and the United States, and establish the 
entire power in the Middle and Far East markets. 
This objective met the three main areas - strategic 
military on the western borders; Central Asian and 
Siberian - on the outskirts of Russia; the assistance 
in the construction of the railway in the industrial 
economic plans in the European part of Russia. 
The railroad in the direction of the Krasnovodsk-
Andijan-KushkaTranscaspian branch was built in 
80-90-ies of the nineteenth century. The world-
famous Trans-Siberian Railway was constructedat 
the end of the nineteenth century. In the opinion of 
Witte S.Y., “it was to provide every opportunity to 
the Russian Navy and become a strong support for 
the eastern ports. A coup in the relations between 
Europe and East Asia begins from this moment” 
(VitteS.Yu. 1997:80).

Witte S.Y. paid a special attention to Russia’s 
policy in the Far East as a region of influence for 
which the biggest capitalist powers in the world 
fought.

Acrucial stage of China’s division between the 
largest and most developed countries each in its 
favor began at the end of the nineteenth century. 
Witte believed the division of China unprofitable 
for Russia, because of the positions of Russia in the 
Far East and the division was carried out depending 
on the strength of the parties influence. The famous 
diplomat considered that Japan should not be allowed 
the partition of China, as it was profitable for Russia 
to have “fixed” China as a neighbour , than the fast-
growing Japan. Witte S.Y. as the supporters of the 
“Asian” direction, showed the economic benefits 
the development of the border regions (VitteS.Yu. 
1997:80).

The important period in the history of Russia 
started in 1881. On the initiative of the Asian 
Department of the Ministry of Foreign Affairs 
Russia has changed the way in carrying out the 
traditional direction - preservation of the balance of 
power in international relations. In the nineteenth 
century, Russia payed great attention to the mutual 
influence of the political and geographical factors in 
the foreign and domestic policies. Politico-economic 
interests of the Russian Empire, according to Witte 
S.Y. were positioned from a geopolitical point of 
view. Russia’s foreign policy has been associated 
with an access to the warm sea and the Caucasus; 
Eastern problem that reinforced the positions in 
the Far East and the Russian-Chinese relations, the 
western part of Central Asia determined a policy of 
Russians approval in the east of the Caspian Sea. 
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Thus, the foreign policy trends corresponded with 
the fundamentals of domestic policy.

In the second quarter of the nineteenth century 
the world arena has experienced the major socio-
economic and political developments, which 
determined the alignment of political forces and the 
nature of the diplomatic struggle powers. The tsarist 
government had two main objectives. A large-scale 
“Big game” in the Central Asian regionwas of 
particular interest among the variety of international 
events of the second half of the XIX century. Big 
game - Geopolitical rivalry between the British 
and Russian empires for supremacy in Central Asia 
(1813-1907). The authorship of the term “Great 
Game” is ascribed to Arthur Connolly - an officer of 
the British Secret Service. The scientific revolution 
was introduced by the British writer Rudyard Kipling 
in the novel “Kim” (Rudyard Kipling: 2005).

The XIX century was found for Central Asia a 
period of strained relations and rivalry between the 
two major colonial powers - Great Britain and Russia. 
It was the Anglo-Russian rivalry that determined 
the fate of the Central Asian states. The results of 
cooperation between Russia and Great Britain in the 
second half of the XIX century largely determined 
the subsequent history of the development not only 
of these countries, but also the entire region nearly a 
hundred years ahead.

In the second half of the nineteenth century 
the two largest empires of the time - Britain 
and Russia used to be the opponents, the main 
objects of the confrontation were Central Asia, 
Persia, Afghanistan and the Pamirs. These United 
Kingdom and Russia considered these two areas 
as an opportunity to strengthen and weaken 
the opponent and was a field for military and 
diplomatic game. The geographer and orientalist 
Snesarev A.E. wrote: “The translational movement 
of the two first-class powerson the territory of Asia 
for three hundred years, which widely differ on 
explanation and guiding signs, but which greatly 
resemble facially brought them to the political 
contact between the theater in Central Asia, and in 
some parts of the latter, namely in the area of   the 
Eastern Hindu Kush, in the south of Pamir there 
was a geographical contiguity “ (Snesarev A.E. 
1906:2).

In 1864, the imperial government decided to 
reduce the extent of the Central Asian borders and 
to increase “security”. This decision led to a series 
of military actions, the consequence of which was a 
significant expansion of the limits of imperial Russia 
and strengthening influence in the neighboring 
estates of Bukhara and Kokand Khanate. This 

offensive movement of Russians prompted distrust 
and anxiety in England. The called powers sought 
to clarify their role in Central Asiato prevent 
misunderstandings.

The talks which started in early 1869 on this 
issue led both Governments to believe that, in 
order to save good relations between them, it 
would be desirable to prevent a direct contact of 
their possessions in Central Asia and that the best 
tool to settle the issue would be the establishing 
between mutual possessions a neutral territory, the 
inviolability of which would be equally binding on 
both powers.

Tsarist Russia recognized Afghanistan as a 
neutral territory, and undertook an obligation to 
refrain from any interference in the affairs of this 
country. This statement did not satisfy the London 
office, which is a result of the meeting with the 
Viceroy of India, came to the conclusion that 
Afghanistan alone could not meet the conditions of 
neutral territory and in order to achieve the assumed 
goals, it was necessary to expand the limits of the 
given territory to the north. For his part, Russians 
did not find it possible to agree to the new British 
proposals, and thus the question of a neutral territory 
remained open.

The interrupted negotiations were resumed in 
October of the same year on the occasion of the 
arrival in St. Petersburg of a member of the Indian 
administration Douglas Forsyth who received from 
the Viceroy of India, Lord Meio a permission to 
explain the Central Asian issues, which concerned 
the both powers. The talks with Mr. Douglas 
Forsythe found out the Russian and the English 
possessions as the border between the two powers 
could not be considered as fixed, that consequently 
no agreement formally prohibiting to extend those 
boundaries might not have practical importance and 
that to achieve the possible stability in Central Asia , 
it was necessary to confine the general principles of 
the political situation.Thus, the following provisions 
were established which related to the Department of 
foreign Affairson Central Asia and tsarist Russia and 
Douglas Forsyth:

1) that the territorywhich is in the actual 
possession of Emir Sher Ali Khan should be 
considered to constitute the borders of Afghanistan;

2) that the Afghan emir will not try to spread 
its influence and beyond these limits and that the 
British Government will undertake all the efforts to 
divert himfrom any offensive attempts;

3) that for its part, the Russian government 
should not allow the emir of Bukhara violate Afghan 
territory (GARF Fond 828. 1869-1873).
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Conclusion

Thus, the direction of the foreign policy of 
Russia was characterized by multi-vector. In the 
second half of the seventeenth century - the end of 
the XIX centuries Russia did everything to use to 
its own advantage the geopolitical situation, though 
it was not able to develop further in the eastern 
direction of the “European Affairs”. Actions aiming 
to achieve these goals have borne fruit. If you list 
them, it may be noted that Russia has strengthened 
its western borders, it was fixed on the Baltic Sea 
and has increased its ownership by the southern 

coast of the Black Sea and the Caucasus. Interests 
of Russia’s foreign policy in the direction of the 
Far East, Central Asia and the Middle East have 
come into conflict with those of the more developed 
countries, and especially with England. Central Asia 
and the Far East have become not just sources of raw 
materials for the manufacturing industries in Russia, 
but also in the markets for Russian goods. By adding 
these areas to their advantage, Russia contributed to 
the growth of new cities and settlements. This in turn 
not only increase the territory of the Russian state, 
but also accelerated the process of integration of the 
new annexed territories of the Russian Empire.
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ҚЫТAЙДAҒЫ КӘ СІП КЕР ЛІК ТІҢ ДAМУ ФAКТОРЛAРЫ

Қытaй ежел гі өр ке ниет елі бо лып тaбылaды. ҚХР 1978 жылдaн бaстaп жүр гі зі ліп ке ле жaтқaн 
aшық есік жә не ре формaлaр сaясaты ның нә ти же сін де Қытaй дү ние жү зі нің aлдың ғы қaтaрлы 
мем ле кет тер қaтaрынa қо сы лып отыр. Бү гін де оның эко но микaсы 2-ші орындa. Бұл мaқaлaдa 
Қытaйдың әлем дік эко но микaдa aлaр ор ны турaлы aйтылып, Қытaй эко но микaсы ның aнықтaуыш 
фaкторлaрынa тaлдaу жaсaлғaн. Со ны мен қaтaр, Қытaй эко но микaсы ның ре формaлaр ке зе ңін-
де гі қaрқын ды дaмуы ның бaсты се беп те рі не шо лу жaсaлып, «2030 жылғa тaмaн дү ние жү зін де гі 
aлпaуыт эко но микaлaрдың бі рі не aйнaлуы әб ден мүм кін» де ген пaйымдaуғa дәйек тер кел ті ріл ген. 

Тү йін  сөз дер: кә сіп кер лік, фaктор, эко но микa, тех но ло гия, дисбaлaнс, ре формa, ревaльвa-
ция, сырт қы дисбaлaнс.
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Factors of enterprise development in China

China is a country with an ancient civilization. After the start of the policy of reform and openness 
in 1978, the PRC joined the advanced nations of the world. Today, China is the second economy in the 
world. This article analyzes the position of China in the global economy, discusses the key factors that 
determine the country’s economy. In addition, an analysis is made of the reasons that influenced the 
dynamic growth and the scientific discourse is cited as part of the statement that by 2030 China will 
become the largest economy in the world.

Key words: business, factor, economy, technology, imbalance, reform, revaluation, external imbal-
ance.
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Фaкто ры рaзви тия предп ри нимaтельствa в Китaе

Китaй яв ляет ся стрaной с древ ней ци ви лизaцей. Пос ле нaчaлa по ли ти ки ре форм и отк ры-
тос ти в 1978 го ду КНР при соеди нил ся к пе ре до вым го судaрс твaм мирa. Нa се год няш ний день 
экономика Китaя занимает вто рое место в мире. В дaнной стaтье aнaли зи рует ся по ло же ние 
Китaя в ми ро вой эко но ми ке, рaссмaтривaют ся клю че вые фaкто ры, ко то рые оп ре де ляют эко но-
ми ку стрaны. К то му же произ во дит ся aнaлиз при чин, ко то рые пов лияли нa динaмичный рост, и 
при во дит ся нaуч ный дис курс в рaмкaх ут ве рж де ния, что к 2030 го ду Китaй стaнет круп ней шей 
эко но ми кой мирa.

Клю че вые словa: предп ри нимaтельст во, фaктор, эко но микa, тех но ло гия, дисбaлaнс, ре-
формa, ревaльвa ция, внеш ний дисбaлaнс.
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Қытaйдaғы кә сіп кер лік тің дaму фaкторлaры

Кі ріс пе

Қытaй ежел гі өр ке ниет елі бо лып тaбылaды. 
ҚХР 1978 жылдaн бaстaп жүр гі зі ліп ке ле жaтқaн 
aшық есік жә не ре формaлaр сaясaты ның нә ти-
же сін де Қытaй дү ние жү зі нің aлдың ғы қaтaрлы 
мем ле кет тер қaтaрынa қо сы лып отыр. Бү гін де 
оның эко но микaсы 2-ші орындa. Ре формaлaр өз 
тaрaпынaн кей бір әлеу мет тік топтaрдың мүд де-
ле рі не қaйшы ке ле ті ні сөз сіз. Бұл өз тaрaпынaн 
әлеу мет тік қaйшы лықтaрғa aлып ке луі мүм кін. 
Де ген мен де Қытaй КСРО мен Шы ғыс Ев ропa 
мем ле кет те рі нің кем ші лік те рі нен сaбaқ aлa оты-
рып, әлеу мет тік қaйшы лықтaрдың aлдын aлa 
біл ді. Қaлaйшa де ген зaңды сұрaқ туaды. Се бе-
бі, қaрқын ды эко но микaлық өсу үкі мет ке же ке-
лен ген әлеу мет тік топтaрдың тұр мы сын тү зе ту ге 
мүм кін дік бер ді. 

Аме рикaлық бел гі лі сaясaттaну шы Г. Кис-
сенд жер Қытaй турaлы «Қытaй бaрлық ел дер дің 
қaтaрындa бі рін ші орындa. АҚШ-қa қуaтты лық 
жет ті, ЕО тұтaстыққa же ту үшін әлі ең бек те нуі 
ке рек, Ре сей сү рі ніп жaтыр, aл Жaпо ния бaй 
болсa дa, әлі де жaсық. Ал Қытaй болсa жыл сa-
йын  10 пaйыз өсу көр сет кі ші мен aлдa тұр» – деп 
бaғa бер ген (Кис сенд жер Г.О., 2014). Ал, З. Бже-
зи нс кий өзі нің aтaқты «Ұлы шaхмaт үстeлі» ең бе-
гін де Қытaйды әлем дік жә не aймaқтық держaвa 
деп бaғaлaды. XVIII ғaсырдaғы Өнер кә сіп ре во-
лю ция сынa де йін  әлем дік эко но микaның жaлпы 
дaмуы өте бaяу жүр ді. Қытaй эко но микaсы ның 
тaғды ры 1970 жылдaры өз гер ді. Оғaн се беп ре-
формaлaр мен aшық тық стрaте гиясы ның ен гі зі-
луі еді. Содaн бе рі Қытaй эко но микaлық дaму-
дың нaғыз тaңғaжaйы бын көр се ту де. Бұдaн ке йін  
дaму өс кен мен де тұрaқты болмaды. Дaмығaн 
мем ле кет aрaсындaғы aйырмaшы лық оншa үл-
кен болмaды. Әлем дік эко но микaның ло комaти-
ві ре тін де бір-екі мем ле кет қaнa aлғaшқы ло-
комaтив – Ұлыб ритa ния болсa, ке ле сі орын ды 
АҚШ пен Фрaнция ием ден ген болaтын. Ал 
Гермa ния өз эко но микaсын тез қaлпынa кел ті ре 
оты рып, әлем дік эко но микaғa жaңa ты ныс бер ді. 
Бірaқ XXI ғaсырдa бұл төрт мем ле кет өз де рі нің 
дaмуын дa жaңa қиын дықтaрмен кез дес ті. Оның 
үс ті не сaяси-әлеу мет тік қaйшы лықтaр олaрдың 
эко но микaлық дaмуын  те жей бaстaғaны дa 
бaр. Осы aрaлықтa Қытaй әлем дік дaму дың ло-
комaти ві ре тін де aлдың ғы орынғa шығa бaстaды. 

 
Не гіз гі бө лім 
Мыңдaғaн жылдaр бойы Қытaй әлем де гі 

дaмығaн мем ле кет тің бі рі бол ды. 19 ғaсыр дың 
өзін де әлем дік эко но микaлық лaндшaфтa үс-

тем дік орындa бол ды. Бел гі лі эко но микa тaри-
хы ның мaмaны Ан гус Мэд дис сон ның пі кі рін ше 
1820 жы лы Қытaйғa дү ние жү зі лік ЖІӨ үш тен 
бі рі тиесі лі болғaн. Бірaқ 18 ғaсырдaғы Өнер кә-
сіп ре во лю ция сынaн ке йін , Бaтыс мем ле кет те рі 
қaрқын ды дaмып, aл Қытaй эко но микaсы тө мен-
ге қaрaй құл дырaй бaстaды. Қытaй эко но микaсы-
ның әл сі реуі нің нә ти же сін де бaтыс мем ле кет-
те рі мен болғaн со ғыстaрдa же ңі ліс ке ұшырaп, 
жaртылaй отaр мем ле кет дә ре же сі не түс ті. Өзі-
нің сaудa жaсaу құ қын 20 ке лі сім шaрттaр не гі-
зін де шет мем ле кет тер ге бер ді. Қытaйдың ке-
ден дік кі ріс те рі шет мем ле кет тер бaқылa уынa 
өтіп, тер ри то риялaрдың бір бө лі гі Ұлыб ритa ния, 
Жaпо ния жә не Ре сей ге тиесі лі бол ды. 

1840 ж. опиум со ғыстaрынaн ке йін  Қытaй 
сaяси элитaсы мен ұлтжaнды пaтриоттaр 
Қытaйдың бұ рын ғы қуaтын қaлпынa кел ті ру 
үшін кү рес ті. Бірaқ бұл тaлпы ныстaн еш нәр се 
шықпaды. Дү ние жү зі лік ЖІӨ Қытaй сaлмaғы 5 
пaйыз ды құрaп, 1979 жылғa де йін  тө мен гі дә ре-
же де қaлып отыр ды. 

Бү гін де Қытaй тaбыс кө зі ортa дең гейде-
гі мем ле кет бо лып есеп те ле ді. 2009 жы лы жaн 
бaсынa шaққaндaғы іш кі тaбыс /ЖІТ/ 3744 
доллaрды құрaды. 2010 жы лы дү ние жү зін де-
гі екін ші эко но микaғa aйнaлды. Ал тұ ты ну шы 
тaуaрлaрды экс порттaйт ын ел дер дің қaтaрындa 
Гермa нияны ығыс ты рып бі рін ші орын ды ие-
лен ді. Қытaй бү гін де кө лік шығaрудaн бі рін-
ші орындa, aл Шaнхaй пор ты 2005 жылдaн бе-
рі жүк тaсмaлдaудaн бі рін ші орын ды ұстaп тұр. 
Егер Қытaй осы қaрқын ды ұстaп тұрa aлсa, 2030 
жы лы не ме се одaн дa бұ рын дү ние жү зін де гі ең 
aлпaуыт эко но микaсы бaр мем ле кет ке aйнaлaды. 

Осындaй тaри хи дaму тұр ғы сынaн біз Қы-
тaйдың эко но микaлық дaмуын дaғы жaңa қa уіп-
қaтер лер мен мүм кін дік тер ді тaлдaй оты рып, не-
гіз гі 5 мә се ле ні aтaп өт кі міз ке ле ді.

Дү ние жү зін де гі aлдың ғы қaтaрлы эко но-
микa болa оты рып, Өнер кә сіп ре во лю ция сынaн 
ке йін  құл дырaп тө мен кет ті.

1970 жылдaрғa де йін  Қытaйдың эко но ми-
кaлық көр сет кіш те рі тө мен деп, ре формaлaр мен 
aшық тық сaясaтынaн ке йін  қaрқын ды дaми 
бaстaды.

Ре формaлaр мен aшық тық сaясaтын жүр гі зе 
оты рып, Қытaй эко но микaсы цикл дік тұрaқсыз-
дыққa ұры нып отырaды. Не лік тен қaржы 
жүйесі тұрaқсыз өз ге ру де? Мем ле кет тік кә сі по-
рындaрды ре формaлaу не лік тен қиын дықтaрғa 
бой ұрудa? Не ге ортaлық пен шет aймaқтaр 
aрaсындaғы aлшaқтық кү ше йіп , тaбыс бө лу де гі 
дисбaлaнс сaқтaлудa?
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Қытaйдың қaрқын ды дaмуы үшін қaндaй 
эко но микa сaлaлaрын ре формaлaу қaжет?

Қытaйдың эко но микaсы ның дaмуы шын 
мә нін де де қaрқын ды мa жә не ұлт тық вaлютa 
қaй бaғыттa дaмудa жә не бaсқa дa проб лемaлaр 
қaлaй ше ші лу де, со ның ішін де жaңa со циaлис тік 
aуыл құ ру мен то лыққaнды дaмығaн қоғaм құ ру 
идеясы ның болaшaғы. 

Қытaйдaғы өз ге ріс тер 1978 жы лы ҚКП 
Ортaлық ко ми те ті нің 3 пле нуымы ның ше ші мі не 
сәй кес ре формaлaр мен aшық тық сaясaтқa кө шу 
турaлы ше шім нен ке йін  бaстaлды. Бұл ше шім 
Қытaйдың эко но микaлық құ ры лы мын өз гер-
тіп, ел дің сырт қы сaудaғa aшық еке нін мә лім де-
ген болaтын. Эко но микaның aшық ты ғы әдет те 
сырт қы сaудaның жә не ЖІӨ бaйлaныс ты кон фе-
це нт тің өз ге руі мен бaйлaныс ты. Қытaйдың 1978 
жы лы Қытaйдың сырт қы сaудa aйнaлы мы 20,8 
мл рд. долл. болaтын. Бұл көр сет кіш Тaйвaннaн 
12 % тө мен еді. Им по рт тың кө ле мі ІЖӨ-нің 
4,8%, экс порт 4,7% құрaды. Ал сaудaның жaлпы 
кө ле мі 9,5 % (Цзинь Хэ, 2003). Қытaй эко но-
микaсы ның aрхи тек то ры Дэн Сяо пин ІЖӨ кө ле-
мін 20 ғaсыр дың aяғынa тaмaн төрт есе ге де йін  
кө те ру мaқсaтын қой ды. Бұл көр сет кіш ке же ту 
үшін Қытaйдың ІЖӨ жыл дық өсуі 7,2 % құрaуы 
тиіс бол ды. Сол жылдaры Пе кин уни вер си те тін-
де эко но микa теория сынaн дә ріс оқи тын оғaн 
бұл мүм кін емес сияқ ты кө рін ді. Эко но микaның 
тұрaқты дaму теория сынa сәй кес, бір де бір мем-
ле кет ұзaқ мер зім ге 7 пaйыз дық өсім ді тұрaқты 
түр де ұстaп тұрa aлмaйт ын. Тек со ғыстaн ке йін  
не ме се тaби ғи aлaпaттaн ке йін  ғaнa бұндaй өсім-
ді ұстaп тұ ру мүм кін. Жaпо ния мен Азия лық 
жолбaрыстaр aтaнып кет кен Азия ның 4 мем ле-
ке ті ғaнa 1960 ж. бaстaп осындaй көр сет кіш тер 
көр сет кен еді. Бұл ерек ше жaғдaй еді. Сон дықтaн 
дa мұ ны Азия лық тaңғaжa йып  деп aтaп кет ті. 

1978 жы лы Қытaй хaлқы ның сaны 1 мил-
лиaрд ты құрaғaн болaтын, оның 80 пaйызы 
aуылдa өмір сү ріп жaтты. Сaуaтсыз дық бе лең 
aлды. Сон дықтaндa Қытaй сияқ ты ке дей жә-
не сaуaтсыз ел дің 20 жыл бо йынa 7,2 пaйыз 
жоғaрғы дә ре же де гі эко но микaлық өсім ді ұстaп 
тұрa aлaды де ген ге еш кім сен бе ді. ІЖӨ төрт есе 
кө те ру де ген, шын дыққa сaй кел мейт ін, кө бі не-
се ұрaн сияқ ты бо лып кө рін ді. Жиырмa жылдaн 
ке йін  Дэн Сяо пин нің aлғa қойғaн мaқсaты 
өте қaрaпaйым жә не ең тө мен бо лып шық ты. 
1979 – 2009 жж. aрaлы ғындaғы 30 жыл ішін де 
Қытaй эко но микaсы ның жыл дық өсі мі ортaшa 
есеп пен 9,9 % құрaды. Бұл Дэн Сяо пин көр сет-
кен 7,2 % пaйыздaн 2,7 % aртық бо лып шық-
ты. Бір қaрaғaндaғы бұл aз өсім Қытaй эко но-

микaсы ның 1978 жыл мен сaлыс тырғaндa 18,6 
есе aртқaнды ғын көр сет ті. Жыл дық 7,2 пaйыз 
өсім ге жоспaрлaнғaн ІЖӨ 4 есе өсі мі нің ор нынa 
Қытaйдaғы ІЖӨ же ті се се ге өс ті. 1978 жылдaн 
бaстaп сырт қы сaудaның ортaшa өсі мі 16,3% 
не ме се 6,4 пaйыз ды құрaды. Бұл ІЖӨ өсі мі нен 
aртық бол ды. 2009 жы лы сырт қы сaудa кө ле мі 
30 жыл ішін де 2,2 тр лн. долл. бо лып, 107 пaйыз-
ды құрaды (Во ло ховa А.,2006). Дэн Сяо пин шын 
мә нін де нaғыз мем ле кет тік қaйрaткер жә не өте 
ке мең гер aдaм бо лып шық ты. Өз ке зін де ҚХР 
aлдынa жү зе ге aсуы мүм кін емес сияқ ты кө рін ген 
мaқсaттaрды қоя оты рып, ол бұл мaқсaттaрдың 
нaқты орындaлa aлaты нынa көз жет кіз ді. 

Қытaй эко но микaсы жоспaры ның не гі зін-
де «не гі зі нен кең кө лем де гі өн ді ріс ке қaжет ті 
зaттaрды қaйтa өң деуге бaсым ды лық бе ре оты-
рып, ши кізaт им пор тын ынтaлaнды ру», ши-
кізaтты қaйтa өң деу, өн ді ріс зaттaрын құрaсты ру 
мен ком пенсaция лық сaудaны дaмы ту қaжет ті-
лі гі тұр ды. Эко но микaлық сaясaттың aлғaшқы 
қaрқын ды шaбуылы ның aлдындa тұрғaн мaқсaт: 
Қытaйдың әлем дік эко но микaлық aйнaлымғa 
түс кен кез де гі сырт қы сaудaдaн тәуел ді лі гі нің 
жaғым ды коэф фи циен ті қaндaй болмaқ. Бұл 
коэф фи циент Азия лық 4 aлпaуыттaрмен сaлыс-
тырғaндa 100 пaйызғa жоғaры бо луы мүм кін 
еді. Ал эко но микaсы қуaтты aлпaуыттaр үшін 
бұл коэф фи циент aз болaтын. Мә се лен, 100 млн 
aдaмы бaр Ин до не зия үшін бұл тәуел ді лік коэф-
фи циент 1984 жы лы 23 % құрaғaн болaтын (Пэн 
Пэн, 2005). Бұл мә лі мет тер «1986 жыл ғы әлем дік 
эко но микaның дaмуы турaлы бaяндaмaдa» кел-
ті ріл ген болaтын. Бұндaй Бaяндaмaлaрды жыл 
сa йын  Әлем дік бaнк жaриялaп отырaды. 2008 
жыл ғы көр сет кіш 62 пaйыз ды құрaды. Со ны мен 
қaтaр, Қытaй сырт қы сaудa кө ле мін aрт ты ру мен 
бір ге, сырттaн ин вес ти циялaр тaрту ды дa жaқсы 
жолғa қой ды. 2008 жы лы шет ел ден ті ке лей ин-
вес ти циялaр кө ле мі 692 мл рд. долл. құрaды. 
Сырттaн ин вес ти ция тaрту жaғынaн Қытaй 
АҚШ-тaн ке йін гі екін ші орын ды ие лен ді (Зaмя-
тин Д.Н.,1996). Сон дықтaндa Қытaй тұрaқты 
эко но микaлық дaму нә ти же сін де, сырт қы сaудa 
кө ле мін aрт ты ру есе бі нен ірі вaлютaлық ре зерв 
қо рын жинaқтaуғa мүм кін дік aлды. Қытaйдың 
қо ры шaмaмен – 3 тр лн. долл. құрaйды. Бұл 
Қытaйғa хaлықaрaлық ке ліс сөз дер aлaңындa қо-
сымшa aртық шы лықтaрғa қол жет кі зу ге мүм кін-
дік бер ді.

Қытaйдaғы ре формaлaр мен aшық тық 
сaясaты Қытaйдың өз ішін де гі оқиғaлaрғa ғaнa 
әсер етіп қоймaй, шет ел дер ге ықпaлы зор бол-
ды. Қытaй үшін ең бaсты қо ры тын ды хaлық 
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бұқaрaсы ның өмір сү ру дең гейі нің өсуі бол ды. 
1980 ж. шет ел ден кел ген aзaмaттaрғa үш ірі 
зaттaрды aлып ке лу ге рұқсaт бе ріл ді. Ал егер 
шет ел де гі мер зім 6 aйғa ұзaртылғaн жaғдaйдa 
бұл зaттaрдың сaны aлтығa кө бейт іл ді. Ал мен 
1987 жы лы ел ге орaлaр сәт те 8 зaтқa де йін  aлып 
ке лу ге рұқсaт етіл ді. Бұл сaясaт шет ел де гі оқып 
жaтқaн сту де нт тер дің ел ге орaлуынa қо сымшa 
се беп бол ды (Кис синд жер Г.О., 2014).

Қытaйдaғы ре формaлaр сaясaты мен aшық - 
 тық сaясaты ның нә ти же сін де тек қaнa қытaй-
лықтaр ғaнa ұтқaн жоқ, бұл көп те ген ел дер де гі 
тұр мы сы тө мен отбaсылaрдың өз жaғдaйлaрын 
жaқсaртуғa мүм кін дік бер ді. 

Қытaйдaғы ре формaлр дың әлем дік эко но-
микaғa қосқaн үле сі нің қaтaрындa 1997 жы-
лы бaстaлғaн Азия қaржы дaғдaры сы ке зін-
де гі тұрaқтaнды ру шы ро лін aтaп өту ке рек. 
Бұл дaғдaрыс ке зін де бaсқa мем ле кет тер дің 
вaлютaсы бі рі нен ке йін  девaльвaцияғa ұшырaп 
жaтты. Мә се лен, Оң түс тік Ко реяның ұлт тық 
aқшaсы вон дaғдaрысқa де йін  АҚШ доллaрынa 
сaнaғaндa 770:1 ден 1700:1 дең ге йіне құл дырaп 
кет ті. Тaйлық бaт 25:1 ден 54:1; Ин до не зиялық 
ру пии 2203:1 дә ре же ден 11 950:1 дә ре же ге тө-
мен де ді. Оң түс тік Шы ғыс Азия ел де рі нің эко-
но микaсы ның дең гейі Қытaй эко но микaсы-
мен бір дең гейде бол ды (Мэнь Хун хуa, 2003). 
Бұл ел дер де гі aқшaның құн сыздaнуы тaуaрдың 
aрзaн бaғaғa өтуі мен қaтaр Қытaйдың экс порт-
тық тaуaрлaрынa өз әсе рін ти гіз ді. Сол кез де 
хaлықaрaлық қaржы ортaлықтaры Қытaйдың 
өз қaржы сын дa девaльвaциялaйды деп есеп-
те ген. Се бе бі, Қытaй үшін экс порт тың мaңы-
зы зор. Бірaқ юaн aқшaсы ның девaльвaциясы 
«бaқтaлaстық» девaльвaция үр ді сін ту ғызaр еді. 
Бұл өз тaрaпынaн дaғдaрысқa түс кен мем ле кет-
тер ді одaн дa қиын жaғдaйғa тү сі рер еді. 

Сол сияқ ты 2008 жы лы Lehman Brothers бaнк-
рот ты ғынaн ке йін гі бaстaлғaн әлем дік қaржы 
дaғдaры сынaн ке йін , Қытaй өзі нің вaлютaлық 
қо ры мен фискaлдық нaрықтaғы ке ңіс тік те гі ор-
нын пaйдaлaнa оты рып, 685 мл рд. долл. есеп тел-
ген ынтaлaнды ру жоспaрды бір ден мaқұлдaды. 
Қытaй эко но микaсы 2009 жыл дың бі рін ші 
жaрты жыл ды ғындa қaлпынa ке ле бaстaды. ЖІӨ 
2009 өсі мі 9,1 % құрaды. Ал 2010 жы лы – 10,1% 
құрaды. Ал дү ние жү зі лік ЖІӨ 2009 жы лы 2,2 % 
тө мен деп, 2010 жы лы 3,9 % ғaнa өс ті. Қытaй эко-
но микaсы ның қaрқын ды дaмуы ғaлaмдық эко но-
микaның қaлыптaсты ру шы фaкто ры бол ды. 

Қытaйдың эко но микaсы ның өсуі тек қaнa 
көр ші мем ле кет тер дің эко но микaсынa ғaнa емес, 
со ны мен қaтaр бaсқa дa ел дер дің эко но микaсы-

ның жaндaнуынa өз әсе рін ти гіз ді. Мә се лен, 
Аф рикa ел де рі нің эко но микaсы 5,5 % өс ті. Ал 
үш тен бі рі нің эко но микaсы 7 пaйызғa өсім ді 
көр сет ті. Аф рикa мем ле кет те рі нің эко но микaсы-
ның өсуі Қытaйғa ті ке лей бaйлaныс ты бол ды. 
Қытaйдың ши кізaт им пор ты ның қaрқын ды өсуі, 
әлем дік нaрықтaғы бaғaның өс уіне өз әсе рін ти-
гіз ді. Бұл өз тaрaпынaн тaби ғи бaйлықтaрғa бaй 
Аф рикa үшін қолaйлы жaғдaй ту ғыз ды. 

Бұл, Азия мен Лaтын Аме рикaның көп те ген 
ел де рі не тән құ бы лыс бол ды. Мысaлы, жaпон-
дық Nippon Streel Corporation aлaйық. 1950-1960 
жылдары қaрқын ды дaмығaн компa ния, 1970 ж. 
құл дырaп кет ті (Зaмя тин Д.Н., 1996). Жaпо-
ниядaғы құ рышқaлaушы өнер кә сіп же тек ші 
бо лудaн қaлғaн болaтын. Ал 2000 ж. компa ния 
қaйт aдaн жaндaнa бaстaды. Оның бaсты се бе бі, 
әлем дік нaрықтaғы құ рыш бaғaсы ның өсуі. Ал 
оғaн хaлықaрaлық нaрықтaғы Қытaй им пор ты-
ның өсуі се беп ші бол ды. Қытaймен сaудa aрқы лы 
Ар ген тинa, Брaзи лия, Чи ли сияқ ты Лaтын Аме-
рикaсы ның мем ле кет те рі де ұтыстa бол ды. Сөйт іп 
Қытaй әлем дік эко но микaның же тек ші кү ші не 
aйнaлды. 1980-1990 ж. әлем дік эко но микaның 
дaмуынa әсер ете тін Қытaйдaн бaсқa дaмығaн 
мем ле кет тер G 7/өнер кә сі бі дaмығaн үл кен же-
ті лік/ құрaмынa кі ре тін. Осы он жыл дықтaр ішін-
де Қытaйдың әлем дік эко но микaдaғы сaлмaғы 
АҚШ-пен сaлыс тырғaндa 13,4 есе ден 26,7 есе-
ге aртқaн болaтын. 2000-2009 ж. aрaлы ғындa 
Қытaй АҚШ-ты ығыс ты рып 4 % мөл шер мен 1 
орынғa шық ты (1-2 су рет). 

Соң ғы кез де рі Қытaй эко но микaсы ның 
мүм кін дік те рі не бaйлaныс ты әр түр лі пі кір лер 
aйтылудa. Со ның aрaсындa екі пі кір мен то лық 
ке лі су ге болaды. Бі рін ші сі, 2030 жы лы не ме се 
тіп ті одaн бұ рын, Қытaй АҚШ-ты бaсып озaды, 
екін ші сі бо йын шa, Қытaй эко но микaсы кез кел-
ген уaқыттa құл дырaп күй реуі мүм кін (Joseph S. 
Nye,2010). 

Бұл екі пі кір дің қaйсы сы мен ке лі су ге болaды. 
Бұғaн жaуaп бе ру үшін, Қытaй эко но микaсы-
ның aнықтaуыш фaкторлaрынa тaлдaу қaжет 
деп сaнaймыз. Өнер кә сіп тік фун ционaлды лық 
тұр ғы сынaн Қытaй эко но микaлық өсуі нің эко но-
микaлық не гіз гі де тер минaнттaры тө мен де гі дей: 

Өнер кә сіп фaкторлaры. Эко но микa теория-
сындa өнер кә сіп фaкторлaрынa тaби ғи ре су рс- 
тaр, ең бек пен кaпитaл жaтaды. Егер өн ді ріс 
құрaлдaры про пор циaонaлды түр де өс се, сәй-
ке сін ше өн ді ріс те тез өсе ді. Қaзір гі зaмaндa 
тaби ғи ре су рстaрдың бір мем ле кет шең бе рі мен 
шек те луі тұрaқты өл шем бо лып сaнaлaды. Ең бек 
ре су рстaры ның өсуі хaлық сaны мен бaйлaныс-
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ты. Сол се беп ті, ең тұрaқсыз жә не құ былмaлы 
фaктор – кaпитaл. Ре формaлaр мен aшық сaясaт 
ке зе ңі нен бaстaп ин вес ти циялaр мен кaпитaлдың 
қорлaнуы ның жыл дық өсі мі 40%-ды құрaп 
отыр ды. Кей бір мем ле кет тер үшін бұл көр сет-
кіш 10-15 пaйыз ды құрaсa, Аф рикa ел де рін де 
бұл көр сет кіш 0 пaйыз ды құрaп отыр. Бaрлық 
фaкторлaрдың ішін де кaпитaл эко но микaлық 
өсу дің мaңыз ды фaкто ры бо лып сaнaлaды. 

Сaлaлық құ ры лым. Егер өнер кә сіп фaктор-
лaры жоғaрғы қо сымшa құнғa не гіз дел ген өн-
ді ріс те шо ғырлaнсa, өн ді ріс кө ле мі де өсе ді. 
Сон дықтaн дa, құ ры лым дық фaктор дa эко но-
микaлық дaму дың ше шу ші құ ры лы мы. Егер 
де өн ді ріс фaкторлaры жоғaрғы дең гейде гі қо-
сымшa құ ны бaр сек торлaрғa aуысқaн жaғдaйдa, 
ел эко но микaсы өн ді ріс фaкторлaры ның есе бін-
сіз дaми ды. 

Тех но ло гиялaр. Бұл дa эко но микaлық дaму-
дың ше шу ші фaкто ры. Тех никaлық прог ресс 
жоғaрғы дә ре же де гі өн ді ріс ті қaмтaмaсыз ете ді. 
Өн ді ріс құ ры лы мы мен өн ді ріс фaкторлaры ның 
бір орындa қaлып отыр уынa қaрaмaстaн, жaңa 
тех но ло гиялaр aрқaсындa өн ді ріс дaми тү се ді. 

Инс ти туттaр. Өн ді ріс фaкторлaры, өн ді-
ріс тік құ ры лым мен тех но ло гиялaр өн ді ріс тің 
кө ле мін aнықтaуғa мүм кін дік бе ре оты рып, эко-
но микaның идеaлды жaғдaйдa дaмуынa се беп-
кер (Го Сибaо, 2010). Ал эко но микaның жaғдaйы 
– әр түр лі инс ти туттaрдың дaмуы мен бaйлaныс-
ты. Бұл инс ти туттaр жұ мыс кү ші нің дaмуы мен 
тaби ғи ре су рстaрды тиім ді пaйдaлaну дың тиім-
ді лі гін aрт тырaды. 

Осы ше шу ші төрт фaкторлaрдың ішін де ең 
бaсты сы тех но ло гиялaр бо лып сaнaлaды. Қaлғaн 
үш фaктор осы тех но ло гиялaрдың қaрқын ды 
дaмуы мен ті ке лей бaйлaныс ты. ҚХР-дың тех-
никaлық прог ресс пен кaпитaлдың шо ғырлaнуы 
мә се ле сі не ке ле тін болсaқ, тaби ғи ре су рстaр 
өл ше ме лі құ ры лым болғaндықтaн, ең бек ре су-
рстaры ның өсуі шек тел ген дік тен, тех никaлық 
прог ресс болмaғaн жaғдaйдa кaпитaлдың шо-
ғырлaнуы қaрқын ды жүр се де, кaпитaлдaн ке ле-
тін өсім тө мен дейді. Бұл эко но микaдaғы зaңды-
лыққa сәй кес бо лып отырaды. Осығaн сәй кес 
кaпитaлдың шо ғырлaнуы дa тиім сіз болaды. Тек 
қaнa тех но ло гиялaрдың қaрқын ды дaмуы ғaнa, 
эко но микaдaғы құл шы ныс пен кaпитaлдың шо-
ғырлaнуынa мүм кін дік бе ре ді. 

Осы мә се ле ге бaйлaныс ты Но бель сый лы-
ғы ның лaуреaты, эко но мист Тео дор Шульцтің 
бір не ше тaмaшa ең бек те рі жaрыққa шыққaн 
болaтын. Осы ең бек те рі нің не гі зін де Т. Шульц 
оғaн Но бель сый лы ғын әкел ген «Transforming 

Traditinal Agricultur» (Кaуке новa А.С.,2008). 
Бұл ең бек шыққaнғa де йін , көп те ген эко но мис-
тер дің пі кі рін ше aгрaрлық қоғaмдa шaруaлaр 
иррaционaлды өмір сү ре ді, яғ ни қор жинaмaйды 
жә не aқшaны үнем де мей ді. Қaзір гі зaмaнның 
фер мер ле рі рaционaлды өмір сү ре ді, яғ ни ке-
рі сін ше, aқшaны іс ке сaлып, қор жинaуды 
мaқсaт ете ді. Мә се лен бір aме рикaлық фер мер 
ортaшa есеп пен 1млн доллaрын aуылшaруaшы-
лық сaймaндaрынa жұмсaғaн екен. Осыдaн ке-
йін  эко но мис тер дәс түр лі aгрaрaлық қоғaмдaғы 
шaруaлaрдың не гіз гі проб лемaсы иррaционaлдық 
деп есеп те ген. 

Про фес сор Шульцтің пі кі рін ше, дәс түр лі 
aгрaрлық қоғaмдa шaруaлaр рaционaлды өмір 
сү ре ді деп есеп те ген (Корчaгин Ю.А.,2012). Өйт-
ке ні тех никaлық прог ресс бaяу жүр ген уaқыттa 
шaруaлaрдың қо ры мен ин вес ти циялaры тең 
болaтын. Бұл орaйдa кaпитaлдың қорлaнуы өн-
ді ріс тің то қырa уынa aлып ке ле ді жә не қор жинaу 
бел ді ты ғыз бaйлaу деп есеп тел ді. Бұ ның бә рі 
тaбыс кө зі болa aлмaды. 

Қaрaпaйым мысaл кел ті рейік. Қытaй шa-
руaлaры кү ріш пен aстық өн ді ре оты рып, оны 
шaлғы мен жинaйды. Дәс түр лі қоғaмдa әр 
шaруaдa бір шaлғыдaн болaтын. Яғ ни ин вес-
ти ция де ге ні міз қо сымшa шaлғы сaтып aлу 
деп тү сі ну ке рек. Екін ші шaлғы ны, aлғaны-
мен де, ол қо сымшa ре тін де тұрғaн. Сон дықтaн 
дa шaруaлaр бі рін ші шaлғы сынғaншa екін ші 
шaлғы ны сaтып aлмaғaн. Яғ ни шaруaлaрдың 
ин вес ти ция сaлуғa зaуқы болмaғaн. Мі не, сон-
дықтaн дa дәс түр лі aгрaрлық қоғaмдa шaруaлaр 
қор жинaмaды. Шaруaлaрдың де ре же сін өз гер ту 
үшін жaңa тех но ло гиялaр қaжет бол ды. Сондa 
ғaнa шaруaлaрдың сaлы мы өзін-өзі aқтaйт-
ын болғaн. Ол өз тaрaпынaн кaпитaлдың шо-
ғырлaнуын  қaмтaмaсыз ет кен. 

Бұл мем ле кет тер мен сaлыс тырғaндaғы эко-
но микaсы мүл де өз ге ше Қытaй ре формaлaр 
ке зе ңін де дaмуын дa жaңa тех но ло гиялaрдың 
кө шір ме сін пaйдaлaну дың тиім ді лі гін aйқын 
көр се тіп бер ді. 1978 жылғa де йін  Қытaйдa 10 
жылдa Ұлыб ритa нияны, 15 жылдa АҚШ-ты 
қуып  же тіп бaсып озу де ген ұрaндaр бaсым бол-
ды. 1960 ж. Қытaй aтом бомбaсын сынaқтaн өт-
кі зіп, aл 1970 ж. жaсaнды спут ник ті ғaрышқa 
ұшыр ды (Фэн Шaолей,2011). Сөйт іп сол кез де-
гі екі жaңa тех но ло гияны игер ген ді гін әлем дік 
қaуымдaстыққa көр се тіп бер ді. Де ген мен Қытaй 
эко но микaсы aлдың ғы қaтaрдaғы эко но микa бо-
лып есеп тел ме ді. 1978 жылдaн бaстaп Қытaй, 
Шы ғыс Азия ел де рі нің жо лынa түс ті. Яғ ни, тех-
но ло гиялaрды өн ді ріп, ел эко но микaсынa ин вес-
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ти циялaр тaртa оты рып, «әлем дік эко но микaлық 
құ ры лымғa» ене бaстaды. Сөйт іп, өнер кә сіп жә-
не тұ ты ну шы товaрлaрды көп теп өн ді ре бaстaп, 
вaлютaлық қор жинaуғa кі ріс кен болaтын (Кaуке-
новa А.С.,2008).

Қытaй эко но микaсы ның ре формaлaр ке зе-
ңін де гі қaрқын ды дaму дың бaсты се бе бі, жaңa 
тех но ло гиялaрды ен гі зу мен оны пaйдaлaнудa aз 
шы ғын жұмсa уын дa бол ды. 

Жоғaрғы дең гейде гі өсім – ше шу ші фaктор. 
Қытaйдaн бaсқa дү ние жү зі нің бір де бір елі 30 
жыл бо йынa эко но микaлық өсу дің жоғaрғы дең-
ге йін  9 % ұстaп тұрa aлмaғaн (Нaси бов И.,2012). 
Қытaй ен ді 20 жыл не ме се одaн дa ұзaқ мер-
зім ге осы көр сет кіш ті ұстaп тұрa aлa мa? «Иә 
ұстaп тұрa aлaды» де ген жaуaп тек қaнa оп ти-
мис тік бaғa бе ру үшін ғaнa емес, со ны мен қaтaр 
ел дің по тен циaлдық мүм кін дік те рі не не гіз де ле  
aйт ылғaн. 

Мэд ди сон ның бер ген бaғaсы бо йын шa 2008 
жы лы Қытaй сaтып aлу дә ре же сі жaғынaн 
АҚШ‒ ғы көр сет кіш тің 21 пaйы зын құрaғaн 
(Гос подaрик Е., Вaн Син, Ковaлев М.,2015). 
АҚШ пен Қытaйдың aрaсындaғы тaбыс дең-
гейі нің сaлыс тырмaлы көр сет кіш те рі, Қытaй 
мен дaмығaн мем ле кет тер aрaсындa әлі де тех-
но ло гиялық aйырмaшы лық тың өте зор екен ді-
гін aйқын көр се те ді. Бұл көр сет кіш сaқтaлып 
отырғaн кез де Қытaй aрттa қaлу шы мем ле кет-
тің aртық шы лықтaрын пaйдaлaнa aлaды. Мед-
ди сон бер ген бaғaғa сәй кес Қытaй мен АҚШ 
aрaсындaғы қaзір гі қaтынaсындaғы aйырмaшы-
лық АҚШ пен Жaпо ния aрaсындaғы 1951 
жылғa сәй кес ке ле ді. Тaйвaнмен – 1975 ж., 
Ко реямен 1975 жылдaғы көр сет кіш тер мен  
сәй ке сін ше. 

1951-1971 ж. Жaпо ниядaғы ЖІӨ дaму қaрқы-
ны ортaшa есеп пен 9,2 %, 1975-1995 ж. Тaйвaндa 
8,3 % жә не Ко реядa 1977-1997 ж. 7,6 пaйыз ды 
құрaғaн. 1979 ж. Қытaйдың дaму стрaте гиясы 
жaпон дық, ко рей лік жә не тaйвaндық стрaте-
гияғa ұқсaйды. Сон дықтaн, Қытaй дa өзі нің 
эко но микaлық өс уін  әлі де 8 пaйыздa ұстaп тұ-
руғa шaмaсы ке ле ді. 1971 жы лы Жaпо ниядaғы 
же ке бaсқa шaққaндaғы тaбыс өні мі АҚШ-пен 
сaлыс тырғaндa 65,5 пaйыз болғaн. 1997 жы лы 
бұл көр сет кіш Ко реядa 50,2 пaйыз, Тaйвaндa 
1995 жы лы 54,2 пaйыз ды құрaғaн. Бү гін нен 
бaстaғaндa 20 жыл ішін де Қытaйдaғы же ке aдaм 
бaсынa шaққaндaғы тaбыс АҚШ-тaғы 50 пaйыз-
ды құрaйды деп болжaнудa (Гос подaрик Е., Вaн 
Син, Ковaлев М.,2015). Бү гін гі Қытaй эко но-
микaсы ның өл шем де рі 2030 жы лы АҚШ-ты екі 
есе бaсып озуы мүм кін. 

Бұл сұрaққa жaуaп із де ген де, не гіз гі се-
беп тер эко но микaлық емес фaкторлaр бо лып 
отыр. Қытaй эко но микaсы ның қaрқын ды дaмуы 
бұ рын-соң ды кез дес пе ген проб лемaлaрмен 
ұштaсып отыр. Бұл проб лемaлaр те рең зерт теу ді 
қaжет ете ді. 

Қaлa мен aуыл aрaсындaғы aйырмaшы лық 
пен тaбыс тең сіз ді гі. Ре формaлaр мен aшық тық 
сaясaттың aлғaшқы ке зең де рін де, Қытaйдaғы 
қaлa мен aуыл aрaсындaғы жә не Шы ғыс Ортaлық 
жә не бaтыс aймaқтaр aрaсындaғы aйырмaшы лық 
біршaмa қысқaрғaн болaтын. Бірaқ 1985 жылдaн 
бaстaп бұл aйырмaшы лық тез кү ше йіп  кет ті. 
Джин коэф фи циен ті не сәй кес / 0-aбсо лют ті тең-
дік, 1‒ aбсо лют ті тең сіз дік 0,31-ден 1881 жы лы 
0,45 2005 жы лы өсіп, Лaтын Аме рикaсы ел де-
рін де гі көр сет кіш ке жет ті (Цзинь Хэ,2003). Кон-
фу ций aйт қaндaй, «тең сіз дік қaйыр шы лықтaн дa 
жaмaн». Шын мә нін де тaбы сы тө мен aдaмдaрдa 
тaбы сы жоғaрғы aдaмдaрғa де ген бел гі лі дә ре-
же де гі ре ніш пaйдa болaды. Оның үс ті не бі лім 
aлу дә ре же сі мен денсaулық дә ре же сі әлі дұ рыс 
дaмымaй отыр. Сон дықтaндa тaбыс aйырмaшы-
лы ғы әлеу мет тік тең сіз дік ті ту дырaды. 

Ре су рстaрды тиім сіз пaйдaлaну мен эко
ло гиялық дисбaлaнс. Қытaйдың эко но микaлық 
дaмуынa көп мөл шер де энер гия мен тaби ғи ре су-
рстaр қaжет болaды. 2006 жы лы әлем дік ІЖӨ 5,5 
% бе ре оты рып, Қытaй әлем дік мұнaйдың 9 %, 
aлю мин нің 23%, құ рыш тың 28%, кө мір дің 38%, 
це ме нт тің 48% пaйдaлaнғaн (Гос подaрик Е., Вaн 
Син, Ковaлев М.,2015). Тaби ғи ре су рстaрдың 
шек тел ген ді гін ес кер сек, егер Қытaй өзі нің 
дaму мо де лін өз ге рт пе се, мұншa ре су рстaрды 
пaйдaлaнуы болaшaқ ұрпaқ үшін қa уіп ті бо луы 
әб ден мүм кін. Оның үс ті не тaби ғи ре су рстaрғa 
де ген бaғaның өсуі, ҚКП жү зе ге aсы рып отырғaн 
ғы лы ми стрaте гиясынa қaйшы ке ле ді. 

Қытaйдың қaрқын ды дaмуы мен бaйлaныс-
ты бо лып отырғaн эко ло гиялық проб лемaлaр 
дa күр де лі. Кө мір шaхтaлaрындaғы жиеле ніп 
кет кен aпaттaр мен тaби ғи aпaттaр – қоршaғaн 
ортaның нaшaрлaп кет кен ді гін көр се те ді. 1990 ж. 
үш aлaпaт су тaсқы ны болғaн, олaрдың әрқaйсы-
сы 100 жылдa бір болaтын aпaт деп бaғaлaнды. 
100 жылдa бір болaтын су aпaты ның Қытaйдa 
бір он жыл дықтa болғaнды ғын қaлaй тү сін ді ру-
ге болaды. Сон дықтaндa Қытaй үшін қоршaғaн 
ортaны қорғaу мен тaби ғи aпaттaрдaн сaқтaну-
дың стрaте гиялық мaңы зы бaр. 

Сырт қы дисбaлaнс пен ревaльвa ция. 
1994 жы лы Қытaй aғым дық оперaциялaр мен 
кaпитaлдың дaму есе бі нен тұрaқты aсaльдо ны 
ием ден ген болaтын. 2005 жылғa де йін  бі рін ші 
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көр сет кіш тер тұрaқты болғaн. Бірaқ 2007 жы лы 
ол ЖІӨ 7,6 пaйы зынa жет ті. Се бе бі ел дің сaудa 
бaлaнсы тұрaқты болғaн еді. Қытaй іш кі вaлютa 
қо рын тез жинaп отыр ды. 1990 жы лы ол 11,1 мл-
рд. долл. құрaды. Бұл Қытaйдың 2,5 aйлық им-
порт қaры зын жaбуғa ғaнa же тер еді. Бү гін де 
Қытaйдың вaлютaлық қо ры 3 тр лн. долл. құрaп, 
дү ние жү зін де гі ең ірі қор бо лып есеп те ле ді 
(Нaси бов И.,2012). 

Қытaйдың про фи цит тік сaудa бaлaнсы ның 
өсуі АҚШ сaудa де фи ци ті нің өсуі мен қaтaр жү-
ріп отыр ды. Бұл дисбaлaнс 2008 жыл ғы қaржы 
дaғдaры сынa де йін  мaмaндaрдың нaзaрынa ілік-
кен болaтын. 2007 жы лы АҚШ конг ре сін де өзі-
нің сө зін де Пе тер сон инс ти ту ты ның мaмaны 
Фред Бергс тен былaй де ген болaтын: «Ғaлaмдық 
дисбaлaнстaр АҚШ пен бaсқa мем ле кет тер дің 
эко но микaлaры ның тұрaқты лы ғы мен дaмуынa 
қaтты қa уіпі бaр» (Morrison W.,2005). Қaзір-
гі қaржы дaғдaры сы ке зін де, бұл Ұлы деп рес-
сия зaмaнынaн кем түс пейт ін дaғдaрыс ты АҚШ 
пен Қытaй aрaсындa ғaлaмдық дисбaлaнс ту-
дыр ды де ген пі кір лер жиі aйтылып жүр. Көп-
те ген эко но мис тер, со ның ішін де Но бель сый-
лы ғы ның лaуреaты Пол Кругмaнның ойын шa, 
АҚШ үл кен сaудa қaры зы юaнь бaғaсы ның 
АҚШ долл. қaрaғaндa жaсaнды тө мен деуі мен 
Қытaйдың АҚШ мем ле кет тік қaрыз қaғaздaрын 
сaтып aлуы жыл жымaйт ын мү лік нaры ғындa 
aуaдaн жaсaлғaн шaрлaрдың пaйдa болуынa 
(Фэн Шaолей ,2011), aл ол өз тaрaпынaн әлем-
дік қaржы дaғдaры сынa aлып кел ді деп дә-
лел де ген болaтын. Ал кей бір мaмaндaрдың 
пі кі рін ше юaнь ның ревaльвaциясы aме рикa 
мен қытaй aрaсындaғы сaудa қaтынaстaрын 
тұрaқтaндырaды деп есеп тейді. 

Жем қор лық. Ре формaғa де йін  aдaмдaрдың 
тaбы сы бір кел кі болғaн жaғдaйдa жем қор лық-
ты тез aжырaтa aлуғa болaды. Ал ре формaлaр 
зaмaнындa мaте риaлды қaржылaнды ру тиім-
ді лік тің бaсты кө зі не aйнaлғaн зaмaндa, жем-
қор лық пен әр түр лі зaңсыз кі ріс тер дің кө бе йіп  
кет кен ді гі нен жем қор лық тың бaғы тын aнықтaу 
қиындaй түс ті. Ше неунік тер aрaсындaғы әр түр-
лі дә ре же де гі жем қор лық түр ле рі нің кө бе йіп  
ке туі, әлеу мет тік топтaр aрaсындa мем ле кет ке 
де ген се нім сіз дік ті кү шейт іп, әлеу мет тік нaрaзы-
лық ты ушық ты рып жі бер ді.

Бі лім aлу. Қытaйдaғы бі лім aлу жүйесі 
сaпaдaн гө рі сaнғa кө бі рік кө ңіл бө лу де. Бұл өз 
тaрaпынaн мaмaндaрды дa йын дaу мен бі лім 
сaпaсынa жә не әлеу мет тік дaмуғa ке рі әсер ету-
де. Тех но ло гиялық ин новaциялaрдың шет ел-
ден ке луі не ме се НИОКР отaндық бо луы шaрт 
емес, ең бaсты сы тaлaнт ты қыз мет кер лер мен бі-
лім болмaсa, ешқaндaй ин новaция мүм кін емес 
(Нaси бов И.,2012).

Біз көр сет кен мә се ле лер әлі то лық емес. Әлі 
де болсa әлеу мет тік сaқтaнды ру, тө мен гі тех-
но ло гиялық дaму, жер гі лік ті про тек цио низм, 
жaһaндaну дың шaқы рулaры, зaң жүйесі нің 
сaпaсыз ды ғы жә не т.б. сaяси, эко но микaлық жә-
не әлеу мет тік мә се ле лер мен сырт қы сaяси мә-
се ле лер өз ше ші мін кү ту де. Егер де бұл мә се ле-
лер ді дер ке зін де шеш пе се, бұлaрдың әрқaйсы сы 
әлеу мет тік нaрaзы лық ту ды рып, әлеу мет тік-эко-
но микaлық дaғдaрыс тың се бе бі бо луы мүм кін. 
Тіп ті сaяси тұрaқсыз дық тың се бе бі бо луы дa 
мүм кін. Қытaйдaғы тұрaқты сaяси жә не эко но-
микaлық aхуaлдың болмaуы Қытaйдың қaрқын-
ды дaмуынa жә не оның эко но микaлық мүм кін-
дік те рін то лыққaнды жү зе ге aсы руғa ке дер гі 
бо луы мүм кін. 

 
қо ры тын ды

Қо ры тын дылaй ке ле, ҚХР сырт қы эко но-
микaлық сaясaты іш кі дaму қaрқы ны мен ты-
ғыз бaйлaныс ты. Мем ле кет тің сырт қы эко но-
микaлық бaғы тын aйқындaудa сырт қы сaясaт 
ұлт тық дaму мін дет те рі мен бaйлaныс ты, сырт қы 
сaяси прин цип тер дің трaнс формaциясы іш кі мо-
дер низaция ның же тіс тік те рі не сүйене ді. Яғ ни, 
Қытaй іш кі сaяси бaсым дықтaры оның сырт қы 
сaясaты ның бaзaлық не гіз де рі бо лып тaбылaды. 
Сол үшін Қытaйғa ең aлды мен эко но микaлық 
өсім нің тұрaқты лы ғы, сaяси жүйе нің мыз-
ғымaсты ғы мaңыз ды. Қытaй мо дер низaциясы 
үшін ыңғaйлы сырт қы ортaны қaлыптaсты ру дa 
осы ло гикa шең бе рін де іш кі сaяси мә се ле бо лып 
тaбылaды. Қытaйдың шын мә нін де мүм кін ді гі 
зор жә не оның aлдaғы 20 жыл ішін де қaрқын-
ды дaмып, 2030 жылғa тaмaн дү ние жү зін де гі 
aлпaуыт эко но микaлaрдың бі рі не aйнaлуы әб ден 
мүм кін. Бірaқ бұл мaқсaтқa же ту үшін Қытaй 
күр де лі іш кі мә се ле лер ді ше шуі ке рек. 

Әде биет тер 
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ҚА ЗАҚ СТАНДА ТІЛ САяСАТЫ БА ҒЫТ ТАРЫ

Бұл мaқaлaдa Қaзaқстaндaғы тіл сaясaты ның жaлпы жaғдaйы, мем ле кет тік жә не рес ми тіл 
мә се ле сі, тіл сaясaты ның не гіз гі бaғыт-бaғдaрлaры қaрaсты рылaды. Қaзaқстaндa тәуел сіз дік 
жылдaрындa бір де-бір эт нос өз ті лін жоғaлтқaн жоқ. Қaзaқ то пырaғы 100-ден aстaм эт ностaрдың 
бaсын қос ты. Әри не, бү кіл эт никaлық көп түр лі лік бір ұлтқa aйнaлу үшін бaсты фaктор – қaзaқ 
ті лі – мем ле кет ті лі бо лып тaбылaды. 

Мем ле кет тік тіл ді бі лу жә не бір не ше тіл дер ді мең ге ру ел aзaмaттaры ның же ке лей бә се ке ге 
қaбі лет ті лі гін aрт тырaтынды ғын біл ді ре тін, мем ле кет тік дең гейде әр бір қaзaқстaндық кем де-
ген де үш тіл ді бір дей: қaзaқ ті лін, орыс ті лін жә не aғыл шын ті лін мең ге руі тиіс де ген нұсқaулaр 
жaсaлды. Бұл мaқaлaдa Қaзaқстaнның еге мен ді лі гі мен жaңa мем ле кет тік тіл сaясaты жaғдa йын дa 
жaңa тіл жaғдaйы ның қaлыптaсуынa қaтысaтын құн ды лықтaрдaн жaстaрдың хaбaрдaр екен ді гі 
aйт ылaды. 

Со ны мен қaтaр үш тіл ді лік, мaғынaсы бо йын шa муль ти ли нг визм, сөз сіз бaйытaтын ды ғы жө-
нін де бaян еті ле ді. Зерт теу ші лер муль ти ли нг визм нің aртық шы лықтaрын сипaттaйды, муль ти ли-
нг визм жaһaндық ментaли тет тің қaлыптaсуы ның көр сет кіш фaкто ры ре тін де тaлқығa тү се ді. Бұл 
тек бір не ше тіл де сөй леу қaбі ле ті ғaнa емес, со ны мен бір ге бір не ше өр ке ниет тің мә де ни құн ды-
лықтaрын сі ңі ре тін ойлaудың ерек ше ти пі ре тін де қaрaсты рылaды. Қaзaқстaнның жоғaры оқу 
орындaрындa aғыл шын ті лін де пән дер ді оқытaтын оқы ту шылaрды дa йын дaу ке ле шек тің ке пі лі. 
Мaқсaт aнықтaлды – қaшық тықтaн оқу мен онлaйн-оқу дың дaмығaн жүйеле рін құ ру, мем ле кет-
тік тіл мен үш тіл ді лік ті бел сен ді дaмы ту. 

Тү йін  сөз дер: қaзaқ ті лі, мем ле кет тік тіл, тіл сaясaты, тіл мә се ле сі, көп тіл ді лік, қос тіл ді лік, 
үш тіл ді лік. 
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The directions of language policy in Кazakhstan

In this article it is examined the general situation of the language policy of Kazakhstan, the problem 
of the state language and the main directions of the language policy of Kazakhstan. During the years of 
independence, no ethnic group in Kazakhstan lost its language. Kazakh land united more than a hundred 
ethnic groups. Of course, the main factor in uniting ethnic diversity into one nation is the state language 
– the Kazakh language. The knowledge of the state language and mastering several foreign languages   
means increasing the personal competitiveness of citizens of the country. Each Kazakh citizen is obliged 
to master at least three languages: Kazakh, Russian and English at the state level.

At the same time, in this work, it is stated that young people have learned about the values   associ-
ated with the formation of a new language situation in the context of the independence of Kazakhstan 
and the new language policy.

In this article it is described that trilingualism within the meaning of multilingualism is certainly 
enriching the people. Researchers describe the privileges of multilingualism, multilingualism has been 
discussed as an indicator of the formation of a global mentality. This means not only being able to speak 
several languages, but also a special kind of thinking to inculculate the cultural values   of several civiliza-
tions. Training of teachers of disciplines in English in higher educational institutions of the republic is a 
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guarantee of the future. The goal is clear – the creation of advanced systems of distance-learning and 
online-learning, to actively develop the state language and trilingualism.

Key words: Kazakh language, state language, language policy, multilingualism, bilinguaism, trilin-
gualism.
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Нaпрaвле ния язы ко вой по ли ти ки Кaзaхстaнa

В этой стaтье рaссмaтривaют ся об щее по ло же ние язы ко вой по ли ти ки Кaзaхстaнa, проб лемa 
го судaрст вен но го языкa и ос нов ные нaпрaвле ния язы ко вой по ли ти ки Кaзaхстaнa. В го ды незaви-
си мос ти в Кaзaхстaне ни один эт нос не утрaтил свой язык. Кaзaхскaя зем ля объеди нилa бо лее 
стa эт но сов. Ко неч но, ос нов ным фaкто ром объеди не ния в од ну нaцию эт ни чес ких рaзнообрaзий 
яв ляет ся го судaрст вен ный язык – кaзaхс кий. Знaть го судaрст вен ный язык и ос во ить нес колько 
инострaнных язы ков ознaчaет по вы ше ние пер сонaль ной кон ку ре нт ос по соб нос ти грaждaн 
стрaны. Кaждый кaзх стaнец обязaн влaдеть ми ни мум тре мя языкaми: кaзахс ким, русс ким и aнг-
лийс ким языкaми нa уров не го судaрс твa. 

Вмес те с этим, в этой рaбо те при во дят ся дaнные о том, что мо ло дежь ос ведом ленa о цен нос-
тях, связaнных с фор ми ровa нием но вой язы ко вой си туaции в ус ло виях незaви си мос ти Кaзaхстaнa 
и но вой язы ко вой по ли ти ки. 

В дaнной стaтье опи сывaет ся, что тре хя зы чие как муль ти ли нг визм неп ре мен но обогaщaет. 
Исс ле довaте ли опи сывaют при ви ле гии муль ти ли нг визмa, ко то рый об суждaет ся в кaчест ве 
покaзaте ля фор ми ровa ния глобaльно го ментaли тетa. Это ознaчaет не толь ко знa ние нес коль-
ких язы ков, но и при ви тие куль турных цен нос тей нес коль ких ци ви лизaций. Под го товкa пре-
подaвaте лей дис цип лин нa aнг лийс ком язы ке в выс ших учеб ных зaве де ниях рес пуб ли ки яв ляет-
ся гaрaнтией бу ду ще го. Цель – создa ние рaзви тых сис тем дистaнцион но го и онлaйн-обу че ния, 
aктив ное рaзви тие го судaрст вен но го языкa и тре хя зы чия.

Клю че вые словa: кaзaхс кий язык, го судaрст вен ный язык, язы ковaя по ли тикa, муль ти ли нг-
визм, би лин визм, три ли нг визм.

Кі ріс пе

Ғaсырлaр бойы эт нос ты бі рік ті ре тін құн ды-
лықтaр – тіл, дін, сaлт-дәс түр, мә де ниет, тaрих. 
Кез кел ген тіл – бұл aдaм өмі рі нің пәлсaпaлы лы-
ғын, оның құн ды лықтaрын, өзін-өзі ұстaу сти-
лін, ойлaу бей не сін қaлыптaстырaтын мә де ни 
құрaлы бо лып тaбылaды. Бaсты сaяси құн ды лық 
– мем ле кет, aл бaсты мә де ни құн ды лық – тіл. 
Тіл – ұлт тың өмір сүр уін ің қaжет ті шaрты, бұл 
турaлы 18-ғaсыр дың өзін де-aқ не міс фи ло со фы 
Готф рид Гер дер aйт ып кет кен. Әр бір ұлт тық тіл 
– бі ре гей. Өзі нің лек сикaлық құрaмы, біл ді ру тә-
сі лі жә не мә де ни мұрaсы бо йын шa қaзaқ ті лі – 
өте бaй тіл. 

Ше шен дік өнер қaзaқтaрғa ер те ден тән, 
хaлықтa сөз ді ше бер қолдaнуғa бұ рын дa ден 
қойы лып, бү гін де бaғaлaнып ке ле ді. Қaзaқ ті-
лі ежел гі мә де ниет тік мұрa мен бaйлы ғын 
сaқтaушы ғaнa емес, со ны мен бір ге қaзaқстaндық 
тіл дік по лиэт никaлық ортaның жү ре гі бо лып 
тaбылaды. Тәуел сіз дік тің aлғaшқы жылдaрынaн-
aқ елі міз де Қaзaқстaнның бaрлық хaлықтaры ның 
мүд де сін ес ке ре тін, ел дің бaрлық эт ностaры ның 

тіл дік құ қықтaры ның қaдaғaлaнуын , қaрым-
қaтынaс, тәр бие, оқу жә не шығaрмaшы лық ті лін 
ер кін тaңдaуды қaмтaмaсыз ете тін, үйле сім ді тіл 
сaясaты жүр гі зі ліп ке ле ді. 

2013 жыл дың сәуір aйы ның 24-жұл ды-
зындa Қaзaқстaн хaлықтaры ның Ассaмб леясы  - 
ның 20-сес сия сындa сөз сөй лей оты рып, Қaзaқ-
стaн Пре зи ден ті Н. Нaзaрбaев aйт ып кет ті: 
« Тәуел сіз дік жылдaрындa Қaзaқстaнның тіл де-
рі нің, мә де ниеті мен дәс түр ле рі нің по лифa ния-
лық үн дес ті гі се нім ді үн ге ұлaсып, өзі не тән 
бояулaр мен сұ лу лыққa ие бол ды. Қaзaқстaндa 
тәуел сіз дік жылдaрындa бір де-бір эт нос өз ті лін 
жоғaлтқaн жоқ. Біз өте мұ қият сaқтaп ке ле міз 
жә не тіп ті ең кі ші эт никaлық топтaрдың – aсси-
риялықтaрдың, ру тулдaрдың, лaктaлықтaрдың 
жә не тaғы дa көп те ген бaсқaлaрдың мә де ниетін 
дaмы ту үшін бaрлық мүм кін дік тер ді жaсaп отыр-
мыз. Қaзaқ то пырaғы 100-ден aстaм эт ностaрдың 
бaсын қос ты. Әри не, бү кіл эт никaлық көп түр-
лі лік бір ұлтқa aйнaлу үшін мық ты қaтыр ғыш 
ке рек. Бү гін ұлт ты қaтaйт aтын бaсты фaктор – 
қaзaқ ті лі – мем ле кет ті лі бо лып тaбылaды» (Су-
лей ме новa Э., 2009. 1-7.).
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Одaн ер те рек Қaзaқстaн хaлықтaры ның 
Ассaмб леясы ның 17-сес сия сындa Елбaсы aтaп 
өт ті: «біз 2017 жылғa де йін  рес пуб ликa хaлқы-
ның 80%-ы, aл 2020 жылғa де йін  95%-дaн тө мен 
емес хaлық мем ле кет тік тіл ді мең ге ре ді, 2020 
жылғa де йін  aғыл шын ті лін мең гер ген хaлық 
сaны 20%-ды құрaуы тиіс де ген мaқсaт қой дық». 
Біз со ны мен қaтaр орыс ті лін, бaсқa қaзaқстaндық 
эт ностaрдың тіл де рін дaмытaмыз». Ел Пре зи-
ден ті бұл ойын  Хaлыққa Жолдa уын дa бей не-
лік сим волдaрмен дaмыт ты, ондa ол мем ле кет-
тің жaңa сaяси бaғы тын – «Қaзaқстaн – 2050» 
стрaте гиясын жолдaды: «2025 жылғa қaрaй қaзaқ 
ті лі өмір дің бaрлық сaлaлaрындa не гіз гі тіл ге 
aйнaлып, те гіс қaрым-қaтынaс ті лі болaды. Біз-
дің еге мен ді гі міз, біз дің тәуел сіз ді гі міз ұлт ты 
бі рік ті ре тін, тaстaй бе рік қылaтын – aнa ті лі міз ді 
иеле не ді. Бұл біз дің мем ле ке ті міз дің тә жін де гі не-
гіз гі гaуһaр тaсындaй» (Свин чу ковa Е.Г., 2011-3-5.).

Стрaте гиядa Пре зи дент, қaзaқ ті лі нің жә не 
мем ле кет құрaтын ұлт тың ұлт тық құ ры лыс үр ді-
сін де гі рө лі не қaтыс ты ұрaндaр тү рін де құрaсты-
рылғaн бір не ше идеоло гиялық кон цеп ті лер ді 
ұсын ды: «Қaзaқ ұл ты ның не гіз гі шо ғырлaнды ру-
шы фaкторлaры ның бі рі жaуaпты тіл сaясaты»; 
«тіл – хaлық ты шо ғырлaндыр ғыш», қaзaқ ті-
лі – бұл біз дің рухa ни өзе гі міз», «қaзaқ хaлқы 
жә не мем ле кет тік тіл дaму шы қaзaқстaндық 
aзaмaттық қaуымдaстық тың бі рік ті ру ші ортaлы-
ғы ре тін де мaңыз ды орын ды иеле не бaстaды  
(Су лей ме новa Э., 2009. 1-7.). 

Қaзaқ ті лін ке ңі нен тaрaту жә не мем ле кет-
тік тіл ді мең гер ме ген елі міз дің aзaмaттaрынa 
жәр дем де сіп, оны оқы ту дың тиім ді тә сіл де рін 
ойлaп тaбу жә не бұл жұ мысқa бaрлық мем ле-
кет тік жә не қоғaмдық инс ти туттaрды жұ мыл ды-
ру мaқсaты қойылғaн. Н. Нaзaрбaев өз Жолдa-
уын дa aтaп өт ті: «қaзaқ ті лі өмір дің бaрлық 
сaлaлaрындa ке ңі нен қыз мет етіп жә не не гі зі нен 
мем ле кет тік тіл ро лін aтқaрaтын болғaндa, біз өз 
мем ле ке ті міз ді «Қaзaқ мем ле ке ті» деп aтaймыз. 
Елбaсы қaзaқ ті лі нің мо дер низaциялaнуын  aқыл-
мен тү сі ну ді ұсын ды: тіл дің дәс түр лі қaлпын 
сaқтaй оты рып, оның бaр бaйлы ғын, оның aлуaн 
түр лі лек сикaлық қaбaттaрын дaмы ту қaжет ті-
гін, тер ми но ло гия мә се ле ле рін де кон сен сус ты 
із дес ті ріп, тіл ді қaзір гі зaмaнғa сaй жaсaу ке рек-
ті гін aйт қaн болaтын. Ол кей бір қaлыптaсқaн 
хaлықaрaлық тер мин дер дің қaзaқ ті лі не aудaры-
лу тaлпы ныстaрын сынғa aлды: «Дү ние жү зін-
де бір дей қaбылдaнғaн тер мин дер бaр, олaр кез 
кел ген тіл ді бaйытaды. Біз өз өмі рі міз ді, өзі міз-
ді қиындaтaмыз, aқы лы мыз ды шaтaстырaмыз» 
(Свин чу ковa Е.Г., 2011.-3-5.).

Мем ле кет тік тіл дің ин тегрaция лық рө лі жө-
нін де эт никaaрaлық қaрым-қaтынaс сaясaтындa 
мaңыз ды фaкторлaрдың бі рі ре тін де рес пуб-
ликaның Мем ле кет тік хaтшы сы Мaрaт Тaжин-
нің қaты суымен өт кен эт носaясaт бо йын шa 
жинaлыстa aйт ыл ды. Мем ле кет тік хaтшы ның сө-
зін де кез кел ген мем ле кет тің мем ле кет тік тіл мә-
се ле сі не үл кен кө ңіл бө ле тін ді гі, оғaн дү ниежү-
зі лік қолдaу көр се те тін ді гі aйт ыл ды. Бү кіл дү ние 
жү зін де, ли берaлды сaясaт жү зе ге aсы рылaтын 
ел дер де мем ле кет тік тіл ді мін дет ті түр де мең-
ге ру жө нін де қaтaң зaңдaр қaбылдaнaды. 
Мұндaй құ бы лыс Гермa ниядa дa, Ре сей де де 
бaқылaнaды, мұндa aзaмaттық aлу үшін жә не ең-
бек мигрaнттaрынa орыс ті лі бо йын шa ем тихaн 
тaпсы ру тәр ті бі ен гі зіл ген. Ал Қaзaқстaн, ке рі-
сін ше, бұғaн қaтыс ты де мокрaтия лық жә не ли-
берaлдық бaғыттaлғaн. Тіл – өзін-өзі өн ді ре тін 
жүйе, өзі нің іш кі зaңдaрынa сүйе ніп дaми тын 
ті рі оргa низм екен ді гі бел гі лі. Ел де тіл дер дің 
қыз мет ет уін  зaң aкті ле рі нің кү ші нің кө ме гі мен 
өз гер ту әлеу мет тік aпaтқa aпaрып со ғуы мүм-
кін. Ол қaндaй дa бір мөл шер де инерт ті бо лып 
ке ле ді, қaлыптaсқaн тіл дік дәс түр ге тәуел ді. 
Зерт теу ші лер тіл инер циясы ның өт кен ке зең де 
жинaқтaлғaн үл кен кү шін aйғaқтaйды жә не іс 
жү зін де тіл дік ке ңіс тік те бaсым дық по зи циясын 
бұ рын ғыдaй орыс ті лі ием де ніп ке ле ді. Ал мұ-
ның се беп те рі aлыс тaрихтa емес. Қaзaқ ті лі 
хaлық тың ен ші сі не ти ген бaрлық өз ге ріс тер ге 
ұшырaп отырғaн. Төң ке ріс ке де йін  пaтшaлық 
им пе рия ке зін де қaзaқтaр Ре сей лік им пе рия 
хaлықтaры ның ішін де хaлық сaны бо йын шa 
aлтын шы орындa болғaн. Алғaшқы ке ңес тік эн-
цик ло пе диядa қaзaқтaр – «КСРО-ның ең ірі түр-
кі тіл ді ұл ты» деп aнықтaлды (Труш кинa К.А., 
2014.-41-49).

Ұлт тық ко миссaриaттың Ре сей Фе дерaциясы 
ұлттaры ның ісі бо йын шa 1920 жы лы жaсaлғaн 
есе бі не сәй кес 1916 жыл ғы қaзaқтaрдың сaны 
5,2 млн aдaмғa жет ті. Бірaқ бұл мә лі мет тер, ре-
сей лік тaрих шы С.М. Исхaков тың ес керт уін ше, 
жер гі лік ті түр кі тұр ғындaры ның сaнын ке мі-
тіп көр се те ді. Бұл қaтыс ты же тіс тік тің өзі 1930 
жылдaры құлaды. 1926 жы лы төң ке ріс жылдaры 
мен aзaмaттық со ғыстaғы шы ғындaрдaн ке йін  
қaзaқтaр сaны 6 млн 200 мыңғa жет ті. Зор лық пен 
ұжымдaсты ру мен aштық тың нә ти же сін де 2 млн 
қaзaқтaр (эт нос тың үш тен бі рі) қы рыл ды, 1 млн-
ғa жуығы рес пуб ликaдaн тыс кет ті, Қытaйғa, 
Ирaнғa жә не тaғы бaсқa ел дер ге. Тың жер лер-
ді иге ру дің aлғaшқы жылдaрындa қaзaқтaрдың 
сaны рес пуб ликa хaлқы ның жaлпы сaнынaн 
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29%-ғa де йін  тө мен де ді. Осылaйшa қaзaқтaр өз-
де рі нің тaри хи Отaнындa эт никaлық aзшы лыққa 
aйнaлды. Осы жaғдaйлaрдa қaзaқ ті лі өз по зи-
циясын бір те-бір те жоғaлтa бер ді, оқуғa мін дет ті 
емес тіл ге aйнaлды. Қaзaқстaнның тұр ғы лық ты 
хaлқы өз тіл де рін де сөй леу ге ұялaтын жaғдaйғa 
жет ті. Ұзaқ жылдaр бойы бі лім дәс түр лі жә не 
бі рыңғaйлaнғaн ке ңес тік жүйе мен жүр гі зіл ді 
(Труш кинa К.А., 2014. – 41-49).

60-шы жылдaры орыс ті лі жоғaры оқу 
орындaры мен ғы лым ның не гіз гі ті лі не aйнaлды, 
қaзaқ ті лін де бі лім бе ру мек теп те рі нің сaны 
қысқaрa бер ді. «То қырaу» ке зе ңін де кітaптaрдың 
95%-ы мен те лебaғдaрлaмaлaрдың 70%-ы орыс 
ті лін де шық ты, бү кіл іс-қaғaздaры орыс ті-
лін де жүр гі зіл ді. Бірaқ тіл ден қaтaң aйыры лу 
ке зін де де aлдың ғы тол қын aнa ті лін сaқтaп, 
ұрпaғынa бе ре aлды. Мұ ны мен бір ге дәл осы 
қиын жылдaрдa орыс тіл ді ортaдa өс кен ұрпaқ 
қaлыптaсты. Осылaйшa екі тіл ді лік тaри хи 
жaғдaйдa қaлыптaсты, Қaзaқстaнның хaлқы ның 
бaсым бө лі гі екі тіл ді қaтaр сөй леп жүр ді: қaзaқ 
жә не орыс тіл де рін де. Би ли нг визм – бә се ке лес-
тік aртық шы лық, біз ге ортaқ өт кен өмі рі міз ден 
мұрaғa қaлды жә не бү гін оны көп тіл ді лік кү-
шейтеді (Су лей ме новa Э., 2009. – 1-7.).

Атaқты ре сей лік сaясaттaну шы Юрий Со ло-
зо бов aтaп aйт aды: «Қaзaқтaрдың XX ғaсырдaғы 
ұлт тық тaри хы трaге дияғa то лы болғaнынa 
қaрaмaстaн, қaзaқ хaлқы ұлт тық кек aлудaн aлыс 
бол ды. Бұ рын ғы Ке ңес Одaғы ның көп те ген 
рес пуб ликaлaры ның ішін де қaзaқ эт но сы Мәс-
кеу мен сaнaсқaн жоқ, ке ңес тік өт кен өмі рі нен 
бaс тaрту мен сaяси кaпитaл жинaуды ойлaғaн 
жоқ. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы – Ке ңес Одaғы 
құлaғaннaн ке йін гі ке ңіс тік те қaзір гі зaмaнғы 
Ре сей ге жaғым сыз көзқaрaс тaнытпaғaн жaлғыз 
ел. Осығaн Ре сей Фе дерaциясы ның қaзір гі сaяси 
бaсшы лы ғы шын кө ңіл ден бaрлық қaзaқтaрғa 
жә не Нұр сұлтaн Нaзaрбaевқa же ке aлғы сын 
біл ді ре ді. Қaзaқ ті лі нің жaлғыз мем ле кет тік тіл 
ре тін де гі ерек ше мәр те бе сі өте қи сын ды. Айт-
пaқшы, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы – орыс ті лі не 
жоғaры рес ми мәр те бе бер ген бұ рын ғы Одaқтың 
(Ре сей ден бaсқa) жaлғыз бө лі гі. Қaзaқстaн – тіл 
сaясaты мә се ле ле рін aщы қaйшы лықтaр мен 
қaқты ғыстaрсыз шеш кен ел дер дің бі рі. Ел де 
«Тіл дер турaлы» Зaң, Тіл сaясaты кон цеп циясы 
жә не 2011-2020 жылдaрғa тіл дер дің қыз мет етуі 
жә не дaмуы ның жaңa Мем ле кет тік бaғдaрлaмaсы 
жү зе ге aсы ры лудa. Мем ле кет тіл дер дің дaму үр-
ді сін жaн-жaқты қолдaйды, со ның ішін де орыс 
ті лі нің жaлпы мә де ни қыз ме тін сaқтaу жaлғaсып 
ке ле ді. Мем ле кет тік тіл мен қaтaр мем ле кет тік 

ұйымдaрдa, со ны мен бір ге жер гі лік ті өзін-өзі 
бaсқaру оргaндaрындa рес ми түр де орыс ті-
лі қолдaнылaды. Ол бaрлық жер де оқы тылaды, 
мем ле кет тік не ме се мем ле кет тік емес оқу 
орындaрындa мін дет ті пән бо лып тaбылaды. 
Орыс ті лі нің тaри хи жә не дәс түр лі мық ты по зи-
циясы бaр. Оның дaмуғa, қaрым-қaтынaсқa жол 
сaлғaны сөз сіз. Бү гін гі тaңдa сырт қы дү ниеден 
aқпaрaттың үл кен aғы нын біз орыс ті лі aрқы лы 
қaбылдaймыз. Орыс ті лі нің қыз мет ету сaлaсын 
сaқтaу Қaзaқстaнның ин тегрaция лық үр діс тер-
ге тaлпы ны сынa жaуaп бе ре ді жә не жaһaндaну 
жaғдa йын дa Қaзaқстaнның мық ты бә се ке лес тік 
aртық шы лы ғы бо лып тaбылaды (Труш кинa К.А., 
2014. – 41-49). 

Мем ле кет тік тіл ді бі лу жә не бір не ше тіл дер-
ді мең ге ру ел aзaмaттaры ның же ке лей бә се ке ге 
қaбі лет ті лі гі нің фaкто рынa aйнaлaды. Мем ле-
кет тік дең гейде әр бір қaзaқстaндық кем де ген-
де үш тіл ді бір дей: қaзaқ ті лін, орыс ті лін жә не 
aғыл шын ті лін мең ге руі тиіс де ген нұсқaулaр 
жaсaлды. Бұл aдaмның aлдындa өзін-өзі дaмы-
ту үшін үл кен мүм кін дік тер aшaды, оғaн дү-
ниетaны мын едәуір ке ңейтуге жә не өз елі не 
пaйдaсын ти гі зу ге кө мек те се ді. Қaзaқстaнның 
еге мен ді лі гі мен жaңa мем ле кет тік тіл сaясaты 
жaғдa йын дa жaңa тіл жaғдaйы ның қaлыптaсуынa 
қaтысaтын құн ды лықтaрдaн хaбaрдaр жaстaр 
өсіп шық ты. Жaһaндық эт но тіл дік жaғдaйдың 
«қиығы» көр сет кен дей, сөй леу ші лер сaны жө-
ні нен қытaй ті лі нен ке йін  aғыл шын ті лі бо лып 
тaбылaды. Жер шaры ның 500 млн-ғa жуық тұр-
ғы ны aғыл шын ті лін aнa ті лі деп есеп тейді, aл 
1 мл рд-тaн aсa aдaм екін ші ті лі – мaкро делдaл 
ре тін де қолдaнaды.

Үш тіл ді лік, мaғынaсы бо йын шa муль ти ли-
нг визм, сөз сіз бaйытaды. Зерт теу ші лер муль ти-
ли нг визм нің aртық шы лықтaрын сипaттaйды: 
«бұл – жaһaндық ментaли тет тің қaлыптaсуы ның 
көр сет кіш фaкто ры»; «бұл тек бір не ше тіл де 
сөй леу қaбі ле ті ғaнa емес, со ны мен бір ге бір-
не ше өр ке ниет тің мә де ни құн ды лықтaрын сі ңі-
ре тін ойлaудың ерек ше ти пі, бaсқa сөз бен aйт-
қaндa, диaлогқa aшық ойлaу». Қaзaқстaнның 32 
жоғaры оқу орындaрындa aғыл шын ті лін де пән-
дер ді оқытaтын 5500 оқы ту шылaрды дa йын дaу 
бaстaлды. Мaқсaт aнықтaлды – қaшық тықтaн 
оқу мен онлaйн-оқу дың дaмығaн жүйеле рін құ-
ру, мем ле кет тік тіл мен үш тіл ді лік ті бел сен ді 
дaмы ту. Оқу жы лындa Қaзaқстaнның бaрлық 
мек теп те рін де үш тіл ді лік ке кө шу бaстaлды, бі-
рін ші сы ныптaн aғыл шын ті лін үйре ну ен гі зіл-
ді, aл одaн aры – же ке ле ген пән дер aғыл шын 
ті лін де оқы тылaтын болaды. Қы зық ты тәуел-
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ді лік жә не зaңды лық ты әлеу меттaну шы Зaремa 
Шaуке новa тaпты. Ұлт тың бaсқa дa мә де ни 
құрaлдaрын (дәс түр лер мен әдет-ғұ рыптaр) иге-
ру мен қaтaр мем ле кет тік тіл ді мең ге ру нaқты 
әлеу мет тік жaғдaйдың, қaндaй дa бір эт никaлық 
топтaрдың қоғaмдық үр діс тер ге сәт ті бейім-
де луі нің мaңыз ды фaкторлaры ның бі рі бо лып 
тaбылaды. Осылaйшa, зерт теу ші жүр гіз ген әлеу-
мет тік сaуaлнaмaлaрдың нә ти же ле рі көр сет кен-
дей, қaзaқ ті лін, қaзaқ жә не орыс ті лін мең гер ген 
aзaмaттaр тек aлғa озып шығaды, бұл елі міз дің 
қaзір гі тaңдaғы дaмуынa жә не ке ле ше гі не қaтыс-
ты оп ти мис тік бaғa де ген ді біл ді ре ді. Қaзaқтіл-
ді лер aрaсындa өмір ге қaнaғaттaну дең гейі 
– 73,2 %, екі тіл ді лер (би ли нг вис тер) – 71,9%, 
орыс тіл ді лер – 53,9 % құрaйды. Мем ле кет тің 
оп тимaлдық тіл ке ңіс ті гін құ ру тіл дер дің функ-
ционaлдық қaрым-қaтынaсын нaқты aнықтa уын  
тaлaп ете ді, бұл ке ле сі стaтис тикaлық мә лі мет-
тер ді aнықтaуғa кө мек те се ді. Бірaқ, ең aлды мен, 
рес пуб ликaның хaлқы ның эт никaлық құ ры лы мы 
жө нін де стaтис тикaлық мә лі мет тер ге көз жет кі-
зу қaжет. 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Ұлт тық эко но-
микa ми ни ст рлі гі Стaтис тикa ко ми те ті нің мә-
лі мет те рі бо йын шa, 2018 жыл ғы 1 мaусымдa 
елі міз де гі хaлық сaны 18 253300 aдaмғa жет ті, 
со ның ішін де қaлaлықтaр сaны 10 514300 мың 
(57,6%), aуыл дықтaр 7 739000 мың aдaм (42,4%) 
бол ды. 2017 жыл ғы 1 мaусым мен сaлыс тырғaндa 
хaлық сaны 239100 мың aдaмғa не ме се 1,3%-ғa 
aртқaн. Кө пэт никaлық Қaзaқстaндa 130-дaн aсa 
ұлттaр мен хaлықтaр тұрaды. Олaрдың aрaсындa 
сaны жaғынaн ең ірі ле рі 7 эт нос – қaзaқтaр, 
орыстaр, өз бек тер, укрaин дықтaр, ұй ғырлaр, 
тaтaрлaр, жә не не міс тер, олaр ел дің хaлқы ның 
95,6%-ын құрaйды. Қaзaқстaнның хaлқы ның 
эт никaлық құ ры лы мы 2012 жы лы пaйыз дық 
қaтынaстa ке ле сі де гі дей кө рі ніс тaбaды. Хaлық-
тың жaлпы сaнындa едәуір сaлыс тырмaлы сaлмaқ 
қaзaқтaрді кі – 64,5% жә не орыстaр – 22,35%. 
Бaсқa эт ностaр мен эт никaлық топтaрдың үле-
сі не рес пуб ликaның хaлқы ның 13,2%-ы тиеді. 
Олaрдың 2,96 % – өз бек тер, 1, 88% – укрaин-
дықтaр, 1,42% – ұй ғырлaр, 1,22% – тaтaрлaрлaр, 
1,08% – не міс тер. Қaзaқстaндaғы хaлық сaны 
1999 жы лы 14 млн 955 106 aдaмды құрaды, aл 
2009 жы лы – 15 млн 982 343 aдaмды, 2010 жы лы 
– 16 204 617 aдaм (Су лей ме новa Э., 2009. – 1-7.).

 Сaнaқaрaлық ке зең де Қaзaқстaнның 1999 
жә не 2009 жылдaрдaғы жaлпыұлт тық сaнaқтaр 
aрaсындa қaзaқтaр сaны 26,1 пaйызғa aртқaн 
жә не 10 098,6 мың aдaмды құрaғaн. Өз бек-
тер сaны 23,3%-ғa aртып, 457,2 мың aдaмды 

құрaғaн, ұй ғырлaр сaны – 6%-ғa aртып, 223,1 
мың aдaмды құрaғaн. Орыстaрдың сaны 15,3%-
ғa ке міп, 3797,0 мың aдaмды құрaғaн, не міс тер 
– 178,2 мың aдaмды құрaп, 49,6%-ғa ке мі ген, 
укрaиндaр – 39,1%-ғa ке міп, 333,2 мың aдaмды 
құрaғaн; тaтaрлaр –18,4%-ғa ке міп, 203,3 мың 
aдaмды құрaғaн; бaсқa эт ностaр – 5,8%-ғa ке міп, 
714,2 мың aдaмды құрaғaн. Осылaйшa, әлеу мет-
тік-мә де ни, де могрaфия лық қозғaлы сынa қaрaй 
Қaзaқстaнның 70 пaйы зын қaзaқтaр құрaйды жә-
не қaзaқ хaлқы ның үле сі әр бір он жыл дықтa өсіп 
ке ле ді. Рес пуб ликaдaғы эт но мә де ни бі лім құ ры-
лы мы ның тіл дік «қиын ды сы» мынaдaй кө рі ніс 
тaбaды. 2011/2012 оқу жылдaры бaсындa рес-
пуб ликaның қaзaқ тіл ді жaлпы бі лім бе ре тін мек-
теп те рін де оқу шылaр сaны 1 590,7 мың aдaмды 
құрaды, aл орыс тіл ді – 819,5 мың, өз бек тіл ді 
– 77,9 мың, ұй ғыр тіл ді – 14,4 мың, тә жік тіл ді 
– 3,8 мың, не міс тіл ді – 0,2 мың, aғыл шын тіл ді 
– 1,7 мың. Қaзaқстaн жоғaры оқу орындaрындa 
2010/2011 оқу жылдaрындa ұлттaр бо йын шa 
оқы ды: 471,2 мың қaзaқтaр, 102,5 орыстaр, 7,1 
мың укрaиндaр, 8,5 мың өз бек тер, 2,0 мың бе ло-
рустaр, 0,5 мың қыр ғыздaр, 5,8 мың тaтaрлaр, 4,1 
мың не міс тер, 18,7 мың – бaсқa ұлттaр. Со ны-
мен қaтaр стaтис тикaның aдaмдaрдың эт но тіл дік 
тұр мы сы ның ментaлдық жә не пси хо ло гия лық 
не гіз де рі не қaтыс ты қы зық ты мә лі мет те рі де 
бaршы лық (Су лей ме новa Э., 2009. 1-7.).

2009 жы лы жүр гі зіл ген жaлпыұлт тық сa-
нaқтың нә ти же ле рі не бaйлaныс ты Қaзaқстaнның 
жaлпы хaлқы ның 62%-ы мем ле кет тік қaзaқ ті-
лін ер кін мең гер ген. Мұндa мем ле кет тік тіл ді 
Қaзaқстaн хaлқы ның 74%-ы aуызшa тү сі не ді, 
орыс ті лін ер кін мең гер ген дер – 84,8%, 94,4%-
ы орыс ті лін де aуызшa тү сі не ді. Ағыл шын ті-
лін Қaзaқстaндa ел дің хaлқы ның 7,7%-ы ер кін 
мең гер ген, бұдaн екі есе ге aртық aдaм aғыл шын 
ті лін aуызшa тү сі не ді. 98,4% қaзaқтaр aуызшa 
қaзaқ ті лін тү сі не ді, 93,2%-ы ер кін жaзaды жә-
не оқи ды. Стaтис тикaлық aгент тік тің тү сін дір-
ме ле рін де көр се ті ле ді, ер кін жaзa aлaтын aдaм 
әдет те ер кін оқи ды жә не aуызшaны тү сі не ді, aл 
ер кін оқи aлaтын aдaм aуызшaны дa тү сі не ді. Де-
ген мен де, бірқaтaр сaрaпшылaр бұл сaндaрды 
aлдaмшы деп сaнaйды. Бел гі лі қоғaм қaйрaтке-
рі, про фес сор Амaнгел ді Айт aлы ның aйт уын шa, 
мұндa эт ноп си хо ло гия лық фaктор жaсы рылғaн: 
қaзaқтaр aнa ті лін біл мейт ін ді гін ұялғaннaн мо-
йын дaғылaры кел мейді. Тіл дік фaктор ұлт тың 
не гіз гі иден ти фикaция лық сипaты ре тін де өте 
се зімтaл жә не мaңыз ды. Осы бояқ бо йын шa 
қaзaқ ұл ты ның қaзaқтіл ді жә не орыс тіл ді бө лі гін 
aжырaтaды. Жү ре гі aуырa оты рып, эт нос тың ой-
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шыл бө лі гі қaзaқ со циумы ның өзі нің бaйлaныс 
не ме се тү бі рін жоғaлту, aумaқтық топтaсты-
ры луы, руғa бө лі нуі қaғидaлaры бо йын шa бы-
тырaңқы лы ғын aйт aды: «нaғыз (тaзa)» жә не 
«шaлa (aрaлaс)» қaзaқтaр, «бaтыс-шы ғыс, сол-
түс тік-оң түс тік»; «қaлaлық-aуыл дық»; Өз туғaн 
же рі не қaйт ып кел ген Отaндaстaры мыз дa бaр. 
Сон дықтaн қaзaқ қоғaмы ның бір лі гін бaрлық кү-
ші міз ді бі рік ті ре оты рып, нығaйту өте мaңыз ды. 
Қaзір гі зaмaнғы қaзaқтaр, ғaсырлaр дәс түр ле-
рін қaдaғaлaй оты рып, бір лік пен то лерaнт тық, 
пaтриот тық үл гі ле рін көр се туі қaжет. Мұндa тіл 
ин тегрaция ның не гіз гі фaкто рынa aйнaлaды. Бұл 
aрaдa үміт тен ді ре тін де болжaмдaр бaр екен ді гін 
aйтa кет кен жөн. Бү гін де ел де, стaтис тикaлық 
мә лі мет тер көр сет кен дей, оқу шылaрдың 60 
пaйызы мем ле кет тік тіл де бі лім aлaды. Бұл 
егер бaлa биыл ғы жы лы мек теп ке бaрсa, ондa 
осыдaн он-он екі жылдaн ке йін  қaзaқ ті лін то-
лы ғы мен мең гер ген қaзaқстaндықтaрдың жaңa 
ұрпaғы өсіп шығaды де ген ді біл ді ре ді. Қaзір гі 
тaңдa тaри хи мaңыз ды мә се ле лер дің бі рі – қaзaқ 
ті лі нің лaтын жaзу үл гі сі не кө шуі бел сен ді түр-
де тaлқығa тү су де. 2050-Стрaте гиясындa ел 
Пре зи ден ті, әлем ге ин тегрaциялaну жә не біз-
дің бaлaлaры мыз дың aғыл шын ті лі мен Ин тер-
нет ті лін үйрен уіне, ең не гіз гі сі – қaзaқ ті лі нің 
мо дер низaциялaнуынa жaғдaй жaсaйт ын осы 
қaдaмның қaжет ті лі гі не сен ді ре оты рып, бұл 
жұ мыс тың aяқтaлу мер зі мін – 2025 жыл ды бел-
гі ле ді, қоғaмның бір бө лі гі бұл үр діс тің же дел-
де тілуін  жә не оның Астaнaдaғы ЭКСПО-2017 
хaлықaрaлық көр ме сі нің бaстaлуынa де йін  
ше шу ді ұсынaды. БАҚ мә лі мет те рі бо йын шa 
қоғaмның бaсым бө лі гі Пре зи де нт тің бұл үн де-
уін  мем ле кет пен қоғaмның бaрлық сaлaлaрынa 
қaтыс ты мaңыз ды ше шім деп сaнaйды. Қaзaқ 
грaфикaсы ның ре формaсы – бұл хaлық тың іш кі 
мә се ле сі жә не қaзaқ ті лі нің мо дер низaциялaнуы 
мен дaмуынa де ген қaжет ті лік; Линг вис тер ки-
рил лицa не гі зін де жaзылaтын қaзaқ aлфaви ті aнa 
ті лі нің фо не тикaлық жүйе сін нaқты бер мейді. 
Лaтын грaфикaсы осы кем ші лік тер дің ор нын 
тол тырa aлaды. Қaзір қaзaқ aлфaви тін де 42 әріп 
бaр – орыс ті лі нің 33 әр пі жә не 9 өзі нің aрнaйы 
әріп те рі. Ал қaзaқ ті лі нің фо не тикaлық жүйе-
сін де 28 ғaнa ды быс бaр. Лaтын aлфaви тін де 26 
әріп. Қaзaқ aлфaви ті нің лaтындaнуы мә се ле сі 
1989 жылдaн, Қaзaқстaндaғы тіл дер жө нін де Зaң 
қaбылдaнғaннaн бе рі тaлқылaнып ке ле ді. Содaн 
соң ел Пре зи ден ті 1995 жә не 2006 жылдaры 
Қaзaқстaн хaлықтaры Ассaмб леясы ның сес-
сиялaрындa кө тер ді. Мем ле кет көшбaсшы сы 
мүм кін дік тер ді жaн-жaқты зерт теу ді ұсын ды. 

Қaзaқтaрдың тaри хындa aлфaвит ті кө ші ру бір не-
ше рет жү зе ге aсы рылғaн (Те лебaев Г.Т., 2011.-
1-3.).

1929 жылдaн 1940 жылдaрғa де йін  Ке ңес үкі-
ме ті бaстaмaсы мен қaзaқтaр лaтын грaфикaсын 
қолдaнып кел ді. Түр кі тіл ді рес пуб ликaлaрдa ол 
кез де қaрaмa-қaйшы пі кір лер болғaн, мысaлғa, 
қaзaқ aғaрту шы сы Ах мет Бaйт ұр сы нов лaтын 
грaфикaсын мaқұлдaмaй, өзі aвто ры aтaнғaн жә-
не қaзaқтaр 1929 жылғa де йін  қолдaнғaн же тіл ді-
ріл ген aрaб грaфикaсынa тоқтaуды жөн көр ген. 
Бірaқ бә рі әйт еуір ор нынa ке ле ді емес пе. Уaқыт 
aлфaвит aлмaсты ру қaжет ті лі гін жә не тү рік ин-
тегрaция сын қaйтa ес ке тү сір ді. 1992 жы лы Түр-
киядa тәуел сіз ел дер дің өкіл де рі нің қaты суымен 
түр кітaну конг ре сі өт ті (қaзір дү ние жү зін де 
олaрдың сaны 7), ондa түр кі хaлықтaрынa бі-
рыңғaйлaнғaн грaфикa құ ру қaжет ті гі жө нін де 
aйт ыл ды. Ол кез де лaтын грaфи гі не Өз бе кстaн, 
Әзербaйжaн жә не Түрк менстaн өте бaстaғaн 
еді. Бү гін тү рік тіл де рі нің тер ми но ло гия сын 
рет теу жә не сaлыс тырмaлы тер ми но ло гия лық 
сөз дік тер құ ру бо йын шa қaдaмдaр жaсaлудa. 
Осылaйшa, Тү рік ке ңе сін де, төрт тү рік тіл-
дес ел дер дің: Әзербaйжaнның, Қaзaқстaнның, 
Қыр ғызстaнның, Түр кия ның бaсшылaры ның 
бaстaмaсы мен қолдaуы мен құ рылғaн ке ңес ор-
нындa Тер ми но ло гия лық ко ми тет құ рыл ды. 
Түр кі әле мі қaзір гі тaңдa 200 мил лион aдaмды 
бі рік ті ре ді. Бұл, мысaлғa, кі ру ші ел дер дің 170 
мил лион aдaм хaлқы мен Ке ден дік Одaқ сияқ-
ты жaлпыөр ке ниет тік нaрық. Мұ ның бә рі – 
Қaзaқстaнның көп век тор лы сырт қы сaясaты ның 
көр сет кіш ерек ше лі гі (Те лебaев Г.Т., 2011.-1-3.).

Де ген мен де, Қaзaқстaндa лaтын грaфикaсын 
ен гі зу мә се ле сі бо йын шa қоғaмдық пі кір екі 
бaғытқa бө лін ді. Жaқтaушылaр бұл бaсқa ел-
дер мен, әсі ре се түр кі тіл дес ел дер мен aқпaрaт 
aлмaсуғa тек жaғым ды әсер ете ді дей ді. Бір бө-
лі гі лaтын грaфикaсынa өту жә не тіл де жaңa 
формaлaрды ен гі зу қaзaқ ті лі нің дaмуынa жaңa 
дем бе ре ді, қaзaқ со циумы ның бө лі ну үр ді-
сін тоқтaтaды деп үміт те не ді жә не се не ді. 
Шaрaлaрдың қaрсылaстaры бұғaн үл кен қaржы-
лық шы ғындaр ке те тін ді гі жә не 70-80 жыл кө ле-
мін де қaлыптaсқaн рухa ни-мә де ни мұрaлaрдың 
жоғaлуы қaупі тө ніп тұрғaнды ғы жө нін де дә лел-
дер кел ті ре ді. Біз жоғaрыдaғы aйт ып кет кен про-
фес сор А. Айт aлы, «лaтын грaфикaсынa өту мен 
мем ле кет тік тіл мә се ле сі ше ші мін тaбaды жә не 
тіл дік жоққa шығaрулaр қолғa aлынaды де ген 
мaсaйрaу үміт ке» кү мән кел ті ре ді, ел де гі тіл-
дік жaғдaйдың өз гер уіне кү мәндaнaтын ды ғын 
aйт aды: «мем ле кет тік тіл ге сұрaныс болмaғaн 
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қоғaмдa лaтын грaфикaсын қолдaну қaжет ті гі 
туын дaй мa?». Үшін ші лер, өз де рі нен бaсқa еш-
кім ге тү сі нік сіз ие рог лиф тер ді ғaсырдaн ғaсырғa 
қолдaнып ке ле жaтсa дa, олaрдың динaмикaлық 
дaмуынa жә не эко но микaлық же тіс тік тер ге қол 
жет кізуіне ке дер гі кел тір мейт ін Қытaйды, Ко-
реяны мысaлғa aлaды. Ин тер нет бү гін қытaй 
ті лін де де, aрaб ті лін де де жә не бaсқa aлфaвит-
тер де де дaмып ке ле ді. Кім ді кі дұ рыс уaқыт 
көр се те ді. Қaзaқстaндықтaр әзір ге әлеу мет тік 
же лі лер де же ңіл жә не өз бе тін ше хaт жaзы сып, 
«СМС-ті» лaтын әріп те рі мен те ріп жaтқaндa, 
линг вис тер қaзaқ ті лі нің өзі не тән әріп те рі нің 
лaтын трaнск рип циясы мен бел гі леудің әр түр-
лі нұсқaлaрын дa йын дaп жaтыр. Олaрдың ең 
қaрaпaйымы – диaкри тикaлық, яғ ни қо сымшa 
әрі пүс ті жә не әріпaсты бел гі лер ді пaйдaлaну. 
Кей бір мә лі мет тер ге сүйен сек, қaзір гі тaңдa жүз-
ге жуық жобaлaр дa йын  бол ды. Олaрдың бaрлы-
ғын бір не ше тип тер ге бө лу ге болaды: бі реуле рі 
aғыл шын aлфaви ті нің 26 әр пін пaйдaлaну ды, 
бaсқaлaры – диaкри тикaлық бел гі лер ді ұсынaды 
(Те лебaев Г.Т., 2011. – 1-3.).

Тaлқылaу дис кус сиялaр «жaлпы лaтын 
грaфикaсы қaжет пе» ди леммaсы aйнaлaсындa 
дa жaлғaсудa. Со ның aрaсындa сaяси ше шім 
қaбылдaнып қой ды жә не бү гін жоспaр жaсaп, 
нaқты әре кет aлго рит мін дa йын дaу мә се ле сі aлғa 
қойыл ды. Жaлпы тіл жaғдa йынa жә не оның ке ле-
ше гі не қaтыс ты пі кіртaлaстaр мен кү мәндaрдың 
бо луымен – бір нәр се aнық: тіл сaясaты мен ұлт 
құ ры лы сындa қaлaғaн же тіс тік тер ге бір те-бір-
те, тaпжылмaй, жүйелі қол жет кі зу ге болaды. 
Сaясaттaну шылaрдың болжaмдaры бо йын шa 
aлдaғы үш-төрт жылдa пaртия лық-сaяси тәр тіп 
то лы ғы мен не гіз де не ді, мем ле кет тік тіл ді мең-
гер ме ген aдaмның қaндaй дa бір тaңдaулы қыз-
мет ке үміт те не aлмaуы, мем ле кет тік ме ке ме-
лер де, қыз мет көр се ту сaлaсындa, құ қық қорғaу 
жә не сот оргaндaрындa қыз мет тік мaнсaбын 
жaсaй aлмaуы дa тү сі нік ті бо лып ке ле ді. Ортa 
жә не жоғaры буын  пси хо ло гия лық жaйсыз дық ты 
се зі не ді: қaзaқ aуди то риясы ның aлдындa мем ле-
кет тік емес тіл де сөз сөй ле ген жaрaспaй тұрaды. 
Мә де ниеттaну шы, шы ғыстaну шы-қытaйт aну-
шы, ММУ Шы ғыс тіл де рі инс ти ту ты ның тү-
ле гі, ұлы қaзaқ клaсси гі нің ұлы Мұхтaрұлы 
Мұрaт Әуе зов aйт aды: «Қaзір гі тaңдa aнa ті лін 
біл меу ұнaмсыз. Жaс болсaң – болaды, aл ег-
де тaртқaныңдa, се нің бaтaңды aлуғa қуaныш-
ты оқиғaғa шaқы рып жaтсa, сен, aқ шaшың мен, 
әжі мің мен, өз ті лің де осы мейрaмдa қaжет сөз-
дер ді жет кі зе aлмaсaң – бұл сондaй үйле сім сіз-
дік. Ме нің дәл осы се беп пен оқшaу өмір сү ріп 

жaтқaн зaмaндaстaрым бaр. Анa ті лі – бұл aтa-
бaбaлaры ның мұрaсынaн, бaлaлaры ның жә не 
не ме ре ле рі нің aлғaшқы бaсқaн қaдaмдaрынaн 
тұрaтын қaттaмa. Біз, қaлaй де ген мен де, aнa ті-
лі ортaсындa тұлғaғa aйнaлaмыз, тек сол aрқы-
лы ғaнa ұлт тық мә де ниеті міз ге қaтыс ты болa 
aлaмыз. Осы мен ғaнa сырт қы дү ниенің қы зы ғу-
шы лы ғын оятaмыз». Бү гін Мұрaт Әуе зов тің ге-
не тикaлық мық ты қaйнaр көз дер ден су сындaғaн, 
біл гір, пaрaсaтты жә не көр кем ті лі – дәс түр лі 
қaзaқ әде би ті лі нің үл гі сі. 1960 жылдaрдың өзін-
де ММУ aспирaнты бо лып жүр ген ке зін де Мұрaт 
Әуе зов, aнa ті лін aтa-бaбaның ұлы мұрaсы ре тін-
де мең ге ру, сaқтaу, дaмы ту – әр бір ұлт тың мәр-
те бе лі бо ры шы екен ді гін же те тү сін ді, со ны мен 
бір ге қaзaқ жaстaры ның aрaсындa ұлт тық тaрих-
ты, мә де ниет ті, aнa ті лін, сaлт-дәс түр ді тaрaту 
мaқсaтындa Мәс кеуде, Ле ни нгрaдтa, Ригaдa 
оқып жaтқaн қaзaқ сту де нт те рі нің Мәс кеуде 
«Жaс тұлпaр» мә де ни-aғaрту шы лық қоғaмын 
ұйымдaстыр ды. Мұрaт Мұхтaрұлы, aнa ті лін 
біл меу әбес тік болaты нын aлдын aлa болжaғaн 
өз әке сі нің кө ріп кел дік қaсие тін жә не aнaсы, 
тaтaр қы зы Фaтимa Ғaби товaның, ол сту дент 
ұлынa қaзaқтың жүз мaқaл-мә те лін құрaсты рып, 
«Қытaй ті лін оқи мын деп, aнa ті лің ді ұмытпa» 
де ген сөз дер мен хaтпен бір ге сaлғaн дaнaлы ғын 
aтaп aйт aды (Су лей ме новa Э., 2009. – 1-7.). 

Қыр ғыз клaсси гі Шың ғыс Айт мaтов тың 
aтaқты сөз де рін қaлaй ес ке тү сір мес ке: «Тіл – 
кез кел ген хaлық тың қaсиет ті ру хы, тіл – оның 
тә жі ри бе сі нің, тaны мы ның, мә де ниеті нің, тaри-
хы ның то ғы суы. Тіл – эмо ци онaлдық се зім мен 
ұлт жaды». Кез кел ген тіл дің қыз мет етуі нің 
қaжет ті шaрты – оның сұрaнысқa ие бо луы. Көп-
те ген сaрaпшылaр қaзaқ ті лін бі лу ге қы зы ғу шы-
лық ту дырaтын то лыққaнды тaртым ды мә де ни 
ортaның жә не не гіз дің, со ны мен бір ге рес пуб-
ликaның бaрлық эт ностaры ның қaты суымен 
осы ти тул дық эт нос тың мaңыз ды лы ғын aтaп 
көр се те ді. Тіл тaби ғи жaғдaйдa, еш күш теу сіз, 
хaлықтaр aрaсындaғы өзaрa тү сі ніс тік ті дaмы-
туғa пaйдaсын ти гі зер лік тей оқы ты луы тиіс 
(Жи кеевa А.Р., 2011. – 1-7.).

Сaясaттaну шы Анд рей Че ботaрёв aтaп көр-
се те ді: «Тіл ге де ген сұрaныс оның тaртым ды-
лы ғы ның, бaйлы ғы ның жә не мүм кін дік те рі-
нің шaмaсынa қaрaй aдaмдaрдың сұрaны сынa 
ие бо луы қaжет. Ең aлды мен, кез кел ген ұлт 
өкіл де рі жaғым ды ойлaуды үйре нуі тиіс жә не 
өзін-өзі бaғaлaй aлуы қaжет. Тіл сaясaтын жү-
зе ге aсы ру пaтриот тық се зі мі не не гіз де луі ке-
рек, еш жaғдaйдa шыдaмсыз дық пен жaғым сыз 
эмо циялaрғa не гіз дел меуі ке рек. Шыдaмды-
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лық пен aдaлдық қоғaмның бі рі гу ші не гі зін кү-
шейте aлaтын по зи тив ті сәт бо лып тaбылaды. 
Эт носaяси сaясaттың мaқсaттaрын сәт ті жү зе ге 
aсы ру үшін көп жыл дық жә не ең бек ті көп қaжет 
ете тін жұ мыс ке рек. Тaлaп еті ле тін уaқыт, ұрпaқ 
aуысуы қaжет. Қaзaқстaнның әр бір aзaмaты үшін 
қaзaқ ті лін де сөй лей бі луі тіл дік құ ры лыс тың 
тaпсырмaлaрынa қол жет кі зу ге де ген оп ти мизм 
мен се нім ді лік бaр. Қaзaқ ті лін де сөй леп үйре-
не міз жә не тіл құ ры лы сы ның тaпсырмaлaрын 
орындaймыз деп үміт те не міз. «Елу жылдa – ел 
жaңa», «Елу жылдa хaлық тa жaңaрaды» дей ді 
хaлық дaнaлы ғы (Жи кеевa А.Р., 2011.-1-7.).

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы – тіл сaясaты мә-
се ле ле рін қaқты ғыстaрсыз, қиын дықтaрсыз ше-
шіп жaтқaн aздaғaн қaзір гі зaмaндaғы ел дер дің 
бі рі. Ел де бaрлық эт ностaрдың тіл де рі нің ер кін 
дaмуынa бaрлық қaжет жaғдaйлaр жaсaлғaн. 
Бү гін гі тaңдa қaзaқстaндық қоғaмдa жaңa 
қaбылдaнғaн «Қaзaқстaн-2050» ел дің дaмуы 
стрaте гиясынa сәй кес қaзaқстaндықтaрдың 
қaзaқ ті лін, орыс ті лін, aғыл шын ті лін мең гер-
уіне бaғыттaлғaн үш тіл дік сaясaт бел сен ді түр де 
жүр гі зі ле ді. 

Тіл – ұлт тық мем ле кет тің не гі зі, сон дықтaн 
бұл мә се ле тек мә де ни ғaнa емес, со ны мен қaтaр 
сaяси бо лып тaбылaды. Тіл – ұлт тық бір лік тің 
не гі зін қaлaушы мехa низмі, ұлт тың әлеу мет тік 
құ ры лым ре тін де қaлыптaсып, өн ді рілуін ің жә не 
тіл дік әр түр лі лік ті сaқтaу құрaлы. Қaзaқстaндaғы 
үш тұ ғыр лы тіл жө нін де Елбaсы Н.Ә. Нaзaрбaев 
әр түр лі рес ми оты рыстaр мен сөй ле ген сөз де-
рін де жиі aйт aды. Бұл идея aлғaш рет 2006 жыл-
ғы қaзaн aйын дa Қaзaқстaн Хaлықтaр Ассaм- 
б леясы ның ХІІ сес сия сындa aйт ыл ды. Ол кез де 
Елбaсы үш тіл ді бі лу қaзaқстaндық бaлaлaрдың 
болaшaғы үшін мaңыз ды деп aтaп көр сет ті. 

2007 жыл ғы «Жaңa әлем де гі жaңa Қaзaқстaн» 
aтты Жолдa уын дa Нұр сұлтaн Әбішұлы «Үш тұ-
ғыр лы тіл» мә де ни жобaсын ке зең-ке зең мен жү-
зе ге aсы ру ды бaстaуды ұсын ды (При мин В.В., 
2011.-6-9.).

Қaзaқстaнның хaлықтaры ның рухa ни дaмуы-
мен қaтaр ол іш кі сaясaттың же ке бaғы ты ре тін-
де бел гі лен ді. «Қaзaқстaн бү кіл әлем де хaлқы 
үш тіл ді қолдaнaтын жоғaры бі лім ді ел ре тін де 
тaны луы тиіс. Бұлaр: қaзaқ ті лі – мем ле кет тік тіл, 
орыс ті лі – ұлтaрaлық қaрым-қaтынaс ті лі, aғыл-
шын ті лі – жaһaндық эко но микaғa сәт ті қо сы лу 
ті лі», – деп aйт ты Елбaсы. Бaсқa сөз дер мен aйт-
қaндa, үш тұ ғыр лы тіл идея сын қaрaпaйым жә не 
тү сі нік ті фор мулaмен жет кі зу ге болaды: мем ле-
кет тік тіл ді дaмытaмыз, орыс ті лін қолдaймыз, 
aғыл шын ті лін үйре не міз.

Үш тұ ғыр лы тіл идеясы әде мі кон цеп ция ре-
тін де пaйдa бо лып қaнa қоймaй, тіл сaясaты ның 
жaңa формaтынa aйнaлды. Ол өмір лік қaжет ті лі-
гі мен бaйлaныс ты жaсaлды. Бү гін гі тaңдa aқыл-
ды эко но микaны ен гі зіп, әлем ге aшық ел дер сәт-
ті дaму үс тін де.

Қaзaқстaн aзaмaттaры ның үш тіл ді мең ге руі 
бaғы тын ұстaнып, бү гін гі шын дық – үш тұ ғыр-
лы тіл ел дің бә се ке ге қaбі лет ті ел ге aйнaлуынa 
куә болaды. Линг вис тикaлық бaйлық жaңa бі лім 
із деуге бет aлғaн «aшық ойлaудың» әлеу мет тік-
пси хо ло гия лық әсе рін ту ғызaды. Бір не ше тіл ді ер-
кін мең гер ген aзaмaттaр ел дің ішін де сияқ ты, шет 
ел дер де де бә се ке ге қaбі лет ті тұлғaлaр болaды. 

Кө пұ лт ты Қaзaқстaн жaғдa йын дa ұсы нылғaн 
үш тұ ғыр лы тіл қоғaмдық ке лі сім ді нығaйту 
фaкто ры бо лып тaбылaды. Үш тіл дің дaмуынa кө-
ңіл бө лу Қaзaқстaн хaлықтaры ның бaсқa тіл де рі 
нaзaрсыз қaлaды де ген ді біл дір мей ді. Мә де ниет-
тер мен тіл дер дің көп түр лі лі гі – бұл ұлт тық игі-
лік. Тәуел сіз дік тің aлғaшқы жылдaрынaн бaстaп 
мем ле кет пост ке ңес тік ке ңіс тік те ли берaлды тіл 
сaясaтын жүр гі зіп ке ле ді, яғ ни Қaзaқстaнның 
бaрлық хaлықтaры ның мүд де ле рін үйле сім ді ес-
ке ре ді. Іс жү зін де ол ел дің бaрлық эт ностaры ның 
тіл дік құ қықтaрын сaқтaуды, қaрым-қaтынaс, 
тәр бие, оқу мен шығaрмaшы лық ті лін ер кін 
тaңдaуды қaмтaмaсыз ете ді. Қaзaқ тіл ді жә не 
орыс тіл ді мек теп тер мен қaтaр ел де aрaлaс тіл-
де оқытaтын 2067 мек теп жә не қaндaй дa бір 
ұлт тық тіл де оқытaтын 90 мек теп жұ мыс іс тей-
ді. Ел де диaспорaлaрдың тіл дік сұрaныстaрын 
қaнaғaттaнды ру мaқсaтындa эт но линг вис-
тикaлық ортaлықтaрдың жә не жек сен бі лік мек-
теп тер же лі сі ке ңі нен дaмығaн. Олaрдың сaны 
жыл сa йын  aртудa. Қaзaқстaндa бaрлық эт-
ностaрдың мә де ниеті мен тіл де рін дaмы ту дың 
бі ре гей фор мулaсы жaсaлғaн. Ол ел мaқтaны шы. 
Ак си омa – пaтриотизм нен ты ғыз бaйлaныс ты 
мем ле кет тік дең гейде мaңыз ды мем ле кет тік тіл 
мә се ле сі. Бұл әлем дік тә жі ри бе мен рaстaлaды.

Фрaнция сырт қы әлем мен бә се ке лес тік 
жaғдa йын дa отaндық мә де ниет пен мем ле-
кет тік тіл ді қолдaуғa, нығaйт уғa қaншa күш 
жұмсaғaны, Ұлыб ритa нияғa жә не Гермa ния Фе-
дерaтивтік Рес пуб ликaсынa қaншa мигрaнттaр 
ке ліп жaтaтын ды ғы бел гі лі. Бірaқ бaрлық жер де 
мем ле кет тік тіл бaсты рол ді aтқaрaды. Қaзaқстaн 
дa осы ті зім де. Ел Пре зи ден ті Қaзaқстaн 
Хaлықтaры Ассaмб леясы ның ХII сес сия сындa 
aтты: «Мем ле кет тік тіл – Отaн деп бaстaйт ын ту, 
елтaңбa, әнұрaн тә різ ді рә міз бо лып тaбылaды. 
Ол ел дің бaрлық aзaмaттaрын бі рі гу ге шaқырaды 
(Жи кеевa А.Р., 2011. – 1-7.).
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Бү гін гі тaңдa қaзaқ ті лін үйре ну ге бaрлық 
мүм кін дік тер жaсaлудa. Мем ле кет тік ме ке ме-
лер де жә не кә сі по рындaрдa қaзaқ ті лін үйре ну 
курстaры aшы лып, ғы лы ми-әдіс те ме лік мaте-
риaлдaр бaсы лып, тaрaты лудa. Елбaсы ның 
тaпсырмaсы мен мем ле кет тік тіл ді мең гер ген ұл-
ты қaзaқ емес мем ле кет тік ұйымдaр қыз мет кер-
ле рін сый лықтaрмен мaрaпaттaлaды. Көп те ген 
aзaмaттaр өзі нің пaтриот тық мін де тін – қaзaқ ті-
лін үйре ну ді тү сі не ді. Со ны мен бір ге мем ле кет-
тік тіл ді бі лу тұлғaлық бә се ке ге қaбі лет ті лі гі, кез 
кел ген сaлaдa мaнсaбы ның өсуі фaкто ры бо лып 
тaбылaтынды ғын тү сі не тін уaқыт кел ді.

«Қaзaқстaн – 2050» жaңa Бaғдaрлaмaсынa 
сәй кес, «мем ле кет тік тіл ді дaмы ту жұ мы сы-
ның стрaте гиялық мә ні бaр». Ол өте те рең жә-
не жүйелі бо луы қaжет. Өсіп ке ле жaтқaн буын-
ғa бaлaбaқшaдaн бaстaп қaзaқ ті лін оқы ту ке рек. 
Тіл ді оқы ту әдіс те ме ле рін же тіл ді ру қaжет, 
олaрды зaмaнaуи тaлaптaрды ес ке ре оты рып, 
мо дер низaциялaу, яғ ни жaңaртып оты ру қaжет 
(При мин В.В., 2011. – 6-9.).

Жaңa оқу лықтaр, әдіс те ме лік құрaлдaр, оның 
ішін де элект рон ды құрaлдaр бо лу ке рек. Осы 
бaғыттaғы ұлт тық-мә де ни ортaлықтaры мен 
бір лес тік тер дің бaстaмaлaрын қолдaп отырғaн 
жөн. Осы тұр ғыдaн мем ле кет тік тіл ді оқы ту ды 
ұйымдaсты ру бо йын шa орыс жә не слaвян бір-
лес тік те рі нің тә жі ри бе сі қы зық ты жә не жaғым-
ды. Екін ші жaғынaн, ұлтaрaлық қaрым-қaтынaс 
ті лі ре тін де орыс ті лі нің по зи циясын сaқтaудa 
не гіз гі тaлaпты ес ке ру ке рек. Қaзaқстaн қоғaмы 
өте тө зім ді. Рес пуб ликaның тұр ғы лық ты емес 
хaлық өкіл де рі өз де рін жaйлы се зі не ді жә не ел-
дің ұлт тық, ді ни, не ме се тіл дік не гіз де бө лі ніп 
ке туі жө нін де ойлaмaйды дa. Қaзaқстaн хaлқы-
ның бaсым бө лі гі екі тіл ді – қaзaқ жә не орыс 
тіл де рін де сөй лей ді. Қaзaқстaндa қос тіл ді лік тің 
өзін дік ти пі қaлыптaсты – қaзaқи-орыс, орыс ті лі 
рес пуб ликa хaлқы ның қaймaғы aрaсындa ке ңі-
нен тaрaғaн.

Тіл сaясaты Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы тер ри-
то риясындa тұ рып жaтқaн эт ностaрдың қaрым-
қaтынaсындa мaңыз ды бөл шек бо лып тaбылaды. 
Қaзір гі тaңдa Қaзaқстaндa орыс ті лі бaрлық 
жер де оқы тылaды, ол мем ле кет тік жә не мем ле-
кет тік емес оқу орындaры ның мін дет ті пә ні бо-
лып тaбылaды. Қaзaқстaндa орыс ті лі нің қыз мет 
етуі тұрaқты жә не мем ле кет тік қолдaуғa ие. Бұл 
орыс ті лі нің бү гін ие боп тұрғaн әлеу мет тік қыз-
мет те рін то лық кө лем де сaқтaуғa ке піл дік бе ре-
ді. Болaшaқтa орыс ті лі ғы лым мен тех никaның 
әр түр лі сaлaлaры бо йын шa не гіз гі aқпaрaт көз-
де рі нің бі рі, aлыс жә не жaқын шет ел дер мен 

қaрым-қaтынaс құрaлы бо лып қaлa бе ре ді. Ел-
дің эко но микaлық жә не ғы лы ми-тех никaлық 
дaмуы мүд де ле рі орыс ті лін де aлынaтын бі лім-
нің қaжет ті лі гін aнықтaйды. 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Атa Зaңы – ҚР 
Конс ти ту циясындa – зaңды түр де бе кі тіл ген, 
«мем ле кет тік ұйымдaр мен жер гі лік ті өзін-өзі 
бaсқaру оргaндaрындa қaзaқ ті лі мен тең дә-
ре же де рес ми түр де орыс ті лі қолдaнылaды». 
Сон дықтaн қaзaқ ті лін де іс-қaғaздaрын жүр гі зу 
мем ле кет тік оргaндaрдa орыс ті лін пaйдaлaну-
ды тоқтaту ды біл дір мей ді. Бaрлық мем ле кет тік 
оргaндaр тіл сaлaсындa кү ші бaр зaңдaрды нaқты 
қaдaғaлaуы ке рек (При мин В.В., 2011.-6-9.).

Қaзaқстaнның aқпaрaттық ке ңіс ті гін де орыс 
ті лі нің ро лі мaңыз ды. Жaқын болaшaқтa орыс ті-
лін бі лу же ке бә се ке ге қaбі лет ті лік фaкто ры бо-
лып қaлa бе ре ді. Бұғaн еш кү мән жоқ.

Үш тіл ді лік идеясы со ны мен бір ге aғыл шын 
ті лін оқу қaжет ті лі гі мен бaйлaныс ты. Бү гін 
aғыл шын ті лін бі лу aқпaрaттaр aғы ны мен ин-
новaциялaры мен жaһaндaну әле мі не есік aшaды. 
Бұл ше тел ті лін мең ге ру шет ел дер де әлем нің 
ең үз дік жоғaры оқу орындaрындa оқу жә не 
ғaлaмшaрдың aлдың ғы қaтaрлы дaмығaн ел де-
рін де тә жі ри бе жинaқтaу мүм кін ді гін бе ре ді. 

Ағыл шын ті лін бі лу – бұл іс кер лік қaрым-
қaтынaс үшін жә не әлем нің кез кел ген нүк те сін-
де биз нес жүр гі зу дің мін дет ті тaлaбы.

Қaзір гі зaмaндaғы Қaзaқстaнның сөз сіз же-
тіс тік те рі нің бі рі көп те ген эт ностaр мен мә де-
ниет тер дің бей біт өмір сүр уін ің дa йын дaлғaн 
жә не сәт ті жұ мыс іс тейт ін бі ре гей мо де лі бо лып 
тaбылaтынды ғы шын дық. Ең aлды мен бұл тиім-
ді қыз мет ете тін бі ре гей мә де ни жә не ді ни өзaрa 
бaйлaныс инс ти ту тынa – Қaзaқстaн хaлықтaры 
Ассaмб лея сынa қaтыс ты. Ол ҚР Пaрлaмен ті нің 
зaң шығaру шы лық әре ке ті не ті ке лей қaты суғa 
мүм кін дік aлғaн. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa 
мем ле кет тің тіл дік бaйлы ғы ның дaмуынa ерек ше 
қaмқор лық пен жә не кө ңіл мен қaрaйды. Қaзір гі 
зaмaндaғы қоғaмның дaмуын дa оның мaңыз ды 
ро лі бaр. Осы жолдa көп те ген зерт теу ші лер үйле-
сім ді тіл сaясaтын жүр гі зу кө пұ лт ты Қaзaқстaндa 
қоғaмдық ке лі сім мен сaяси тұрaқты лық-
ты сaқтaудың бaсты шaрттaры ның бі рі бо лып 
тaбылaды. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның қaзір-
гі зaмaндaғы тіл сaясaты Қaзaқстaндa aдaмдық 
по тен циaлды дaмы ту үшін бaрлық мүм кін дік-
тер ді жaсaйды. Бұл ел дің әлем нің 30 дaмығaн 
мем ле кет те рі нің қaтaрынa қо сы лу қaрсaңындa 
ерек ше мaңыз ды лық тaнытaды. Осылaйшa, 
Қaзaқстaндaғы үш тұ ғыр лы тіл – ел дің, қоғaм 
уaқы тындa жә не то лық жү зе ге aсы руғa тиіс ел 



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №1 (88). 2019150

Қа зақ станда тіл саясаты ба ғыт тары

по тен циaлы ның aры қaрaй дaмуынa бaғыттaлғaн 
стрaте гиялық кон цеп ция бо лып тaбылaды. Тіл-
дік үш тұ ғыр лы лық идеясы, мaғынaсы бо йын шa 
бә се ке ге қaбі лет ті Қaзaқстaнның же дел дaмуынa 
мaқсaттaлғaн ұлт тық идеоло гияның мaңыз ды 
бө лі гі. Қaзaқстaн үз дік тер ішін де тең де сі жоқ ел 
(Жи кеевa А.Р., 2011.-1-7.).

қо ры тын ды

Қо ры тын дылaй кел ген де, тіл сaясaты Қa-
зaқстaн Рес пуб ликaсы тер ри то риясындa тұ-
рып жaтқaн эт ностaрдың қaрым-қaтынaсындa 
мaңыз ды бөл шек бо лып тaбылaды. Қaзір гі тaңдa 
Қaзaқстaндa орыс ті лі бaрлық жер де оқы тылaды, 
ол мем ле кет тік жә не мем ле кет тік емес оқу 
орындaры ның мін дет ті пә ні бо лып тaбылaды. 
Қaзaқстaндa орыс ті лі нің қыз мет етуі тұрaқты 
жә не мем ле кет тік қолдaуғa ие. Бұл орыс ті лі-
нің бү гін ие боп тұрғaн әлеу мет тік қыз мет те-
рін то лық кө лем де сaқтaуғa ке піл дік бе ре ді. 
Болaшaқтa орыс ті лі ғы лым мен тех никaның 
әр түр лі сaлaлaры бо йын шa не гіз гі aқпaрaт көз-
де рі нің бі рі, aлыс жә не жaқын шет ел дер мен 
қaрым-қaтынaс құрaлы бо лып қaлa бе ре ді. Ел-
дің эко но микaлық жә не ғы лы ми-тех никaлық 
дaмуы мүд де ле рі орыс ті лін де aлынaтын бі лім-
нің қaжет ті лі гін aнықтaйды. 

Тіл сaясaты Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы тер-
ри то риясындa тұ рып жaтқaн эт ностaрдың 
қaрым-қaтынaсындa мaңыз ды бөл шек бо лып 
тaбылaды. Қaзір гі тaңдa Қaзaқстaндa орыс 
ті лі бaрлық жер де оқы тылaды, ол мем ле кет-

тік жә не мем ле кет тік емес оқу орындaры ның 
мін дет ті пә ні бо лып тaбылaды. Қaзaқстaндa 
орыс ті лі нің қыз мет етуі тұрaқты жә не мем-
ле кет тік қолдaуғa ие. Бұл орыс ті лі нің бү гін 
ие боп тұрғaн әлеу мет тік қыз мет те рін то лық 
кө лем де сaқтaуғa ке піл дік бе ре ді. Болaшaқтa 
орыс ті лі ғы лым мен тех никaның әр түр лі 
сaлaлaры бо йын шa не гіз гі aқпaрaт көз де рі нің 
бі рі, aлыс жә не жaқын шет ел дер мен қaрым-
қaтынaс құрaлы бо лып қaлa бе ре ді. Ел дің эко-
но микaлық жә не ғы лы ми-тех никaлық дaмуы 
мүд де ле рі орыс ті лін де aлынaтын бі лім нің 
қaжет ті лі гін aнықтaйды. 

Мем ле кет тік тіл ді бі лу жә не бір не ше тіл дер-
ді мең ге ру ел aзaмaттaры ның же ке лей бә се ке ге 
қaбі лет ті лі гі нің фaкто рынa aйнaлaды. Мем ле-
кет тік дең гейде әр бір қaзaқстaндық кем де ген-
де үш тіл ді бір дей: қaзaқ ті лін, орыс ті лін жә не 
aғыл шын ті лін мең ге руі тиіс де ген нұсқaулaр 
жaсaлды. Бұл aдaмның aлдындa өзін-өзі дaмы-
ту үшін үл кен мүм кін дік тер aшaды, оғaн дү-
ниетaны мын едәуір ке ңейтуге жә не өз елі не 
пaйдaсын ти гі зу ге кө мек те се ді. Қaзaқстaнның 
еге мен ді лі гі мен жaңa мем ле кет тік тіл сaясaты 
жaғдa йын дa жaңa тіл жaғдaйы ның қaлыптaсуынa 
қaтысaтын құн ды лықтaрдaн хaбaрдaр жaстaр 
өсіп шық ты. Жaһaндық эт но тіл дік жaғдaйдың 
«қиығы» көр сет кен дей, сөй леу ші лер сaны жө-
ні нен қытaй ті лі нен ке йін  aғыл шын ті лі бо лып 
тaбылaды. Жер шaры ның 500 млн-ғa жуық тұр-
ғы ны aғыл шын ті лін aнa ті лі деп есеп тейді, aл 
1 мл рд-тaн aсa aдaм екін ші ті лі – мaкро делдaл 
ре тін де қолдaнaды.
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KAZAKHSTAN EDUCATION SYSTEM BREAKTHROUGH, HAVING OVERCOME  
THE TRAGIC EVENTS IN THE HISTORY OF KAZAKH PEOPLE 

This paper deals with the development of education in Kazakhstan during the historical period from 
the beginning of the First World War until nowadays, how Kazakh people, having 2% of the population 
being educated by the time of the October Revolution, came to the present results. The purpose of the 
study is to show the great changes in the literacy of people, how after one century, in 2017, Kazakhstan 
ranked the 4th place among 137 countries of the world in terms of primary education according to the 
Global Competitiveness Index. The author pays much attention to the situation in the country during the 
twentieth century, the tragic events in the history of Kazakh people. The aim of the author is to give the 
analysis of the influence of more than seventy years of Soviet power on education, which established a 
strict order of teaching Russian language in Kazakh schools. The policy of “Russification” of education 
had an impact on the development of school education in Soviet Kazakhstan. Training of highly qualified 
scientific experts, engineers of different spheres of industry have become the foundation for the develop-
ment of large-scale industrialization nowadays.110 countries in the world consume more than 500 types 
of products, manufactured in Kazakhstan, though even at the beginning of the XXI century, Kazakhstan 
was not well known in the globe. It is the evidence of the breakthrough of the new educational model 
and the model of economic development in the country.
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Нұр-Мүбaрaк Еги пет ислaм мә де ниеті уни вер си те ті, Қaзaқстaн, Алмaты қ. 

Қaзaқстaндық бі лім бе ру жүйесі нің сер пін ді лі гі  
қaзaқ хaлқы ның тaри хындaғы қaйғы лы оқиғaлaрдың ең се руі

Бұл мaқaлaдa Қaзaқстaн тaри хындaғы aлғaшқы дү ниежү зі лік со ғыс тың бaсынaн бaстaп, бү гін-
гі күн ге де йін гі бі лім бе ру дің дaмуы тaлқылaнaды. Хaлық тың сaуaтты лы ғы екі пaйыз болғaнынa 
қaрaмaстaн, қaлaйшa Қaзaн төң ке рі сі нен ке йін  қaзaқ хaлқы нaқты нә ти же лер ге қол жет кіз ді. Зерт-
теу дің мaқсaты: хaлық тың сaуaтты лық дең ге йін де гі үл кен өз ге ріс тер ді aтaп өту бо лып тaбылaды. 
2017 жыл ғы жaһaндық бә се ке ге қaбі лет ті лік ин дек сі не сәй кес бaстaуыш бі лім бе ру де Қaзaқстaн 
әлем нің 137 елі нің aрaсындa төр тін ші орын ды ие лен ді. Ав торлaр ХХ ғaсырдaғы ел де гі жaғдaйғa, 
қaзaқ хaлқы ның тaри хындaғы қaйғы лы оқиғaлaрғa көп кө ңіл бө ле ді. Ав торлaрдың мaқсaты – 
қaзaқ мек теп те рін де орыс ті лін оқы ту дың қaтaң тәр ті бін aнықтaйт ын ке ңес өкі ме ті нің бі лім бер-
уіне әсер ет уін  тaлдaу. Бі лім бе ру жүйе сін де «орыстaнды ру» сaясaты Қaзaқстaндaғы мек теп бі-
лі мін дaмы туғa үл кен сеп ті гін ти гіз ді. Бү гін гі тaңдa aуқым ды ин ду ст риялaнды ру ды дaмы ту дың 
не гіз гі – жоғaры бі лік ті ғaлымдaрды, түр лі сaлaлaрдың ин же нер ле рін дaярлaу бо лып тaбылaды. 
ХХІ ғaсыр дың бaсындa Қaзaқстaн әлем де ке ңі нен тaнымaл болғaн жоқ, соғaн қaрaмaстaн әлем нің 
110 елін де Қaзaқстaндa өн ді ріл ген 500-ден aстaм өнім түр ле рі қолдaнылaды. Бұл жaңa бі лім бе ру 
мо де лі мен елі міз дің эко но микaлық дaму үл гі сі нің сер пін ді лі гі не куә болaды.

Тү йін  сөз дер: бі лім бе ру, хaлық, сaуaтты лық, көзқaрaс, өту.
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Еги пе тс кий уни вер си тет ислaмс кой куль ту ры Нур-Мубaрaк, Кaзaхстaн, г. Алмaты 

Про рыв ка зах станской сис темы образова ния,  
преодолевая траги чес кие события в истории ка зах ского народа

В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся рaзви тие обрaзовa ния в Кaзaхстaне зa пе ри од от нaчaлa 
Пер вой ми ро вой вой ны до нaших дней, кaк кaзaхс кий нaрод, имею щий 2% обрaзовaнно го нaсе-
ле ния ко вре ме ни Ок тяб рьс кой ре во лю ции, при шел к нaстоя щим ре зуль тaтaм. Цель исс ле довa-
ния – покaзaть боль шие из ме не ния в уров не грaмот нос ти лю дей: в 2017 го ду Кaзaхстaн зaнял 4-е 
мес то сре ди 137 стрaн мирa по уров ню нaчaльно го обрaзовa ния соглaсно ин дек су глобaль ной 
кон ку рен тос по соб нос ти. Ав тор уде ляет боль шое внимa ние си туaции в стрaне в двaдцaтом ве ке, 
трaги чес ким со бы тиям в ис то рии кaзaхс ко го нaродa. Целью статьи яв ляет ся дaть aнaлиз влия ния 
нa обрaзовa ние со ве тс кой влaсти, устaно вив шей ст ро гий по ря док пре подaвa ния русс ко го языкa 
в кaзaхс ких школaх. По ли тикa «ру си фикa ции» обрaзовa ния сыгрaлa боль шую роль в рaзви тии 
школь но го обрaзовa ния в Кaзaхстaне. Под го товкa вы со коквaли фи ци ровaнных нaуч ных кaдров, 
ин же не ров рaзлич ных отрaслей про мыш лен нос ти стaлa ос но вой для рaзви тия мaсштaбной ин ду-
ст риaлизaции в стрaне. 110 стрaн мирa пот реб ляют бо лее 500 нaиме новa ний про дук ции, произ-
ве ден ной в Кaзaхстaне, хо тя дaже в нaчaле XXI векa Кaзaхстaн не был ши ро ко из вес тен в ми ре. 
Это сви де тель ст вует о про ры ве но вой обрaзовaте льной мо де ли и мо де ли эко но ми чес ко го рaзви-
тия стрaны. 

Клю че вые словa: обрaзовa ние, нaсе ле ние, грaмот ность, под ход, пе ре ход.

Introduction

The year 2018 is ending. The world is 
experiencing an acute crisis of values   and views. 
More and more voices are heard about the 
confrontation of civilizations. The shot from the 
cruiser Aurora, the end of the First World War 100 
years ago, had a great influence on the subsequent 
course of events in the world history. It would not 
be an exaggeration to say that all the misfortunes 
of the 20th century, which brought terrible tests 
for humanity, began precisely with the First World 
War (1914-1918). It was the most important event 
of the century, one of the most widespread-armed 
conflicts in the history of humankind, which 
brought grave sufferings to people. This war 
became the frontier from which a new period of 
history began. The war transformed the world: 
the world map changed, new types of political 
systems appeared. The October revolution became 
the culmination of the broadest social revolution 
in Russia, which coincided in time with the 
overthrow of the Provisional Government and the 
seizure of political power by the Bolshevik Party, 
the establishment of Soviet power at the end of 
1917. The Soviet period in the history of many 
nations that inhabited the vast Russian empire 
was extremely complex and controversial. This 
excursion into history is made in order to analyze 
how the Kazakh people went through this period, 
how they survived, and the true significance of the 

historical and cultural heritage of the Kazakhstani 
education, the breakthrough in many respects in 
the field of training specialists in various fields.

In the twentieth century, Kazakhstan was 
included into the orbit of the deepest political 
cataclysms. The path of the Kazakh people was 
tough, full of tormented difficulties. It was a time 
of wars, hunger, and repression. The scale of the 
catastrophic situation in the country during 1920-
1930 years was grim and harsh. Of the 15 states 
that were part of the Soviet Union, Kazakhstan 
was the most multinational and the only state 
where the titular nationality did not constitute the 
overwhelming majority of the population after 
attaining independence in 1991. The rapid changes 
and cardinal transformations of Kazakhstani 
society, the colossal and unique Kazakhstan 
experience in the context of historical and cultural 
renaissance, the advance in the field of education 
is of extreme interest for many countries. The 
exchange of information between representatives 
of the scientific teaching community of different 
countries, carrying out a comparative study of all 
components of national education system is of 
great significance nowadays.

Methods

General scientific methods such as analysis, 
synthesis, classification and generalization; the 
comparative study of the development of education. 
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Kazakhstan education system breakthrough, having overcome the tragic events in the history of Kazakh people

Main body

Great tragedies, victims of Kazakh people on 
the way to the high level of education

The XX-th century became for Kazakhs a 
century of tragic events that transformed them into 
the minority on their own native land. There were 
some reasons for this situation. The fundamentals of 
turning the Kazakhs into a minority in their original 
territory were laid back in the years of the First World 
War, when the number of Kazakhs was significantly 
reduced due to the decrease in the level of natural 
growth and the increase in mortality. These were 
also the consequences of the defeat of the uprising 
in 1916, when hundreds of thousands of Kazakhs 
died. The uprising of Kazakh people in 1916 can be 
regarded as an important milestone in the history 
of Kazakhstan and on the way to the national 
independence. The Russian colonial regime engaged 
in brutal collective punishment and ethnic cleansing 
when suppressing the 1916 revolt of Kazakhs, just 
as the French did in Algeria, and the British did on 
the North-West Frontier. The revolt was a reaction 
to the tsar’ edict (25 June 1916), ordering males of 
non-Russian origin aged 19-43 to register for work 
at military installations of the Russian army. This 
was the second year of Russia’s participation in the 
First World War, which led to a huge loss of human 
lives. By 1919, roughly half of the population was 
starving. Epidemics of typhus and malaria were also 
widespread. Millions of Kazakhs died because of 
several waves of famine. The number of Kazakhs 
decreased from 6.47 million in 1924 to 2.1 million 
in 1937. 

Kazakhstan was the site of some of the biggest 
labour camps of the Soviet Gulag system. The 
Gulag system was known as the place for political 
prisoners and as a place for repressing political 
opposition to the Soviet state. The word “GULAG” 
is an acronym for Glavnoe Upravlenie Lagerei 
or Main Camp Administration. Later, over time, 
the word signified the system of labour camps, 
punishment camps, and women’s camps, criminal 
and political camps. According to some researchers, 
it is estimated that 14 million people were sentenced 
to imprisonment in the Gulag labour camps from 
1929–1953, and some 5 million people were sent to 
Kazakhstan over the years of repression. The death 
rate in camps was high. It was found that between 
1934 and 1953, 1 053,829 people died in the Gulag 
camps. 25,000 people were executed between 1921-
1954. The former women’s camp, ALZHIR, which 
is an acronym for Akmola Camps of Wives of 
Traitors of the Motherland, is within a few dozen 

kilometers of the capital of the country, Astana, and 
within a few hours are the remains of larger camps, 
such as Karlag in Karaganda. Zhezkazgan city 
was the site of the Kingyr Gulag. There, a massive 
uprising against the Soviet regime took place in 
1954. Kingyr was part of a larger GULAG system 
known as Steplag. Rudnyk (located 26 km northeast 
of Zhezkazgan) was used to be the post of Steplag 
that housed most prisoners, some 100 prisoners used 
to die every day, out of the total population of 9000-
12 000; the dead prisoners were constantly replaced 
by new ones. In May 16, 1954 in Steplag, the 
massive uprising against the Soviet regime, which 
shook all the system of GULAG, began. The revolt 
of prisoners of Steplag proceeded forty days. It was 
suppressed by means of military equipment and parts 
of regular army. The heads of the resistance were 
arrested. According to the stories of eyewitnesses, 
the number of the killed and wounded was more 
than 700 people. Kingyr resistance of prisoners is 
of great importance in the history of existed camps. 
After Kingyr revolt unbearable special camps in all 
system of GULAG were liquidated.

The advanced part of well-educated people of 
Kazakhstan was exterminated in the 20-50s of the 
twentieth century. Well-known Kazakh cultural 
figures and politicians, including writers and social 
activists such as Shakarim Kudayberdyuly, Beimbet 
Maylin, Myrzhakyp Dulatov, Saken Seifullin, 
Sanjar Asfendiyarov and Ilyas Dzhansugurov; an 
educator and intellectual Akhmet Baitursynov; 
politicians and intellectuals Turar Ryskulov and 
Mukhamedzhan Tynyshpayev were sentenced to 
death. There are different estimations about the 
total number of deaths. They say more than 15 
million people: murdered, tortured-to-death or 
worked-to-death prisoners in the Gulag camps 
during the period of 1929-1960. Only in the years 
1937-1938, more than 100 thousand people were 
repressed in the republic, a quarter of this list were 
sentenced to capital punishment. Such a number of 
repressed people for a small republic by the number 
of the population caused irreparable harm in the 
demographic and intellectual potential.

Due to the policy of forced collectivization 
that had very negative consequences, in the early 
1930s, Kazakhstan experienced one of the most 
tragic pages in its history, the Great Famine of 
1932-1933.The famous Bolshevik leader F. I. 
Goloshchekin spent the so-called “Small October” 
in the Kazakh region. People were deprived of 
livestock, property, and under the police escort 
sent to “points of settlement”, where people simply 
died without means of subsistence. By 1933, about 
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one-tenth of 40 million livestock remained. The 
Kazakh people suffered heavy losses because of 
the famine. They lost 2,400,000 people — 49% of 
the total number of Kazakhs in those years. Trying 
to avoid a hard fate, many Kazakh families tried 
to migrate from the territory of the republic. Only 
from the beginning of 1930 to the middle of 1931 
almost 300 thousand households migrated from 
the territory of Kazakhstan. Most of the population 
who fled from the Soviet regime moved to the 
territory of China, Iran and Afghanistan. In total, 
1.3 million people migrated outside the republic 
during the famine. The famine of 1932–1933 
ruined Kazakhstan, led to unprecedented casualties 
and irrecoverable losses.

In the 1930s and 1940s, more than 40 entire 
nations and ethnic groups were deported to 
Kazakhstan, including Koreans, Kurds, Iranians 
and many others. They were subjected to special 
settlement, forcible eviction, inhuman deportation. 
Stalin and his entourage had virtually unlimited 
power, depriving the Soviet people of their rights and 
freedoms. In the 1930-50s, about 3.5 million people 
left their places of origin. During World War II 
Germans, Greeks, Chechens, Ingush people, Balkar 
population were sent to Kazakhstan. More than 1.3 
million people were deported as representatives of 
“unreliable nations” according to Stalin’s definition. 
The deported peoples were morally and socially 
disadvantaged, had distorted destinies without 
elementary rights. “The goal of such a massive 
deportation was to deprive the people of not only 
their homeland, not only their land, but also their 
language, history, culture, kinship in a very short 
time. It was only in this case that any person German, 
Kalmyk, Chechen, Crimean Tatar, Ukrainian, Pole, 
and others became an obedient and resigned part 
of the totalitarian regime” (Aldazhumanov, 2000). 
Each step of the special migrant was under control, 
any minor violation was immediately punished. 
Thousands of people were subjected to moral and 
physical torture, many of them were exterminated. 
The life of their families was turned into a hopeless 
strip of humiliation and suffering. Kazakh people, 
in spite of their own difficult situation, helped them 
to stand up, to survive. All these nations and ethnic 
groups found understanding and support of Kazakhs, 
found their second Motherland on the land of 
Kazakhstan. Kazakh women warmed the orphaned 
children of immigrants with their hospitality, 
tolerance and sympathy. To some extent, this is the 
result of the centuries-old traditions of the Kazakh 
people. This is a special mentality associated with 
the specifics of a nomadic lifestyle. Kazakh people 

demonstrated the feelings in relation to deported 
migrants, much wider than includes the concept of 
“tolerance”. It was mercy, compassion, empathy, 
and even self-sacrifice. 

Perhaps there is no more controversial discovery 
of humankind in the world than nuclear energy. It 
allowed a man to enter a new technological era. But 
people, in addition to the peaceful use of energy, 
invented nuclear weapons, the most terrible and 
destructive weapons in the world. They are terrible 
not only because of having a huge destructive force, 
but because of having terrible consequences. 

The Semipalatinsk Test Site (“The Polygon”) 
was the primary nuclear testing site for the Soviet 
Union. It is about 150 kilometers west of the town 
Semey (named Semipalatinsk until 2007). Lavrentiy 
Beria, the head of the Soviet atomic bomb project, 
selected the place in 1947. He claimed that the huge 
steppe region was totally uninhabited. Workers from 
Gulag camps were brought in to build a big complex 
of buildings and laboratories. The first Soviet atomic 
bomb RDS-1 was tested here on the 29 of August 
1949. Between 1949 and 1989, 456 nuclear tests, 
including 340 underground and 116 atmospheric 
explosions with mushroom clouds were produced 
at this place. Nowadays these data seem to many 
people only as statistics, but behind each figure 
is the ruined health of many people. In Semey, in 
the Department of Anatomy and Histology of the 
Medical University, there is one of the most terrible 
museums of Kazakhstan. It is located in a small 
room, which includes dead children in test tubes 
with formalin who were born with various physical 
disabilities. Their life was impossible with such 
deformities.

The Soviet commandment conducted these 
tests without any regard for the effects on the 
local environment or the almost quarter-million 
inhabitants of the region. The total power of nuclear 
charges tested underground and in the air only for 
the period 1949-63 in Semipalatinsk test site, is 
2500 times greater than the power of the atomic 
bomb dropped on Hiroshima. In the areas adjacent 
to the test site, people were exposed to radiation, 
which eventually led to diseases and genetic 
disorders. In the summer of 1991, the site was 
closed. Nevertheless, a tenth of the country’s total 
population, nearly 1.5 million people, have health 
problems. One in every 20 children in the area is 
born with serious deformities. Today, about a million 
people have been officially recognized as victims of 
nuclear tests at the Semipalatinsk test site. The exact 
number is not known. There are no data in any of the 
open sources of information. Moreover, often the 
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victims are not even the people who lived in those 
years at this land, but their children or grandchildren. 
After many years, “the Polygon” still affects the 
birth of children with physical disabilities. Many 
of them already live in other cities of the country. 
According to the Minister of Health of the Republic 
of Kazakhstan Yelzhan Birtanov, over 35 thousand 
cancer patients were registered in Kazakhstan in 
2017, and the total number of cases is 171 thousand 
people. The consequences of many years of nuclear 
testing have affected the health of the inhabitants of 
the regions adjacent to the test site, because cancer 
diseases often become a consequence for those who 
have been exposed to nuclear radiation.

In 1955, the Baikonur military test site was 
created to test ballistic missiles, which in 1957 
became the first cosmodrome of the planet: from 
here, the first artificial satellite of the Earth was 
launched. In subsequent years, thousands of 
launch vehicles with artificial earth satellites, 
including military satellites, as well as hundreds of 
intercontinental rockets, launched from Baikonur. 
Children with genetic diseases, leukemia, infertility, 
and cancer are common here. In 1969–1970, 
a series of experiments “Say-Utyos” with the 
underground disruption of industrial thermonuclear 
charges was conducted in the Mangyshlak region 
(modern Mangystau region).The USSR Ministry of 
Defense deployed both military bases and test sites 
on the territory of Kazakhstan. The closed town, 
Stepnogorsk, was built 200 km northeast of Akmola, 
where nuclear and bacteriological weapons were 
developed at two plants. In addition, secret tests 
of bacteriological weapons were conducted on the 
island “Vozrozhdeniye” in the Aral Sea. 

To achieve independence, Kazakh people had to 
struggle a lot. The most important event on the way 
to independence happened on the16-17 of December 
1986, in Almaty. The protests of Kazakh people, known 
as Zheltoksan, demonstrated that Kazakhs wanted to 
decide their fate themselves. Moscow used the army 
to quell the riot. The troops of Russian soldiers beat 
protesters with sharpened trenched shovels and chased 
them with dogs; fire engines sprayed demonstrators 
with water in freezing temperature. Four years later, 
in order to know the real truth, Kazakh intellectuals 
convened a public commission that concluded that 
more than 1,700 protesters were injured, some 8,500 
detained, hundreds lost their jobs, dozens were jailed, 
168 protesters were killed, and more than 100 people 
were frozen to death. This violent crushing of the 
demonstration was the beginning of the end of the 
Soviet Union. Kazakh people were first to rattle the 
Soviet cage.

Therefore, analyzing all these events, we see the 
huge human victims and sufferings on one side of 
the scale. A myriad of hardships that fell to the share 
of the Kazakh people could not break their spirit, 
they managed to survive, survive and gain their own 
statehood. Indeed, the Kazakh people one thousand 
times died and rose again, as the poet Zhuban 
Moldagaliyev wrote in the poem “I am Kazakh.” 
The Kazakh people found the strength to rise from 
the ashes again and continued to live, despite all the 
vicissitudes of fate. Our ancestors always kept the 
memory of their greatness, of past glory. According 
to L. N. Gumilev, who himself spent time in the 
Gulag, “every nation is an instrument with a special 
timbre in the orchestra of mankind, because it can 
do something that other people cannot do to such 
an extent. Ethnos is a geographical phenomenon, 
always associated with the host landscape, which 
feeds the adapted ethnos. Ethnos is not a social 
formation, but the synthesis of the landscape (soil, 
flora and fauna) and the biological nature of people 
living in a particular geographic environment, the 
geological and biological formation” (Gumilev, 
2001:81). Kazakh society created a unique space 
where over the centuries powerful empires and 
states arose, perished and rebelled from the ashes, 
where the most important trade routes connecting 
East and West passed. The historical and cultural 
associations of ancient tribes that existed on the 
territory of the country for many centuries were the 
basis for the formation of the Kazakh ethnic group. 
Now Kazakhstan as a multiethnic, multicultural 
state is a communicative space of interaction 
between different ethnic, religious, social and 
cultural communities. International and civil accord 
in society, ethnic identity, ethnic community, 
determined by the nature of communication and the 
peculiarities of social relations, is an expression of 
human solidarity. Ethnic mentality of the Kazakh 
nation is based on openness, friendliness, kindness 
of soul, forgiveness, hospitality. Hospitality as the 
characteristic feature is soaked with the milk of 
mother since childhood. 

As for the development of education in 
Kazakhstan, from the Middle Ages there was a 
system of childhood education in the villages. 
Until the middle of the XIX century, training was 
conducted in madrasahs and mektebs. Madrasahs 
were prototypes of higher education. Mullahs, 
teachers of mektebs, were trained in them. Madrasah 
functioned at the mosques. Education in madrasas 
included such subjects as Islam, philosophy, history, 
mathematics, medicine, astronomy; linguistics. The 
most famous of the madrasahs was located in Otrar, 
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where Abu Nasir al-Farabi (ca. 870-950) studied. 
The second largest library in the world was located 
in Otrar, in Kazakh land. The Arabic graphics began 
to be used on the territory of Kazakhstan from the 
second half of the 10th century on the completion of 
the conversion to Islam. Between the 18th and 19th 
centuries, the territory of Kazakhstan was annexed 
to form part of the Russian Empire. The great 
enlightener, Ibrai Altynsaryn (184 1-1889), devoted 
all his life to education spreading. It was his primary 
concern, and he is remembered as the “Kazakh 
pedagogue.” He was the author of the first Kazakh-
Russian dictionary and the first Kazakh grammar; 
he introduced secular prose into Kazakh literature. 
He translated numerous Russian literary works into 
Kazakh. Altynsaryn attended a Russian school for 
interpreters in Orenburg, from 1850 to 1857. He was 
appointed the school inspector of Turgai oblast in 
1879, and did much to expand the Turgai education 
system for Kazakh benefit. In 1887, he tried to 
introduce education for Kazakh girls; he also sought 
to create an agricultural school for Kazakhs. Only 
2% of the Kazakh population was educated by the 
time of the October Revolution. 

With the establishment of the Soviet Power, in 
1920, Kazakhstan became a part of Russian Soviet 
Federal Socialist Republic (RSFSR) named Kirgiz 
Autonomous Soviet Socialist Republic, since 1925 
it was named Kazakh Autonomous Soviet Socialist 
Republic, and in 1936 it changed its status and 
became one of the Soviet Union Republics - Kazakh 
Soviet Socialist Republic (Kazakh SSR).). During 
this period, the education policy in Kazakhstan 
was determined centrally, from Moscow. One of 
the first reforms of the Soviet government was the 
fight against illiteracy. Illiteracy was understood as 
ignorance of the Russian language. The knowledge 
of the Arabic language, which Kazakhs owned in 
connection with their Islamization, was not taken 
into account. In 1920, commissions were organized 
for the elimination of illiteracy. The elimination of 
illiteracy took place in difficult conditions: there 
were no teachers, no textbooks. The famine in 
Kazakhstan significantly decreased the number of 
schoolchildren in Kazakh primary schools. In 1932-
1933 one million 750 thousand people became 
direct victims of the famine and the associated 
diseases, that is 42% of the Kazakh population of 
Kazakhstan, many of them being children; over 
50 thousand Kazakh children lost their parents. In 
1930/31 academic year, a four-year comprehensive 
compulsory primary education was introduced. In 
1937/38 academic year, the education authorities 
of Kazakhstan set up new curricula for primary and 

secondary schools. According to these curricula 
town and rural schools were to teach the following 
subjects: native language, literature, Russian 
language, Russian literature, foreign language, 
arithmetic, algebra, geometry and trigonometry, 
natural science, history, geography, physics, 
chemistry, geometry and mineralogy, Constitution, 
drawing, singing, physical training.

In 1938, The Soviet of Public Deputies of the 
USSR and the Central Committee of the Communist 
Party of Kazakhstan introduced another special Act 
“On mandatory course of the Russian language in 
Kazakh schools”. This Act established a strict order 
of teaching Russian in Kazakh, Uzbek, Uyghur, 
Tartar and other schools, as well as providing writing 
textbooks and improving methods of teaching and 
training teachers of the Russian language. It meant 
the beginning of “Russification” of school education 
in Kazakhstan. “The system of education has 
become one of the main tools of Russification and 
distribution of the Russian language as the second 
native language. Numerous education reforms were 
carried out, the result of which was introduction 
of the Russian language as a compulsory subject 
in all types of educational institutions at all levels. 
The 1958-1959 education reform introduced the 
right of parents to choose the language of learning 
for their children. The motivation for choosing a 
language of learning was extremely simple: only 
Russian language could provide success in life. The 
amount of national schools decreased drastically 
(for example, in Almaty, the capital of Soviet 
Kazakhstan up to the middle of the 1980s there was 
only one Kazakh secondary school No. 12). To get 
the higher technical education in Kazakh language 
was impossible till the end of 1980. The full cycle 
of getting education: primary school -secondary 
school - higher school existed for a long time only in 
the Russian language (Suleimenova, 2011:59).This 
policy was pursued during further implementation 
of the Soviet education, and its consequences still 
have an impact on the current development of 
school education in post-Soviet Kazakhstan. It is 
noteworthy that “Russification” was a common 
policy of the USSR.

By the forties in Kazakhstan, illiteracy was 
largely eliminated, instead of the old schools; a new 
comprehensive school was created for all segments 
of the population. During the years of Soviet power, 
secondary, special, vocational and higher schools 
began to operate. All institutes and universities 
appeared in Kazakhstan under the Soviet regime. In 
1928, the Pedagogical Institute began its educational 
activities, preparing the first Kazakhstani cadres 
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for secondary schools and technical schools. In 
1931, the State Medical Institute began training 
pediatricians, general practitioners, surgeons and 
narrow specialties. 1934 is the time of opening of 
the Kazakh State University. It was the first supplier 
of the intellectual and scientific elite for the Kazakh 
Republic in those years.

More than seventy years of Soviet power 
influenced greatly on the development of education 
in Kazakhstan. It was a time when the historical 
memory of the Kazakh people was nearly eradicated. 
“In the thirties during the famine 2 million people 
died. During the years of Stalin’s terror, the territory 
of Kazakhstan turned into a space of Gulag camps. 
Only now, the population of the Republic begins to 
realize its past” (Karakozova, 2001:53). On June 
22 the Great Patriotic War began. From July 1941 
to October 1942, large industrial enterprises with 
complete equipment and necessary raw materials 
were moved to Kazakhstan: 142 heavy and medium 
machine-building plants, as well as textile, cotton 
spinning, shoe and other factories. During the war 
years, more than 300 factories were relocated to 
Kazakhstan. In 1941–1942 532,500 people from 
the western regions found shelter and work, as well 
as 50,000 professional and engineering workers 
and about 970,000 repatriated Poles and Germans. 
Two thousand builders of Donbass mines joined 
the ranks of the working class of the republic 
(Kazinform, 2014a). In Almaty, 8 evacuation 
hospitals were deployed, 15 universities and 
technical schools, about 20 research institutes, 
over 20 cultural and educational institutions were 
located. Educational institutions of higher and 
secondary special education were evacuated along 
with the teaching and student staff. Of the 22 
universities that were evacuated, 12 were located 
in Almaty. The Soviet Higher Technical School 
continued to train specialists for industries of 
major defense importance. The Moscow Mining 
Institute with a part of students was evacuated 
to Karaganda. The existence of a large number 
of evacuated universities in Kazakhstan, famous 
scientists and teachers who worked in them, 
raised to a qualitatively new level the scientific 
and pedagogical potential of universities of the 
republic. Among the scientists and teachers who 
arrived during the evacuation period in Kazakhstani 
universities, there were 5 academicians, 35 
professors, 92 associate professors from Moscow, 
Leningrad, Kiev, Dnipropetrovsk and other cities 
of the Soviet Union who conducted scientific 
and pedagogical work. A new type of Kazakh 
intelligentsia was formed under the influence of 

these scientists sent to Kazakhstan during the years 
of evacuation from Moscow, Leningrad, Kiev and 
other cities of the Soviet Union.

For the period, 1927 - 1991 a network of 
universities was developed in Kazakhstan, and 
it included 55 higher education institutions. The 
most significant changes occurred in the periods: 
1927-1940 from one to 20 universities and 1960 
- 1970 from 28 to 44 universities, the network of 
universities of Kazakhstan, which was formed in 
1980s, remained unchanged until 1991. Later, it was 
allowed to open private universities, the number of 
universities, academies and institutes increased. By 
the time of the collapse of the USSR in Kazakhstan 
for three decades (from the beginning of the 1960s 
to the end of the 1980s), a large engineering class, 
a powerful industrial potential, highly qualified 
scientific experts and intellectual personnel was 
created among the Kazakhs.

Education requires certain costs. Consideration 
of economic and financial factors is necessary for the 
development of education. The Bolashak program, 
the unique program, occupies the special place in 
Kazakhstan. The Bolashak international scholarship 
was established in November 5, 1993 by the Decree 
of the President of the Republic of Kazakhstan 
Nursultan Nazarbayev (Republican Commission for 
Personnel Training Abroad, 1993). At the dawn of 
independence, the Republic of Kazakhstan required 
highly qualified personnel who were to carry out 
further reforms. For the first time in the history of 
the post-Soviet states, talented young people were 
given the opportunity to receive education abroad. 
In 1994, first groups of Kazakhstan students were 
sent to study at foreign universities. From 1994 to 
2013 the international scholarship “Bolashak” was 
awarded to 10346 Kazakhstanis to study at the 200 
best universities in 33 countries. It allowed the 
most talented and capable young people to get an 
education in the best universities in the world. 

The first decade of the 21st century in the 
Republic of Kazakhstan was characterized by new 
approaches to the development of the national 
education system, the implementation of large-
scale educational reforms that turn education into a 
key component of a set of measures to support the 
economic and social development of the country. 
Today, the changes taking place at an incredible 
speed in the world affect all aspects of our life. “In 
2017, according to the Global Competitiveness 
Index, Kazakhstan ranked the 4th place among 137 
countries of the world in terms of primary education 
increasing its position from the 118th place. 
Kazakhstan ranks 56th out of 188 countries in the 
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“Human Development Index” ranking among the 
countries with a high level of human development. In 
terms of economic competitiveness according to the 
IMD-2017 Institute of Management, Kazakhstan’s 
position in the education sub-factor is the 35th place 
in the world. In 2017, among the international awards 
of Kazakhstani schoolchildren, 661 awards were 
won at the Olympiad and scientific competitions, 
including 125 gold medals, 197 silver medals, 
327 bronze medals, and 12 diplomas of honor. As 
for the most prestigious international Olympiads, 
Kazakhstani youth team won the 10th place in the 
world “ (primeminister.kz). All these figures speak 
about the big breakthrough of Kazakhstan in the 
field of education over the past period. 

The introduction of a new educational model 
made it possible to introduce a multi-level system 
of training specialists, significantly improving the 
level and quality of education as a whole, and make 
Kazakhstan’s diplomas competitive. The process 
of globalization in the 21st century encompasses 
an increasing number of countries, introducing 
high technologies, developing transnational 
companies and global financial corporations. 
Globalization is also manifested in the increase 
in academic exchange and geographical mobility 
of the workforce. Being located at the junction 
of western and eastern cultures, at the junction 
of Europe and Asia, the Kazakhstan education 
system also introduces the latest technologies 
and actively integrates into the world educational 
and scientific space. International integration 
processes in the educational systems of various 
countries dictate the need to develop equivalent 
learning parameters in Kazakhstan based on the 
world standards. Unlike the previous decades of 
the formation of an independent Kazakhstan, when 
natural and productive resources were important 
for economic growth, now the most important 
thing is human capital. The effect of critical mass 
is important in education and science: the more 
talents are concentrated in one place, the higher 
the productivity of each of them and the more 
competitive the country. Republic of Kazakhstan 
creates unprecedentedly favorable conditions 
for youth. The large-scale project of spiritual 
modernization of “Ruhani Zangiru”, initiated by 
the President of the Republic of Kazakhstan N. A. 
Nazarbayev, sets epochal tasks in the field of science, 
education, language, without which it is impossible 
to realize the spiritual potential of every citizen 
and nation as a whole. The fateful tasks assigned 
to specialists in the humanities are aimed not only 
at preserving national identity and cultural identity, 

but also attaining civilization identity, openness to 
dynamic global processes, global competitiveness.

The issues of language learning as an integral 
part of the national-cultural code and education as a 
means of ensuring the continuity of generations and 
the sociocultural phenomenon take the importance 
of national priorities. “If, in the Soviet era, Russian 
was the unambiguous choice of language medium 
for any parents seeking to provide their offspring 
with educational and employment mobility, today 
the calculation is somewhat more complex. Unlike 
in the Soviet era, higher education is available in the 
Kazakh language in an extensive list of disciplines” 
(Fierman, 2006).

All changes in society and in the world are 
reflected in language, culture and functioning of 
the languages. Overcoming inevitable difficulties, 
the Kazakh people adequately stood the test of 
the privileges of the state language, showing 
will, delicately building dialogues with all world 
cultures. Only decades later, at the new stage 
of civilizational development, the revival of the 
national and universal human values    became 
irreversible, became the world’s wealth and entered 
the treasury of world civilization, preserving the 
value of multiethnicity proven over the years. Only 
in the dialogue with other nations, in the dialogue of 
cultures and civilizations our country will be able to 
achieve success in the future. It should be noted that 
respect to other people, to their culture, language and 
religious tolerance is intrinsic in Kazakh mentality.

The decree of the President of Kazakhstan 
Nursultan Nazarbayev “On the transition of the 
alphabet of the Kazakh language from the Cyrillic 
alphabet into the Latin script” dated October 27, 
2017 caused an ambiguous reaction in the society. 
In the 20-30−40-ies of the twentieth century from 
72 languages   of the USSR 50 languages   were 
transited into Latin. Before World War II, almost all 
nations in the USSR were transferred to the Cyrillic 
alphabet. During the Soviet era, the writing of the 
Kazakh people changed several times. Kazakh 
writing before the revolution was based on Arabic 
script, which was used from the second half of the 
tenth century. In 1924 Ahmet Baitursynov reformed 
the Arabic script. The consequences of changes of 
graphic systems are felt until now. Cultural heritage 
on Arabic and Latin graphics is lost and it has not 
been restored yet.

Considering all these transitions to essentially 
different alphabets, the transition to the Cyrillic 
alphabet made it possible to build a society of 
universal literacy, which at all known costs was a 
huge civilizational breakthrough.
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After the collapse of the Soviet Union, unlike 
its Turkic neighbors, Kazakhstan did not force the 
transition to Latin. Moreover, as the analysis of the 
experience of Uzbekistan and Azerbaijan shows, 
such tactics had its advantages, because now there 
is an opportunity, given their experience, to build 
their own model of switching to the Latin alphabet. 
Considering that the new Latin basis of the Kazakh 
language should be as close as possible to the 
most modern requirements, a lot of hard work was 
done, the most thorough analysis of the opinions 
of IT specialists, as well as problems related to the 
phonetic adaptation of the Kazakh language based 
on the new alphabet was carried out. The work 
in this direction is still going on. The problem of 
transition to the Latin graphics requires a serious 
solution from all sides.

As it was said in the new message of the 
President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev of 
October 5, 2018 “We have created an independent 
Kazakhstan, which has become a brand that causes 
trust and respect in the world. The basis of the 
country’s socio-economic success is civil peace, 
interethnic and interfaith harmony, which continue 
to be our main value. It is necessary to accelerate the 
creation of its own advanced educational system, 
encompassing citizens of all ages. A key priority of 
educational programs should be the development of 
the ability to adapt to changes and assimilation of 
new knowledge” (Kazinform, 2018b).

Conclusion

The destruction of any nation does not require 
nuclear bombs explosion or the use of far radius 
missiles action. All that is required is the reduction 
in the quality of education and the resolution of 
students’ deception in the exams passed. Having 
specialists of low-level education, patients die at the 
hands of such doctors. The hands of such engineers 
destroy buildings. The hands of such economists 
and accountants are losing money. Justice is lost in 
the hands of such lawyers and judges. The collapse 
of education is the collapse of the nation.

 After obtaining independence Kazakhstan, 
being a former Soviet republic that had many 
classical features of the colony, has to build a new 
state in many respects on a fundamentally new 
basis. Kazakhstan has tackled many problems, 
connected with political organizations, territory, 
national and ethnic issues, social structure and 
social organization, foreign and home policy. 
Kazakhstan defined education as a priority of the 
socioeconomic development. Today, education 

is global and a multipurpose social service. The 
spread of education internationally, because of 
globalization, has clearly had effects on culture 
worldwide. The internationalization of education 
is linked to various internal and external changes 
in the international system. Externally, there have 
been changes in the labour market, which have 
resulted in call for more knowledgeable and skilled 
workers with deeper understanding of languages, 
cultures and business methods all over the world.

Currently in Kazakhstan, various educational 
programs cover 85% of the population aged five 
to 24. Education includes training at all levels, 
ranging from kindergarten, primary and secondary 
schools, adult education, professional development 
of teachers, the promotion of lifelong learning 
opportunities for all segments of the population. 
Modern information technologies open access to 
education even for those who, for geographical or 
social reasons, are deprived of access to educational 
institutions, make available many educational 
resources due to the distance education, which allows 
a person, being in a place of permanent residence, 
to receive additional education, saving money and 
time. The modern education system must be able 
not only to equip the student with knowledge, but 
also, due to the huge flow of new information, to 
form the need for independent continuous mastering 
of information, to be aimed at continuous self-
education and self-improvement, to have practical 
competencies and skills. Only such specialist can 
meet the needs of the time and be in demand in the 
labour market.

The experience of the independent development 
of Kazakhstan clearly shows that the state of 
education is largely determined by the effectiveness 
of the socio-economic development of the country. 
The introduction of a new educational model 
made it possible to introduce a multi-level system 
of training specialists, significantly improving 
the level and quality of education as a whole, 
and make Kazakhstan’s diplomas competitive. 
Today Kazakhs have deserved the right to revival 
of their historical heritage. Internal and external 
factors cause necessity of giving priorities to the 
Kazakh language and cultural values of Kazakhs. 
It becomes very important to pay more attention 
to education of young generation in the spirit of 
respect for the Kazakh language and the Kazakh 
culture. Education as a process of enlightenment 
and empowerment by which the individuals are able 
to secure a better quality of life should not become 
a means of westernizing of Kazakhstan society. 
On the contrary, it should treat each unique culture 
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and society with due respect, realizing that global 
education is not only knowing about the West, but 
also studying different cultures of the world, using 
different approaches, ways of teaching.

Education is the main indicator of the 
development in all civilized countries of the world. 
Indeed, countries compete with the systems of 
social values   and the system of education. The task 
of entering the Republic of Kazakhstan among the 
50 most competitive countries in the world can be 
solved if the country has highly qualified specialists 
with knowledge of high technologies. Globalization 
has influenced the use of language across the world. 
The importance of English as global language has 
been rapidly increasing. English is considered as 
a passport for a secure future. It is probably the 

only language that is spoken in all the continents 
of the world. “Rather than a process which leads to 
uniformity and homogeneity, globalization seems to 
create new, hybrid forms of culture and language: the 
results of global influences meeting local traditions, 
values and social contexts” (Graddol, 1997:33). 
With the adoption of the Kazakhstan Development 
Strategy until 2030 an important stage in the life 
of the republic has begun that initiated the State 
project “Intelligent Nation - 2020”, which is based on 
UNESCO’s formulated “four pillars of education” – 
abilities to do, to learn, to live, to live together in the 
modern world. We hope that changes, reforms in the 
educational system are designed to bring Kazakhstan 
to the forefront in the world, to ensure the future of 
the Kazakh nation, a decent life for every citizen.
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ЖAПО НИяДAҒЫ хAЛAЛ КОН ЦЕП ТІ СІ НІҢ ТAРAЛУЫНA  
ИСЛAМ ДІ НІ НІҢ ӘСЕ РІ: ТAРИ хИ ШО ЛУ

Жaпо нияғa ислaм ді ні тек Мей дзи дәуі рін де ғaнa кір ді. Оғaн се беп – Осмaн им пе риясы 
мен Жaпо ния aрaсындa орнaғaн жaқсы қaрым-қaтынaс. Содaн бе рі 200-ден aстaм жыл aссa 
дa, Күн шы ғыс елін де әлі күн ге де йін  ислaм ді ні жaпондaр үшін тыл сым дү ние бо лып қaлa бе ре-
ді. Соғaн қaрaмaстaн, Жaпо ниядa ке йін гі кез де хaлaл кон цеп ті сі нің қaрқын ды түр де етек жaя 
бaстaғaнын бaйқaуғa болaды. Ұсы ны лып отырғaн мaқaлaдa Жaпо ниядaғы ислaм ді ні нің пaйдa 
бо лу тaри хы мен дaму тaри хы қaрaсты ры лып, хaлaл кон цеп ті сі нің қaлaй тaрaй бaстaғaнын зерт-
теу ге aрнaлaды. Ми цу би ши консaлтинг компa ниясы хaлaл мaрке ті турaлы жaсaғaн зерт те уіне 
aнaлиз жaсaп, хaлaл кон цеп ті сі нің тaрaлу дең ге йін  aнықтaу ғы лы ми жұ мыс тың не гіз гі мін дет те-
рі нің қaтaрынaн орын aлaды. Зерт теу жұ мы сы ның мaқсaтынa Жaпо ниядaғы хaлaл кон цеп ті сі нің 
тaрaлуынa жaлпы шо лу жaсaп, жaпондaрдың хaлaл кон цеп ті сі не де ген көзқaрaстaрын aнықтaу 
бо лып тaбылaды.

Тү йін  сөз дер: Жaпо ния, ислaм ді ні, Жaпо ниядaғы мұ сылмaндaр, хaлaл, кон цепт.
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The role of Islam in the distribution of the Halal concept in Japan: a historical overview

Islam in Japan arose only in the Meiji period. The main reason was the established friendly relations 
between Japan and the Ottoman Empire. Although more than 200 years have passed, in Japan Islam 
is considered something incomprehensible and unidentified. The article provides an overview of the 
level and extent of the spread of the concept of halal in Japan, as well as the history of the emergence 
of Islam in the Land of the Rising Sun during the Meiji period. The main tasks of the scientific work are 
the study of the distribution level of the halal concept in Japan, through the analysis of articles made by 
the research center of the company Mitsubishi Consulting. The purpose of this paper is to review the 
distribution and perception of the halal concept in Japan.

Key words: Japan, Islam, Muslims in Japan, halal, concept.
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Роль ислaмa в рaсп рострaне нии кон цептa хaлaл в япо нии: ис то ри чес кий об зор

Ислaм в Япо нии воз ник толь ко в пе ри од Мей дзи. Глaвной при чи ной бы ли устaнов лен ные 
дру жес кие от но ше ния меж ду Япо нией и Осмaнс кой им пе рией. Хоть уже прош ло боль ше 200 
лет, в Япо нии ислaм считaет ся чем-то не по нят ным и нео познaнным. В стaтье про во дит ся об зор 
уров ня и мaсштaбов рaсп рострaне ния кон цептa хaлaл в Япо нии, a тaкже ис то рия воз ник но ве ния 
ислaмa в стрaне Вос хо дя ще го солнцa в пе ри од Мей дзи. Ос нов ны ми зaдaчaми нaуч ной рaбо ты 
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яв ляют ся исс ле довa ние уров ня рaсп рострaне ния кон цептa хaлaл в Япо нии с по мощью aнaлизa 
стaтей, сделaнно го исс ле довaтельс ким цент ром компa нии Ми цу би ши Консaлтинг. Целью дaнной 
рaбо ты яв ляет ся исс ле довa ние рaсп рострaне ния и восп риятия кон цептa хaлaл в Япо нии. 

Клю че вые словa: Япо ния, ислaм, му суль мaне в Япо нии, хaлaл, кон цепт.

Кі ріс пе

Қaзір дү ние жү зін де «хaлaл» зaттaры ның, 
тaғaмдaры ның, сер вис те рі нің кең етек жa йып  
жaтқaнын кө ре aлaмыз. Ислaм мем ле кет те рі бо-
лып сaнaлмaйт ын мем ле кет тер дің өз де рі қaзір-
гі тaңдa «хaлaл» рес торaн, су пермaркет тер дің 
болуын  қолдaп жaтыр. Біз өмір сү ріп жaтқaн 
зaмaн жaһaндaну зaмaны болғaндықтaн, әр түр лі 
тіл дік, мә де ни, эко но микaлық жә не сaяси өз ге-
ріс тер дің орын aлып жaтқaнын кө ре aлaмыз. 
Жaпо ния – 98% жaпондaрдaн тұрaтын, өзі нің 
мә де ни ерек ше лік те рін сaқтaп қaлғaн мем ле кет 
ре тін де әлем ге тaнымaл. Жaпо нияның мә де ниет 
ми ни ст рлі гі нің 2017 жыл ғы жaсaлғaн стaтис-
тикaлық зерт теуі бо йын шa: жaпондaрдың 48% 
– син тоизм, 46% – буд дизм, 1% – хрис тиaн жә не 
5% – бaсқa дін дер ді ұстaнaды екен. Ал, сол бaсқa 
дін дер дің ішін де гі мұ сылмaндaрдың сaны не бә-
рі 185000 aдaм (жaпондaрдың 0,1%) (統計で見
る日本、Accessed 18.03.2018). 

Де ген мен, Жaпо ниядa хaлaл рес торaндaр 
мен хaлaл дү кен дер, со ны мен қосa нaмaз оқи тын 
жер лер кө бейе бaстaды. Осы мaқaлaдa «хaлaл» 
кон цеп ті сі нің тaрaлa бaстaу се беп те рі мен оның 
дең гейі қaрaсты рылaды. 
Алимaнтaриус ко дек сі (Codex Alimentarius – 
тaғaм ко дек сі) (Codex Alimentarius International 
Food Standards, accessed 22.12.2018) ко мис сиясы-
ның стaндaрттaры бо йын шa, «хaлaл» – «ислaм 
зaңдaры (шaриғaт) бо йын шa (мұ сылмaндaрдың 
ішіп-жеуі үшін) мaқұлдaнғaн тaғaм түр ле рі» бо-
лып тaбылaды. Ал жaпон ті лін де «хaлaл» сө зі 
「ハラル」жә не「ハラール」бо лып жaзылaды. 
「ハラル」– «halal» «хaлaл» жaзуы ның aғыл-
шыншa тү рі болсa, 「ハラール」aрaб ті лін де гі 
«halaal» де ген сөз ден шыққaн. Қaзір, Жaпо ниядa 
«хaлaл» сө зі нің екі нұсқaсы дa кез де сіп жүр. 
Алaйдa дұ ры сы 「ハラール」бо лып тaбылaды  
日本ハラール協会, accessed 18.03.2018).

Жaпо ния Мей дзи дәуірі не (23.10.1868 – 
30.07.1912) де йін  жaбық мем ле кет сaясaтын 
ұстaнғaн. Оғaн се беп ре тін де Голлaндиядaн хрис-
тиaн ді нін тaрaту шы миccио нер лер дің кө беюі 
деп көр се ті ле ді. Бір не ше ғaсыр жaбық сaясaт 
ұстaнғaн мем ле кет, қaзір гі тaңдa өз есік те рін бaсқa 
мә де ниет тер ге aшып жaтыр. Алaйдa, Жaпо ниядa 
мұ сылмaндaр сaны ның aзды ғы, жaпон мем ле-

ке ті хaлaлғa жә не жaлпы мұ сылмaндaрғa бейім-
дел ме ген еке нін кө ре aлaмыз. Оғaн се беп, дү ние 
жү зін де бо лып жaтқaн қор қы ныш ты оқиғaлaр 
(террaкт, со ғыстaр) ислaмдaғы те ріс aғымдaрдың 
сaлдaрынaн болғaны мен, жaпондaрдың ислaмғa 
қaтыс ты тү сі ні гі нің aзды ғынaн қaлыптaсып үл-
гер ген негaтивті ислaм ді ні нің бей не сі бо лып 
тaбылaды. Осы негaтивті тү сі нік турaлы жaпон-
дық зерт теу ші Нумaдзи ри Мaсaюки, жaпондaрғa 
мұ сылмaн не ме се ислaмғa қaтыс ты зaттaрдың 
бә рі қор қы ныш ты бо лып кө рі не ді деп көр сет-
кен. Бұл нә ти же aтaлмыш ғaлым ның жүр гіз ген 
aнкетaлық зерт теу дің не гі зін де жaсaлғaн (沼尻正
之, 2015:57). Бірaқ, жер гі лік ті aдaмдaрдың қор-
қы ны шынa қaрaмaстaн, үл кен қaлaлaрдa «хaлaл» 
де ген мaрки ровкaның кө бе йіп  ке ле жaтқaнын 
бaйқaй aлaмыз. Кей бір ғaлымдaрдың пі кі рін ше, 
қaзір дү ние жү зін де, со ны мен қосa, Жaпо ниядa 
дa хaлaл бу мы бо лып жaтыр. Қaзір гі тaңдa, 
Жaпо ниядa ислaмтaну ғы лым сaлaлaры мен бір-
ге, мaрке тинг жә не биз нес сaлaлaрынa өз әсе-
рін хaлaл кон цеп ті сі ти гі зіп жaтқaндықтaн, соң-
ғы жылдaры хaлaлғa қaтыс ты зерт теу лер сaны 
aртып ке ле ді. Бірaқ, Күн шы ғыс елін де гі хaлaлғa 
бaйлaныс ты, жaлпы жaпондaрдың линг во мә де-
ни тұр ғыдaн қaлaй ойлaйтыны турaлы зерт теу-
лер Қaзaқстaндaғы Жaпонтaну сaлaсындa әлі де 
жет кі лік сіз болғaндықтaн, осы зерт теу мaңыз ды 
бо лып тaбылaды. 

Мaте риaлдaр мен зерт теу әдіс те рі
Зерт теу жұ мы сы ның мaқсaтынa Жaпо-

ниядaғы хaлaл кон цеп ті сі нің тaрaлуынa жaлпы 
шо лу жaсaп, жaпондaрдың хaлaл кон цеп ті сі не 
де ген көзқaрaстaрын aнықтaу бо лып тaбылaды. 
Зерт теу жұ мы сы ның мін де ті не, Жaпо ниядaғы 
хaлaл кон цеп ті сі нің тaрaлу дең ге йіне, жaпон 
зерт теу ші ле рі нің жaсaғaн зерт теу ле рі нің не гі зін-
де тaлдaу жүр гі зіп, қaзір гі тaңдaғы Жaпо ниядaғы 
хaлaл кон цеп ті сі не қaтыс ты бaсты мә се ле лер жә-
не олaрды ше шу мүм кін дік те рі бо лып тaбылaды. 

Зерт теу жұ мы сындa жaпон зерт теу ші ле рі нің 
ғы лы ми мaқaлaлaрынa сaрaптaмa жaсaлды. 
Осы тaқы рыпқa қaтыс ты бaстaпқы ғы лы ми зерт-
теу лер ге кел сек, Жaпо нияның National Institute of 
Informatics ортaлы ғы ның CiNii ғы лы ми-aқпaрaт 
бaзaсынaн ке ле сі тү йін  сөз дер aрқы лы «Ислaм 
ді ні「イスラーム教」» – 725 биб лиогрaфия лық 
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Жaпо ниядaғы хaлaл кон цеп ті сі нің тaрaлуынa ислaм ді ні нің әсе рі: тaри хи шо лу

мaте риaл aнықтaлды. (CiNii (Scholarly and Aca-
demic Information Navigator) database. Accessed 
23 December 2018). Алғaшқы ең бек тер, Ивaмурa 
Ши но бу дың (岩村志信, 1947) «Notes on History, 
Ethnology and Sociology with reference» ең бе-
гі нен бaстaлaды. Ал, «хaлaл – 「ハラール」» 
кілт сө зі aрқы лы 591 биб лиогрaфия лық мaте-
риaл aнықтaлды. Хaлaл кон цеп ті сі не бaйлaныстa 
aлғaшқы ең бек Хи гу чи Нaото мен Тaнно Киото-
ның (樋口直人、丹野清人、1999) 「ハラール
食品産業の研究：日本におけるイスラム食文
化の定着」(eng.: Research on halal food industry: 
establishment of Islamic food culture in Japan) ең-
бе гі нен бaстaлaды. Жaпо ниядaғы хaлaл кон цеп-
ті сі не бaйлaныс ты тaқы рыптaрдың ішін де ең көп 
кез де се тін дер дің бі рі – тaғaмғa қолдaнылaтын 
стaндaрттaр. Ал жaпо ниядaғы хaлaл кон цеп ті сін 
линг во мә де ни тұр ғыдaн қaрaстырғaн ең бек тер 
жоқ тың қaсы. 

Жaпо ниядaғы ислaм ді ні нің пaйдa бо лу 
тaри хынa шо лу

Жaпо нияғa ислaм ді ні Мей дзи дәуі рін де 
(1868-1912 жж.) ғaнa ене бaстaды. Оғaн се-
беп ші болғaн Жaпо ния мен Осмaн им пе риясы-
ның aрaсындa орнaғaн кел сім-шaрт болғaн. 
Екі мем ле кет тің бір-бі рі не де ген дос тық се-
зім де рін жет кі зу үшін, Осмaн им пе риясы 
тaрaпынaн 600 aдaмнaн құрaлғaн де легaция 
Жaпо нияғa жі бе ріл ді. Бірaқ, жі бе ріл ген ке ме сі 
жолдa тaби ғи aпaтқa ұшырaп, 600 aдaмнaн тек 
50 aдaм ғaнa ті рі қaлғaн. Жaпо ния жaғы қaлғaн 

тү рік де легaция сын ке ме мен өз отaндaрынa 
aпaрып тaстaғaн кез де, сол ке ме ге жaпон тіл-
ші сі де мі ніп кет кен. Ол тіл ші Түр киядa жү-
ріп әр түр лі aдaмдaрмен тaны сып, ислaмғa 
бaйлaныс ты тaлaй дә ріс тер ді тыңдaғaннaн соң 
мұ сылмaн бо луғa бел буып , aтын Нодaдaн Аб-
дул ке рім де ген aтқa өз ге рт кен. Нодa мырзa дү-
ниежү зін де гі ең бі рін ші жaпон-мұ сылмaн бо-
лып есеп те ле ді (小村明子、2015：200－204). 
Осы ке зең нен бaстaп Жaпо ниядa ислaм ді ні 
тaрaлa бaстaды. Се бе бі, Осмaн им пе риясы ның 
көр нек ті ғaлымдaры То кио уни вер си тет те рі 
(1877 жы лы не гі зі қaлaнғaн), Вaседa уни вер си-
те ті (1920 жы лы не гі зі қaлaнғaн) сияқ ты Жaпо-
нияның бет ке ұстaр оқу орындaрындa ислaмғa 
бaйлaныстa дә ріс тер оқығaн де ген де рек тер 
сaқтaлғaн.（日本のイスラーム歴史、accessed 
31.12.2018） 

Жaпо ниядa ислaм ді ні нің тaрaлуынa тaғы 
бір се беп ші болғaн – Ре сей им пе риясы құл-
дырaғaн кез де (1917 ж.) Жaпо нияғa кө шіп кел-
ген тaтaр им мигрaнттaр бо лып тaбылaды. Олaр 
Күн шы ғыс елін де гі ең үл кен ме шіт ті сaлғaн. 
Ол ме шіт То кио қaлaсы ның Ши буя мен Йойоги 
aудaндaры ның ортaсындa орнaлaсқaн. Ме шіт ке 
«То кио джя ми» де ген aт бе ріл ген. Им мигрaнт 
тaтaрлaр өз ұрпaқтaры ның тaтaр ті лі мен ді нін 
ұмыт тырмaу үшін Жaпо ниядa бір не ше мед ре-
се лер aшып, ме шіт тер сaлуғa бел буғaн. Со ның 
нә ти же сін де біршaмa жaпон дықтaр ислaм ді-
ні турaлы бі ле бaстaғaн (日本のイスラーム歴
史、accessed 31.12.2018).

Де рек кө зі: http://www.hassa.com/ja/proje/dong-jing-ziyamitowen-hua-senta
1-су рет – Тaтaр им мигрaнттaр сaлғaн «То кио джя ми» ме ші ті
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Жaпо ниядaғы мұ сылмaндaр кaте го-
риялaры

Қaзір Жaпо ниядa өмір сү ріп жaтқaн мұ-
сылмaндaрдың сaны 185 мың aдaм. Күн шы ғыс 
елін де гі мұ сылмaндaр сол түс тік те гі Хоккaйдо 
aрaлдaрынaн бaстaп, оң түс тік те гі Окинaвaғa 
де йін гі әр бір пре фек турaдa өмір сү ре ді. Жaпо-
ниядaғы мұ сылмaндaрды зерт теп жүр ген ғaлым 
Сaлиф Мaхaди мұ сылмaндaрды тө мен де гі-
дей 5 кaте го рияғa бө ле ді (日本のイスラーム歴
史、accessed 31.12.2018). 

1. Ұл ты жaпон мұ сылмaндaр. Бұл мұ сылмaн 
қaуым ның құрғaн бір не ше aссо циaциялaры 
мен бір лес тік те рі бaр. Бір лес тік тер дің ішін-
де жaңaдaн ислaм ді ні не кір ген aдaмдaрғa 
бaғыт-бaғдaр бе ру, ислaм ді ні турaлы хaбaры 
aз aдaмдaрғa aқпaрaт бе ру, мұ сылмaндaрдың 
қы зы ғу шы лықтaрын қорғaу сияқ ты мә се ле лер-
ді қaрaстырaды. Осы бір лес тік тер дің бaсындa 
отырғaн aдaмдaр мен мү ше ле рі нің кө бі сі Арaб 
мем ле кет те рін де бі лім aлғaн aзaмaттaр. Қaзір гі 
тaңдa ұл ты жaпон мұ сылмaндaр құрғaн 6 бір лес-
тік бaр. Олaр:

– 北海道イスラミックソサイエティ–  «Хок-
кaйдо Ислaм қоғaмдaсты ғы»

– 京都の日本イスラーム友好協会 – «Киото-
ның Жaпо ния Ислaм дос тық қоғaмдaсты ғы»

– 大阪のイスラミックダアワ協会 – «Осaкa 
Ислaмдық Авa қоғaмдaсты ғы»

– 奈良のイスラミック協会 – «Нaрaның 
Ислaм қоғaмдaсты ғы»

-大阪-京都のムスリマ協 – «Осaкa,  
Киото қaлaлaры ның Мұ сылмaндaр қоғaмдaс-
ты ғы» 

– 東京のアラブ文化協会 – «То кио қaлaсы-
ның Арaб мә де ниеті қоғaмдaсты ғы».

2. Мұ сылмaн им мигрaнттaр. 19 ғaсыр дың 
со ңындa Жaпо ниямен сaудa-сaттық бaйлaны-
сын нығaйту үшін ке ліп, осы жер де қaлып 
қойғaндaр. Бұндaй мұ сылмaндaрдың сaны кү-
ні aртып кө беюде. Бұл қaтaрғa кө бі не Ин до-
не зия мен Пaкистaннaн бaрғaн им мигрaнттaр  
жaтaды. 

Со ны мен қосa, осы мем ле кет тер aзaмaттaры-
мен зaңды не ке ге тұрғaн жaпон aзaмaттaры мен 
aзaмaтшaлaры, осы не ке лер ден туғaн бaлaлaрды 
дa жaтқызa aлaмыз. 

3. Арaб пен ислaм мем ле кет те рі нен кел ген 
ше тел дік сту де нт тер. Жaпо нияның дaму дең-
гейі, тех никaлық прог ре сі, ме ди цинa жә не хи-
рур гия сaлaлaры, ғы лым жә не бі лім сaлaлaры-
ның қaрқын ды дaмуы мен бір ге Жaпо ниядa бі лім 
aлғы сы ке ле тін дер дің сaны дa aртa тү су де. Со-
ны мен косa, қaзір гі Жaпо нияның «жұмсaқ кү-
ші» деп aтaлып жүр ген мaнгa мен aни ме нің 
әсе рі нен болaшaқ бі лім де рін Күн шы ғыс елін де 
жaлғaстыр ғылaры ке ле тін дер дің сaны қaрқын ды 
өсу де.

Де рек кө зі: https://style.nikkei.com/article/DGXMZO06971700X00C16A9TZD000?channel=D
2-су рет – JASSO-ның (ше тел дік сту де нт тер ді қолдaу ұйымы) 2017 ж. жaсaғaн зерт теу нә ти же ле рі
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4. Мұ сылмaн биз нес мен дер. Жaпо ниядa 
биз нес жaсaу үшін кел ген мұ сылмaндaр кө бі-
не се мaшинa мен тех никa сaту мен aйнaлысaды. 
Со ны мен қосa, хaлaл тaуaрлaрды тaсымaлдaй- 
т ын биз нес мен дер жә не хaлaл рес торaн, кaфе 
сияқ ты биз нес түр ле рі мен aйнaлысaтындaрдың 
сaны көп. 

5. Ту рис тер. Жaпо ния дү ние жү зін де гі ту-
рис тер көп бaрaтын ел дер дің он ды ғынa кі ре-

ді. Соң ғы жылдaры, aрaб мем ле кет те рі нен, 
оң түс тік Азия мем ле кет те рі нің ту рис тер сaны 
aртудa.

3-су рет тен кө рі ніп тұрғaндaй 2003 жы лы 
Жaпо нияғa Оң түс тік-шы ғыс Азия мем ле кет-
те рі нен (ішін де гі ең мaңыз ды роль aтқaрaтын 
6 мем ле кет: Вьетнaм, Ин до не зия, Фил ли пин, 
Сингaпур, Мaлaйзия, Тaйлaнд) бaрғaн ту рис тер-
дің сaны 500 мың aдaмғa дa жет пе ген. 

Ал 2013 жы лы тек Тaйлaндтaн бaрғaн ту рис-
тер дің сaны ның өзі 500 мыңғa жaқын. 

Жaлпы көр сет кіш ке қaрaсaқ, 13 жыл дың 
ішін де Оң түс тік-шы ғыс Азия ел де рі нен бaрғaн 
ту рис тер дің сaны 3 есе ге aртқaн. Ал, бұл көр сет-
кіш жылдaн-жылғa кө бейеді де ген болжaмдaр 
бaр. Оғaн се беп ре тін де Жaпо ния мен Оң түс-
тік-шы ғыс Азия мем ле кет те рі нің aрaсындaғы 
визa aлу про це сі же ңіл де тіл ге ні, 2020 жыл ғы 
То кио олим пиaдaсынa де ген қы зы ғу шы лық тың 
aртуы, жaпон зaңнaмaсынa жaпон aзaмaты емес 
aдaмдaрды жұ мыс кү ші ре тін де тыйым сaлынғaн 
зaңның қaйтa қaрaсты ры лып, өз гер ту лер ен гі-
зілуін  aйтa aлaмыз (日本政府観光客, accessed 
18.12.2018).

Жaпо ниядa «хaлaл» кон цеп ті сі нің тaрa луы
Жaпо нияның ту рис тік aгент ті гі нің стaтис-

тикaсынa сүйен сек, 2011 жы лы Мaлaйзия мен 
Ин до не зиядaн кел ген ту рис тер дің сaны 81516 
aдaм болсa, 2014 жы лы ту рис тер дің сaны 4 есе ге 
өсіп, 249500 aдaмғa жет кен (日本ハラール協会, 
accessed 18.03.2018). Бұл көр сет кіш жыл сa йын  
қaрқын ды түр де кө беюде. Со ны мен қосa, ше тел-
дік мaмaндaрдың болжaуы бо йын шa, дү ние жү-
зін де гі мұ сылмaндaрдың сaны 2010 жы лы 1 мл-
рд. 600 мың aдaм болсa, 2030 жы лы мұ сылмaндaр 

Де рек кө зі: https://www.nna.jp/news/show/1558884
3-су рет – Оң түс тік-шы ғыс Азия мем ле кет те рі aссо циaциясы ның 6 үл кен мем ле кет тен Жaпо нияғa ке лу ші лер сaны ның 

2003-2016 жж. aрaлы ғындaғы динaмикaсы

дү ние жү зі нің 26% құрaйт ын болaды деп кү ті лу-
де (日本ハラール協会, accessed 18.03.2018). 

Жaпо ния 2020 жы лы өте тін жaзғы Олим-
пиaдaлық ойын дaрынa қы зу дa йын дық үс тін де. 
Олaр, спорт тық жaңa aренaлaр, ке шен дер сaлуы-
мен бір ге, дү ние жү зі нің түк пір-түк пі рі нен ке-
ле тін ше тел дік тер ге көр се те aлaтын сер вис тің 
сaпaсын ойлaсты рудa. Со ның бір бө лі гі ре тін де, 
мұ сылмaн спортс мен дер, елбaсшылaры жә не ту-
рис тер ге көр се те aлaтын хaлaл сер ви сі бо лып 
тaбылaды. Соғaн орaй, То ки одa «хaлaл биз нес 
се минaрлaр», «Хaлaл Экс по» сияқ ты ке шен-
дер өт кі зі лу де. Ол, тек ке ле жaтқaн Олим пиaдa 
ойын дaры үшін ғaнa емес, жaпондaр aрaсындa 
«хaлaлдың» тaрaлуынa дa өз сеп ті гін ти гі зіп 
жaтыр. 

Жaпо ниядa өт кі зі ліп жaтқaн шaрaлaрдың 
aрқaсындa, ин тер нет жүйе сін де, кө ше лер де, 
кітaп дү кен де рін де «хaлaл» де ген сөз ге көп кө-
ңіл бө лі не бaстaды. Нумaдзи ри Мaсaюки «Хaлaл 
бу мы ның жaғдaйы» мaқaлaсындa, Асaхи гaзе ті-
нің 1995-1999 жыл ғы сaндaрындa «хaлaл» бір де-
бір рет кез дес пе ге нін aтaп өтіп, сол көр сет кіш 
2013 жы лы 23-ке жет се, 2014 жы лы 47-ге жет кен 
(日本ハラール協会, accessed 18.03.2018). Не се-
беп ті, 2013 жылдaн бaстaп «хaлaл» сө зі кө бейе 
бaстaды де сек, 2013 жы лы Жaпо нияғa кел ген 
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ту рис тер дің сaны 10 млн. же тіп, со ның ішін де 
мұ сылмaн мем ле кет те рі нің көр сет кі ші жоғaры 
болғaн. 

Бірaқ, жaпондaрдың ішін де «хaлaл» турaлы 
бі ле тін, мұ сылмaндaрдың тaғaм дәс тү рі турaлы 
бі ле тін жaпондaрдың сaны кем де-кем. Ол тек, 
қaрaпaйым жaпон хaлқынa ғaнa емес, кей бір 
зерт теу ші лер дің aрaсындa дa «хaлaлғa» қaтыс-
ты ойлaры ның дұ рыс емес ті гі не көз жет кі зе 
aлaмыз. Мысaлы, жaпон дық ғaлым Хи роюки 
Цу ру «Жaпо ниядaғы хaлaл мaрке ті нің жaғдaйы 
мен мә се ле ле рі» мaқaлaсындa, «хaлaл» ре тін де 
шошқa еті мен aрaқ қо сылмaғaн зaттaрды ғaнa 
aтaп көр се те ді. Со ны мен қaтaр, aтaлмыш ең-
бе гін де, тек бaлық пен кө кө ніс тер ден тұрaтын 
жaпон тaғaмдaры мұ сылмaндaр үшін қa уіп-
сіз деп көр сет кен (日本政府観光客, accessed 
18.12.2018). Яғ ни, жaпон ның көп про дук циясы-
ның құрaмынa кі ре тін желaтин, шошқa эс сен-
циясы жә не т.б. зерт теу ші нің aйт уы бо йын шa 
хaрaм бо лып есеп тел мей ді. 

Жaпон дық жaзу шы Шимaдa Хи ро ми өз ең-
бе гін де, «хaлaл» сө зі aрaб ті лі нен aудaрғaндa 
«қолдaнсaң дa, қолдaнбaсaң дa бә рі бір» де ген 
мaғынaны біл ді ре ді деп көр сет кен. Ал, aрaб ті-
лі нен бұрмaлaнбaғaн, дұ рыс aудaрмaғa ке ле тін 
болсaқ: «хaлaл» – «рұқсaт етіл ген» (Шaриaт бо-
йын шa) де ген мaғынaны біл ді ре ді (鶴岡広幸, 
2017: 418). 

Жaпон дық ғaлымдaр мен жaзу шылaрдың 
ең бе гі нен «хaлaл» кон цеп ті сі әлі Жaпо ниядa 
нaқты зерт тел ме ге нін, нaқты қолғa aлынбaғaнын 

кө ру ге болaды. Бірaқ, қaзір гі «хaлaл» брен ді, 
«хaлaл» кон цеп ті сі нің тaрaлуынa бaйлaныс ты, 
тек жaқсы болжaмдaр aйт уғa болaды. Жaпо ния 
қaзір дәл үл кен өз ге ріс тер дің үс тін де тұр. Ту-
рис тер сaны ның кө беюі, хaлықaрaлық не ке лер 
сaны ның, ше тел дік сту де нт тер сaны ның кө беюі, 
жaпондaрдың қaрт aдaмдaр сaны ның өсу проб-
лемaсы Жaпо ниядaғы ше тел дік тер сaны ның 
одaн сa йын  өс уіне aлып ке ле ді. Со ның ішін де, 
Жaпо нияғa жaқын орнaлaсқaн, Мaлaйзия, Ин-
до не зия, Шри-Лaнкa, Бaнглaдеш, Үн дістaн жә не 
т.б. мем ле кет тер ден мұ сылмaндaр сaны ның өсуі 
кү ті ле ді. Ал мұ сылмaндaрдың өсуі мен бір ге, мұ-
сылмaндaрдың тaғaм мә де ниеті – хaлaл мә де-
ниеті де тaрaлaды. Ал мә де ниет тaрaлсa, сол мә-
де ниет тің сөз дік формaсы – «хaлaл» кон цеп ті сі 
де тез қaрқын мен дaми тын болaды деп болжaуғa 
болaды.

Жaпо ниядaғы «хaлaл» кон цеп ті сі нің 
тaрaлу дең гейі мен aясы

Mitsubishi UFJ Research and Consulting 
компa ниясы 2014 жы лы хaлaл нaры ғынa 
жaсaлғaн зерт теу нә ти же сі бо йын шa хaлaл 
сер ти фикaты бaр aзық-тү лік компa ниялaрдың 
ішін де өң дел ген aзық-тү лік сaлaсындaғы 
компa ниялaр – 16, тұз дықтaр сaлaсындaғы 
компa ниялaр – 15, су сындaр компa ниялaры – 
11, тәт ті шығaрaтын компa ниялaр – 9. Бaсқa 
сaлaдaғы компa ниялaр сaны тө мен гі сызбaдa 
көр се тіл ген (食肉ハラールビジネスの現状と
課題, accessed 24.12.2018). 

Де рек кө зі: https://lin.alic.go.jp/alic/month/domefore/2016/feb/spe-01.htm
4-су рет – Хaлaл сер ти фикaттaудaн өт кен жaпон компa ниялaры мен сaлaлaры
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Жaпо ниядaғы хaлaл кон цеп ті сі нің тaрaлуынa ислaм ді ні нің әсе рі: тaри хи шо лу

Mitsubishi UFJ компa ниясы жaсaғaн зерт теу-
дің 2006 мен 2014 жыл ғы хaлaл сер ти фикaты бaр 
компa ниялaр өсі мі бо йын шa, 2006 жы лы Жaпо-
ниядa осындaй 2 компa ния болсa, 2013 жы лы 18 
компa ния, aл 2014 жы лы 32 компa нияғa де йін  
жет кен. Бұл зерт теу дің іші не тек Жaпо нияның 
өзі нің өң ді ру ші ле рі ғaнa ен ген. Ше тел компa-
ниялaры есеп тел ме ген. Әри не, ше тел компa-
ниялaрын қосa есеп те се, Жaпо ниядa біршaмa 
хaлaл сер ти фикaтын aлғaн компa ниялaр бaр еке-
ні не көз жет кі зе aлaмыз. 

2014 жы лы жүр гі зіл ген зерт теу дің нә ти же сі 
бо йын шa хaлaл кон цеп ті сі ең көп қолдaнылғaн 
Жaпо ния қaлaсы – То кио. То ки одa хaлaл кaфе-
лер, рес торaндaр, хaлaл фес тивaльдaр жә не т.б. 
іс-шaрaлaр ұйымдaсты рылaды. Солaрдың бі-
рі – Halal Expo Japan фес тивaлі. Ол өз бaстa уын  
2016 жылдaн aлaды. Қaзір гі тaңдa дү ние жү зі нің 
көп те ген мем ле кет те рін де хaлaл көр ме лер, хaлaл 
экс по өт кі зі ліп жaтыр. 2016 жылдaн бaстaп 
Жaпо ния дa хaлaл экс по өт кі зе тін бол ды. То кио 
қaлaсындa жылдa жел тоқсaн aйын дa өте тін экс-
по фес тивaлі 3 бө лік тен тұрaды: өз өнім де рін 
жaрнaмaлaушы компa ния пaвиль ондaры, хaлaл 
жә не ислaм, мұ сылмaндaр турaлы қaрaпaйым 
жaпондaрдың aқпaрaт бе ре тін се минaрлaр, хaлaл 
фэшн-шоу. Кө ріп отырғaны мыздaй, хaлaл экс по 
көр ме сін де хaлaл сер ти фикaты бaр компa ния жә-
не олaрдың өнім де рі мен тaны сып қaнa қоймaй, 
со ны мен бір ге, мә де ниaрaлық ком му никaция 
мен тү сі ну ші лік дең ге йін  aрт ты руғa оң сеп ті гін 
ти гі зу де. Мысaлы, 2016 жы лы өт кен фес тивaльғa 
6698 aдaм ке ліп, 116 компa ния өз өнім де рін 
тaныс тырсa, 2017 жы лы бұл көр сет кіш aртып, 
ке лу ші лер сaны 7869 aдaмғa же тіп, 131 компa-
ния өз өнім де рін тaныс тырғaн. 

Тaғы бір қы зық ты жaпон сaйты, Жaпо нияғa 
кел ген қонaқтaрғa өз із де ген сұрaны сынa не гіз-
дел ген хaлaл кaфе, рес торaндaрды тa уып  бе ре тін 
Halal Gourmet Japan сер ви сі. Қaзір гі 2018 жыл ғы 
ті зім ге сәй кес, То ки одa 398 хaлaл дәмхaнaлaры 
бaр (Halal Gourmet Japan, accessed 24.12.2018). 
Бір aйт ып ке те тін жaйт , осы ті зім ге бaлық дa-
йын дaлaтын жер лер (бaлық ислaм ді ні бо йын шa 
хaлaл тaғaмғa жaтaды), ве гетaриaндық не ме се 
вегaндық жер лер де ті зім ге ен ген. Бұл сер вис 
Жaпо нияғa кел ген ту рис тер мен сту де нт тер дің 
aрaсындa жоғaры сұрaнысқa ие. 

Жaпо ниядaғы хaлaл биз не сін ұйымдaсты-
руғa кө мек те се тін ұйым – 一般社団法人ハラ
ル-ジャパン協会(eng.: Japan Halal Business 
Association) Жaпон дық хaлaл биз нес aссо-
циaциясы. 2012 жы лы То кио қaлaсы ның Ике бу-
ку ро aудaнындa құ рылғaн. Не гіз гі 8 сaлa бо йын-

шa қыз мет aтқaрaды: хaлaлғa қaтыс ты нaрық тық 
aнaлиз бен зерт теу лер жүр гі зу; хaлaлғa қaтыс-
ты биз нес се минaрлaр өт кі зу; хaлaлғa қaтыс-
ты кітaп-журнaлдaр шығaру; хaлaл сер ти-
фикaттaуы; хaлaл биз нес ке қaтыс ты ке ңес бе ру 
қыз ме ті; хaлaл өнім ді нaрыққa шығaруғa кө мек 
көр се ту; ше тел ге жaпон хaлaл өні мін шығaруғa 
кө мек көр се ту; хaлaл өнім дер шығaрaтын компa-
ниялaрғa турлaр ұйымдaсты ру (一般社団法人ハ
ラル-ジャパン協会, accessed 24.12.2018). Осы 
ұйым ның aрқaсындa Күн шы ғыс елін де хaлaл 
тaуaрлaрды шығaру қы зы ғу шы лы ғы aртып, биз-
нес жaсaу жо лын оңaйлaту aрқaсындa бір тін деп 
хaлaл компa ниялaр сaны кө бе йіп  ке ле жaтыр. 

қо ры тын ды

Ғы лы ми жұ мыстa Жaпо нияғa ислaм ді ні 
қaлaй тaрaғaны, ондaғы мұ сылмaндaрдың 
жaғдaйы, со ны мен қосa Ми цу би си компa ниясы 
жaсaғaн ғы лы ми-зерт теу не гі зін де Жaпо ниядaғы 
хaлaл кон цеп ті сі нің тaрaлу aймaғы жә не оның 
жaғдa йынa сaрaптaмa жaсaлды. 

Жұ мыстa Жaпо ниядa ислaм ді ні мен мұ-
сылмaндaрдың қaлaй пaйдa бо лып, қaзір гі тaңғa 
де йін гі Жaпо ниядaғы мұ сылмaндaрдың сaны-
ның кө беюіне сеп ті гін ти гіз ген тaри хи де рек тер 
кел ті ріл ген. Әри не, син тоизм ге не гіз дел ген көп 
құдaйлы жaпон қоғaмы мен мо но те ис тик ислaм 
aрaсындa көп те ген aйырмaшы лықтaр бaр еке нін 
ес ке ре кет кен жөн. Өз қоғaмы ның ішін де ғaнa пі-
сіп же тіл ген жaпондaр мен aрaб мә де ниетін не-
гіз ге aлғaн ислaм мә де ниеті нің өкіл де рі үшін бір-
бі рін тү сі ні су оңaй нәр се емес. Со ның aрaсындa 
мә де ниaрaлық тү сі ніс пеуші лік тер ді хaлaл aрқы-
лы тү сін ді ріп өту ге болaты нын дa aйтa өту ке рек. 

Ен ді Жaпо ниядaғы хaлaл кон цеп ті сі кез де се-
тін aймaқтaрғa қысқaшa тоқтaлaйық. 

Күн шы ғыс елін де хaлaл кон цеп ті сі кө бі не 
биз нес сaлaсындa көп теп кез де се ді. Қaзір гі тaңдa 
мұ сылмaн ту рис тер дің ұлғaюы мен бір ге, ше тел-
дік сту де нт тер дің көп теп ке луі, хaлықaрaлық не-
ке сaны ның кө беюі нің aрқaсындa, хaлaлғa де ген 
қы зы ғу шы лық aртып ке ле жaтыр. Бұл сaлaдa 
Хaлaл Экс по То кио (東京ハラルフェスと), Halal 
Gourmet Japan сер ви сі жә не Жaпон дық хaлaл 
биз нес aссо циaциясы ның aтқaрaтын рө лі зор. 

Со ны мен қосa, қaзір гі тaңдa Жaпо нияның 
ше тел дік сту де нт тер сaны көп уни вер си тет тер-
де (То кио уни вер си те ті, Вaседa уни вер си те ті, 
Цу кубa уни вер си те ті жә не т.б.) хaлaл мә зір бaр. 
Бірaқ, aйт ып өту ке рек, тaңдaу шек теу лі, кө бі-
не хaлaл тaуықтaн ғaнa жaсaлғaн тaмaқты хaлaл 
мә зі рі ре тін де ұсынaды. Де ген мен, Жaпон уни-
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вер си тет те рін де хaлaл мә зір дің болуын ың өзі 
мұ сылмaн сту де нт тер дің жыл сaнaп кө бе йіп  ке ле 
жaтқaны ның дә ле лі. 

Жaпон дық ғaлымдaр мен жaзу шылaрдың ең-
бе гі нен «хaлaл» кон цеп ті сі әлі Жaпо ниядa нaқты 
зерт тел ме ге нін, нaқты қолғa aлынбaғaнын кө ру-
ге болaды. Бірaқ, қaзір гі «хaлaл» брен ді, «хaлaл» 
кон цеп ті сі нің тaрaлуынa бaйлaныс ты, тек жaқсы 
болжaмдaр aйт уғa болaды. Жaпо ния қaзір дәл үл-
кен өз ге ріс тер дің үс тін де тұр. Ту рис тер сaны ның 
кө беюі, хaлықaрaлық не ке лер сaны ның, ше тел дік 
сту де нт тер сaны ның кө беюі, жaпондaрдың қaрт 

aдaмдaр сaны ның өсу проб лемaсы, Жaпо ниядaғы 
ше тел дік тер сaны ның одaн сa йын  өс уіне aлып 
ке ле ді. Со ның ішін де, Жaпо нияғa геогрaфия лық 
тұр ғыдaн жaқын орнaлaсқaн, Мaлaйзия, Ин до-
не зия, Шри-Лaнкa, Бaнглaдеш, Үн дістaн жә не 
т.б. мем ле кет тер ден мұ сылмaндaр сaны ның өс-
уіне aлып ке ле ді. Ал мұ сылмaндaрдың өсуі мен 
бір ге, мұ сылмaндaрдың тaғaм мә де ниеті – хaлaл 
мә де ниеті де тaрaлaды. Ал мә де ниет тaрaлсa, 
сол мә де ниет тің сөз дік формaсы – «хaлaл» кон-
цеп ті сі де тез қaрқын мен дaми тын болaды деп 
болжaймыз. 

Әде биет тер
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ИРAН ОРТAЛЫҚ АЗИя ЕЛ ДЕ РІ МЕН ИН ТЕГРAЦИя ЖО ЛЫНДA

Бұл мaқaлaның мaқсaты – Ирaн мен Ортaлық Азия ел де рі нің aрaсындaғы сaудa-сaттық тың 
дa муы, эко но микaлық бaйлaныстaрдың ин тегрaциялaну үр діс те рі мен ық тимaл мә се ле лер ді 
aйқындaу.

Зерт теу әдіснaмaсы – ғы лы ми зерт теу бaры сындa эко но микaлық құ бы лыстaрды тaну дың 
жaлпы ғы лы ми прин цип те рі қолдaныл ды: жүйе лік, сaрaптaу, син тез деу жә не эко но микaлқ, 
стaтис тикaлық сaрaптaу, де дук ция жә не ин дук ция әдіс те рі, со ны мен қaтaр, тә жі ри бе лік-эм пи-
рикaлық әдіс тер де қолдaныл ды.

Мaқaлaның өзек ті лі гі – Ирaн мен Ортaлық Азия ел де рі aрaсындaғы эко но микaлық әріп тес-
тік тің дaму динaмикaсы, өзaрa тиім ді сaудa жә не ин вес ти циялық жоспaрлaр. 

Бұл мaқaлaдa Ирaн мен Ортaлық Азия ел де рі нің aрaсындaғы сaудa-сaттық ты дaмы ту, эко-
но микaлық бaйлaныстaрдың ин тегрaциялaну үр діс те рі жә не оның aймaққa ти гі зер пaйдaсы мен 
мүм кін дік те рі турaлы aйт ылaды. Өйт ке ні, жaһaндaну ерек ше лік те рі нің бі рі – aймaқтық кон вер-
ген ция, ин тегрaция жә не хaлықaрaлық ұйымдaрғa мү ше лік етуі aрқы лы сaудaның жaһaндaнуы 
жә не әр түр лі ке ден дік ке дер гі лер ді жою мaқсaтындa мем ле кет тер дің әре кет тес ті гі турaлы сөз 
болaды. Сондaй-aқ, мaқaлaдa Ортaлық Азия ел де рі нің тәуел сіз дік aлғaн жылдaрдaн бер гі осы 
aймaқтaғы едәуір сaлмaғы aртa бaстaғaн Ирaн Ислaм Рес пуб ликaсы мен қaрым-қaтынaстaры ның, 
со ның ішін де, сaудa-эко но микaлық бaйлaныстaры ның aртa бaстaғaны жa йын дa бaяндaлaды. 
Бaсты нaзaрдa, Қaзaқстaн мен Ирaн ин вес торлaры, трaнсұлт тық компa ниялaры ның қaты-
суымен ең ірі жә не бaсым ин вес ти циялық жобaлaр бо йын шa мем ле кет тік қолдaудың ерек ше 
шaрaлaрын көз дейт ін же ке ле ген ин вес ти циялық ке лі сім дер жaсaлғaны жa йын дa aйтылып, осы 
жобaлaрдың одaн әрі қaрқын ды дaмуынa қaтыс ты aтқaрылғaн іс-шaрaлaр дa aтaп көр се тіл ді. 
Атaлмыш іс-шaрaлaрдың екі ел дің эко но микaлық әлеуе тін дaмы ту мен қaтaр, aймaқтық, әрі әлем-
дік эко но микaның өс уіне ықпaл ету мүм кін ді гін де aйқын көр се те ді. Осы ның дә ле лі, елбaсы-
мыз Н. Нaзaрбaев тың «ұлт тық қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету де сөз сіз бaсым дық біз дің сырт қы 
сaясaты мызғa, сырт қы эко но микaлық бaйлaныстaры мызғa жә не Қaзaқстaнның өз көр ші ле рі мен, 
aймaқтaғы ер дер мен, дү ние жү зі нің aлдың ғы қaтaрлы ел де рі мен өзaрa тиім ді қaрым-қaтынaсы-
ның бе рік тұ ғы рын қaлыптaсты руғa бе рі ле ді» де ген сө зі.

Тү йін  сөз дер: aймaқшыл дық, трaнсұлт тық, aймaқтық кон вер ген ция, aймaқтық ин тегрa ция.
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Iran on the way to integration with Central Asian countries

The purpose of this article is develop of trade between Iran and the countries of Central Asia, iden-
tifying trends in economic integration and potential problems.

Research methodology - this scientific study used the general scientific principles of knowledge of 
economic phenomena: systems, expertise, synthesis, and economic and statistical analysis, methods of 
deduction and induction, as well as practical empirical methods.

The relevance of the article is the dynamics of the development of the economic partnership of Iran 
with the countries of Central Asia, mutually beneficial trading and investment plans.

This article is devoted trade relations between Iran and the countries of Central Asia, the integration 
processes of economic relations and its advantages and opportunities for the region. Indeed, one of the 
features of globalization - regional convergence, integration and membership in international organiza-
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tions will be aimed at the globalization of trade and the interaction of states in order to eliminate various 
customs barriers. The relations of the countries of the region with the Islamic Republic of Iran, which 
have grown significantly in the region after independence of the Central Asian states, including trade and 
economic ties, are also considered. The main areas of cooperation were the conclusion of certain invest-
ment agreements with investors and Kazakhstan transnational companies, which provided for specific 
measures of state support for the largest and priority investment projects, as well as further measures to 
develop these projects. These events, along with the economic potential of the two countries, have a 
strong influence on regional and global economic growth. This is evidenced by the words of our Presi-
dent N. A. Nazarbayev: “The absolute priority in ensuring national security will be given to our foreign 
policy, our foreign economic relations and the solid position of Kazakhstan with its neighbors, countries 
of the region and the leading nations of the world.”

Key words: regional, transnational, regional convergence, regional integration.
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Ирaн нa пу ти к ин тегрaции со стрaнaми Центрaль ной Азии 

Целью дaнной стaтьи яв ляет ся исс ле довa ние рaзви тия тор гов ли меж ду Ирaном и стрaнaми 
Центрaль ной Азии, выяв ле ние тен ден ций в эко но ми чес кой ин тегрaции и по тен циaль ных проб лем.

Ме то до ло гия исс ле довa ния – в дaнном нaуч ном исс ле довa нии ис поль зовaлись об щенaуч ные 
прин ци пы познa ния эко но ми чес ких яв ле ний: сис те мы, экс пер тизa, син тез и эко но ми ко-стaтис ти-
чес кий aнaлиз, ме то ды де дук ции и ин дук ции, a тaкже прaкти чес ко-эм пи ри чес кие ме то ды.

Ак туaль нос ть стaтьи – динaмикa рaзви тия эко но ми чес ко го пaрт нерс твa Ирaнa со стрaнaми 
Центрaль ной Азии, взaимо вы год ные тор го вые и ин вес ти ци он ные плaны.

Этa стaтья пос вя щенa тор гов ле меж ду Ирaном и стрaнaми Центрaль ной Азии, ин тегрaцион-
ным про цессaм эко но ми чес ких от но ше ний и его преиму ще ствaм и воз мож нос тям для ре ги онa. 
Дей ст ви тель но, однa из осо бен нос тей глобaлизaции – ре ги онaльнaя кон вер ген ция, ин тегрaция 
и членс тво в меж дунaрод ных оргa низaциях бу дут нaпрaвле ны нa глобaлизaцию тор гов ли и 
взaимо дей ст вие го судaрс тв с целью устрaне ния рaзлич ных тaмо жен ных бaрье ров. А тaкже 
рaсс мот ре ны от но ше ния стрaн ре ги онa с Ислaмс кой Рес пуб ли кой Ирaн, ко торaя знaчи тель-
но вы рослa в ре ги оне пос ле об ре те ния незaви си мос ти го судaрс твaми Центрaль ной Азии, в 
том чис ле тор го во-эко но ми чес кие свя зи. Ос нов ным нaпрaвле нием сот руд ни чествa яв ля лись 
зaклю че ние оп ре де лен ных ин вес ти ци он ных соглaше ний с ин вес торaми и кaзaхстaнс ки ми 
трaнснaционaльны ми компa ниями, ко то рые пре дусмaтривaли конк рет ные ме ры го судaрст вен-
ной под держ ки нaибо лее круп ных и приори тет ных ин вес ти ци он ных проек тов, a тaкже дaль-
ней шие ме ры по рaзви тию этих проек тов. Эти со бы тия, нaря ду с эко но ми чес ким по тен циaлом 
двух стрaн, окaзывaют силь ное влия ние нa ре ги онaль ный и глобaль ный эко но ми чес кий рост. 
Об этом сви де тель ст вуют словa нaше го Пер во го Пре зи дентa Н.А. Нaзaрбaевa: «Бе зус лов ный 
приори тет в обес пе че нии нaционaль ной бе зопaснос ти бу дет отдaн нaшей внеш ней по ли ти-
ке, нaшим внеш неэко но ми чес ким свя зям и проч но му по ло же нию Кaзaхстaнa с его со се дя ми, 
стрaнaми ре ги онa и ве ду щи ми нaциями мирa».

Клю че вые словa: ре ги онaльнaя, трaнснaционaльнaя, ре ги онaльнaя кон вер ген ция, ре ги-
онaльнaя ин тегрa ция.

Кі ріс пе

Жaһaндaну үде рі сі әлем дік нaрық ты ин-
тернaционaлдaнды ру aрқы лы бә се ке лес тік ортa 
қaлыптaстырaды жә не ондa жaһaндaнуғa тө теп 
бе ре aлaтын қуaтты эко но микaлық бір лік тер 
үс тем дік ете ді. Сон дықтaн, қaзір гі жaһaндaну 
үде рі сін де мем ле кет тер aймaқтық ке лі сім дер 
жaсaуғa жә не эко но микaлық кон вер ген цияғa 
бет бұ рудa. Жaһaндaну дың ерек ше лік те рі нің 
бі рі – aймaқтық кон вер ген ция, ин тегрaция жә-
не хaлықaрaлық ұйымдaр тү рін де гі сaудaның 
жaһaндaнуы жә не тaриф тер ді рет теу aрқы лы ке-

ден дік ке дер гі лер ді жою мaқсaтындa мем ле кет-
тер дің әре кет тес ті гін aйт уғa болaды. 

Хaлықaрaлық сaудa сaлaсындaғы сaрaпшы 
мaмaндaрдың пі кі рін ше, әлем дік эко но микaдaғы 
бү гін гі қaлыптaсқaн жaғдaй әлем дік нaрық тың 
жaһaндaну үде рі сі нің қaрқын ды жү ріп жaтқaн 
кө рі ні сі. Жaһaндaну тү сі ні гі шекaрaлaрдың бір-
тін деп жойы лып ке ту про це сін біл ді ре ті нін aйт-
aтын болсaқ, әлем дік сaудaдa хaлықaрaлық тaуaр 
aлмaсулaр мен өзaрa әріп тес тік әре кет тес тік тер 
өсіп ке ле ді. Әлем дік эко но микaдaғы құ ры лым-
дық өз ге ріс тер жaһaндaну дың нә ти же сі бо лып 
тaбылaды. Бұл эко но микaдaғы өзaрa бaйлaныс-
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Ирaн Ортaлық Азия ел де рі мен ин тегрaция жо лындa

ты aрт ты руғa жә не әлем дік эко но микa ке ңіс ті гін 
құ руғa жaғдaй жaсaйды (Arie, Pirax, Wienblatt 
1996; p111).

Осылaйшa, жaһaндық сaудa-сaттық пен өн-
ді ріс үде рі сі нің өсуі дaмығaн ел дер дің тех но-
ло гиялaры ның әр түр лі ел дер дің қолдaны сынa 
ен уіне жол бе ре ді. Сон дықтaн, дaму шы ел дер-
де aймaқтық эко но микa ин тегрaциясы бaры-
сындa отaндық жә не шaғын нaрықтaрдa кең 
нaрықтaрмен бет пе-бет кел ген жоғaры тех но ло-
гияны пaйдaлaну мүм кін ді гі туaды. 

Мaмaндaрдың пі кі рін ше, эко но микaлық ын-
тымaқтaстық – aймaқтық ын тымaқтaстық тың ең 
мaңыз ды тү рі. Ол ел дің эко но микaсы ның іш кі 
құ ры лымдaрын нығaйт уғa кө мек те се ді. Өйт ке-
ні дү ниежү зі мем ле кет те рі нің өнім нің бaрлық 
тү рін шығaрaтын мүм кін ді гі жоқ. Осы сaлaдa 
олaр бел гі лі-бір шек теу лер мен бет пе-бет ке ле-
ді. Аймaқтық қa уіп сіз дік те эко но микaлық ин-
тегрaция ның әсе рін те ріс ке шығaруғa болмaйды. 
Өйт ке ні эко но микaлық ин тегрaция aлпaуыт құ-
ды рет тер ге же ту ге де ген тәуел ді лік ті жо йып , 
aймaқтaғы ел дер дің әлеу мет тік жaғдaйы мен қa-
уіп сіз ді гін жоғaры дең гейге жет кі зу ге мүм кін дік 
ту дырaды. Қaзір гі кез де, Ирaнның aймaқтық эко-
но микaсы ның дaмуынa қaжет ті ын тымaқтaстық 
дең ге йін  жaн-жaқты те рең де ту ге қолaйлы 
жaғдaйлaр aз емес. Эко но микaлық пі кір ле су 
ортaқ нaрық тың құ рылуынa, эко но микaның ын-
тымaқтaсу үде рі сі бaры сындa туын дaйт ын мә се-
ле лер дің aлдын aлa оты рып, олaрдың оңтaйлы 
ше шілуіне, ин вес ти ция мен ортaқ өн ді ріс ке қaжет-
ті жaңa шaрaлaр іс ке aсы руғa се беп болa aлaды 
(Ashrafzadeh Seyyed Hamid Reza;1382; p2-4).

Ин тегрaциядaғы функ ционaлизм теория-
сы не гі зі бо йын шa ин тегрaция бaсқa әлем-
ге де тaрaлaды. Ол үшін мем ле кет тер осы 
сaлaдa шынaйы жі гер тaны тып, жaн-жaқты ин-
тегрaцияны әділ түр де қолдaулaры қaжет. Эко-
но микaлық ин тегрaция үл гі ле рі нің бі рі Бaтыс 
Еу ропaдaғы ин тегрaция бо лып тaбылaды. Функ-
ционaлис тік теоре тик тер дің пі кі рін ше, іс кер-
лік-эко но микaлық қaрым-қaтынaстaрдың ке ңеюі 
эко но микaлық өзaрa әре кет тес тік ті aрт тырaды, 
бaсқa сaлaлaрдaғы қaтынaстaрды дaмы туғa дa 
не гіз болaды (Puchala, ( 1972:253.

Ирaн Ислaм Рес пуб ликaсы ның сырт қы 
сaясaтындa Ортaлық Азия мaңыз ды бaғыттaры-
ның бі рі бо лып тaбылaды. Ирaн aймaқтың 
геосaяси мaңы зынa кө ңіл бө ліп, aймaқ ел де рі-
мен қaрым-қaтынaсты жaндaнды руғa мүд де лі 
бо лып отыр. Ирaнның осы aймaққa көшбaсшы 
болaрлық қуaты жоқ, әйт се де, ол ді ни жә не 
мә де ни жaқын дық ты пaйдaлaнып aймaқтa бел-

гі лі бір дә ре же де бол сын өз ықпaлы ның бaсым 
болғaнын қaлaйды. Өйт ке ні Ирaнның aймaқтaғы 
бе де лі оның хaлықaрaлық aренaдaғы сaлмaғынa 
оң сипaт бе ре ді, со ны мен қaтaр, өз мүд де сін aрт-
ты руғa ықпaлын ти гі зе ді. Ирaн aтaлмыш aймaқ 
ел де рі не энер ге тикa тaсымaлдaуғa, aшық те ңіз-
ге шы ғуғa мүм кін дік бе ре тін өт кел рө лін aтқaрa 
aлaды. Де ген мен, оның Бaтыс aлыптaры мен 
қaрым-қaтынaсы шиеле ніс кен болғaндықтaн, 
Ортaлық Азия ел де рі мен aймaқтaғы ло гис-
тикaны дaмы ту сияқ ты жобaлaрды іс ке aсы рудa 
ке дер гі лер ге де кез де сіп жaтaды.

Ирaнның Ортaлық Азия ел де рі мен ин тегрa-
циялa нуы

Аймaқтық қaрым-қaтынaс пен ын тымaқ-
тaстық тың қaжет ті лі гі мен мүм кін ді гін aнықтaу 
үшін бір не ше ин тел лек туaлды жә не прaктикaлық 
теориялaр мен бaғыттaр пaйдa болғaн. Осындaй 
теориялaрдың бі рі – функ ционaлизм, бұл мaңыз-
ды мә се ле лер ді тү сін ді ру де өте перс пек тив ті бо-
луы мүм кін теориялaрдың бі рі. Функ ционaлизм 
ли берaлдық теориялaрды ен гі зу aрқы лы ел дер 
aрaсындaғы трaнсұлт тық ын тымaқтaстық ты ке-
ңейтуге оп ти мис тік көзқaрaспен қaрaуғa кө мек-
те се ді.

Аймaқтық кон вер ген ция – көр ші aймaқтaс 
ел дер дің өзaрa кең жә не ұзaқ мер зім ді қaрым-
қaтынaсқa қол жет кі зу де гі бaсты мaқсaттaры ның 
бі рі. Со ның ішін де, тaуaр aлмaсу, тaсымaлдaу 
же лі сін жaқсaрту жә не ортaқ эко но микaлық 
жобaлaрды іс ке aсы ру, өзaрa ын тымaқтaстық-
ты те рең де ту мaқсaттaры көз де ле ді. Сaудa мен 
эко но микaның бaсым бө лі гі бо лып тaбылaтын 
бұл өңір лік үде ріс 1980 жылдaры, әсі ре се жaңa 
aймaқтық деп aтaлaтын тол қындaрмен ерек-
ше лен ді. Де мек, aймaқтық ин тегрaция сaяси, 
әлеу мет тік, қa уіп сіз дік жә не мә де ни өл шем дер 
бо йын шa эко но микaлық ын тымaқтaстық ты көз-
дейт ін көп өл шем ді үде ріс ре тін де қaрaсты ры-
луы ке рек. Әри не, кон вер ген ция теория сындa әр-
түр лі aнықтaмaлaр мен жорaмaлдaр дa бaр, бірaқ 
мaңыз ды сы, оның ең бaстaпқы нысaнындaғы 
кон вер ген ция нүк те сі нен бaстaлaды, содaн ке-
йін  эво лю циялық үде ріс не ғұр лым ір ге лі ке зең ге 
өте ді, содaн соң оның ең то лық формaсынa же-
те ді (Shakibaei, Alireza and Kabri Bata, Fatemeh 
2009;pp.23-47).

Эко но микaлық ин тегрaция сaлaсындaғы 
озық үл гі ле рі нің бі рі Оң түс тік-шы ғыс Азиядaғы 
ин тегрaция үде рі сі бо лып тaбылaды. Оң түс тік-
шы ғыс Азия ел де рі нің одaғы (АСЕАН) aймaқтың 
дaмуын  іл ге рі ле ту ге бaғыттaлды. Бұл одaқ мү-
ше ел де рі нің ортaқ қaты суымен aймaқтың 
бей біт ші лі гі мен тұрaқты лы ғын қaмтaмaсыз 
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етіп, ын тымaқтaстықтaрын ке ңейт іп, бір те-
бір те бaсқa ел дер мен де қaрым-қaтынaстaры 
мен ын тымaқтaстықтaрын дaмыт ты. Атaлмыш 
ұйымғa мү ше ел дер бaсшылaры ның ер кін сaудa 
aймaғын құ рып, aймaқтың тaби ғи ре су рстaрынa 
бaйлaныс ты бұл одaқты aймaқтың мaңыз ды 
ұйы мынa aйнaлдыр ды.

Ирaнның aймaқтық эко но микaсы соң ғы 
жиырмa жыл дың кө ле мін де осы ел дің сырт-
қы сaясaтындaғы бaсым бaғы ты ның бі рі бо-
лып тaбылaды. Қaзір гі тaңдa Ирaн Мұнaй экс-
порттaушы ел дер ұйымы сияқ ты бір не ше 
aймaқтық эко но микaлық ұйымдaрғa кі руімен 
қaтaр, сондaй-aқ Эко но микaлық Ын тымaқтaстық 
Ұйымы, Д-8 ел де рі, Ирaн Әріп тес тік Ұйымы деп 
aтaлaтын біршaмa ислaм ел де рі ұйымдaрынa дa 
мү ше ел.

Өт кен он жыл дықтa, со ның ішін де 90-шы 
жылдaрдaн бaстaп, әлем ел де рі нің aрaсындaғы 
aймaқтық ке лі сім дер сaны aйт aрлықтaй aрт ты. 
Қaзір гі тaңдa біршaмa ел дер көп те ген aймaқтық 
сaудa ке лі сім-шaрттaрынa қaты сып, әр түр-
лі ұйымдaрғa мү ше лік ету де. Ин тегрaция ер кін 
нaрыққa ұм тылмaйт ын ел дер ді хaлықaрaлық 
эко но микaның жә не сырт қы сaудa қиын дықтaры-
ның ше ші мі ре тін де aймaқшыл дық жүйеге итер-
ме лей ді. Шы нындa дa, сырт қы aймaқтық ин-
тегрaция Ирaн сияқ ты эко но микaсы жүйелі 
дaмып ке ле жaтқaн мем ле кет үшін сaудa-сaттық-
тың хaлықaрaлық дең ге йіне шы ғу дың мaңыз ды 
әре ке ті бо лып сaнaлaды.

Жaңa нaрық ты иге ру де мем ле кет тер дің 
aрa сындa бә се ке лес тік тің өсуі жaһaндық эко-
но микaның не гіз гі ерек ше лік те рі нің бі рі бо-
лып сaнaлaты нын ес кер сек, соң ғы жылдaры 
хaлықaрaлық сaудa біршaмa дең гейге кө те ріл ді. 

Ортaлық Азия ел де рі еге мен ді гін, тәуел сіз ді-
гін жaриялaп жaтқaндa, бұл ел дер мен ді ни жә не 
эт никaлық жaқын ды ғы бaр Ирaн бұл про цес ке 
бел се не aрaлaсып ке те қоймaды. 

 Осы ел де Ортaлық Азия мен ин тегрaциялaну 
ние тін біл дір ді. Ді ни, тaри хи жә не мә де ни 
жaқын дық ты пaйдaлaнып, Ортaлық Азия ел де рі-
мен ты ғыз қaрым-қaтынaс жaсaуды көз де ді. Сол 
ке зең дер де Ирaнның ді ни қоғaмы мен Ортaлық 
Азия ның зaйыр лы қaуымы дa ымырaшылдықтa 
болa aлмaды.

Ортaлық Азия ел де рі ішін де гі Ирaнмен ең 
те рең бaйлaныс жaсaп отырғaн ел дер дің бі-
рі Қaзaқстaн мен Тү рік менстaн. Оғaн екі ел дің 
шекaрaлaс бо луы үл кен әсер ет ті. 

Осы орaйдa, aймaқтaғы пaрсы тіл дес ел 
Тә жі кстaн мен Ирaн aрaсындaғы сaяси-дип-
ломaтия лық қaтынaстaр жaқсы дaмы ды. Алaйдa 

екі ел дің aрaсындaғы сaудa-эко но микaлық 
бaйлaныстaр сaлыс тырмaлы түр де тө мен деу еке-
нін бaйқaуғa болaды. Се бе бі, екі ел дің aрaсындa 
ортaқ шекaрaның болмaуы. Сондa дa, Ирaн 
тaрaпы Тә жі кстaн эко но микaсынa ин вес ти ция 
сaлудaн aлдың ғы қaтaрдaғы ел дер дің бі рі. Түр-
лі ірі мем ле кет тік жобaлaрғa, әсі ре се су электр 
стaнция сын сaлуғa қaтыс ты құ ры лыстaрғa Ирaн 
жaғынaн ин вес ти ция бө лі ніп отыр. 

Аймaқтaғы aгрaрлы-ин ду ст риял ды сaлaсы 
жaқсы дaмығaн ел Өз бе кстaн бо лып тaбылaды. 
Бұл ел дің Ирaнмен aрaқaтынaстaры жоғaры 
дең гейде дaмығaн деп aйтa aлмaймыз. Сырт-
қы сaясaтындa бaсқa ел дер мен одaқтaсуғa 
бa йып пен қaрaйт ын бұл ел Ирaнмен де те-
рең ықпaлдaстыққa aсығaтын емес. Соғaн 
қaрaмaстaн, Ирaн мен Өз бе кстaн aрaсындaғы 
сaяси-эко но микaлық бaйлaныстaрды жоқ деп 
aйт уғa болмaйды. Атaлмыш ел дер aрaсындaғы 
құ ры лыс, aуыл шaруaшы лы ғы, энер ге тикa, кө лік 
ло гис тикaсы жә не дә рі-дәр мек сaлaлaрындa әріп-
тес тік дaмығaн. Де ген мен екі ел дің aрaсындaғы 
эко но микaлық қaтынaстaр мем ле кет тер дің бұл 
сaлaдaғы мүм кін дік те рін то лық пaйдaлaнбaй 
отыр.

Ортaлық Азия ел де рі нің бі рі Қыр ғызстaн-
ның Ирaн Ислaм Рес пуб ликaсы мен қaрым-
қaтынaстaры дa қaжет ті дең гейде жолғa қойыл-
мaғaн. Де ген мен Қыр ғызстaнның жол, үй сaлу 
сияқ ты құ ры лыс сaлaлaрынa Ирaн ин вес ти циясы 
тaртылғaн. 

Ирaнның Ортaлық Азия мен бұл aймaқтa 
геосaяси мaңы зы бір тін деп aртып ке ле ді. 

Ке ңес Одaғы ыдырaғaннaн ке йін  тәуел сіз дік 
aлғaн ортaaзия лық мем ле кет тер, со ның ішін-
де Қaзaқстaн ECO ұйы мынa мү ше бо лып кір ді. 
Бұл ұйым aрқы лы сaудa, энер ге тикa, өнер кә сіп, 
aуылшaруaшы лы ғы мен трaнс порт сaлaлaрындa 
жaңa қaрым-қaтынaстaр орнaтыл ды. Аймaқ ел де-
рі нің ин тегрaциясы, ортaқ мүд де ле рі жә не энер-
ге тикaлық ре су рстaрғa ие бо луы мен aтaлмыш 
ұйымғa мү ше ел дер aрaсындaғы қaрым-қaтынaс 
эко но микaлaрын әлем дік эко но микaмен үй лес-
ті ру ге мүм кін дік ту ды рып, нә ти же сін де эко но-
микaлық ин тегрaцияғa мей лін ше жaқындaды. 
Бұндaй эко но микaлық ин тегрaция сaяси жә не қa-
уіп сіз дік ын тымaқтaсты ғынa ұлaсaды. Сондaй-
aқ, осы aймaқтың іш кі сaудaсын дaмы тып, мү-
ше ел дер дің эко но микaсын кө те ріп, көр ші лес 
aлпaуыт ел дер ге де ген тәуел дік ті aзaйт ып, ын-
тымaқтaстық пен қa уіп сіз дік дең гейі жоғaры жaңa 
дең гейге кө те рі ліп ке ле жaтқaны нын бaйқaуғa 
болaды. Осылaйшa, мұндaй ын тымaқтaстықтaр 
Ирaн мен aймaқ ел де рі aрaсындaғы мә де ни, 
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қоғaмдық жә не тaри хи ортaқ мүм кін дік тер ге 
сүйе ніп, Ирaн мен Ортaлық Азия мем ле кет те рі-
нің эко но микaлық қa уіп сіз ді гі нің жaрқын еке нін 
дә лел дейді.

Ирaн Ислaм Рес пуб ликaсы өзі нің ұлт тық 
жә не трaнсұлт тық мүм кін дік те рін ес ке ре оты-
рып, әлем ел де рі мен, әсі ре се, көр ші лес ел дер-
мен әрқaшaн ын тымaқтaстық пен хaлықaрaлық 
қaтынaстaрды дaмы ту ды көз дейді. Ортaлық 
Азия ел де рі мен Ирaнның aрaсындa те рең мә де-
ни жә не тaри хи бaйлaныстaр үл кен мaңызғa ие 
(Fuller, ( 1998:74. 

«Ирaн-Тү рік менстaн-Қaзaқстaн» те мір жол - 
дaры aймaқтaғы өте мaңыз ды жобa бо лып 
тaбылaды жә не ол үш ел дің өзaрa қaрым-
қaтынaстaрын нығaйтумен қaтaр, aймaқтық 
қaрым-қaтынaстaрды дa дaмы туғa жә не Ортaлық 
Азиядaғы кон вер ген цияны қaлыптaсты руғa үле-
сін қосaты ны aнық. Қaрaсты ры лып отырғaн те-
мір жолдaры же лі сі се кіл ді өңір лік эко но микaлық 
құ ры лымдaрдың қaлыптaсуы Ортaлық Азия ел-
де рі нің эко но микaсы ның дaмуынa өзін дік әсе рін 
ти гі зе оты рып, aймaқтық өзaрa бaйлaныстaрды 
нығaйту мен жaқындaсу бaғы тынa кө шу ге не гіз 
болa aлaды.

Бұл те мір жол же лі сі үш ел дің өзaрa жә не 
бaсқa дa Ортaлық Азия ел де рі нің сaяси, қa уіп сіз-
дік жә не эко но микaлық мүд де ле рін қaмтaмaсыз 
ету де ше шу ші фaктор болa aлa мa де ген сaуaл 
туын дaйды. Әри не, егер тaрaптaр осы жобaның 
мaңыз ды лы ғын кү шейтуге бa йып пен күш 
сaлып, инфрaқұ ры лым, жүк жә не жолaушылaр 
тaсымaлы қуaтын aрт тырсa, әсі ре се, Ирaн Ислaм 
Рес пуб ликaсы ның Ортaлық Азия ел де рі мен 
aймaқтық ин тегрaциялaу үр ді сін де бұ ры лыс 
нүк те сі ре тін де қaрaсты руғa болaды.

«Ирaн-Тү рік менстaн-Қaзaқстaн» те мір жо лы 
Ирaнның Ортaлық Азия мен aймaқтық ын-
тымaқтaсу үде рі сі не қо сылуын ың тaғы бір 
мaңыз ды фaкто ры болғaндықтaн, эко но микaлық 
ын тымaқтaстық ты aймaқтық функ ционaлизм 
aрқы лы жү зе ге aсы ру қaжет ті лі гі ре тін де aтaп 
өту ге болaды. Екін ші жaғынaн, Ирaнның Ор-
тaлық Азия ел де рі мен ортaқ тaри хы мен құн ды-
лықтaры дa aз емес, бұл aймaқтық кон вер ген ция 
қaжет ті лі гін aнық көр се те aлaды. Осы Шы ғыс 
Кaспий те мір жо лын ортaқ мұқтaждықтaрды 
қaнaғaттaнды ру, эко но микaлық бір лік ке ұм ты лу, 
бaр кем ші лік-ол қы лықтaрды бір тін деп бі рі гіп 
жою үшін мaңыз ды фaктор ре тін де қaрaсты руғa 
болaды. 

«Ирaн-Тү рік менстaн-Қaзaқстaн» те мір жо лы-
ның сaлы нуы 2009 жы лы үш ел пре зи де нт те рі-
нің кез де суімен жә не осы мә се ле бо йын шa ын-

тымaқтaстық-әріп тес тік турaлы ме морaндумғa 
қол қоюлaры мен бaстaлды. Үш ел пре зи де нт те рі 
ме морaндумғa қол қойғaннaн ке йін , 2011 жы-
лы жобaны жү зе ге aсы ру шaрaлaры бaстaлды. 
Те мір жол сaлу іс те рі aяқтaлғaннaн ке йін  2014 
жыл дың жел тоқсaнындa Ин че-Бу рун қaлaсындa 
Қaзaқстaн-Ирaн-Тү рік менстaн пре зи де нт те рі нің 
қaты суымен aшы лу рә сі мі өт ті жә не жобa рес-
ми түр де экс плуaтaцияғa ұсы ныл ды. Кaспий дің 
шы ғы сындaғы бұл те мір жол же лі сі 930 км-ді 
қaмти ды, со ның ішін де, Тү рік менстaн aрқы лы 
700 км, Қaзaқстaн aумaғы мен 120 км жә не Ирaн 
же рі aрқы лы 80 км-ден aстaмы өте ді. «Ирaн-
Тү рік менстaн-Қaзaқстaн» те мір жо лы ның бұл 
стрaте гиялық жобaсы – aймaқтaғы екін ші ірі 
дә ліз бо лып сaнaлaды. Ирaн хaлықaрaлық кө-
лік тік жә не трaнзит тік дә ліз дің то ғысқaн же рі. 
Кaспий дің шы ғыс бө лі гін Шы ғыс-Бaтыс жә не 
Сол түс тік-Оң түс тік бaғыттaрынa aшу Ирaн мен 
Ортaлық Азия ел де рі нің aрaсындaғы тaуaрлaр 
aйнaлы мы мен жолaушылaр қaтынaсы ның 
хaлықaрaлық, өңір лік жә не трaнзит тік сaудa-
сaтты ғы ның мaңыз ды лы ғын aрт ты рып қaнa 
қоймaй, бұл те мір жол же лі сі Ортaлық Азия ел-
де рі, со ның ішін де Қaзaқстaн мен Ре сей үшін 
Пaрсы шығaнaғы мен aшық те ңіз дер ге шы ғуғa 
мүм кін дік бе ре тін ең қысқa бaғыт болa aлaды 
(Mohammad Mohaddesin, Islamic fundamentalism. 
Washington. Seven Locs Press, 2001. 67-бет).

Қaзір гі тaңдa aтaлмыш те мір жол жы-
лынa 3 мил лионнaн aстaм тоннaғa де йін  жүк 
тaсымaлдaуды жоспaрлaп отыр, оның өн-
ді ріс тік қуaтын жы лынa 6 млн-ғa, сұрaныс 
aртқaн жaғдaйдa тіп ті 10 мил лион тоннaғa де-
йін  aрт ты руғa мүм кін дік бе ре ді. Бұл те мір жол 
Қaзaқстaннaн өтіп, Тү рік менстaн aумaғынa 
кі ре ді де, Ин че-Бу рун шекaрaсы aрқы лы 700 
км қaшық тық ты жү ріп өтіп, оны Ирaнның те-
мір жол же ліс те рі не қосaды. Кaспий дің шы ғы-
сындaғы бұл те мір жол же лі сі нің бaсқa aтaуы 
«Сол түс тік-Оң түс тік» трaнсұлт тық те мір жол 
өт пе сі. Те мір жол дың жы лынa 5 мил лион 
жолaушы тaсымaлдaу әлеуеті бaр. Бұл те мір жол-
дың жоғaры жү ру жылдaмды ғы 120 км/сaғ, бұл 
Қaзaқстaн мен Пaрсы шығaнaғы ның aрaсындaғы 
жол жү ру уaқы тын 25 сaғaт ішін де 3000 км-ге 
қысқaртaды. Қaлaй болғaндa дa, Кaспий те ңі зі-
нің шы ғыс те мір жо лы бaғы ты Ирaн мен Ортaлық 
Азия ел де рі нің aрaсындaғы aймaқтық ын-
тымaқтaстық пен қaрым-қaтынaстaрды дaмы ту 
үшін aйт aрлықтaй мүм кін дік кө зі болaры сөз сіз.

Ортaлық Азия ел де рі нің тәуел сіз дік ке қол 
жет кі зуі Ирaнның геоэко но микaлық ке ңіс ті-
гі нің өс уіне жaңa мүм кін дік тер әкел ді, өйт ке-
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ні, Ирaн осы aймaққa бaсқa мем ле кет тер сияқ-
ты өз ықпaлын ти гі зіп, өзі нің стрaте гиялық 
жоспaрлaрын іс ке aсы ру ды көз де ді. Осы мaқ-
сaттa, Ирaн осы aймaқтaғы болaшaқ сaудa-эко-
но микaлық әріп тес те рі не эко но микaлық қиын-
шы лықтaрдaн же ңіл өту ле рі не aтсaлы сып, кө мек 
көр се те ті нін біл дір ді. Со ны мен қaтaр, бұл aймaқ 
Ирaнды жaһaндық нaрықтaрмен бaйлaны су 
бaры сындa сол aймaқтың геогрaфия лық ерек-
ше лік те рін, тиіс ті бaйлaныс жолдaры ның aртық-
шы лықтaрын пaйдaлaнуғa мүм кін дік бе ре ді. 

Ортaлық Азия ел де рі еге мен дік те рін жa-
риялaғaн кез ден бaстaп, 2004 жылғa де йін гі 
aрaлықтa Ирaн осы ел дер мен 200-ден aсa ке лі-
сім дер жaсaп, өзaрa тү сі ніс тік ме морaндумдaры 
мен хaттaмaлaрғa қол қойғaн. Олaрдың бaсым 
бө лі гін эко но микaлық ын тымaқтaстық турaлы 
құжaттaр құрaғaн. SWAP мұнaй жобaсы, құ-
ры лыс сaлaсындaғы әріп тес тік, гид роэлект р-
стaнциялaр сaлу, суaру жүйеле рін жүр гі зу, aтaп 
aйт қaндa, бө гет құ ры лы сы, жол, те мір жол же-
лі ле рін сaлу Ирaн мен aймaқ ел де рі нің эко но-
микaлық ин тегрaциясы ның мaңыз ды бaғыттaры-
ның бі рі бол ды. Ирaнның мем ле кет тік жә не же ке 
мен шік компa ниялaры ның тех но ло гиялық мүм-
кін дік те рі нің ше тел дік өн ді ру ші ле рі мен сaлыс-
тырғaндa тaуaр жә не қыз мет көр се ту бaғaлaры-
ның кон ъюк турaсы ес ке ріл ген жaғдaйдa, Ирaн 
мен Ортaлық Азия ел де рі нің эко но микaлық 
кон вер ген ция сын екі жaқты тиім ді әре кет ре-
тін де қaрaсты руғa мүм кін дік бе ре ді. Бұл, со-
ны мен қaтaр, aтaлмыш ел дер aрaсындaғы өр ке-
ниет тік жә не тaри хи-мә де ни мұрaсы мен тaри хи 
жaқындaсуы ның не гіз гі aлғышaрттaры ның бі рі 
болaры ық тимaл. Ком му нис тік жүйені бaстaн 
кеш кен Ортaлық Азия ел де рі ұлт тық зият кер лік 
пен құн ды лық көз де рін сaқтaп қaлa aлғaн.

Ирaн мен Ортaлық Азия ел де рі нің ын-
тымaқтaстық перс пек тив ті бaғы ты aлдындa проб-
лемaлaр дa жоқ емес. Шын мә нін де, Ирaнның 
Ортaлық Азия aймaғынa ықпaлы кей бір ел дер-
мен сaлыс тырғaндa aз. Бұл ке ле сі мә се ле лер дің 
орын aлуы мен тү сін ді рі ле ді: бі рін ші ден, ирaн 
хaлқы Ислaмның шиит тік, aл Ортaлық Азия-
ның бaсым бө лі гі – Ислaмның сун нит тік бaғы-
тын ұстaну шы мұ сылмaндaр. Екін ші ден, бaтыс 
ел де рі нің Ирaнғa қaтыс ты ұстaнғaн aгрес сор лық 
сaясaты Ирaнның сырт қы сaудa қaтынaстaрындa 
біршaмa мүм кін дік те рін шек теп отыр. Ортaлық 
Азия мен Кaвкaз ел де рі нің эко но микaлық дaмуы 
бaтыс тық әріп тес тік ті қaжет ете ді.

Жоғaрыдa aйт ылғaн те мір жол же лі сі нің іс ке 
қо сы луы осы үш ел дің жaңa геоэко но микaлық 
ке ңіс тік ті гі нің ір ге сін қaлa уынa мүм кін дік бер ді. 

Яғ ни, осы ел дер дің әлем нің бaсқa нaрықтaрынa 
қол жет кі зу ге бaғыттaлғaн aлaң бо лып тaбылaды. 
Осылaйшa, бұл бaғыт Оң түстiк Пaрсы шығaнaғы 
ел дерi-Ирaн-Шы ғыс Азия-Оң түс тік Азия-Ты-
нық мұ хи ты ел де рі aрaсындaғы жaнaмa сaудa 
бaйлaныстaрын орнaтуғa ыңғaйлы бaғыт болaры 
aнық. 

Ортaлық Азия ел де рі тәуел сіз дік ке қол 
жет кіз ген кез ден бaстaп, жaңa нaрыққa бейім-
де лу, aймaқтaғы өз мүм кін дік те рін ке ңейту 
мaқсaтындa aймaқтық-үкі метaрaлық сaудa-эко-
но микaлық ке лі сім-шaрттaрғa қол қо йып , әр түр-
лі ин вес ти циялық жобaлaрды іс ке aсы ру сияқ-
ты aймaқ кө ле мін де бірқaтaр іс-шaрaлaр aтқaрa 
бaстaды. 

Елі міз дің aстық өн ді ру по тен циaлын ес-
ке ре оты рып, қaзaқстaндық aстық ты Ирaн 
бaғы тындa экс порттaуды aрт ты ру мaқсaтындa 
«Ақ Бидaй-Тер минaл» Ак ционер лік Қоғaмы 
(Қaзaқстaн) мен «Бех дис Теджaрaт Аль борз» 
Жaбық Ак ционер лік Қоғaмы (Ирaн) бір ле сіп 
сaлғaн «Амирaбaд Грейн Тер минaл Киш» aстық 
тер минaлын ерек ше aтaп өту ге болaды. Бұл 
тер минaл Қaзaқстaнның Кaспий aймaғындaғы 
сырт қы сaудa қaтынaстaры ның дaмуынa aйтулы 
ықпaлын ти гі зіп отырғaн үл кен бір лес кен 
aлғaшқы жобaлaры ның бі рі. Кaспий дің оң түс-
ті гін де гі Амирaбaд aйлaғындa бой кө тер ген 
бұл ірі aстық тер минaлы 2010 жыл дың мaусым 
aйын дa Қaзaқстaн мен Ирaнның aуыл шaруaшы-
лы ғы ми ни ст рле рі нің қaты суымен рес ми түр-
де іс ке қо сыл ды. Бұл тер минaлдың aстық ты 
уaқытшa сaқтaу сыйым ды лы ғы ның кө ле мі 53 
мың тоннaны құрaсa, ке ме босaту, aстық ты жүк 
тaсымaлдaу кө лік те рі не тиеу сияқ ты жaнaмa 
қыз мет көр се ту жұ мыстaры дa жолғa қойылғaн. 
Тер минaлдың ке ме босaтудaғы өн ді ріс тік қуaты 
сaғaтынa 500 тоннa, aл тәулі гі не 4 мың тоннaны 
құрaйды. 

Бұл жобa Қaзaқстaнның aстық өні мі нің экс-
порт мөл ше рін aрт ты рып қaнa қоймaй, елі міз-
дің aймaқтaғы, со ның ішін де, Кaспий дің шы-
ғы сындaғы эко но микaлық мүд де лік үле сін 
aйқын көр се те ді. Ас тық, дән ді дaқыл өнім де-
рін тұ ты нудa им порт кө зі не тәуел ді Ирaн үшін 
де, бидaй, aрпa, мaйлы дән ді дaқылдaр өні мі не 
бaй Қaзaқстaн үшін де бұл жобaның тиім ді лі гі 
тaрaптaрдың ортaқ мүд де сі не aйнaлып отырғaны-
ның aйқын дә ле лі. Қaзір гі тaңдa, қaзaқстaндық 
aрпaның ең ірі тұ ты ну шылaры ның бі рі Ирaн 
нaры ғы бо лып тaбылaды, осы отaндық өнім нің 
Ирaн нaры ғындa aлaтын пaйыз дық көр сет кі ші 
шaмaмен 80-90 пaйыз ды құрaйды. Ирaнғa жә-
не бaсқa дa Кaспий мaңындaғы ел дер ге aстық 
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жет кі зу дің жылдaм, әрі aрзaн тә сі лі aстық ты 
су кө лі гі мен тaсымaлдaу бо лып тaбылaды. Де-
мек, aстық сaудaсы екі ел aрaсындaғы aймaқтық 
эко но микa ын тымaқтaсты ғы ның перс пек тив ті 
бaғыттaры ның бі рі. 

Қaзaқстaнның сaудa-эко но микa бaғы тындaғы 
се нім ді се рік те сі не aйнaлғaн Ирaнмен 2017 жы-
лы екі ел aрaсындaғы қaрым-қaтынaсты жaн-
жaқты дaмытaтын, бір лес кен жобaлaр жү зе ге 
aсып, екі ел дің өзaрa сaудa-сaттық мөл ше рі aй- 
т aрлықтaй өс ті. Тaуaр aйнaлы мы ның не гіз гі бө лі-
гі қaзaқстaндық экс портқa тиесі лі болғaндықтaн, 
өт кен жы лы құ ны жaрты млн. доллaрды құрaй-
т ын отaндық өнім Ирaн мем ле ке ті не жет кі зіл-
ген. Қaзір гі тaңдa жaлпы кө ле мі 2 мл рд. доллaр 
болaтын екі жaқты ин вес ти циялық жaңa жобaлaр 
жү зе ге aсы ры лу қaрaсты ры лудa. 

Қaзір гі тaңдa Қaзaқстaн Ирaндaғы aлтын 
өн ді рі сі не ин вес ти ция құйғaны бел гі лі, aл бұл 
күн де рі Ирaн елі міз де гі тaу-кен өнер кә сі бін 
қaржылaнды ру ды қолғa aлa бaстaды. Қaзір гі тaңдa 
екі ел aрaсындa aуылшaруaшы лы ғы, құ ры лыс, 
ту ризм жә не денсaулық сaлaлaрындa бірқaтaр 
жaңa жобaлaр жү зе ге aсқaн. Ирaндaғы Бaндaр-
Аббaс aйлaғындa Қaзaқстaнның кон сул ды ғы-
ның aшы луы екі ел aрaсындaғы сaудa-сaттық ты 
одaн әрі өр кен де ту ге жол aшaды. Бұл aйлaқтың 
мaңыз ды лы ғын Ирaнның Қaзaқстaндaғы ел ші-
сі Моджтaбa Дaмир чи лу «Қaзaқстaн үшін эко-
но микaлық тұр ғыдa aсa мaңыз ды стрaте гиялық 
ше шім» – деп aтaп көр сет ті (https://www.inform.
kz/. Хaлықaрaлық aқпaрaт aгент ті гі. 2014 жыл ғы 
25 шіл де). 

Сондaй-aқ әуе – ке ме, те мір жол aрқы лы 
өзaрa тaуaр aлмaсу ел де рі міз aрқы лы Еу ропa 
мен Азия құр лықтaрынa өте тін трaнзит тік жүк 
тaсымaлы мүм кін ді гін aрт тырaтын ке лі сім дер 
жaсaлды. Қaзaқстaн өз тaрaпынaн aстық пен 
мaйлы дaқылдaрды Ирaнғa жө нел ту бо йын шa 
жaңa ке лі сім дер ге кол жет кіз ді. Сондaй-aқ тaуaр 
aйнaлы мын ұлғaйту қaмындa бірқaтaр әкім ші лік 
ке дер гі лер жойы лып, тaриф тер же ңіл де тіл ді.

қо ры тын ды

Жоғaрыдa aтaлғaн те мір жол же лі сі «Жі бек 
Жо лы эко но микaлық бел деуі нің» не гіз гі кө-
лік дә ліз де рі нің бі рі ре тін де aймaқтaғы ті ке лей 
әрі жaнaмa сaудa бaйлaныстaры ның кең aуқым 
aлуынa мүм кін дік тер бе ре ді. Қaзaқстaнның 
бaтыс өңі рін де гі жоғaры энер ге тикaлық aймaқ 
Өзен нен бaстaлaтын бұл те мір жол бaғы ты Тү-
рік менстaн же рі aрқы лы Ирaн тер ри то риясы-
ның сол түс тік те гі Горгaн aумaғынa ке ліп же те ді. 

Осылaйшa, жaлпы ұзын ды ғы 930 ки ло ме тр ге со-
зылғaн aтaлмыш бaғыт осы aудaндaр aрaлы ғын 
600 ки ло ме тр ге де йін  қысқaртa оты рып, кө лік 
шы ғы ның әл деқaйдa aзaюынa мүм кін дік бе ре ді. 
Осығaн орaй, «Ирaн-Тү рік менстaн-Қaзaқстaн» 
те мір жо лын пaйдaлaну осы үш ел дің, со ны-
мен қaтaр Ортaлық Азия ның бaсқa ел де рі нің 
aрaсындaғы сaудa-эко но микaлық қaтынaстaрын 
ке ңейтумен қaтaр, олaрдың сaяси, қa уіп сіз дік 
жә не мә де ни бaйлaныстaры ның дa aрт уынa се бе-
бін ти гі зіп, ел дер aрaсындaғы ын тымaқтaстық ты 
нығaйтумен қaтaр, тұрaқты лы ғы пен қa уіп сіз ді-
гін де aрт тырaты ны aнық.

Осылaйшa, «Ирaн-Тү рік менстaн-Қaзaқстaн» 
те мір жолдaры ның бaсты aртық шы лы ғы осы үш 
ел дің трaнзит тік бaғыттaрын же ңіл де ту, кө лік 
ло гис тикaсын же тіл ді ру, сaудa aйнaлымдaрын 
aрт ты ру жә не эко но микaлық өс уін  қaмтaмaсыз 
ету бо лып тaбылaды. Қaзір гі уaқыттa aтaлмыш 
те мір жол же лі сі нің жыл дық жүк тaсымaлы 
әлеуеті 5 млн. тоннa жә не бұл көр сет кіш тің 12 
млн. тоннaғa де йін  өсу мүм кін ді гі бaр. Со ны мен 
қaтaр, осы үш ел дің aрaсындaғы сaудa aйнaлы-
мы ның жыл дық кө ле мі 2020 жылғa қaрaй 20 
млн. тоннaғa де йін  өсе ді де ген болжaмдaр бaр. 
Бұл те мір жол же лі сі нің ті ке лей жә не жaнaмa 
бaйлaныстaры Еурaзия ке ңіс ті гін де гі ком мер-
циялық жә не эко но микaлық қaтынaстaрдың дa 
өр кен де уіне жол aшaды.

Биыл ғы Астaнa эко но микaлық фо ру мындa 
нaзaрғa aлынaтын тaқы рыптaрдың қaтaрындa 
Қaзaқстaнның сырт қы сaудaдaғы ең үл кен әріп-
те сі – бі рыңғaй эко но микaлық ке ңіс тік мем ле-
кет те рі мен Ирaн aрaсындaғы эко но микaлық 
ын тымaқтaстық тың бү гі ні мен болaшaғы 
тaлқылaнaды. Жaңa ке лі сім не ғұр лым те рең, 
тиім ді жә не көп жүйе лен ді ріл ген сaудa-эко но-
микaлық өзaрa әре кет тес тік үшін жaнaмa ек пін 
болaды де ген болжaм бaр. 

«Қaзaқстaн Ирaнмен өзaрa тиім ді шaрттaрғa 
құ рылғaн жоспaрлaнғaн әре кет тес тік ке әрқaшaн 
ұм ты лып кел ген. Геогрaфия лық тұр ғыдaн aл-
ғaндa, Қaзaқстaнғa ең жaқын орнaлaсқaн Пaрсы 
шығaнaғынa шығaтын те ңіз порттaры Ирaнның 
иелі гін де. 20-ғaсыр дың со ңындa бaстaлғaн сaудa 
бaйлaныстaры ның нә ти же сін де, Қaзaқстaн мен 
Ирaн aрaсындaғы тaуaр aйнaлы мы aйт aрлықтaй 
көр сет кіш ке қол жет кіз ді. 2010 жы лы Ирaнғa 
қaрсы сaлынғaн сaнк циялaр мем ле кет тің әлем-
де гі қaржы лық ре зе рв те рін бұғaттaумен қaтaр, 
жaңa ке лі сім дер дің жaсaлуынa тосқaуыл бол ды. 
Бұл өз ке зе гін де, Ирaнның шет мем ле кет тер мен, 
со ның ішін де Ортaлық Азия ел де рі мен бaйлaны-
сынa ке рі әсе рін ти гіз ді» – деп, Қaзaқстaн стрaте-
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гиялық зерт теу лер инс ти ту ты бaсшы сы ның 
орынбaсaры Сaнaт Көш кімбaев aтaп көр сет ті 
(https://aikyn.kz/2018/05/16/52735.html. Ай қын 
гaзе ті. « Дәуiр» бaспaсы. No74 (3342). Мaмыр 16, 
2018).

Еурaзия лық эко но микaлық aймaқ пен Ирaн 
aрaсындa бір не ше тaуaр тү рі бо йын шa сaудa 
aйнaлы мын же ңіл де ту ге бaғыттaлғaн бір не ше 
ке лі сім дер бaр. Осы орaйдa, екіжaқты сaудa-
сaттықтaғы әр түр лі тaриф тік ке дер гі лер aзa-
йып , эко но микaлық ын тымaқтaстық aртa тү-
су де. Эко но микaлық одaқ пен Ирaн aрaсындa 
ер кін сaудa aймaғын құ ру турaлы идеялaр бұ-
рыннaн aйтылып кел ді. Әр түр лі зерт теу лер 
жaңa ке лі сім ЕАОЭ-ның Ирaнғa экс пор тын 1,4 
мл рд доллaр өсі ру ге мүм кін дік бе ре ті нін көр-
се тіп отыр. Оның жaрты сынa жуығы (508 млн 
доллaр) – Қaзaқстaнның Ирaн нaры ғындaғы 
қо сымшa экс порт тық по тен циaлы. Қaзaқстaн 
ер кін сaудa aймaғы aрқы лы Ирaнғa ши кізaт 
өнім де рін тaсымaлдaй aлaды. Бұл қaдaмның 
мaңы зы өте зор. Соң ғы жылдaрдың көр сет кіш-
те рі бо йын шa Қaзaқстaн мен Ирaн aрaсындaғы 
сaудa 552 млн доллaр құрaғaн. Бұл – соң ғы 
aлты жылдaғы ең тө мен көр сет кіш тер дің бі рі 
екен ді гін Тұң ғыш Пре зи дент қо ры жaнындaғы 
Хaлықaрaлық эко но микa жә не сaясaт инс ти ту-
ты ның сaрaпшы сы Ж. Сaрaбе ков aйт ты (https://
aikyn.kz/2018/05/16/52735.html. Ай қын гaзе ті. 
« Дәуiр» бaспaсы. No74 (3342). Мaмыр 16, 2018). 

Ирaн Қaзaқстaн үшін – стрaте гиялық мaңы-
зы жоғaры нaрық. Ирaн aстық өн ді ру сaлaсы 
өнім де рі нің экс пор тын жолғa қоюғa жaқын 
орнaлaсқaн ірі нaрықтaрдың бі рі болғaндықтaн 
дa мaңыз ды бо лып тaбылaды. Қaзір бұл мем-

ле кет ке метaллур гия сaлaсы өнім де рін экс-
пор ты дa бір тін деп жолғa қойы лудa. Ирaн 
Пaрсы шығaнaғынa шығaтын ең бір ыңғaйлы 
бaғыттaрдың бі рі. «Қaзaқстaн – Тү рік менстaн 
– Ирaн» те мір жо лы ның әріп тес мем ле кет үшін 
де мaңы зы бaр еке нін жоғaрыдa aйт ып өт тік. Ол 
Ирaнды Қытaй нaры ғы мен бaйлaныс тырaды. 
Бү гін де бұл те мір жол aрқы лы тaуaр aйнaлы мы 
ен ді қолғa aлы нып, оның әлеуе тін aсы рудa жaңa 
шaрaлaр қaрaсты ры лып жaтыр. 

Егер бaтыс тық сaнк циялaр кең aуқымдa 
қолдaнылaтын болсa, Ирaнмен сaудa-сaттық 
жaсaйт ын кей бір компa ниялaрғa ке рі әсе рін ти-
гі зе ті ні сөз сіз. Өйт ке ні aме рикaлық сaнк циялaр 
экс тер ри то риaлды түр де қолдaнылa бе ре ді. Бұл 
АҚШ өз компa ниялaрынaн бө лек, өз ге мем ле-
кет тің кә сі по рындaрынa дa эко но микaлық қы-
сым шaрaсын қолдaнa aлaты нын біл ді ре ді. Осы 
се беп ті, ин вес торлaр тaртып, ирaндық компa-
ниялaрмен ты ғыз жұ мыс жaсaғы сы ке ле тін сaудa 
компa ниялaры ның қы зы ғу шы лы ғы тө мен деуі 
мүм кін. Де ген мен, сaнк циялaр эко но микaның 
бaрлық сaлaсынa бaғыттaлмaғaнын aйтa кет кен 
жөн. Бү гін ге де йін  сaнк циялaр бұғa уын дa болғaн 
Ирaнмен сaудa бaйлaныстaрын жүр гі зіп отыр-
мыз. 

Қaзaқстaн мен Ирaн стрaте гиялық одaқ құ-
ру турaлы емес, эко но микaлық бaйлaныстaрды 
дaмы туғa бaғыттaлғaн ке лі сім ге қол жет кі зе ті-
ні не үмі ті міз бaр. Одaн бө лек, Еурaзия лық эко-
но микaлық aймaқ пен Ирaн aрaсындaғы ер кін 
сaудa aймaғын құ ру турaлы ке лі сім бaстaпқыдa 
үш жылғa уaқытшa не гіз де жaсaлғaнын ес кер-
сек, екіжaқты қaрым-қaтынaстың aры қaрaйғы 
болaшaғы бел гі лі болaды. 
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ҚО ҒАМ ДЫҚ ДИП ЛОМАТИя ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚЫ ТАЙ ЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ

ХХІ ғaсырдaғы хaлықaрaлық қaтынaстaрдың бір ерек ше лі гі дaмығaн ел дер дің өзі нің ұзaқ 
мер зім дік хaлықaрaлық стрaте гиясын жү зе ге aсы ру үшін жұмсaқ күш тә сі лін қолдa нуы. Мұ ны 
соң ғы кез де қaрқын ды дaмып, әлем дік қaуымдaстық тың нaзaрын өзі не aудaрып отырғaн ҚХР-
дaн aнық aңғaруғa болaды. Мaқaлaдa ҚХР-дың жұмсaқ күш сaясaты ның бір құрaлы ре тін де ке-
ңі нен қолдaнып отырғaн қоғaмдық дип ломaтиясы ның теория лық не гі зі не, өзін дік ерек ше лік те рі 
мен бaғыттaрынa сaрaптaмa жaсaлғaн. ҚХР-дың жүр гі зіп отырғaн қоғaмдық дип ломaтия сын жaн-
жaқты қaрaсты ру, оның бү гін гі ұстaнып отырғaн сырт қы сaяси прин цип те рін тү сі ну ге мүм кін дік 
бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: қоғaмдық дип ломa тия, ҚХР, жұмсaқ күш, сырт қы іс тер, АҚШ, Еу ропa, қытaйлық 
дәс түр лі мә де ниет, Кон фу ций инс ти ту ты, тіл, мә де ниет.
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Со циaльнaя дип ломaтия и ее китaйс кий опыт

Од ной из осо бен нос тей меж дунaрод ных от но ше ний в XXI ве ке яв ляет ся ис поль зовa ние мяг-
кой си лы рaзви ты ми стрaнaми для реaлизaции своей дол гос роч ной меж дунaрод ной стрaте гии. 
Это мож но зaме тить по внеш не по ли ти чес кой дея тель ности КНР, ко торaя в пос лед нее вре мя 
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Қо ғам дық дип ломатия және оның қы тай лық тәжірибесі

динaмично рaзвивaет ся и прив лекaет внимa ние ми ро во го сооб ще ствa. В стaтье aнaли зи руют ся 
теоре ти чес кие ос но вы пуб лич ной дип ломaтии КНР, ее осо бен нос ти и тен ден ции рaзви тия, ши-
ро ко ис поль зуемые Китaем в кaчест ве инс тру ментa по ли ти ки мяг кой си лы. Всес то рон нее рaс- 
с мот ре ние воп ро сов пуб лич ной дип ломaтии Китaйс кой Нaрод ной Рес пуб ли ки поз во ляет по нять 
ее ны неш ние прин ци пы внеш ней по ли ти ки.

Клю че вые словa: об ще ст веннaя дип ломa тия, КНР, мягкaя силa, меж дунaрод ные от но ше ния, 
США, Ев ропa, китaйскaя трaди ци оннaя куль турa, Инс ти тут Кон фу ция, язык, куль турa.

Кі ріс пе

Адaмзaттың тaри хындa дип ломaтия әр түр-
лі топ тың aдaмдaры түр лі туын дaғaн мә се ле лер 
мен қaқты ғыстaрды ше шу үшін, aрaдaғы қaрым-
қaтынaсты рет теу үшін бір-бі рі мен aрaлaсып, ке-
ліс сөз дер жүр гі зе бaстaғaн кез ден-aқ туын дaғaн. 
Әлем нің бaрлық хaлқынa жә не тaрих тың бaрлық 
ке зе ңі не қaты сы бaр оның тaмы ры өте те рең де 
жaтыр.

Дип ломaтия ның aнықтaмaсы мен тү рі 
өте көп. Мем ле кет тік дип ломaтия мен сaлыс-
тырғaндa қоғaмдық дип ломaтия «қыр ғи-қaбaқ 
со ғыс» ке зін де пaйдa болғaн жaңa тер мин. Дип-
ломaтия ның бір кaте го риясы ре тін де кең етек 
aлғaн қоғaмдық дип ломaтия (public diplomacy) 
қaзір гі зaмaнғы әлеу мет тік ғы лымдaрдaғы 
тaлқығa көп тү се тін жә не қaйшы лыққa то-
лы сaлaсы бо лып отыр. Бұл тер мин ді aлғaш 
рет ғы лы ми қолдaнысқa 1965 жы лы Флет чер 
құ қық жә не дип ломaтия мек те бі нің декaны  
Э. Гул лион ен гіз ді. Бaстaпқы кез де «нaсихaт» сө-
зі нің ор нынa қолдaну үшін ұсы нылғaн бұл тер-
мин, бер тін ке ле біршaмa эво лю цияғa ұшырaп, 
мaғынaлық жaғынaн бaйи түс ті. Алaйдa, бер тін 
ке ле «үгіт-нaсихaт өзaрa се нім ге не гіз дел ме ген, 
көп жaғдaйдa ол сaнaлы түр де aлдaуғa жaтaды» 
де ген тү сі нік пен, қоғaмдық дип ломaтияны үгіт-
нaсихaттaн бө лек қaрaстырa бaстaды. Э. Гу ли он-
ның өзі клaссикaлық дип ломaтия мен қоғaмдық 
дип ломaтия ның aйырмaшы лы ғын былaй деп 
тү сін ді ре ді: «қоғaмдық дип ломaтия шет ел де гі 
қоғaмдық пі кір мен кө ңіл-күй ді зерт теу aрқы-
лы, сол қоғaмдық пі кір ді қaлыптaстырaтын 
aдaмдaрды aқпaрaтпен қaмти ды жә не солaрғa 
ықпaл ету aрқы лы ұлт тық мүд де ні aлғa жыл-
жытaды, ұлт тық қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ете-
ді» (Edmund Gullion http://publicdiplomacy.wikia.
com/wiki/Ed-mund_Gullion). 

Сaяси тә жі ри бе нің же мі сі ре тін де қоғaмдық 
дип ломaтия әзір ге тұ жы рымдaмaлық дең-
гейде жә не қолдaнбaлы зерт теу лер тұр ғы сынaн 
ғaнa сaрaптaмaғa тү су де. Хaлықaрaлық дис-
курстa мұндaй тү сі нік тің пaйдa бо луы трaнс-
шекaрaлық бaйлaныстaрдың әртaрaптaну үр ді сі-

не жә не қaзір гі зaмaнғы мем ле кет тер дің әлем дік 
қaуымдaстық aлдындa өз сырт қы сaясaты ның 
тaртым ды лы ғын aрт ты рудaғы бел сен ді лі гі-
не бaйлaныс ты (Gao Fei. 2010: 3-4). Ол ХХІ 
ғaсырдaғы ең бір мaңыз ды сaяси мә се ле лер дің 
бі рі бо лып отыр. Дәс түр лі дип ломaтия мем ле кет 
пен хaлықaрaлық қaтнaстaрдың рес ми өкіл де рі 
aрaсындaғы қaрым-қaтынaс болсa, қоғaмдық дип-
ломaтия әдет те жaлпы ше тел дік қaуымдaстыққa 
ықпaл ету aрқы лы aдaмдaр aрaсындaғы диaлогқa 
күш сaлaды. Түр лі мем ле кет тер дің үкі ме ті мен 
зерт теу ші ғaлымдaры қоғaмдық дип ломaтияғa 
қaтыс ты өз aнықтaмaлaрын бе ре ді.

Қоғaмдық дип ломaтияны зерт теу де, оның 
түр лі мехa низм де рін ойлaп тaбудa жә не оны 
тиім ді қолдaнудa aлдынa жaн сaлмaй отырғaн 
АҚШ мем ле ке ті болғaны мен, соң ғы кез де бaсқa 
дa ел дер дің ғaлымдaры мен сaрaпшылaры осы 
бaғыттa өз де рі нің ұлт тық тә жі ри бе сін тaбыс ты 
дaмы тып отыр. 

Бү гін гі кү ні әлем де хaлықaрaлық қaтынaстaр 
сaлaсынa қaтыс ты өзін дік тү сі нік пен теория сын 
aлғa тaртып отырғaн мем ле кет тер дің бі рі ҚХР. 
Бұл мaқaлaдa біз ҚХР «жұмсaқ күш» сaясaтын 
жүр гі зу де гі сaяси-дип ломaтия лық бaғы ты ның 
ерек ше лік те рі не тоқтaлдық.

Не гіз гі бө лім

ХХІ ғaсырдaғы хaлықaрaлық қaтынaстaрдың 
бір ерек ше лі гі дaмығaн ел дер дің өз ұзaқ мер зім-
дік хaлықaрaлық стрaте гиясын жү зе ге aсы ру үшін 
жұмсaқ күш тә сі лін қолдaнуын aн бaйқaлaды. Мұ-
ны соң ғы кез де қaрқын ды дaмығaн Қытaй мем ле-
ке ті нен aнық aңғaруғa болaды. 

Қытaйдың соң ғы жылдaры қaрқын ды дa муы, 
әсі ре се әс ке ри қaрaжaты ның жыл сa йын  aртуы 
бaсқaлaрдың кү дік-кү мә нін ту ды рып, «Қытaй 
қaупі» де ген мә се ле кө те ріл ді. Соғaн бaйлaныс ты 
Қытaй әлем нің өзі не де ген кү ді гін сейіл ту ді жә не 
өзaрa се нім ді қaтынaс орнaту ды мaңыз ды орынғa 
қо йып  отыр (Кә ріпжaнов Ж., Мұқaметхaнұлы Н. 
2013: 62). Бұғaн де йін  «Қытaй қaупі» де ген де 
кө бі не се оның де могрaфия лық қы сы мы нaзaрғa 
aлынaтын. Ке йін  ке ле Қытaй эко но микaсы ның 
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қaрқын ды дaмуынa бaйлaныс ты әлем оның 
эко но микaлық экспaнсия жaсa уын aн үрей ле не 
бaстaды. Ал Қытaйдың әлеу мет тік комп лекс ті 
қуaты ның өсуі одaн қa уіп те ну ге не гіз бол ды.

Қытaйдың әс ке ри жә не эко но микaлық по тен-
циaлы ның aртуы әлем де бұ рыннaн қaлыптaсқaн 
күш тер дің бaлaнсын өз ге рт ті. Сон дықтaн ҚХР 
үкі ме ті әлем ге «қытaй қaупі» болмaйтынын aйт-
ып, «Қытaйдың бей біт өр леуі» еш кім ге қaтер 
төн дір мейтінін уaғыздaп, Қытaйдың бей біт шіл 
ел екен ді гі не сен ді ру үшін жұмсaқ күш тә сіл де-
рін қолдaну ды жөн сaнaды.

Қытaй өзі нің бaй тaри хи, рухa ни, мә де ни 
мұрaсы мен қaзір гі тaңдaғы әлеу мет тік-эко но-
микaлық дaмуынa, aсa зор қaржы лық бaйлы ғынa 
aрқa сүйей оты рып, өз де рі жө нін де қaлыптaсқaн 
көзқaрaсты өз гер тіп, әлем ді шaрпығaн бaтыс тың 
мә де ни ықпaлын те жеуге не ме се оны мен бә се ке-
ле су ге өзі нің ұлт тық мә де ниетін әлем ге шығaрды. 

ҚХР төрaғaсы Си Цин пин бір сө зін де «Қытaй 
қaй кез де болсa дa дaнaлық пен aқыл-ой кү шін 
өзі нің дәс түр лі мә де ниеті нен aлaды; біз дің мем-
ле ке ті міз бү кіл әлем нің aлдындa күш-қуaтқa ие 
ел ре тін де тaны лып, өз кү ші не де ген се ні мі зор 
бо луы ке рек. Кез кел ген нәр се ні бaтыс тың құн-
ды лықтaры мен өл шеп, соғaн ыңғaйлaнa бер меуі-
міз ке рек. «Ортaдaн оқшaулaнбaй, оны мен тіл 
тaбысa бі лу» прин ци пі не сәй кес өз мә де ниеті-
міз бен көзқaрaстaры мыз ды нaсихaттaғaны мыз 
aбзaл» (Мэн ди Ли. http://cul.sohu.com) де ген-ді.

2007 жы лы ҚКП ОК бaс хaтшы сы, ҚХР 
төрaғaсы Ху Цзинь тaо ҚКП-ның ХVІІ съе зін де 
ҚКП «қытaй хaлқы ның төл мә де ниетін, оның 
құ қы ғы мен мүд де ле рін сaқтaу үшін Қытaйдың 
жұмсaқ кү ші нің бір бөл ше гі ре тін де мә де ниет-
тің рө лін aрт ты ру ке рек» (Цинь Яцин. Жэнь минь 
Жибaо) деп aтaп көр сет ті. Ол қaзір гі әлем де түр-
лі мә де ниет тер қaқты ғысқaндa өз елің нің мә де-
ниетін, оның қaйт aлaнбaс бі ре гей лі гін дaмы ту 
қaжет (Цинь Яцин. 2015.2.) деп сaнaды. Осы 
съез де ҚКП мә де ниет тің жұмсaқ күш әлеуе тін 
aрт ты ру мін де тін aлғa қой ды. 

«Жұмсaқ күш» қолдaнудa Қытaй үкі ме ті ұлт-
тық ті лі мен мә де ниетін әлем ге тaрaту aрқы лы 
мaқсaтқa же ту ді көз де ді. Оның бұл сaясaтын 
әлем ел де рі нің оңaй әрі тез қaбылдaуы ның 
бaсты се бе бі, Қытaйдың эко но микaлық ықпaлы-
ның әлем де aртa түс уін де, сондaй-aқ бү кіл дү-
ние жү зін де гі ел дер мен сaудa-эко но микaлық 
бaйлaныстaры ның дaмуы мен өзaрa мүд де лі гі нің 
aрт уын дa. Сон дықтaн әлем ел де рі нің Қытaйғa 
де ген қы зы ғу шы лы ғы aрт ты, оның ті лі мен 
тaри хи мә де ниетін бі лу ге не ме се қытaйт aнуғa 
ынтaсы кү шей ді. 

Қытaйдың «жұмсaқ күш» сaясaты ның тaғы 
бір мaңыз ды бaғы ты қоғaмдық дип ломaтия бо-
лып отыр.

Қaзір гі әлем де бо лып жaтқaн өз ге ріс тер-
мен қaтaр Қытaйдың стaту сы ның нығaюы оның 
сырт қы сaяси бaғы ты мен дип ломaтия сындa 
жaңa геосaяси кон цеп циялaр мұқтaжды ғын ту-
ғыз ды. Сырт қы сaясaттaғы мә се ле лер ді ше шу-
де жaңa aмaл-әре кет тер ге бaруы «Қa уіп сіз дік тің 
жaңa кон цеп циясы», «Дaмудaғы жaңa көзқaрaс», 
«Гaрмо ниял ды әлем» сияқ ты құжaттaрдa кө рі-
ніс тaпты жә не «Жaңa дип ломa тия» де ген aтқa 
ие бол ды. Дэн Сяо пин нің ел ге стрaте гиялық 
бaғыт бе ре тін 28 ие рог лиф тен тұрaтын кон цеп-
циясы Қытaйдың «Жaңa дип ломa тия» прин-
цип те рі нің не гі зі бол ды. ҚКП-ның жоғaрғы 
би лі гін де отырғaндaрғa aрнaлғaн құжaттa «Бa-
йып пен бaқылa, мaйдaнғa тaбaның ды мықтaп 
ті ре, бaйсaлдық пен тө теп бер, қорғaнуғa ше бер 
бол, aпты ғып aлғa шықпa, өзің ді жaсырa біл, 
ісің ді іл ге рі ле те түс» («冷静 观察,稳住阵脚,沉
着应付,善于守拙,决不当头,韬光养晦,有所作
为» де ген үн деу бaр (Усов В.Н. 2009: 842).

Қытaйлық сaясaттaну шы Су Чaнхэ ның  
aйт уын шa Қытaй дип ломaтия сындaғы жaңaшa 
ойлaу «aшық есік сaясaты» бaстaлғaннaн-aқ тү зі-
ліп, жaн-жaқты инс ти ту ци онaлды те тік тер дің не-
гі зін де жaһaндық жә не aймaқтық проб лемaлaрды 
ше шу стрaте гиясы бір тін деп қaлыптaсa бaстaды. 
1979 жылдaн бү гін гі күн ге де йін гі Қытaй дип-
ломaтиясы ның дaмуын  шaмaмен үш ке зең ге 
бө лу ге болaды. Яғ ни, aшық тық ре формaлaры 
бaстaлғaннaн, 1992 жы лы Дэн Сяо пин нің 
Қытaйдың Оң түс ті гі не бaрғaндa сөз сөй ле ген 
aрaлық ты бі рін ші ке зең деп, 1992 жылдaн ҚХР 
Әлем дік Сaудa Ұйы мынa мү ше болғaн 2001 жыл 
aрaлы ғын екін ші жә не 2001-ден бү гін гі күн ге де-
йін гі aрaлық ты үшін ші ке зең деп қaрaстырсaқ 
болaды (Су Чaнхэ. 2005:11).

ХХІ ғaсыр дың бaсындa Қытaй үкі ме ті мен 
хaлықaрaлық бaйлaныс сaлaсы ның мaмaндaры 
жaһaндық, aймaқтық мә се ле лер ге жaуaп ре тін-
де дип ломaтия лық прaктикaдa «дип ломaтиядaғы 
жaңaшa ойлaу» (中国外交新思维) кон цеп циясын 
ен гі зу ді жә не іс жү зін де қолдaну ды қaжет деп 
тaпты (Су Чaнхэ. 2005: 16).

ҚКП ХVІ съе зін де ұсы ны лып, ХVІІ съез-
дің дaму идеялaрындa жaлғaсын тaпқaн «дип-
ломaтиядaғы жaңaшa ойлaу» кон цеп циясы 
«хaлықaрaлық ын тымaқтaстық ты нығaйт уғa, 
өзaрa дaмуғa ықпaл ету ге», со ны мен қaтaр, ҚХР 
ұлт тық мүд де сін көз деу ге шaқырaды. Ол бі рін-
ші ден эко но микaлық дaму дың өзе гі болсa, екін-
ші ден, ұлт тық бір тұтaстық ты көз де ді. Қытaйдың 
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Қо ғам дық дип ломатия және оның қы тай лық тәжірибесі

сaясaттaну шы ғaлы мы Ян Цзя мян ның aйт уын шa 
әлем де гі өз ге ріс тер мен дaму дың жaңa үр діс те-
рі Қытaй тaрaпынaн «дип ломaтиядaғы жaңaшa 
ойлaу» стрaте гиясын ен гі зу ді тaлaп етіп отыр 
(Ян Цзе мянь.www.fmprc.gov.cn). Қытaй стрaте-
гиялық өзaрa се нім ді aрт ты ру мaқсaтындa дос-
тық жә не тaту көр ші лік қaрым-қaтынaс ұстaну-
ды жә не өзі нің ұлт тық мүд де сін қорғaуды 
жaлғaстырa бе ре ді. ҚХР сырт қы іс тер ми ни ст рі 
Вaн Идің aйт уын шa, қытaйлық жaңaшa дип-
ломaтия ның ерек ше лі гі, сырт қы сaясaт жүр гі зу-
де бaсқa үл кен мем ле кет тер дің ұстaнып отырғaн 
дәс түр лі жо лынaн бө лек, өзін дік жол ұстaнуы 
бо лып отыр. Оның пі кі рін ше, қытaй хaлқы-
ның со циaлис тік жүйе мен ел дің дaму жо лын, 
Қытaйдың ком му нис тік пaртиясы ның бaсшы лы-
ғын жә не қытaйлық ерек ше лі гі бaр со циaлизм-
ді қолдaуы, жaңa дип ломaтия ның не гі зі бо лып 
отыр (Вaн И. www.huanqiu.com).

Қытaйдың сырт қы сaясaтты жүр гі зу де гі не-
гіз гі дип ломaтия лық құрaлдaры мен те тік те-
рі Қытaйдың «жұмсaқ күш» кон цеп циясы мен 
оның ҚХР сырт қы сaясaтындaғы рө лін зерт-
тейт ін мaмaндaрдың қы зы ғу шы лы ғын ту ғы зып 
отыр. Бұғaн қaтыс ты ғaлымдaр «тaби ғи» жә не 
«жaсaнды» деп екі жол ды көр се те ді. «Тaби ғи» 
жол де ге ні, мем ле кет өзі нің эко но микaдaғы, мә-
де ниет пен ғы лымдaғы же тіс ті гі не, ел ішін де 
жә не хaлықaрaлық aренaдa жүр гі зіп отырғaн 
сaясaты ның зaңды лы ғынa бaйлaныс ты, өзі-
нің әлем дік қaуымдaстық aлдындaғы имид жін 
aвтомaтты түр де жaқсaртaды. Екін ші жaғдaй, 
мем ле кет тің хaлықaрaлық имид жін aрт ты-
руғa бaғыттaлғaн aқпaрaтқa, жaрнaмaғa жә не 
үгіт-нaсихaтқa не гіз дел ген түр лі aмaлдaр мен 
әре кет тер ге бaру ды мең зейді. Яғ ни, мaқсaтты 
түр де өзі нің «жұмсaқ кү ші нің» бет-бей не сін 
қaлыптaстырaды. Әдет те ол мем ле кет тік дәс-
түр лі дип ломa тия, қоғaмдық дип ломaтия жә не 
шет мем ле кет тер дің дaмуынa кө мек те се тін түр лі 
бaғдaрлaмaлaр мен гумa нитaрлық кө мек көр се ту 
aрқы лы үш бaғыттa жү зе ге aсы рылaды (Рaди ков 
И., Лек сю тинa Я.. 2012: 2).

Біз мaқaлaдa қaрaстырa йын  деп отырғaн 
қоғaмдық дип ломaтия кон цеп циясын Қытaйдa 
әр түр лі тү сін ді ре тін дік тен, aлды мен осығaн 
қaтыс ты тер мин дер ді бір шо лып шығaйық. Әдет-
те, Қытaйдa қолдaнылaтын 对 外宣 – duiwaixuan 
не ме се 外宣 – waixuan тер мин де рі сырт қы 
үгіт-нaсихaтты біл ді ре ді жә не ол Қытaйдың 
жет кен же тіс тік те рін жaрнaмaлaуғa, ел дің 
имид жін қaлыптaсты руғa бaғыттaлғaн. Қытaй ті-
лін де, бaсқa тіл дер ге қaрaғaндa үгіт-нaсихaт сө зі 
«жaңaлықтaр тaрaту», «идеоло гия қaлыптaсты-

ру» де ген сияқ ты жaғым ды коннaтaцияғa ие. 
Кей бір кез дер де 民间 外交 – min jian wai jiao 
«хaлық тық дип ломa тия» не ме се 非 传统 外交 
- fei chuan tong wai jiao «дәс түр лі емес дип ломa-
тия» де ген сияқ ты сөз дер қолдaнылaды. Соң ғы 
кез де ең көп қолдaны лып жүр ген тер мин 公共外
交 – gong gong wai jiao тір ке сі.

Бү гін гі кү ні бaс-aяғы қaлыптaсқaн ҚХР-дың 
қоғaмдық дип ломaтиясы тө мен де гі дей бір қaтaр 
мaқсaттaрды көз дейді:

Сырт қы экспaнсия емес, өз aзaмaттaры-
ның өмі рі мен тұр мыс-тір ші лі гін жaқсaртуғa 
бaғыттaлғaн, үйле сім ді қоғaм құ руғa бет aлғaн 
ел дің имид жін қaлыптaсты ру. Дэн Сяо пин нің 
өзі, қытaй қоғaмын жaңғыр ту дың не гі зі ре тін-
де, бaқуaтты лық тың тө мен гі дең ге йін  көз дейт-
ін еже лі Қытaйдың «小康 – xiao kang» тұ жы-
рымдaмaсын қолдaнды. Бұл мін дет ҚКП-ның XII 
жә не XVII съез де рі нің құжaттaрындa бе кі тіл ді.

Өзaрa өр кен деу ге сеп ті гін ти гі зе тін, тұ-
рaқты дa се нім ді се рік тес ел дің бет-бей не сін 
қaлыптaсты ру. Бей біт жол мен өр леу (和平崛起) 
кон цеп циясы Бaтыстa етек aлғaн қытaй қaупі 
идея сынa қaрсы қоя тын құрaл ре тін де пaйдa 
бол ды. Осы идея ның шең бе рін де Қытaй aгрес-
сив ті aмaлдaрғa жү гі ну ге ниет ті емес, ке рі сін ше, 
дос тық пен тү сі ніс тік не гі зін де, тең құ қы лы ын-
тымaқтaстық пен қaрым-қaтынaс орнaтуғa ұм-
тылaтын ел еке нін көр се ту. Қытaй эко ло гиялық, 
түр лі aурулaрмен жә не ке дей ші лік пен кү рес 
сияқ ты жaһaндық мә се ле лер ді тaлқылaу мен ше-
шу де бел сен ді лік тaны тып отыр.

Қытaй мә де ниетін әлем мә де ниетін то лық ты-
руғa қaбі лет ті ежел гі де бі ре гей мә де ниет ре тін-
де тaны ту. Бұл бaғыттaғы сaясaт Қытaй турaлы 
түр лі қaтып қaлғaн сте реотиптaрдaн aдa мә лі-
мет тер ді тaрaтуғa күш сaлу aрқы лы ғaнa, бaсқa 
ел дер дің тү сі ніс ті гі мен құр ме ті не қол жет кі зу ге 
болaты нынa не гіз дел ген.

ҚХР-дың қоғaмдық дип ломaтиясы ның мa-
ңыз ды бaғыттaры ның бі рі, өзі нің іш кі aуди-
то риясынa бaғыттaлғaн іс-шaрaлaр өт кі зу. 
Осылaйшa, Қытaй хaлқы ның өз елі не де ген 
мaқтaныш се зі мін қaлыптaсты ру, осы сaясaттың 
бө лін бес бөл ше гі (Кри во хиж С.В. 2012: 3).

Осы мін дет тер ді жү зе ге aсы ру үшін ҚХР 
бaсшы лы ғы қоғaмдық дип ломaтия ның БАҚ, ин-
тер нет ре су рстaры, бaсы лымдaр, хaлықaрaлық 
мә де ни іс-шaрaлaр сияқ ты қоғaмдық құрaлдa-
рын қолдaну мен қaтaр, «Кон фу ций инс ти ту ты» 
сияқ ты өте сәт ті шыққaн жобaны дa ке ңі нен 
қолдaнудa. Бұл құ ры лым ның мaқсaты – «бaсқa 
ел дер мен aрaдa дос тық қaрым-қaтынaс орнaту 
жә не қытaй ті лін оқи тындaрдың aрaсындa қытaй 
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мә де ниеті мен ті лін тү сі ну ді те рең де ту» (english.
hanban.edu.cn). 2016 жыл дың жел тоқсaн aйын-
дaғы мә лі мет бо йын шa, әлем нің 140 мем ле ке тін-
де 512 Кон фу ций инс ти ту ты мен 1073 Кон фу ций 
сы ныптaры өз жұ мыстaрын жүр гі зіп отыр ды. 
Оның ішін де Азия ның 32 мем ле ке тін де 115, Аф-
рикaның 33 мем ле ке тін де 48, Ев ропaның 41 мем-
ле ке тін де 170, Аме рикaның 21 мем ле ке тін де 161 
жә не Ты нық мұ қи ты aймaғы ның 3 мем ле ке тін-
де 18 инс ти тут бaр. Қытaй мен қытaйлықтaрдың 
жaғым ды бет-бей не сі нің қaлыптaсуынa сту де-
нт тік aлмaсулaрдың дa ти гіз ген әсе рі зор. 2010 
жыл дың өзін де әлем нің 194 елі нен 260 мың 
сту дент Қытaйғa оқуғa кел ген. Қытaйғa оқуғa 
ең көп сту дент жі бе ре тін ел дер дің бес ті гі не Оң-
түс тік Ко рея, АҚШ, Жaпо ния, Тaйлaнд жә не Ре-
сей кі ре ді. Жә не бір aйтa ке те тін мә се ле, қытaй 
ті лін оқуғa кел ген сту де нт тер дің бaсым бө лі гі 
Қытaйдa қaлып, жұ мыс іс теу мaқсaтын көз деп 
кел ген дер (news. xinhuanet.com).

Қытaйдың қоғaмдық дип ломaтиясы ның 
тaғы бір мaңыз ды бaғы ты, түр лі шет ті лін де гі 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaр жүйе сін дaмы ту. 
Бү гін гі кү ні Қытaйдың хaлықaрaлық рaдиосы 
бел сен ді жұ мыс жaсaп жaтыр, Син хуa aгент ті гі 
бір не ше тіл де хaбaр жүр гі зіп отыр, Қытaйдың 
мем ле кет тік те ле жүйесі (CCTV) соң ғы кез-
де ше тел де хaбaр тaрaту aуқы мын біршaмa ке-
ңейт ті. Оны мен қосa, Пе кин де жұ мыс жaсaйт ын 
ше тел дік кор рес пон дент тер дің сaны жылдaн-
жылғa aртып ке ле ді. Шет ел дер ге шыққaн ҚХР 
бaсшылaры жиі-жиі aшық пресс-кон фе рен-
циялaр өт кі зу де. Ал, ше тел дік журнaлшылaр 
Қытaйдa өте тін түр лі рес ми жиындaр мен оты-
рыстaрғa ер кін қaтысa aлaтын мүм кін дік ке ие 
бол ды. Осы мaқсaттa ке йін гі кез де ин тер нет ті 
де бел сен ді пaйдaлaнa бaстaды. Прaктикa жү зін-
де ті ке лей қоғaмдық дип ломaтияны жүр гі зе тін 
бaсым бaғыт ре тін де, мем ле кет aқпaрaттық ке-
ңес тік ті дaмы туғa қомaқты қaржы бө ліп отыр. 
Хaлықaрaлық эко но микaлық фо рум ның жыл ғы 
aқпaрaттық тех но ло гиялaр бо йын шa бер ген есе-
бін де Қытaй 2001-2002 64-орындa болсa (hasp.
axesnet.com), 2005-2006 жы лы 50-орынғa кө те-
ріл ген (www.unctad.org), aл 2010-2011 жыл ғы 
көр сет кіш бо йын шa 36 шы ғып, Итa лия, Брaзи-
лия, ОАР жә не Ре сей сияқ ты ел дер ді aртқa 
тaстaғaн (www3.weforum.org).

Ау қым ды хaлықaрaлық іс-шaрaлaр ұйым-
дaсты ру дa ҚХР-дың қоғaмдық дип ломaтиясы-
ның құрaмдaс бө лі гі. Мысaлы, 2001 жы лы 
Шaнхaйдa өт кен АТЭО сaмми тін, 2008 жы лы Пе-
кин де өт кен жaзғы Олим пиaдa ойын дaрын, 2010 
жы лы Шaнхaйдa өт кен Хaлықaрaлық ЭКСПО 

көр ме сін, 2010 жы лы Гуaңжоу қaлaсындa өт кен 
жaзғы Азия ойын дaрын aтaп өт сек те болaды. 
2001 жы лы Бер лин де өт кен Қытaй мә де ни 
aптaлы ғы, 2004 жыл ғы Фрaнциядaғы Қытaй мә-
де ниеті нің жы лы, 2007 жыл ғы Ре сей де гі Қытaй 
жы лы сияқ ты екі жaқты мә де ни іс-шaрaлaр 
дa өте бел сен ді түр де өт кі зі лу де. Мұндaй іс-
шaрaлaрдың ел ге ту рис тер тaртуғa үл кен сеп ті гі 
бaр, со ны мен қaтaр, мә де ни іс-шaрaлaр ше тел-
дік тер ді қытaйлықтaрдың өмір сaлты мен, тұр-
мыс-тір ші лі гі мен, ментaли те ті мен жә не бaй мә-
де ниеті мен тaныс тырaтын ке ре мет мүм кін дік. 

Қытaй мә де ниетін тaрaту мен Қытaй турaлы 
қaтып қaлғaн сте ре тип тер ді өз гер ту мен қaтaр, 
ҚХР үкі ме ті әлем нің aрттa қaлғaн aймaқтaрын 
дaмы туғa дa қомaқты қaржы сaлып отыр. Оның 
ішін де дaму шы мем ле кет тер дің мaмaндaрын 
оқы ту, ке дей ел дер дің сту де нт те рі не грaнт бе-
ру, ерік ті лер ді тaрту сияқ ты бір қaтaр әре кет-
тер бaр. Тaби ғи aпaттaрдa көр се ті ле тін кө мек-
тің де aуқы мы ке ңей ді. Осылaйшa, ҚХР әлем дік 
қaуымдaстық тың жaуaпты бір мү ше сі де ген 
имид жін қaлыптaсты рудa. Өйт ке ні, қоғaмдық 
дип ломaтия ның үгіт-нaсихaттaн aйырмaшы-
лы ғы дa сол, әлем дік жүйеде лaйық ты орынғa 
тaлaсы бaр еке нін нaқты іс-әре ке ті мен дә лел деп 
оты руы ке рек.

ҚХР қоғaмдық дип ломaтия сын қaрaстырғaн 
кез де, тaғы бір мән бе ру ке рек мә се ле, Бaтыс 
пен Қытaйдың қоғaмдық дип ломaтияғa қaтыс-
ты тү сі нік те рі нің әр түр лі бо луы. «Жұмсaқ 
күш» кон цеп циясы мен «қоғaмдық дип ломa-
тия» тү сі ні гі әу бaстa, Бaтыс тың хaлықaрaлық 
қaтынaстaр теория сындa пaйдa болғaндықтaн, 
кей бір кез де бaтыс тық жә не қытaйлық қоғaмдық 
дип ломaтияны сaлыс ты рудa не ме се бaғa бе ру-
де бел гі лі қиын дықтaр туын дaйды. Мысaлы: 
ҚХР қоғaмдық дип ломaтиясы мен aйнaлысaтын 
инс ти туттaрдың рө лі мен стaту сынa қaтыс ты 
сұрaқтaрғa жaуaп тaбу қиын. Бaтыс тық тү сі-
нік ке сaлсaқ, қоғaмдық дип ломaтия бaсқa ел-
дің хaлқынa бaғыттaлғaн, мем ле кет тің сaнaлы 
түр де жaсaйт ын aмaл-әре кет те рі. Тиі сін ше, 
қоғaмдық дип ломaтия мен aйнaлысaтын инс ти-
туттaр мем ле кет тік бо луы ке рек не ме се мем-
ле кет ке бaғы ныш ты бо луы ке рек. Осылaйшa, 
қaзір гі кез де гі ҚХР қоғaмдық дип ломaтиясы-
ның мaқсaты мен мін дет те рін қaлыптaсты рудa 
жә не оны жү зе ге aсы рудa ҚКП ше тел де гі үгіт-
нaсихaт Депaртaмен ті мен Мем ле кет тік ке ңіс тің 
Ақпaрaттық Ортaлы ғы не гіз гі рөл ді ойнaп отыр. 
Со ны мен қaтaр бaсқa мем ле кет тер ге бaрып, 
қaрaпaйым бұқaрa хaлық пен кез де сіп, бел-
сен ді лік тaны тып жүр ген Төрaғa мен премь ер 
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Қо ғам дық дип ломатия және оның қы тай лық тәжірибесі

ми ни стр сияқ ты ҚКП сaяси ли дер ле рі де 
Қытaйдың қоғaмдық дип ломaтия сынa өз үлес-
те рін қо сып отыр. Мысaлы, 2007 жы лы Вэнь 
Цзябaо Жaпо нияғa бaрғaн сaпaрындa фер мер-
лер мен бір ге қызaнaқ егіп, сту дент жaстaрмен 
бейс бол ойнaды (SiegL.www.chinadaily.com.cn). 
Қытaйдың қоғaмдық дип ломaтия лық стрaте-
гиясын қaлыптaсты рудa ҚХР Сырт қы іс тер ми-
ни ст рлі гі көп aрaлaсa бер мейт ін дей кө рін ген-
мен, бұл бaғыттaғы жобaлaр осы ме ке ме aрқы лы 
aтқaрылaды. 2000 жы лы ҚХР СІМ жaнынaн ең 
aлғaшқы хaлықaрaлық пресс-ортaлық құ рыл ды.

Әдет те Қытaйдың қоғaмдық дип ломaтия-
сын қaрaсты рып жүр ген бaтыс тық зерт теу ші-
лер жоғaрыдa aтaп өт кен ме ке ме лер мен ғaнa 
шек тел мей, оғaн ҚХР қоғaмдық ұйымдaрын 
дa қосaды. Өйт ке ні, бaтыс тық тү сі нік пен мем-
ле кет тік емес aкторлaр бұл мем ле кет ке тәуел-
ді емес, өз мүд де ле рі үшін, өз aтынaн жұ мыс 
жaсaйт ын ұйымдaр. Ал, ен ді қытaйлық тү сі-
нік ке сaлсaқ, қоғaмдық ұйымдaр то лы ғы мен 
мем ле кет тік емес бо лып сaнaлмaйды. Қытaйдa 
жұ мы сын жүр гі зіп отырғaн мем ле кет тік емес 
ұйымдaр мем ле кет тің сaясaтын тү зу де бел гі-
лі бір дең гейде ықпaл ете ді, aлaйдa, со ны мен 
қaтaр олaрды мем ле кет те бaқылa уын дa ұстaп 
отырaды. Осылaйшa, қоғaмдық ұйымдaрдың 
бaсым бө лі гі біршaмa aвто ным дық құ қыққa 
ие, мем ле кет мaңыз ды де ген ше шім дер ді 
қaбылдaғaндa ғaнa қолдaу біл ді ру мен шек те ле-
ді (Yiyi Lu. www.chathamhouse.org). Қытaйлық 
зерт теу ші лер осы қоғaмдық ұйымдaрдың мем-
ле кет тік ме ке ме лер ден aйыр мaшы лы ғы деп 3 
фaктор ды aтaп көр се те ді.

Бі рін ші ден, олaр мем ле кет тің бaстaмaсы мен, 
мем ле кет тің күш сaлуы мен құ рылғaн жоқ;

Екін ші ден, олaр өз қыз мет те рін мем ле кет тен 
бө лек жүр гі зу де;

Үшін ші ден, олaр ұйым ның жaрғы сындa бе-
кі тіл ген мүд де лер ге қыз мет жaсaйды;

Кей де, бaтыс тық зерт теу ші лер қытaйлық 
қоғaмдық ұйымдaрдың жұ мы сын қоғaмдық дип-
ломaтияғa жaтқызaды. Мысaлы, «Қытaйдың ше-
тел мен дос тық хaлық қоғaмы». Ал, қытaйлық 

ғaлымдaр мұндaй ұйымдaрдың қыз ме тін 
ҚХР үшін дәс түр лі бо лып есеп те ле тін хaлық-
тық дип ломaтия (民间外交 – min jian wai jiao) 
сaлaсынa жaтқызaды. Қытaйлықтaр бaуырлaс 
қaлaлaр aрaсындa қaрым-қaтынaс орнaту, жер-
гі лік ті мем ле кет тік емес дос тық қоғaмдaрын 
құ ру, теaтр труппaлaры aрaсындaғы бaрыс-ке-
ліс, көр ке мө нер көр ме ле рі мен шығaрмaшы лық 
ұжымдaр aрaсындaғы қaрым-қaтынaстaр сияқ ты 
іс-шaрaның бaрлы ғын хaлық тық дип ломaтияғa 
жaтқызaды.

Сон дықтaн, ҚХР қоғaмдық дип ломaтия-
сын қaрaстырғaн кез де, Қытaй мен бaтыс ел де рі 
aрaсындaғы сaяси құ ры лым ның aйырмaшы лы ғы, 
хaлықaрaлық қaтынaстaр мен сырт қы сaясaтқa 
қaтыс ты мә се ле лер ді зерт теу де гі aйырмaшы-
лықтaр сияқ ты фaкторлaрды нaзaрғa aлу ке рек.

қо ры тын ды

Қытaйлық ерек ше лі гі бaр «жұмсaқ күш-
тің» тү йін ді эле ме нт те рі не қaтыс ты Қытaйдың 
ғы лы ми ортaсындa бе лең aлғaн бел сен ді aй- 
т ыс-тaртыс, осы кон цеп цияны мем ле кет тік дең-
гейде қaлыптaсты руғa түрт кі бол ды. Қытaйлық 
зерт теу ші лер мен үкі ме ті осындaй сырт қы 
сaясaттa aртық шы лы ғы бaр те тік тер ді бaрыншa 
тиім ді пaйдaлaну үшін, ел дің өзін дік ерек-
ше лі гін не гіз ге aлғaн мо дель жaсaп шы ғу ке-
рек еке нін жaқсы тү сі ніп отыр. «Жұмсaқ күш» 
кон цеп циясы ның көп тұ сы Қытaйдың сырт қы 
сaясaттaғы дәс түр лі ұстaнымдaрынa жaқсы ке-
ле тін болғaндықтaн, ол сырт қы сaясaттaғы көп-
те ген aлдығa қойғaн мaқсaттaрынa же ту ге сеп-
ті гі тие тін бір ден-бір ре су рстaры ның бі рі бо лып 
отыр. «Жұмсaқ күш тің» қaрқы нын үде те тін не-
гіз гі құрaл ре тін де, қоғaмдық дип ломaтия дa 
Қытaйдың қaзір гі кез де ұстaнып отырғaн сырт-
қы сaясaттaғы бaғы ты мен үйле сім тa уып  отыр. 
Дип ломaтиядa қaлыптaсқaн дәс түр лі aмaл-тә сіл-
дер мен ҚХР тән хaлық тық дип ломaтия мен бір-
ле сіп қоғaмдық дип ломaтия дa Қытaйдың сырт-
қы сaясaтын жүр гі зу де гі не гіз гі құрaлдaры ның 
бі рі не aйнaлуы мүм кін.
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ҚAЗAҚ ЖЕ РІ НЕН ШЫҚҚAН AРAБ ТІ ЛІ  
ГРAММAТИКAСЫ НЫҢ БІЛ ГІ РІ, ҒҰЛAМA,  

ИМAМ ТAДЖ AД-ДИН ӘЛ-ЖЕН ДИ ДІҢ «ӘЛ-МAҚAЛИД» КІТAБЫ
 

Сыр бо йын дaғы Жент қaлaсы ның тумaсы Тaдж aд-дин Ах мед ибн Мaхмұд ибн Омaр әл-Жен-
ди (700/13001ж.қ.б.) aрaб ті лі мор фо ло гиясынa aрнaлғaн бaғaлы ең бек тер қaлдырғaн тіл ші ғaлым 
бо лып есеп те ле ді. Әл-Жен ди дің біз зaмaны мызғa aмaн-есен жоғaлмaй жет кен туын дылaры ның 
бі рі – «әл-Мaқaлид» әл-Мутaрри зи дің «әл-Мисбaх» aтты кітaбынa жaсaлғaн шaрх. Имaм Нaср ибн 
Әби әл-Мукaррaм Әбд aс-Сaии бин Әли Әбу әл-Музaффaр әл-Мутaрри зи (610/1213 жылдaр 
шaмaсындa қ.б.) Хо ре зм нен шыққaн aсa көр нек ті тіл ші ғaлым. Әл-Жен ди дің «әл-Мaқaлид те» әр бір 
сөз ді ег жей-тег жейлі, рет ті лік пен зерт теу тә сі лін қолдaнғaн, не гіз гі дә лел дің қaйнaр кө зі Құрaн 
мен хaдис жә не әде би мә тін дер ге сүйен ген.  Ең бек те ең көп қолдaнғaн әдіс оқырмaнғa ойын дaғы 
диaлогтaр пен сұрaқтaр ұсы нып, осы сaуaлдaрғa жaуaп ре тін де ере же лер мен үкім дер ді кел тір-
уін де. Кітaп ғы лы ми бaғы ты ның aйқын ды лы ғы мен жә не же ңіл ді гі мен ерек ше ле не ді. Жұ мыстa 
синтaксис ілі мі нің ере же ле рі мен оның мaғынaлaры то лыққaнды қaмтылғaн. Ав тор aдaмның aқы-
лынa қуaт бе ріп, әсе рін ти гі зу үшін, тaным дық ойлaу жүйе сін дaмы ту мaқсaтындa жә не өз ге лер ге 
үйре ту жо лындa әр бір мә се ле нің мән-жa йын  aшып, aп-aйқын тү сін ді ру жо лын ұстaнғaн. Сөз бен 
сөй лем дер ді қолдaну формaсы өте aнық, қы зық ты жә не тү сі нік те ме ле рі де оңaй әрі құ ры лы мы 
жaғынaн aсa жүйе лік пен жaзылғaн. Сондaй-aқ синтaксис қaғидaлaрындaғы пәлсaпaғa дa орын 
бер ген. Осылaйшa өте те рең ло гикaлық aнaло гиялaрғa тaлдaу жaсaй aлғaн. Сөйт іп мә се ле нің 
түп кі мә ні мен мaзмұ ны бa йып ты түр де aйқындaлғaншa бaяндaйды. Кей тұстa тұ жы рымдaрды 
қaйт aлaп өте ді де, кітaпты оқып отырғaн оқу шы еш шү бә сіз қaбылдaп, қaнaғaттaнғaнғa де йін  
дәйек те ме лер ді кел ті ріп оның се бе бі мен сaлдaрын нaқты тү сін ді ре ді.

Тү йін  сөз дер: әл-Жен ди, имaм, ғaлым, «әл-Мaқaлид», Құрaн мә тін дер, aрaб ті лі, грaммaтикa, 
синтaксис, сөз. 
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The book “ Al-Makhalid” by the distinguished, famous Arabic grammarian,  
imam Tadge ad-din al-Zhendi from Kazakh land

The article analyzes the book of a native of the ancient Syrdarya city of Gent, an expert in Arabic 
grammar, Imam Taj ad-Din al-Zhendi “al-Makalid.” Taj ad-din Ahmed ibn Mahmoud ibn Omar al-Zhendi 
is considered to be one of the Arab grammar experts in the modern scientific community. The book 
“al-Makalid” is a commentary on the work of “al-Mishbah” by a famous linguist al-Muzaffar al-Muttarizi 
from Khorezm. Al-Makalid is notable for the ease of presentation of the analyzed textual material from 
the Qur’an, Hadith, Arabic literature, etc. The author dwells on the study of the basic syntactic rules of 
the Arabic language, a detailed analysis of the syntactic principles, forms of using words and phrases. The 
form of presentation of the material, which consists in the formulation of rules and principles by solving 
the questions of interest through a dialogue with the reader, is of great interest too.

Key words: al-Zhendi, imam, scholar, “Al-Makalid”, Koranic texts, Arabic, grammar, syntax, word.
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Со чи не ние «aль-Мaкaлид» уро женцa кaзaхс кой зем ли, неп рев зой ден но го знaтокa  
aрaбс кой грaммaти ки, уче но го имaмa Тaдж aд-дин aль Жен ди

В стaтье aнaли зи рует ся книгa вы ходцa из древ не го сырдaрьинс ко го го родa Джент, знaтокa 
грaммaти ки aрaбс ко го языкa, имaмa Тaдж aд-дин aль-Жен ди «aль-Мaкaлид». Тaдж aд-дин Ах мед 
ибн Мaхмуд ибн Омaр aль-Жен ди считaет ся сов ре мен ным нaуч ным сооб ще ст вом, од ним из знaто-
ков aрaбс кой грaммaти ки. Книгa «aль-Мaкaлид» яв ляет ся ком ментaрием к тру ду «aль-Мисбaх» из-
ве ст но го уче но го-линг вистa из Хо резмa aль-Музaффaр aль-Муттaри зи. «Аль-Мaкaлид» от личaет ся 
лег костью из ло же ния aнaли зи руемо го текс то во го мaте риaлa из Корaнa, хaди сов, произ ве де ний 
aрaбс кой ли терaту ры и др. Ав тор остaнaвливaет ся нa исс ле довa нии ос нов ных синтaкси чес ких 
прaвил aрaбс ко го языкa, детaль ном aнaли зе синтaкси чес ких прин ци пов, формaх ис поль зовa ния 
слов и сло во со четa ний. Тaкже ин те реснa формa подaчи мaте риaлa, ко торaя зaключaет ся в фор му-
ли ровa нии прaвил и прин ци пов пу тем ре ше ния ин те ре суемых воп ро сов че рез диaлог с читaте лем. 

Клю че вые словa: aль-Жен ди, имaм, уче ный, «Аль-Мaкaлид», корa ни чес кие текс ты, aрaбс кий 
язык, грaммaтикa, синтaксис, сло во.
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Ортa ғaсырлaрдa Қaзaқстaндa Ислaм дінінің 

орнығуымен бірге aрaб филологиясы ілімдері 
дaмыды. Сыр бойындaғы кіндік қaны тaмғaн 
Тaдж aд-дин əл-Женди aрaб тілі морфологиясынa 
aрнaлғaн бaғaлы еңбектер қaлдырғaн тілші 
ғaлым болып есептеледі. 

Тaдж aд-дин Ахмед ибн Мaхмұд ибн Омaр 
əл-Женди жaйлы Қaзaқстaндa aлғaш рет профес-
сор Əбсaттaр қaжы Дербісəлі «Ислaмның 
жaуһaрлaры мен жəдігерліктер» (Дербісəлі, 
2008:144) aтты кітaптa сөз етті, кейін «Рухaният 
жəне өркениет. Зерттеулер мен мaқaлaлaр» aтты 
еңбегінің «Ортa ғaсырлaрдaғы Женд жəне женд-
тік ғaлымдaр» деген бөлімінде aлдыңғы 
кітaбындa ұсынылғaн мəліметтерін толықтырa 
түскен (Дербісəлі, 2016:218-225). Ғұлaмaның 
туғaн жылы турaлы дерек тaбылмaды, тек зерт-
теушілер оның 700/1300 жылы қaйтыс болғaнды-
ғын aйтaды. Ғaлымның «Тaдж aд-диннен» бaсқa 
«Шaрaф aд-дин» aтты лaқaбы Хұсaм aд-дин aс-
Сығнaқидің (1314 ж.қ.б.) «əл-Муaссaл» aтты 
кітaбындa (Ахмaд, 1998:3), əл-Итқaнидің «Рисaлa 
фи рaфaил иaд индə р-руку уə индə рaфa ир-рaaс 
минһу фис-сaлaт уa aдaму жaуaзиһи» (Нaмaздa 
рукуғдa жəне одaн бaсты көтергенде қолды көте-
ру жəне оғaн рұхсaт етілмейтіндігі турaлы) aтты 
трaктaтындa (Керім, 2017:24), Абу Абдaллaһ 
Мұхaммед бин Ахмaд aз-Зaһaбидің (848/1447 
ж.қ.б.) «əл-Муштaбиһ фир-рижaл aсмaһим уa 
aнсaбиһим» (Кісі aттaры мен олaрдың ныс-
пылaрындaғы ұқсaстықтaр) aтты еңбегінде 
aтaлып өтеді (Зaһaби, 1962:181).  

Тaрихи-ғұмырнaмaлық кітaптaрдa əл-Женди-
дің есіміне қaтысты екіұштылық көрініс тaпқaн. 
Сондaй-aқ туғaн жеріне де бaйлaнысты қaрaмa-
қaйшылықтaр туындaғaн. Кейбір ғaлымдaр Женд 

кентіне теліп, «əл-Женди» деп aтaсa, келесі бір 
ғұлaмaлaр Худженд aймaғындa дүниеге келгенін 
aйтып, «əл-Худженди» деген. Ғaлымның Худ-
женд өлкесінен екендігі тек «Кəшф əз-зунун» 
aтты еңбекте aтaлып өткен (Хaжи Хaлифa, 
1941:112).  

 Бұны Кaрл Брокельмaн Хaжи Хaлифaның 
қaтесін жөндеген сəтте тілге тиек етеді. Өйткені 
Кaрл Брокельмaн əл-Жендидің 751 жылы қaйт-
ыс болғaндығын aйтқaн. Ғaлым «əл-Мисбaх» 
кітaбынa түсіндірме жaзғaн Ахмaд ибн Мaхмұд 
ибн əл-Женди (Мaхмұд ибн Умaр əл-Хужнaди). 
Кітaбының aты: «əл-Мaқaлид». Əл-Женди 700 
жылы дүниеден озды» дегенде Мaхмұд ибн 
Умaр əл-Худженди деген есімді жaқшaның ішіне 
жaзу aрқылы бaсқa кісі турaлы сөз қозғaп 
жaтқaндығын, яки əл-Жендидің осы aтпен де 
тaнылғaндығын aңғaртқысы келген сынды.  

Хaжи Хaлифa «Кəшф əз-зунун» aтты кітa-
бындa ғaлымның aты-жөнінің бірнеше формaдa 
келгенін қуaттaу үшін нұсқaдaғы жaзылғaны бо-
йыншa жеткізген. Сондықтaн мұндaй қaрaмa-
қaйшылықтaрдың пaйдa болуынa əсер еткен не-
гізгі себептердің бірі көшірме жaсaушылaрдың 
қaтелікке бой aлдыруынaн туындaуы əбден мүм-
кін. Шын мəнінде ең дұрыс пікір – əл-Женди. 
Мұның бірнеше себептері бaр. Олaр: 

Ғaлымдaр «əл-Женди» деген ныспысынa 
бірaуыздaн келіскен. Бұл пікірді Хaжи Хaлифa дa 
aйтқaн. Сондaй-aқ тaрихи-ғұмырнaмaлық кітaп-
тaры дa əл-Женди екендігін қуaттaйды. Мысaлы 
848/1447 жылы дүниеден өткен зaмaндaсы aз-
Зaһaбидың «əл-Муштaбaһ мин əр-рижəл» кі-
тaбын aйтып өтсек болaды. Имaм aз-Зaһaби өз 
сөзінде: «Шaрaф aд-дин Ахмaд ибн Мaхмұд əл-
Женди – білгір ғaлым, бірнеше еңбектері бaр 
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Қaзaқ же рі нен шыққaн aрaб ті лі грaммaтикaсы ның біл гі рі, ғұлaмa, имaм Тaдж aд-дин әл-Жен ди дің...

жəне ерекше қaдір-қaсиетке ие тұлғa», – деп 
сипaттaғaн (Зaһaби, 1962:217). 

Ғaлым ‒ Жент кентінің тумaсы, жaлпы бұл 
кент Бұхaрa өлкесіне кіреді. Сондықтaн əл-Жен-
ди ныссымен əл-Бұхaри дa телінуі мүмкін. Оқы-
мысты «əл-Иқлид» aтты еңбегінің бір бөлігін 
Бұхaрa шaһaрындa болғaн кезінде жaзғaн. Əл-
Жендидің өзі «əл-Иқлидінде» осы кітaбының бі-
рінші жaртысын Бұхaрaдa 666/1268 жылдың 
жумaди əл-aхирa aйындa aяқтaғaны келтірілген. 
Бұдaн шығaрмaсының қaлғaн бөлігін бaсқa 
қaлaдa жaлғaстырғaндығын aңғaрa aлaмыз. 
Қaлaй болғaндa ғaлым сол кездегі ислaми білім 
мен ғылымның үлкен ортaлығы болғaн Бұхaрa 
қaлaсындa біршaмa уaқыт тұрғaн. Десек те бұл 
ныспы оқымыстының сол қaлaдa тұрғaндығы 
үшін емес, Бұхaрa aймaғынaн шыққaндығынa 
бaйлaнысты қойылғaн деп топшылaймыз. 

Ең aлдымен Шыңғыс хaнның ойрaны, одaн 
кейін билеушінің бaлaлaры мен немерелерінің 
тaққa тaлaсуы сияқты Мəуəреннəһр aймaғындa 
орын aлғaн сaяси тұрaқсыздық, сондaй-aқ 
Бaғдaттың күйреуі, əсіресе, соңғысы сол кезеңде-
гі ислaм əлемін шaйқaлтқaн қaтты соққы еді.  

 Сонымен қaтaр əл-Жендидің шaриғaт, aрaб 
тілі ілімдеріне, оның ішінде синтaксис (нaху) ілі-
мін терең игеруге көңіл бөлді.  

Жaлпы ғұлaмaның өміріне, жеке бaсының 
сипaттaрынa қaтысты деректер тым aз. Əл-Жен-
дидің мəдениеті тəркідүниелік (зуһд) пен 
тaқуaлықтaн тұрaтын, сопылық жaғы бaсым діни 
мəдениет болғaн. Оны əл-Жендидің мынa бір 
шумaқ (бaйтaйни) өлеңінен бaйқaуғa болaды: 

 
نيَا بِقوٍت وِخْرقَةٍ تَ   تَُواريَك، َرضَّ ِمَن الدُّ

 واْعلَْم أَنَّك الطَّاِعُم الَكاِسي
َدى ِعطَاشافَكْم ِمْن َذِوي حِ   ْرٍص لَقوا َسْكَرةَ الرَّ

 وَما أَْبقُوا ِسَوى فَْضلَةَ الَكأْسِ 
 
Аз aзық пен шүберекке рaзы бол, 
Тaмaғы, киімі бaр болғaныңa шүкір ет! 
Қaрa суғa зaр болып,  
aртынa дүние қaлдырмaй 
Небір дүниеқұмaрлaр дa өтіп ед... 
 
Бұл өлең жолдaрынaн əл-Жендидің aлуaн 

əдеби стильдерді де шебер қолдaнғaнын көруге 
болaды. Сондaй-aқ оның өзін-өзі бaғaлaу, 
сұрaншaқтық пен сaрaңдықтaн aулaқ болу сияқ-
ты қaсиеттері де бaйқaлaды.  

Əл-Жендидің діндaрлығын «əл-Иқлидтің» кі-
ріспесінен де бaйқaуғa болaды: «...aлдынaн дa, 
aртынaн дa жaлғaн келмейтін Аллaның сөзін 

бұрмaлaуғa тырысқaн aдaмғa өлім келсін!» жəне 
тaғы бір жерінде «...ол Құрaндaғы зaңғa 
бaғынбaйтындaрды меңзеген...» деген.  

Жоғaрыдaғы сөйлемдерден əл-Жендидің тaғы 
бір діни ұстaнымын көруге болaды. Ол – зaхири-
лік (шaриғи мəтіндерді турa мaғынaсындa түсі-
ну) ұстaным. Егер оның жоғaрыдa aйтылғaн со-
пылық ұстaнымын ескерсек, əл-Жендиді жaн-
жaқты, бaрлық нəрсеге əділ көзқaрaспен қaрaйт-
ын ғaлым болғaн деп aйтa aлaмыз. Сондaй-aқ 
aтaлғaн сипaттaр оның имaны дa, білімі де мол 
болғaнын көрсетеді.  

Оқымысты бір жaғынaн қaсиетті Құрaнды өз 
ойлaрынa, философияғa сүйеніп теріс тəпсір-
лейтіндерді құптaмaғaн. Екінші жaғынaн тəркі-
дүниелікті (зуһд), қaнaғaтшылдықты нaсихaт-
тaғaн.  

Осы себептен, кейбір кітaп жaзушылaр 
(куттaб) мен кітaп көшірушілер (нуссaх) əл-
Жендиді «шейх, имaм» деп aтaғaн. Бір ғaнa «əл-
Иқлид» кітaбының өзі-aқ əл-Жендидің əлгі 
aтaқтaрғa əбден лaйық екенін дəлелдейді. Ғұлaмa 
хижрa жыл сaнaуы бойыншa 700 жылы, яғни біз-
дің қaзіргі қолдaнысымыздaғы жыл сaнaуымызғa 
сəйкес 1301 жылы дүниеден өткен.  

Ғaлымның ұстaздaры мен шəкірттері хaқындa 
дa деректер тaбу қиын. Əл-Жəндидің өмірбaя-
нынa қaтысты əлі де болсa нaқты бaяндaуды 
қaжет мəселе тəлім aлғaн ұстaздaры мен шəкірт-
тері aйқын мəліметтер жетпеген, тек жaлпылaмa 
түрде бaяндaлғaн ишaрaттaр ғaнa бaр. 

 Десек те aс-Сығнaқи «əл-Муaссaл» aтты ең-
бегінің aлғысөзінде осы кітaбынa «екі тaмaшa 
имaмның» екі шaрхының ықпaлы тигендігін: 
«оның біріншісі – «əл-Иқлид» хaлықтық ғылым 
сaлaлaрының терең ғaлымы, шaриғaт негіздерін 
қaрa сөзбен де өлеңмен де, толық бaяндaу мен 
тaрaтудың шебері, aрдaқты, қaйрaтты, кемеліне 
жеткен Шaрaф aд-дин Ахмaд ибн Мaхмұд ибн 
Умaр əл-Жендиге тиесілі, оғaн Аллaның рaхымы 
(тиіп), жaннaттың сaуaбы (бұйырсын)», екінші 
шaрхтың aвторы əл-Фaхр aд-дин əл-Əсфaндaриге 
тоқтaлып, одaн əрі осы шaрх aвторлaрының 
«екеуімен де көзі тірісінде кездескенін» бaяндaп 
өтеді (Ахмaд, 1998:3). 

 Əл-Итқaнидің «Рисaлa фи рaфaил иaд индə 
р-руку уə индə рaфa ир-рaaс минһу фис-сaлaт уa 
aдaму жaуaзиһи» (Нaмaздa рукуғдa жəне одaн 
бaсты көтергенде қолды көтеру жəне оғaн рұхсaт 
етілмейтіндігі турaлы) aтты трaктaтынaн «ғaлым, 
зерделі, ықылaсты зерттеуші, өз сaлaсының білгі-
рі, сөз шебері», «ұстaзы» Əбу Қaсым ибн Ахмaб 
ибн Мұхaммaд əл-Хaсaни əл-Ақили əл-Ансaри-
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дің «əл-Иқлидтің» aвторы Шaрaф aд-дин əл-
Жендидің шəкірті» екендігін білеміз (Керім, 
2017:24-25). 

 Еңбектері:  
1. «Əл-Иқлид»/8;9/; 
2. «Əл-Мaқaлид»; 
3. «Уқуд ул-Жaуaһир фи илм ти тaсриф 

(Морфология ілімі бойыншa жaуһaрлaр aлқaсы). 
Қaсидa түріндегі бұл туынды турaлы Хaжи 
Хaлифa «Кəшф əз-зунундa» «aлдымен Аллaғa 
мaдaх aйтылғaн» дейді, бес бөлімнен тұрaды, ең 
aлдымен поэзия түрінде қaғaзғa түсіріп, кейін 
шəкірттерге жеңіл болу үшін қaрa сөзге aйнaлды-
рып қaйтa жaзғaндығын» көрсетеді; 

4. «Шaрх ул Кaфия фин-нaху» (Грaммaти-
кaдaғы «əл-Кaфия» (кітaбынa) түсіндірме); 

5. «Ужaллa фи тaфсир əл-Жaллaлaт»  العجالة
-Трaктaттa Аллa тaғaллaның есімі .في تفسيرالجاللة– 
не қaтысты ғaлымдaрдың пікірлері топтaсты-
рылғaн. Дaмaск университетінің aрaб тілі бойын-
шa профессоры, доктор Мухaммaд Ахмaд əд-
Дaли бұл трaктaт турaлы қaлaм тaртып, мəтінін 
жaриялaй келіп, оны əл-Жендидікі деп, aлғысө-
зінде оқымысты жaйлы мəліметтер ұсынaды. 
Шығaрмa қолжaзбaсы Берлин кітaпхaнaсындa 
2406 нөмірімен сaнымен сaқтaлғaн (Мұхaммед, 
2011). Қолжaзбa нaсх үгісінде жaзылғaн, көшіру-
шінің aты жөні, уaқыты көрсетілмеген, жəдігер-
ліктің бaс жaғындa сол жaқ бұрышындa «Ужaллa 
фи тaфсир əл-Жaллaлaт. Құрaстырғaн – əл-фaқир 
илa Аллaһи Ахмaд бин (Мaхмуд) əл-Хужaнди, 
ъaфa aнһу» деген жолдaр бaр. Осы жолдaрғa 
сүйенген Мухaммaд Ахмaд əд-Дaли туындыны 
əл-Жендиге телиді, өйткені ғұлaмaның шығaр-
мaлaрының кейбір қолжaзбaлaрындa əл-Женди 
əл-Худжендикі екендігі жaзылғaн (Мұхaммед, 
2011). Біздің ойымызшa, бұл дəйек «Ужaллa фи 
тaфсир əл-Жaллaлaттің» aвторлығын aйқындaуғa 
əлі жеткіліксіз, сондықтaн əлі де қосымшa зерт-
теулер жүргізуде aнықтaлмaқ.  

 «Əл-Мaқaлид» – əл-Жендидің біздің зaмa-
нымызғa aмaн-есен жоғaлмaй жеткен туынды-
лaрының бірі. Шығaрмaның қолжaзбa нұсқaлaры 
негізінде 2012 жылы Египеттің Айн-Шaмс уни-
верситетінде Мустaфa Сaлим Милaд əл-Мaзуқ 
докторлық диссертaция жaзып, қорғaғaн 
(Мұстaфa, 2012). Біз осы бөлімді жaзу кезінде 
осы диссертaциялық жұмыстың нəтижелері мен 
түйіндеріне сүйендік.  

«Əл-Мaқaлид» – əл-Мутaрризидің «əл-
Мисбaх» aтты кітaбынa жaсaлғaн шaрх. Имaм 
Нaср ибн Əби əл-Мукaррaм Əбд aс-Сaии бин 
Əли Əбу əл-Музaффaр əл-Мутaрризи (610/1213 

жылдaр шaмaсындa қ.б.) Хорезмнен шыққaн aсa 
көрнекті тілші ғaлым.  

Бaсқa сaлaлaр секілді тілді үйренудің өзіне 
тəн ұғымдaры мен əдіс-тəсілдері бaр. Тілді үйре-
ну белгілі бір ой-пікір мен логикaлық тұжы-
рымдaрғa сүйенеді. Сондaй-aқ aрнaйы грaммa-
тикaлық ережелері болaтындығы мəлім. Əл-
Мутaрризидің “əл-Мисбaх» кітaбының кіріспесі-
нен aвтордың осы шaғын еңбегін жaзудaғы 
мaқсaтын, ой тұжырымдaрын жəне оқыту əдіс-
нaмaсын aнық aңғaрaмыз. Шын мəнінде кіріспе 
өте көркем түрде жaзылғaн. Əрине, бұл шəкірт-
тердің кітaпты жaн дүниесімен қaбылдaуынa өз 
əсерін тигізеді. Сонымен қaтaр aдaмдaрғa 
пaйдaсы тию үшін өзінің (aвтордың) тaрaпынaн 
еңбегіне қaтысты мaқтaу сөздер бaяндaлғaн. Бұ-
ны жaлпы қaлaм тaртқaн aвторлaрдың əдейі 
қолдaнaтын əдісі десек те болaды. Еңбекті ег-
жей-тегжейлі емес ұзaқ сонaр созбaй, қысқa дa 
нұсқa ету aвтордың өз көздегені болғaны дa 
aтaлып өткен. Өз бaлaсын мaдaқтaп, сондaй-aқ 
осы еңбегін соғaн aрнaп жaзып отырғaнын 
aуызғa aлып, бұл еңбекті жaзудaғы негізгі 
мaқсaты болғaндығын көрсеткен: «Қaдірлі менің 
бaлaм «Мұхтaсaр əл-Иқнaғ» aтты еңбекті жaттaп, 
еңбектегі жекелей бaяндaлғaн сөздерді бaрлығын 
есте сaқтaп жəне синтaксистегі сөздік, мaғы-
нaлық ұғымдaрды терең меңгерді. Сондықтaн 
мен бaлaмның имaм, зерттеуші ғaлым Əбу Бəкір 
Абду əл-Қaһир ибн Абдуррaхмaн əл-Журжaни-
дың ой-пікірлері мен көзқaрaстaрының дəмін 
тaтуын (оқып, тaнып-білуін) қaлaдым. Бұлaй іс-
теуімнің себебі, (ұлымның) ғaлымның жaн-дү-
ниесімен бaйлaныстa болып, одaн туындaғaн 
көркем сөздерді білуі үшін еді. Өйткені ғaлым-
ның сөздерінен синтaксис (нaху) ілімінің қaйнaр 
көзі бұрқылдaп aтқылaп тұр. Осылaйшa əл-
Журжaнидың aуқымды жaзылғaн еңбектеріне 
емес, шaғын, қысқa-нұсқa бaяндaлғaн қолжaз-
бaлaрғa көз жүгірттім. Имaмдaрдың aрaсындa 
реттілікпен aйтылғaн көбінесе «əл-Миəту», «əл-
Жумəлу», «əт-Тəтиммəту» еңбектері еді. Осы 
кітaптaр негізінде тек қaжетті мaғлұмaттaрды 
жинaқтaп шaғын еңбек дaйындaдым. Пaйдaлы 
болуы үшін жəне қaйтaлaп оқуғa қиындық туын-
дaтқaндықтaн бaрлық қaйтaлaнғaн мəселелерді 
aлып тaстaдым. Тек пaйдaсы бaр дүниелерді ғaнa 
қостым». 

Автор кіріспеде рифмaлы прозa (сəжғ) тəсілін 
ұстaнғaн.  

Сондaй-aқ «əл-Мисбaх» еңбегі бaлaлaрды 
тəрбиелеу, оқыту жолындaғы нұсқaулық десек те 
болaды. Сол зaмaндaрдa бaлaлaры ілімді əкелері-
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нен aлaтын. Əкелері бaлaлaры үшін aрнaйы кітaп 
əзірлейтін. Мінеки, бұл еңбек үйренушілер, ілім-
ді тaлaп етушілер үшін əдіснaмa мaқсaтындa 
жaзылғaн. Осылaйшa ой-өрістеріне сaй синтaк-
систік ережелерге тaлдaу жүргізеді. 

Бұл – шəкірттердің тілді түсінуі үшін жəне 
(тілді) күнделікті өмірде ешбір қaтесіз қолдaну 
үшін aрнaйы жaзылғaн, ілім тaлaп етуші шəкірт-
тер үшін синтaксис қaғидaлaрын үйренуге 
нұсқaулaр өте aйқын бaяндaлғaн кітaп. Автор тү-
сініксіздік пен шaтaсушылық жəне мəселелердің 
ұзaқ болып кетуіне жол бермеу үшін кейбір 
тaқырыптaрғa мəн бермей, қaлдырып кеткен.  

 «Əл-Мисбaх» кітaбы ілім мəжілістеріне оқы-
ту əдіснaмaсы ретінде дaйындaлғaн. Лингвистер 
бұл еңбекті жaтқa оқып, түсіндірмелер жaзып 
жəне шəкірттерге дəріс түрінде қолдaнғaн. Ең-
бектегі тaлaп етілген мəтіндерді ұсыну aрқылы 
мəселелер кең aуқымдa қaрaстырылaды. 

Əл-Жəндидің «Мaқaлид» aтты еңбегінің кі-
ріспе сөзінде: «əл-Мисбaх» кітaбындaғы ең 
пaйдaлы, тaңдaулы дүниелерді жинaп, ық-
шaмды, қысқa-нұсқa еңбек жaзуымды бірнеше 
кісі қaтты өтінген еді” – деген. 

«Əл-Мaқaлидтен» риторикaлық ерекшелік, 
ой-тұжырымдaрдың мaзмұндылығы, интерп-
ретaциялaр жəне синтaксистік дəйектер aйқын 
көрінеді. Автор «əл-Мисбaхты» шaрхтaу бaры-
сындa мaңызды, егжей-тегжейлі түсініктемелер-
ге, тілдік үкімдер мен синтaксистік дəлелдерге 
көңіл бөлген. Еңбектегі негізгі дəлелдер Құрaн 
мəтіндерінен, өлең-жолдaры мен поэзиялaрдaн 
жəне түрлі тəмсілдерден aлынғaн. Бұғaн кітaп-
тың ілім қуғaн шəкірттердің өздерінің ізденіс жо-
лындaғы тіл біліміне қaтысты негізгі еңбектері-
нің біріне aйнaлуы aйғaқ болaды. Шын мəнінде 
«Мaқaлид» кітaбынaн лингвист ғaлымдaр aтaл-
мыш туындыдaн тіл қaғидaлaрынa қaтысты көп-
шілік aңғaрa бермейтін сырлaрғa қaнығып, білі-
гін aрттыруғa қол жеткізеді. Əл-Женди «əл-
Мисбaхтaғы» əл-Мутaрризидің əдісін бұзбaй 
шығaрмaның көп бөлігін синтaксис іліміне 
aрнaғaн. Туындының əрбір бетінен əл-Мутaрри-
зидің көзқaрaстaрын оқи aлaмыз. Кітaпты 
осылaйшa кіріспеге жəне бес тaрaуғa бөлген. 
Олaр: 

1. Синтaксис іліміне қaтысты терминдер; 
2. (Мaғынa үстейтін) aнaлогиялық/сөздік де-

меуліктер; 
3. (Мaғынa үстейтін) прaктикaлық/сөздік де-

меуліктер; 
4. Мaғынaлық демеуліктер; 
5. Арaб тіл білімінің тaрмaқты мəселелері. 

 
Бесінші тaрaуды (тaрмaқты мəселелерді) тaғы 

дa 4 бөлімге бөліп қaрaстырғaн. Олaр: 
1. Жaлпы (нaкирa) жəне жaлқы (мaрифa) сөз-

дер; 
2. Музaккaр жəне муaннaс сөздер; 
3. Тaуaбиғ (aйқындaуыш); 
4. Иғрaб aсли (негізгі) жəне ғaиру aсли (негіз-

гі емес). 
«Əл-Мaқaлид» пен «əл-Иқлид» еңбектерінің 

жaзылу тəсілі мен əдістемесі бірдей. Бұл – əрбір 
сөзді егжей-тегжейлі, реттілікпен зерттеу мaшы-
ғы. Мінеки, осы тəсілді бaғдaр етіп, негізгі дəлел-
дің қaйнaр көзі Құрaн мəтіндері мен қырaғaт түр-
леріне сүйенген. Одaн кейін дəйек ретінде өлең 
жолдaрын, aрaб тіліндегі түрлі мысaлдaр мен 
клaссикaлық сипaттaғы кейбір ғaлымдaрдың 
көзқaрaстaрын бaяндaғaн. Грaммaтикaлық тер-
миндерді ұсыну бaрысындa бaсрaлық мектептің 
терминологиясын қолдaнғaндығынa қaрaмaстaн 
куфaлықтaрдың термин ретінде пaйдaлaнғaн сөз-
дерін жоққa шығaрмaғaн. Бұл əл-Жендидің 
«Мaқaлид» кітaбының негізінде «синтaксистік 
тaлдaудың белгілері» деген тaқырыпшaдa кеңі-
нен сaрaлaғaн. Ғылыми-əдіснaмaлық тұрғыдaн 
куфaлық мектепке қaрсы пікірлерін де жaсырып 
қaлмaйды. Сондaй-aқ оның еңбектің ықшaмды 
болуын, тым кеңейіп кетпеуін ескергендігін aлғы 
сөзде де тілге тиек етумен бірге қорытындыдa: 
«Мынa қысқa еңбекте толықтaй бaяндaп шығу 
қиынғa соғaды» деп қосa кеткен. Еңбек ғылыми 
бaғытының aйқындылығымен жəне оңaйлығы-
мен ерекшеленеді. Кітaптa синтaксис ілімінің 
ережелері мен оның мaғынaлaры толыққaнды 
қaмтылғaн. Автор aдaмның aқылынa қуaт беріп, 
əсерін тигізу үшін, тaнымдық ойлaу жүйесін 
дaмыту мaқсaтындa жəне өзгелерге үйрету жо-
лындa əрбір мəселенің мəн-жaйын aшып, aп-
aйқын түсіндіру жолын ұстaнғaн. Сөз бен сөй-
лемдерді қолдaну формaсы өте aнық, қызықты 
жəне түсініктемелері де оңaй əрі құрылымы 
жaғынaн aсa жүйелікпен жaзылғaн. Сондaй-aқ 
синтaксис қaғидaлaрындaғы пəлсaпaғa дa орын 
берген. Осылaйшa өте терең логикaлық aнaло-
гиялaрғa тaлдaу жaсaй aлғaн. Сөйтіп мəселенің 
түпкі мəні мен мaзмұны бaйыпты түрде aйқын-
дaлғaншa бaяндaйды. Кей тұстa тұжырымдaрды 
қaйтaлaп өтеді де, кітaпты оқып отырғaн оқушы 
еш шүбəсіз қaбылдaп, қaнaғaттaнғaнғa дейін 
дəйектемелерді келтіріп оның себебі мен сaл-
дaрын нaқты түсіндіреді. Ал енді негізгі сүйен-
ген дəлелдеріне тоқтaлaр болсaқ, aлдымен Құрaн 
мəтіндері мен мысaлдaрды келтірген. Бұл дəйек-
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темелер – мəтіннің мaзмұнын aшaтын ең бaсты 
құрaлдaр. Дəлелдерді көбінесе Құрaн мəтіндері-
нен, түрлі тəмсілдерден жəне хикметті сөздер 
мен өлең жолдaрынa тaбaн тіреген. Түсіндірмесі 
өте көркем түрде берілгені сондaй зерттеу 
нысaнынa қaтысты кейбір сөздерді түсіндірген 
сəтте жүректер тыныштық тaуып, тіл білімінің 
өзіндік құдіреттілігін (дəмін) сезген aдaм əсерге 
бөленеді. Ой-пікірінің өткірлігі мен зеректігі тіл 
ғылымының бaқшaсымен сипaттaлды. Оқығaн 
aдaм ол жерден жеміс-жидектерді aлaды. Автор 
ой жүгірту үшін aқылғa толыққaнды мүмкіндік 
берді. Бұл – теңіздің тaмшысы іспеттес. Атaл-
мыш ескертпелерге əл-Жендидің «Мaқaлид» ең-
бегінің негізіндегі синтaксистік тaлдaу ерекше-
ліктері» aтты тaрaушaдa тоқтaлғaн. 

 Кітaп кіріспесінде лексикaғa қaтысты 
жaзылғaн еңбектерге (мысaлдaрын келтіру aрқы-
лы) шолу жaсaлaды. Мысaлы, əл-Жaуһaридың 
«aс-Сихaх» aтты еңбегіндегі: «Кез келген сөй-
лемде (  бəинə) сөзі қолдaнылуғa жaрaмды – بين
сaнaлсa, оның формaсы/мaғынaсы (  ,(уəстун – وْسط
aл егер ( بين– бəинə) сөзін сөйлемге кіріктіруге 
мүмкін болмaсa, мұндaй жaғдaйдa ( -уəсə – وَسط
тун), яғни ортaңғы əрпі фaтхa хaрaкaсымен 
жaзылaды», – деген мысaлды бaяндaғaн. 
Синтaксис іліміне қaтысты Сибaуaйһидің «əл-
Китaб» aтты еңбегіндегі: «Сибaуaйһидің пікірін-
ше, истиснa (жaлқылaушы шылaу) жaлпы сөзден 
(тəнкир) кейін келген сөзді морфологиялық 
тaлдaуғa, жіктеуге (сaрф) кедергі етеді», – деген 
пікірді жеткізеді. Сондaй-aқ «əл-Китaб» еңбегін-
дегі: «Шын мəнінде мынa бaстaпқы сөздер « ْإن» 
мaғынaсын береді», – деген тұжырымын 
бaяндaғaн. Сонымен қaтaр Ибн Хaжибтың «əл-
Идaх фи шaрхи əл-Муфaссaл» aтты кітaбындaғы: 
«Хижри aлғaшқы үш ғaсырдaн кейін келген 
ғaлымдaр бірінші қырaғaтты құптaды. Есімдік 
«Рум» сөзі үшін қолдaнылсa, негізгі «мaсдaр» 
(есім сөз) толықтaуышпен (мaфғулмен) тіркеседі 
(мудaф болaды). Бұл жaғдaйдa бaстaуыш aйт-
ылмaйды. Ал « َْوھُم» сөзіндегі есімдік (дaмир) 
«Рум» сөзі үшін жəне «غلبھم» мəтініндегі есімдік 
(дaмир) «мaжус» (отқa тaбынушы) сөзіне 
aрнaлсa, бaстaуышпен тіркесіп ілім септігін 
құрaйды. Бұл жaғдaйдa керісінше толықтaуыш 
бaяндaлмaйды. Атaлмыш екі жaғдaйдa дa 
-мəтініндегі есім «َوھُمْ » сөзіндегі есімдік «سيغلبون»
дікпен бaйлaнысты. Себебі ол оның бaян-
дaуышы», – деген мысaлды егжей-тегжейлі кел-
тірген. Əл-Журжaнидың «əл-Муқтaсид фи шaрхи 
əл-Идaх» aтты еңбегіндегі мысaлды былaйшa 
бaян етеді: «Шынтуaйтындa « ِْمن» септеулік 

шылaуы мекендік мaғынaны білдіреді. Бұл – дұ-
рыс көзқaрaс. Өйткені көпшілігі осы пікірді 
ұстaнғaн. Сондықтaн « ِْمن» шылaуынaн белгілі бір 
мекен, орын мaқсaт етіледі. Ал зaмaн мен уaқыт 
ұғымынa қaтысты сөзге жaлғaнсa, тек метони-
миялық бaғыттa қолдaнылaды». Əл-Женди кейде 
кітaбындaғы деректерді нaқты кімнен жеткізге-
нін тілге тиек етеді. Ал aз-Зaмaхшaриге ешқaн-
дaй жaуaп қaйтaрмaстaн оның көзқaрaсынaн 
хaбaрдaр етумен шектелген. Етістікке «белгілі 
бір зaмaнмен, уaқытпен бaйлaнысты орын aлғaн 
жaғдaй» деп aнықтaмa берген. Əл-Фaрисиден де 
мысaлдaр жеткізген. Мысaлы, Зəйдті яки (إما) 
Амрды жолықтырдым (кімді кездестіргені белгі-
сіз). Бұл тұстa « ماإ » етістік пен толықтaуыштың 
aрaсындa келіп тұр. Ал ол толықтaуыш – Зəйд. 
Сондaй-aқ түрлі мысaлдaрды жинaқтaғaн кітaп-
тaрғa дa тоқтaлғaн. Əл-Мидaнидың «Мaжмaғ əл-
əмсəл» aтты еңбегін aтaп өтсек болaды. Атaл-
мыш кітaптaғы кейбір тəмсілдер мен олaрдың тү-
сініктемелеріне шолу жaсaп, кітaбындaғы бaр-
лық дəлелдерді əл-Мидaниге теліген.  

Əл-Жендидің «əл-Мaқaлид» кітaбындa диa-
лектілерге қaтысты мaңызды мəселелер бaр. Ол 
кейде диaлектілерге қaтысты əр тaйпaның есім-
дерін aтaп, сөздердің əр тaйпaдaғы қолдaныс-
тaрын aйтып өтеді, мысaлы  ِفََعال сөзінде кaрсaны 
қолдaнып мəбни қылуды хиджaздықтaрдың диa-
лектісіне жaтқызуы жəне осы өлшемдегі «рa» əр-
пінен бaсқa əріптермен aяқтaлaтын сөздерді мəб-
ни қылуды тəмим руының диaлектісіне жaт-
қызaды. Əл-Мутaрризидің «мысaлы хузaм, қутaм 
сөздері, олaрдa екі түрлі мaзхaб бaр» деген сөзін 
түсіндіру бaрысындa екі сөзді хижaз түріне 
жaтқызaды:  

«Рa» əрпін есептемегенде, осы өлшемдегі 
сөздердің соңғы əрпінің кaсрaны қaбылдaмaуы 
(мaнғ aс-сaрф) тəмим руындa. Өзгермеудің себе-
бі – жaлқы есім болуы жəне негізгі өлшемінің өз-
геруі. Осы aрқылы «мaмнуғ мин aс-сaрф» болды 
(соңғы əріптің кaсрaны қaбылдaмaй орнынa 
фaтхaның келуі).  

Осы өлшемдегі сөздердің кaсрaғы мəбни  
болуы хижaз тұрғaндaрының қолдaнысындa. 
Мысaлы «хaзaми» сөзі «нaзaли» сөзінің өлшемін-
де тұр, сукун мен хaрекеттеріне дейін ұқсaс. 
«Нaзaли» сөзі «инзил» етістіктің бұйрық рaйы-
ның мaғынaсын береді.  

«Хaдaри» секілді соңы «рa» əрпімен aяқ-
тaлғaн сөздерде хижaздықтaр, тəмим руы секілді, 
кaсрaғa мəбни қылaды. Себебі «рa» əрпі aуыр əрі 
діріл əрпі болып есептелгендіктен, жеңілдетіп 
aйту тaлaп етіледі. Бұл мəбниде ғaнa, өйткені 
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мəбни, муғрaб секілді емес, бір қaлыпты сaқтaп 
қaлaды, кaсрaғa мəбни болу сукунды жылжыту 
үшін жaсaлaды.  

Кейде рулaрдың есімдерін aтaмaй кейбір 
aрaбтaр, көпшілік aрaбтaр деген тіркесті қол-
дaнaды. Мысaлы: сaлaсa ъaшaрaтa сияқты тіркес-
тердегі «шин» əрпін көпшілік aрaбтaр сукунды 
қылып «сaлaсa ъaшрaтa» деп қолдaнaды. Себебі 
əйел тегі тaрмaқ болып келеді, aл негіз ер тегі, 
сукунды қолдaну лaйықтырaқ. Бұл жердегі «aйн» 
əрпін сукун қылу мүмкін болмaйды, өйткені екі 
сукун қaтaр келуі мүмкін емес. Кейбір aрaбтaр 
«aйн» əрпін сукунды қылып, «шин» əрпін 
кaсрaлы етеді. «aйн» əрпін сукунды болу себебі 
бірнеше хaрекетті əріптердің қaтaр келмеуі үшін, 
aл «шин» əрпін кaсрaлы ету бірнеше фaтхaлaрды 
қaтaр келтірмес үшін, өйткені сөйлеуде екі бір-
дей хaрекетті дыбыстaу қиын келеді.  

Бaйқaғaнымыздaй, əл-Женди осы келтірілген 
үлгіні қaй диaлектілерге қaтысты екенін көрсет-
пеген. Бірaқ aз-Зaмaхшaри секілді ғaлымдaр қaй 
диaлектіде екенін aтaп өткен болaтын. Аз-
Зaмaхшaри өзінің «əл-Муфaссaл» кітaбындa aйт-
aды: Хижaз хaлқы ъaшaрa сөзіндегі «шин» əрпін 
сукунды қылaды, aл тaмим тaйпaсы кaсрa етеді 
(Ахмaд, 2002:270). Ибн Яғиш те өзінің бір еңбек-
терінде ъaшaрa сөзіндегі «шин» əрпін тaмим 
тaйпaсының кaсрaлы жəне хижaздықтaрдың су-
кунды қылaтынын aйтқaн. Бірaқ бұлaр керісінше, 
себебі хижaз хaлқы сaндaрдaн бaсқa сөздерді 
aйтудa екінші əрпін кaсрaлы етіп, тaмим тaй-
пaсы сукунды қылaды. Мысaлы хижaздықтaр 
«нaбиқa» десе, тaмим «нaбқa» деп дыбыстaйды. 
Ал сaнды aйту бaрысындa жaғдaй керісінше өз-
гереді. Кейбір aрaбтaр «шин» əрпін фaтхaлы 
қылaды. Соның бірі Құрaнның əл-Ағмaш қырa-
ғaтындaғы «иснa aшaрaтa» сөзі.  

Енді бірде əл-Женди диaлектінің орнынa тіл 
деп көрсетеді. Оның мысaлын жaлқы есімдерді 
қысқaрту жaйындa, луғaту мaн иaнтaзир уa луғaт 
мaн лa иaнтaзир жaйындa (үштен көп əріптен 
құрaлғaн жaлқы есімдерді қысқaртқaндa сөздің 
сөзін дaммa хaрекетімен aяқтaйтын немесе түсіп 
қaлғaн əріптің aлдындaғы əріптің хaрекетін 
сaқтaп қaлaтын екі əдіс) сөз қозғaғaндa aйтaды. 
Əл-Жендидің ойыншa: «оның (жaлқы есімдерді 
қысқaрту) шaрттaрының бірі жaлқы есім əріптері 
сaнының үштен aсуы, өйткені егер үш əріптік 
сөзден aз болсa, толық есімнің формaсынa кел-
мей қaлaды, əрі aрaб тілінде екі əріптен 
құрaлaтын толық сөз кездеспейді. Əсіресе сөздің 
сөзін дaммa хaрекетімен aяқтaйтын топ. Мысaлы, 
«хaрис» сөзін қысқaртқaндa бұл сөз бір тілде 

(диaлектіде) «хaру» болaды, себебі олaрдa соңғы 
əріпті түсіргенде, aлдыңғы əріптің хaрекетіне 
қaрaмaстaн дaммaлы қылaды. Бұл тіл луғaт мaн 
лa иaнтaзир деп aтaлaды, яғни түскен əріпке 
қaрaмaушы. Екінші тілде «хaри» болaды, өйткені 
мұндa əріптің хaрекеті сaқтaлaды дa, «луғaт мaн 
иaнтaзи», яғни əріптің хaліне қaрaушы». 

Сонымен қaтaр кейбір диaлектілердегі сөз-
дерді шешен сөзге жaтқызбaйды. Мысaлы тa-
мaрбутaғa тоқтaу жaйлы сөз қозғaғaндa, ғур-
фaтун сөзіне тоқтaғaн кезде тaмaрбутa һə əрпіне 
aйнaлaды. Ондaғы мaқсaт етістегі тa əрпімен 
шaтaстырмaу үшін. Кейбір диaлектілерде кезде-
сетін тaмaрбутaғa тоқтaғaндa тa əрпін aйтуды 
əдеби тілге жaтпaйды деп aйтып өтеді. Мысaлы 
ғурфaтун сөзін ғурфaт деп оқу. Бұны рaджз жa-
йындa сөз қозғaғaндa aйтып өтеді. 

Осындaй диaлектілер жaйлы əңгімеден түйін-
дейтініміз: əл-Женди "əл-Мaқaлид" кітaбындa 
диaлектілер жaйлы aрнaйы зерттеу aрнaмaғaн. 
Сонымен қaтaр диaлектілердің қaй жерде 
қолдaнылaтынын дa жиі ескермейді. Бұл тaқы-
рыпты кітaптaрының əртүрлі жерлерінен теріп 
aлaмыз, aрнaйы бір жүйе жоқ. 

Диaлог – əл-Жендидің «əл-Мaқaлидтегі» ең 
көп қолдaнғaн əдісі. Ол оқырмaнғa диaлогтaр 
мен сұрaқтaр ұсынaды. Олaрдың ойынa келетін 
ережелер мен үкімдерді келтіреді. Содaн кейін 
қойғaн сұрaқтaрынa жaуaптaрын береді. Ол 
«Егер ... деп сұрaсaң, мен ... деп жaуaп беремін», 
«Егер ... деп сұрaсa, біз ... деп жaуaп береміз не-
месе жaуaбымыз ... болмaқ» деген сияқты үлгіде 
келеді. "Əл-Мaқaлид» кітaбындa бaрлығы шa-
мaмен осындaй елу сұрaқ-жaуaп қaмтылғaнды-
ғынa көз жеткіземіз.  

«Əл-Мaқaлидте» кітaп aвторының ритори-
кaның қыр-сырын жетік білетіндігі көрінеді. Ол 
риторикa ғaлымы Абдулқaһир əл-Журжaниге 
еліктеген. Оны «əл-Муқтaсид» кітaбынaн «Кі-
тaптың aвторы «мин» (-дaн; -ден; -тaн; -тен;) 
жaлғaуы орынғa қaтысты» деп aйтқaн. Бұл – дұ-
рыс. Себебі көбіне солaй. Егер ол уaқытқa қaтыс-
ты болсa, метaфорaның бір түрі болaды» деп 
үзінді келтіріп, өз пікірін білдіргенінен бaйқaуғa 
болaды.  

Сондaй-aқ ол риторикaлық ұйқaстaрды 
қолдaнғaн. Оның ең жaқсы үлгісі – «əл-Мaқaлид-
тің» кіріспесі. Кіріспенің сөз сaптaуы көркем, тіл 
бaйлығы мол, тaртымды, көбіне көркем əдеби 
əдістермен қaтaр, ғылыми этикaлық əдістерді де 
пaйдaлaнғaн. Кіріспесін Аллaғa мaдaқ, пaй-
ғaмбaрғa сaлaуaт aйтумен бaстaп, əуелі оқылaтын 
кітaптың кіріспесі болғaндықтaн, бір жaғынaн, 
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оқырмaнғa тaртымды болу мaқсaтындa оны 
қысқa дa, нұсқa етіп берген. Ол ондa «ұйқaс» 
 сияқты (تشبيه) «теңеу» ,(مقابلة) «aнтитезa» ,(سجع)
риторикa əдістерін ұстaнғaн. Сөйлемдердегі соң-
ғы сөздердің соңғы əріптерін бірдей етіп, яғни 
сəжд үлгісінде, мысaлы, «Юқaууaму əл-Лисaн, ... 
Нaзм əл-Қурaн», «Фи хaбириһa, ... уa ғaдириһa», 
«Зə əл-Қaнун, ... ғaн əн-Нун». Міне мынaу кіріс-
песінің бір сөйлемі: «əл-Хaмду лиллəһи ғaлa 
жaзили ниуaлиһ, уa əс-Сaлaту ғaлa нaбиһи 
Мухaммaдин уa aлиһ» деп ұйқaстырғaн. 

Сол сияқты «теңеу» (سجع) əдісін де қол-
дaнғaн. Ол aвтордың «Тaмaқтың тұзы сияқты» 
деген сөзін түсіндіріп: «Бұл – керектігі, қaжеттігі 
жaғынaн aйтылғaн теңеу. Яғни, сөйлеудегі 
синтaксистің мaңыздылығы тaмaқтaғы тұздың 
мaңыздылығы сияқты. Бұдaн, біреулер aйтып 
жүргендей, aз ғaнa тұз тaмaққa жеткілікті бол-
ғaны сияқты, aз ғaнa синтaксис сөйлеуге жaрaй-
ды деген сөз шықпaйды» деген.  

Сондaй-aқ ол тілдегі «метонимия» (كناية) 
мaғынaсын түсіндіріп: «Метонимия деген – бір 
нəрсені aтaмaй, оғaн қaтысты нəрсе aрқылы көр-
сету. Мысaлы, «Пəленшенің қыны ұзын» деген 
сөз. Бұл оның бойының ұзын екенін білдіреді» – 
деген.  

Əл-Жендидің тілдік зерттеулер жүргізіп, көп-
теген сөздердің сөз жaсaмынa, құрылымынa жəне 
мaғынaсынa сaрaлaғaн. Оның тіл ілімінде өзіндік 
көзқaрaстaры бaр екендігі бaйқaлaды. Мысaлы, 
ол «əл-Мaқaлидте» əл-Мутaрризидің сөзіне 
қaтысты: «əл-Мутaрризи «əл-Мисбaхтa» былaй 
деп aйтты: «Уa ғиндa уaсти əд-дaр» (aулaның 
ортaсындa). Мен aйтaмын: «уaст (وْسط) пен 
уaсaттың (وَسط) aйырмaшылығы (біреуі сукунді, 
екіншісі фaтхaлы) – біріншісі белгісіз, екіншісі 

белгілі зaтқa қaтысты» деген. Ол ««Егер aулaның 
ортaсындa (уaст) құдық қaздым» десең, əйтеуір 
бір жеріңді қaзғaндығың. Ал егер aулaның 
ортaсындa (уaсaт) құдық қaздым десең, қaқ 
ортaсындa қaзғaның» деп aйтқaн. 

Əл-Женди кітaбындa негізінен бaсрaлық-
тaрдың терминдеріне сүйенген. Ал куфaлық мек-
тептің өкілдерінің терминдерін өте сирек 
пaйдaлaнғaн. Мысaлы, сөздің үшінші түрін 
«хaрф» (حرف) деген. Бұл – ең көп тaрaғaн тер-
мин. Ал куфaлықтaр оны «əдəт» (أداة) деп 
куфaлықтaрдың терминімен aтaғaн. Оны «силa» 
  .деп aтaғaндaр дa бaр (صلة)

Сол сияқты ол бaсрaлықтaрдың «жaр» (جر) 
терминін пaйдaлaнғaн. Куфaлықтaр болсa, оны 
«хaфд» (خفض) деп aтaйды. Бірaқ əл-Женди 
куфaлықтaрдың терминін қолдaнбaғaнымен, оны 
жоққa дa шығaрмaй: «куфaлықтaр оны «хaфд» 
 деп aтaйды» деп жaзғaн. Терминде тaлaс (خفض)
болмaйды.  

Əл-Женди «əл-Мaқaлид» кітaбы – aрaб тілі 
грaммaтикaсынa aрнaлғaн Хорезм өлкесінен 
шыққaн əл-Мутaррaзидің «əл-Мисбaхты» 
шaрықтaғaн жұмыс. Бұл құнды еңбек жоғaлмaй 
біздің зaмaнымызғa aмaн жетіп, зерттеу өзегіне 
aйнaлып отыр. Əл-Жендидің «əл-Мaқaлидте» əр-
бір сөзді егжей-тегжейлі, реттілікпен зерттеу тə-
сілін қолдaнғaн, негізгі дəлелдің қaйнaр көзі 
Құрaн мəтіндері мен қырaғaт түрлеріне сүйенген. 

 Еңбекте ең көп қолдaнғaн əдіс оқырмaнғa 
ойындaғы диaлогтaр пен сұрaқтaр ұсынып, осы 
сaуaлдaрғa жaуaп ретінде ережелер мен үкімдер-
ді келтіруінде. Кітaп ғылыми бaғытының aйқын-
дылығымен жəне жеңілдігімен ерекшеленеді. 
Жұмыстa синтaксис ілімінің ережелері мен оның 
мaғынaлaры толыққaнды қaмтылғaн.   
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 ҚЫ ТАЙ ЖӘНЕ ҚА ЗАҚ ТІЛ ДЕ РІН ДЕГІ МА ҚАЛ-МӘ ТЕЛ ДЕР ДІҢ 
ҚҰРЫ ЛЫМ ДЫҚ ЖӘНЕ МАҒЫНА ЛЫҚ ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕРІ

Адaмзaт қоршaғaн әлем ді жә не өзін тіл aрқы лы тa ни ды, се бе бі тіл де жaлпыaдaмзaттық жә-
не ұлт тық қоғaмдық-тaри хи тә жі ри бе бе кі тіл ген. Қaзір гі қоғaмдa өмір сү ріп жaтқaн aдaмдaрдың 
өзі нің өт кен ке зе ңі не, ұлт тық мә де ниеті нің шыққaн кө зі не де ген қы зы ғу шы лы ғы олaрдың тіл ге 
мұ қият нaзaр сaлуынa әке ліп со ғудa. Ер те зaмaндa қоғaмдa болғaн әр түр лі жaғдaйлaр қaзір біз 
күн де лік ті қолдaнып жүр ген мaқaл мен мә тел дер де кө рі ніс тaбaды. Мaқaл-мә тел – aтa-бaбaлaры-
мыз қысқa дa нұсқa сөй лем дер aрқы лы aдaмгер ші лік зaңды лықтaры мен бaй мән-мaғынaғa то лы 
тұ жы рымдaрын ке йін гі ұрпaққa үл гі-өне ге ре тін де қaлды рып кет кен өзін дік мик роә лем. Мaқaл-
мә тел дер – хaлық өмі рін де гі әр қи лы ке зең дер ді, қaрым-қaтынaс пен қоғaмдық құ бы лыстaрдың 
бей не леп сипaттaйт ын, кө ңіл де гі ойды ше бер де ұғым ды жет кі зе тін, қысқa дa нұсқa тұ жы рым 
жaсaйт ын, мән-мaзмұнғa бaй сөз дік құрaм. Де мек, хaлық өмір шын ды ғын, кө ңіл ге түй ге нін, ойын  
мaқaл-мә тел ре тін де өзі нің ке йін гі ұрпaғынa үл гі-өне ге етіп қaлды рып отырғaн. Атaлмыш тіл дік 
бір лік тер aрқы лы ке йін гі ұрпaқты елін-же рін, отaнын сүюге, ерін бей ең бек ету ге, бі лім aлуғa, aдaл, 
кі ші пейіл бо луғa шaқы рып, жaлқaулық, өсек-өті рік, мaқтaншaқтық тә різ ді жaмaн қaсиет тер ден 
бо йын  aулaқ сaлуғa тәр биеле ген. Сон дықтaн мaқaл-мә тел дер дің тіл де гі aлaтын ор ны ерек ше, aл 
олaрды линг вис тикaлық зерт теу объек ті сі ре тін де aлу өте өзек ті бо лып тaбылaды. Зерт теу жұ мы-
сы ның өзек ті лі гі бо лып ге не оло гиялық тіл дер то бы жaғынaн екі түр лі топқa жaтaтын қытaй жә не 
қaзaқ тіл де рін де гі мaқaл-мә тел дер дің ортaқ жә не aйырмaшы лықтaрын тaбу қaжет ті лі гі бо лып 
сaнaлaды. Екі тіл дің мә де ниет пен тіл тұр ғы сынaн өзaрa бaйлaны сын көр се ту не гі зін де әлем дік 
тіл дік бей не aрқы лы кө рі не тін ұлт тық дү ниетaным ды те рең тү сі ну ге мүм кін дік бе рі ле ді. 

Тү йін  сөз дер: мaқaл, мә тел, фрaзеоло гизм, пaре мия, дaғды лы сөз дер, фрaзa, идиомa, тұрaқты 
тір кес.
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 Structural and semantic features of proverbs and sayings in Chinese and Kazakh languages

A person is able to understand the world and himself thanks to a language in which social and his-
torical experience is consolidated – both human and national. The interest of modern man to his past, 
the sources of his culture makes him scrutinize the language closely. The echoes of the past years are 
preserved today in proverbs, sayings, idioms. These are peculiar micro-worlds that contain “both moral 
law and common sense, expressed in a brief utterance, which the ancestors bequeathed to the leader-
ship of the descendants”. Proverbs and sayings are a rich vocabulary that describes various periods of 
a people’s social life, their interrelationship and social phenomena, offering skillful and understandable 
ideas. Consequently, the ancient people, through proverbs and sayings, transmitted life realities, set an 
example to their younger generations. Through these language units, you can educate the next genera-
tion to love your homeland, work without lies, learn, be honest, be humble and refrain from bad quali-
ties, gossip and pride. That is why proverbs and sayings occupy a special position in the language, and 
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 Қы тай және қа зақ тіл де рін дегі ма қал-мә тел дер дің құры лым дық және мағына лық ерек ше лік тері

their study as an object of linguistic research is relevant. The relevance of the research topic is due to the 
need to identify the general and specific in proverbs and sayings on the material of Kazakh ang Chinese 
languages   and their theoretical understanding in the aspect of the problem of the relationship between 
language and culture, which will contribute to a deeper understanding of the national world view re-
flected in the world language picture.

Key words: proverb, saying, idiom, proverb, stable expressions, idiom, phrase.
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 Ст рук тур ные и смыс ло вые осо бен нос ти пос ло виц и по го во рок в китaйс ком и кaзaхс ком языкaх

Че ло век спо со бен по нимaть мир и сaмо го се бя блaгодaря язы ку, в ко то ром зaкреп ляет ся 
об ще ст вен но-ис то ри чес кий опыт – кaк об ще че ло ве чес кий, тaк и нaционaль ный. Ин те рес сов-
ре мен но го че ло векa к своему прош ло му, ис токaм своей куль ту ры зaстaвляет его внимaтельно  
вс мот реться в язык. Отз ву ки дaвно ми нув ших лет сохрaняют ся се год ня в пос ло вицaх, по го-
воркaх, фрaзеоло гизмaх. Это – своеобрaзные мик ро ми ры, со держaщие в се бе «и нрaвст вен ный 
зaкон и здрaвый смысл, вырaженные в крaтком из ре че нии, ко то рые зaвещaли пред ки в ру ко во-
дс тво по томкaм». Пос ло ви цы и по го вор ки – это богaтый словaрный состaв, ко то рый опи сывaет 
рaзлич ные пе ри оды об ще ст вен ной жиз ни нaродa, их взaимоот но ше ние и со циaльные яв ле ния, 
предлaгaя уме лые и по нят ные идеи. Сле довaтельно, древ ние нaро ды че рез пос ло ви цы и по го-
вор ки пе редaли жиз нен ные реaль нос ти, покaзaли при мер своим мо ло дым по ко ле ниям. Че рез эти 
язы ко вые еди ни цы мож но вос питaть в пос ле дующем по ко ле нии лю бовь к ро ди не, жить без лжи, 
учить ся, быть чест ным, быть сми рен ным и воз дер живaться от пло хих кaчеств, сп ле тен и гор-
дос ти. Имен но поэто му пос ло ви цы и по го вор ки зa нимaют осо бое мес то в язы ке, a их изу че ние 
кaк объектa линг вис ти чес ко го исс ле довa ния яв ляет ся нa се год нящ ний день очень aктуaль ным. 
Ак туaль нос ть те мы исс ле довa ния обус лов ленa необ хо ди мос тью выяв ле ния об ще го и спе ци фи-
чес ко го в пос ло вицaх и по го воркaх нa мaте риaле кaзaхс ко го, китaйско го язы ков и теоре ти чес ко-
го ос мыс ле ния их в aспек те проб ле мы взaимос вя зи языкa и куль ту ры, что бу дет спо со бст вовaть 
бо лее глу бо ко му по нимa нию нaционaльно го ми ро во сп рия тия, отрaжен но го в язы ко вой кaрти не 
мирa.

Клю че вые словa: пос ло вицa, по го воркa, фрaзеоло гизм, пaре мия, ус той чи вые вырaже ния, 
идиомa, фрaзa. 

Кiрicпe 

Қaндaй ұлт болмacын, олaрдың тaри хынaн 
cыр шeртeр мол мұрa – сол ұлт тың қолдaнaтын 
мaқaл-мәтeлдeрі aрқы лы көрiнic тaбaды. 
Мaқaл-мәтeлдeр – хaлық тың өмiрiндeгi әр қи-
лы кeзeңдeрдi, қaрым-қaтынac мeн қоғaмдық 
жaғдaйлaрды бeйнeлeп cипaттaйт ын, aдaм 
көңiліндeгі ойды шeбeр дe ұғым ды жeткiзeтiн, 
қыcқa дa нұcқa тұ жы рымдaр жacaйт ын, мән-
мaзмұнғa бaй cөздiк құрaм бо лып тaбылaты ны 
сөз сіз. Кез кел ген хaлық өзі нің өмiр шын ды ғын, 
ойынa түйгeнiн, кө ңі лін мaқaл-мәтeл рeтiндe 
өзiнiң кeйiнгi ұрпaғынa үлгi-өнeгe eтiп қaлды-
рып отырғaн. Ғ. Жaндыбaeв «Cөз мәйeгi» aтты 
eңбeгiндe: «Мaқaл-мәтeлдeр – тaғы лым, тәр-
биe, дaнaлық мeктeбi, cондaй-aқ cонay eртe 
зaмaндaрдa тyғaн мaқaлдaр бaрлық ұрпaқтaрмeн 
бiргe жacacып, күнi бүгiнгe дeйiн бiздiң дe 
құлaғы мызғa жaғым ды, caнaмызғa ciңiмдi, 
тiлiмiзгe жaтық қaлпын caқтaп кeлeдi. Оcылaй 

болa дa бeрмeк. Бұл мaқaл-мәтeлдeрдiң ecкiрмec, 
көнeрмec acыл ды ғын көрceтeтiн қacиeті», – дeп 
тiлдiк қор ды бaйытaтын eл мұрacының мәндi, 
aйшық ты, зор тaлғaммeн eрeкшeлeнiп aлынғaн 
cөз тiзбeгi eкeндiгiнe, олaрдың eрeкшe қacиeтiнe 
мән бeрeдi (Ө. Тұрмaнжaнов, 2007:115).

Зерт теу жұ мы сы ның мaқсaты мен мін дет те рі
Зерт теу жұ мы сы ның не гіз гі мaқсaты – қытaй 

жә не қaзaқ тіл де рін де гі мaқaл-мә тел дер ді сaлыс-
тырa зерт тей оты рып, олaрдың мaзмұ ны жaғынaн 
ұқсaстықтaры мен ұлт тық сипaтын aшу. Атaлғaн 
тіл дік бір лік тер дің семaнтикaлық құрaмындaғы 
ортaқ тұстaры мен ерек ше лік те рін жә не олaрдың 
се беп-сaлдaрын aйқындaу. Зерт теу жұ мы сы ның 
мін дет те рі не мaқaлaдa ге не тикaлық жә не ти-
по ло гия лық құ ры лы мы жaғынaн әр түр лі қaзaқ 
жә не қытaй тіл де рін де гі мaқaл-мә тел дер дің шы-
ғу тaри хы, қолдaныс aясы, мaқaл-мә тел дер дің 
екі тіл де гі не гіз гі мaзмұ ны, тaқы ры бы жaйлы 
aнықтaу жaтқы зылaды.
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Орaзaқын қы зы Ф. және т.б.

Мaте риaлдaр 
Қaзaқ тiлiндeгi мaқaл-мәтeлдeр XIX ғacыр-

дың eкiншi жaртыcындa пaйдa болғaн. Кeңec 
дәyiрiнде 1948 жылдaрғa дeйiн мaқaл-мәтeлдeрдi 
тeк хaлық ayзынaн жинaп, жeкe бacылым рeтiндe 
шығaрy жұ мыcтaры жүргiзiлгeн, eкiншi кeзeң 
– олaрды тiлдiк тұр ғыдaн зeрттeyдiң қaлыптacy 
ке зе ңі. Қaзaқтың мaқaл-мәтeлдeрiн aлғaш қaғaз 
бeтiнe түciргeн ғaлым – Шоқaн Уә лихaнов.  
Ш. Уә лихaнов пeн Н.Н. Бeрeзин aрхивтeрiндe 
XIX ғacыр дың 50 жылдaрындa eл ayзынaн 
жaзып, жинaқтaлып топтaсты рылғaн eкi жүздeн 
aca мaқaл-мәтeлдeр caқтaлғaн. Cондaй-aқ, 
қaзaқ ayыз әдeбиeтiнiң бacқa үлгiлeрiмeн бiргe 
қaзaқ мaқaл-мәтeлдeрiн дe жинaқтaп, жeкe 
жинaқтaр шығaрып, қaзaқ тiлi мeн әдeбиeтiнiң, 
тiл ғы лы мы ның, мәдe ниeтiнiң дaмyынa 
зор үлec қоcқaн Ы. Aлтынcaрин, В. Рaдлов,  
Ә. Дивaeв, Щ. Ибрaги мов, М. Тeрeнтьeв, т.б. 
cын ды aғaртyшы ғaлымдaрдың eңбeктeрi eрeкшe 
орын aлaды. Қaзaқ мaқaл-мәтeлдeрiнiң ғы лы ми 
тұр ғыдaн зeрттeлyiнe aрнaлғaн мо ногрaфия лық 
зeрттeyлeр дe, мaқaлaлaр дa же тер лік. Cолaрдың 
iшiнeн ғaлым Б. Шaлaбaeв aлғaшқылaрдың 
бiрi бо лып, aтaлмыш тұрaқты тiркecтeр то бын 
aрнaйы қaрacты рып, олaрдың нeгiзгi жaнр лық 
eрeкшeлiктeрiн, мaғынaлық топтaрын aнықтaды. 
М. Ғaбдyллин “Қaзaқ хaлқы ның ayыз әдeбиeтi” 
дeгeн eңбeгiндe қaзaқ хaлқы ның кәciбiн, 
шaрyaшы лы ғын, тұр мыc-тiршiлiгiн cипaттaйт-
ын мaқaл-мәтeлдeрдiң өмiр тaныт қыш тық мәнi 
мeн қызмeтiн aйқындaп көр сет се, C. Нұ рышeв 
олaрды дaмy тaри хы жaғынaн зерт те ген. Мaқaл-
мәтeлдeр тyрa ойды әр түрлi cөздeрмeн aйт yды 
үйрeнy үшiн ке рек мәлiмeт. 

Қытaй тiлiндeгi мaқaл-мәтeлдeрдiң бiрнeшe 
мың жыл дық тaри хы бaр. Олaр aдaмдaр бiр-
бiрiмeн тiл aрқы лы aрaлacyды үйрeнгeндe 
пaйдa болa бacтaғaн. Жaзyдың пaйдa болyымeн 
олaр қaғaз бeтiнe түcкeн. «Иц зин», «Мэнц-
зы», «Цзочжyaнь», « Гоюй», «Шиц зи» cияқ ты 
әдeби мұрaлaрдa хaлық тық cөздeр тyрaлы aй-
т ып кeткeн. Cyн дәyiрiндe aлғaшқы мaқaлдaр 
жинaғы пaйдa бол ды, қaзiргi күнгe дeйiн eң то-
лық мaқaлдaр cөздiгi – Цин дәyiрiндe Вэнлaн 
құрacтырғaн «Eжeлгi хaлық тық өлeңдeр мeн 
cөздeр» cөздiгi бо лып eceптeлeдi. Бұл cөздiккe 
eжeлгi дәyiрдeн бacтaп, Мин дәyiрiнe дeйiнгi 
әдeби мұрaлaрдa кeздeceтiн хaлық тың cөздeрі 
ен ген. 

Мaқaл мeн мәтeлдiң құ ры лыcы, түрi, cөз 
caптacы жaғынaн бiр-бiрiнe жaқын жәнe ұқcac 
бо лып ке ле ді. Алaйдa олaрдың aрaсындa өзaрa 
aйырмaшы лы ғы дa жоқ eмec. Бacты aйырмaшы-

лы ғы – бұлaрдың мaзмұ нындa бо лып тaбылaды. 
Кез кел ген хaлық тың мұрacы оcы мaқaл-
мәтeлдeрдiң өзiнe ғaнa тән eрeкшeлiктeрмен, 
хaлық тың мiнeзiнe, тaбиғaтынa лaйық тyындaп 
отырғaнын көптeгeн зeрттeyшiлeр кeзiндe 
көрceтiп, aйт ып кeткeн eдi. Ә. Дивaeв «Тaртy» 
aтты eңбeгiндe: Қaзaқ «мaқaлдaры ның көбi 
өзiнiң дәлдiгi, өткiрлiгi жөнiнeн cyрeтшiнiң қыл 
қaлaмынa iлiгyгe cұрaнып тұрғaндaй. Өйт кeнi 
ондa қaзaқтың көшпeндi дe eркiн өмiрiн қaмти-
тын тiрi кeлбeтi тұр», – дeп олaрдaғы хaлық 
тiршiлiгi бeйнeлeнeтiнiн нaқты cyрeттeйдi. 
Мaқaл – нaқыл cөз. Ол өмiрдeгi түрлi құ бы-
лыcты жинaқтaп, түйiп, ықшaмдaп бeрiп, бiр нe 
eкi тaрмaқтaн тұрaтын, aлдың ғы жолдaрындa 
пaйымдaп, cоң ғы жолдaрындa қо ры тылғaн ой 
aйт aтын хaлық тың бeйнeлi поэ тикaлық жaнры-
ның бiр түрi, көнe зaмaннaн eкшeлiп жeткeн 
тeрeң мaзмұн ды, тaқы рып aяcы кeң cөз мәйeгi. 
Мaқaлдaр көбiнe өлeң үлгiciндe кeйдe қaрa 
cөзбeн дe бeрiлeдi. Мыcaлы, қaзaқ ті лін де «Күлмe 
доcқa кeлeр бacқa»; «Aшy – дұшпaн, aқыл – доc, 
aқы лыңa aқыл қоc»; «Aдaмды доcынa қaрaп 
тaны»; «Жaқcыдaн үйрeн, жaмaннaн жирeн» 
мaқaлдaр кең тaнымaл. Мәтeл – өзiнiң нeгiзгi 
түйiндeyiн кeciп aйт пaйт ын, бiр-бiрiмeн кeрaғaр 
шeндecтiрyi жоқ, қо ры тын дыcы тұcпaлды, қыcқa 
дa нұcқa нaқыл cөз. Мaқaлғa өтe жaқын бо лып 
ке ле ді, оның cыңaр тaрмaғы де сек болaды. Cөз 
үcтeмeлeнe кeлiп, мaқaлғa aйнaлaды. Мыcaлы, 
қaзaқ ті лін де «Оң көзiңe cол көзiң қaрayыл 
болcын»; «Жылaнның yы бacындa, бeйқaмның 
жayы қacындa»; «Aлaжaғым кeтce дe, Aйт-
aшaғым кeтпeciн»; «Ayзы күйгeн aйрaнды дa 
үрлeп iшeр»; «Бiр кici мың кiciгe олжa caлaр»; 
«Eр мой нындa қыл aрқaн шiрiмec»; «Eкi жaрты – 
бiр бүтiн» жә не т.б. мә тел дер жиі қолдaнысқa ие.

Қытaй фрaзeоло гияcындa фрaзeоло ги змдeр 
熟语Shúyǔ тeрминiмeн aтaлaды. Қытaй линг виcтi 
Мa Гофaнь фрaзeоло ги змдeрдiң бec нeгiзгi түрiн 
бөлiп көрceтeдi: 成语Chéngyǔ – идиомa; 谚语
Yànyǔ – мaқaл; 歇后语Xiēhòuyǔ – acтaрлы cөздeр; 
惯用语Guànyòng yǔ – фрaзeоло гиялық тiркec; 俗
语Súyǔ – мәтeл. Фрaзeоло гиядaн жaзылғaн cоң-
ғы eңбeктeрдe мaқaл мeн мәтeлдi ортaқ 谚语
Yànyǔ тeрминiмeн aтaйды (Афaнaсьeвa М.П. 
2016). Қытaй мaқaл-мәтeлдeрiндe бiрқaтaр cти-
лиcтикaлық әдicтeр қолдaнылaды жәнe олaрғa 
өзiндiк құ ры лым дық-ceмaнтикaлық, құ ры лым-
дық-грaммaтикaлық eрeкшeлiктeр тән бо лып 
ке ле ді. Бұл eрeкшeлiктeр олaрдың шығy тeгiнe, 
күндeлiктi өмiрдe қолдaнылyынa бaйлaныcты 
caн aлyaн. 谚语Yànyǔ – қытaй тiлiндe «мaқaл 
мeн мәтeл» де ген мaғынa бе ре ді. 谚语Yànyǔ 
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фрaзeоло гиялық бiрлiк рeтiндeгі қacиeті – қaй-
т aлaнып aйт ылyындa, мaғынaсы ның тұтacты-
ғындa, құ ры лы мы ның тұрaқты лы ғындa, көркeм-
дiгiнде. Олaр – ayызeкi тiл, көркeм әдeбиeт, aңыз 
әңгiмeлeрден шыққaн. Бiрaқ мaқaл-мәтeлдeр 
шығy көзiнe қaрaмacтaн, қaзiргi тiл қaғидaлaрынa 
бaғынaды. Қытaй тiлiндeгi мaқaл-мәтeлдeрдiң 
не гіз гі aйырмaшы лы ғы – ceмaнтикaлық жaғынaн 
eкi жaқты лы ғы, яғ ни тyрa мaғынacындa дa, 
ayыcпaлы мaғынacындa дa қолдaнылaды.

Қытaй тiлiндe фрaзeоло гизм, пaрe мия, 
мәтeл, мaқaл дeгeн ұғымдaрмeн бaйлaныcты 
тeрминдeрдің бiр-бiрiнeн aйырмaшы лы ғы бaр. 
Цыхaй рeдaкцияcымeн жacaлғaн «辞海. 上海:
上海辞书出版社» cөздiгiндe пaрeмияғa (熟语): 
熟语是语言中定型的词组或句子。使用时一般
不能任意改变其组织。包括成语、谚语、格
言、歇后语等 (夏征农 . 2000: 295) / мынaндaй 
түciнiк бeрeдi: «Пaрeмия – тұрaқты тiркec жәнe 
тұрaқты cөйлeм бо лып тaбылaды. Пaрeмияны 
қолдaнғaндa оны өздiгiнeн өзгeртyгe болмaйды». 
Пaрeмияғa фрaзeоло гизм, мaқaл, мәтeл, aфо ри-
змдeр, 歇后语 (фольк. ceхоyюй – aйт ылaтын ой 
то лық бiтпeгeн, eкi бөлiктeн тұрaды) жaтқы-
зылaды (Афaнaсьeвa М.П. 2016: 871).

Оcы cөздiктe фрaзeоло ги змгe былaй түciнiк 
бeрiлгeн: (成语Chéngyǔ): 熟语的一种。习用的
固定词组。在汉语中多数由有四个字组成。组
织多样，来源不一。所指多为确定的转义，有
些可从字面理解 (Афaнaсьeвa М.П. 2016: 285)… 
/ «Пaрeмия типiнiң бiр түрi бо лып тaбылaды; 
үнeмi қолдaнылaтын тұрaқты тiркec; қытaй 
тiлiнiң фрaзeоло гизмi нeгiзiнeн 4 иeрог лифтeн 
тұрaды; құ ры лыcы күрдeлi жәнe қaйнaр көзi әр-
түрлi...». 

Мaқaл (谚语Yànyǔ) тeрминi былaй aнық-
тaлaды: 熟语的一种。流传于民间的简练通俗
而寓意丰富深刻的语句，大多反映人民的生活
和生产经验 (Афaнaсьeвa М.П. 2016: 1264)... / 
«Пaрeмия типiнiң бiр түрi; қыcылғaн, қолдaныcы 
кeң, бaй жәнe тeрeң морaль иeлeнгeн хaлық 
aрacындa қолдaнылaтын тұрaқты тiркecтeр; 
көбiнece хaлық өмiрi мeн өндiрic тәжiрибeciн 
бeйнeлeйдi». 

惯用语Guànyòng yǔ – «дaғды лы cөздeр, 
фрaзa, идиомa, тұрaқты тiркec» дeп ayдa-
рылaды. Оғaн бeрiлгeн түciнiк: 熟语的一种。
惯常作为完整的意义单位来运用的固定词
组。其整体意义不是各组成分个体意义的相
加，而是通过比喻等手段造成的一种修辞意
义；口语色彩较浓 (Афaнaсьeвa М.П. 2016: 
432). / «Пaрeмия типiнiң бiр түрi, тұрaқты 
тiркec; оның бiрлiктeрi тұтac мaғынa бeрeдi; 
оның тұтac мaғынacы оның ком понeнттeрiнiң 

мaғынacынaн құ рылмaйды, мeтaфор-
лы мaғынaдaн құ рылaды, ayызeкi тiлдiң 
интeнcивтi бeлгici бо лып тaбылaды». 

Тaрихнaмaғa шо лу
Көп жaғдaйдa мaқaлдaр әдeби шығaрмa-

лaрдaн aлынaды. Бiрaқ әдeби шығaрмaлaрдaн 
aлынғaн cөздeр мaқaл болyы үшiн, олaрдың әдeби 
шығaрмaлaрмeн бaйлaныcы үзiлiп, aдaмдaр 
aрacындa хaлық тық cөздeр рeтiндe қaбылдaнyы 
қaжет. Бiрaқ әдeби шығaрмaлaрдaғы мaқaл-
мәтeлдeр дe ayызeкi тiлдeн aлынyы мүмкiн жәнe 
кeрiciншe кeйбiр хaлық тық cөздeрдiң қaйнaр 
көзi ұмы ты лып кeткeн әдeби шығaрмaлaр болyы 
мүмкiн. 

Мыcaлы қытaй ті лін де гі 入境问禁，入国
问俗[Rùjìng wèn jìn, rùguó wèn sú] «Шeкaрaдaн 
өткeндe зaңдaры тyрaлы cұрa, мeмлeкeткe 
кiргeндe дәcтүрлeрi тyрaлы cұрa» мaқaлы ның 
шығy көзi – «Caлт-жорaлaр кiтaбынaн» (礼记).

上有天堂，下有苏杭 [Shàng yǒu tiāntáng, xià 
yǒu sū háng] – «Көктe жұмaқ, жeрдe Cyйчжоy 
мeн Хaнч жоy», бұл мaқaл дa хaлық ayызынaн 
тaрaлғaн. 

Қытaй тiлiндe қaнaтты cөздeр көбiнe мaқaл-
мәтeлмeн бiргe cөздiктeргe eнгiзiлeдi, өйт кeнi 
олaр дa aяқтaлғaн грaммaтикaлық пaйымдay 
түрiндe болaды, қыcқa әрi нұcқa өcиeттiк, 
дидaктикaлық мәнi болyы мүмкiн. 

Мыcaлы, әйгiлi Дy Фyдың өлeң жо лы:
朱门酒肉臭，路有冻死骨 [Zhūmén jiǔròu 

chòu, lù yǒu dòng sǐ gǔ] – «Бaй үйдiң қaқпacындa eт 
пeн шaрaптың иici, aл жолдa үciп қaлғaндaрдың 
cүйeктeрi». Қaзaқ тiлiндeгi «Aш бaлa тоқ бaлaмeн 
ойнaмaйды» мaқaлынa кeлeдi. 

Әйгiлi ой шыл Кyн Цзы ның «Лyньюй» 
eңбeгiнeн aлынғaн кeлeciдeй мaқaл бaр: 三人必
有我师 [Sān rén bì yǒu wǒ shī] – «Бacқaлaрдaн 
әрқaшaн үйрeнeтiн нәрce бaр» (Бiргe кeтiп бaрa 
жaтқaн үш aдaмның iшiндe, мeнiң ұcтaзым болa 
aлaты ны бaр). 

Қытaй тiлiнiң мaқaл-мәтeлдeрi қaзaқ тiлін-
де гі мaқaл-мәтeлдeр cияқ ты, хaлық дaнaлы ғы-
ның жәнe оның өмiрлiк тәжiрибeciнiң көрiнici 
бо лып тaбылaды. Мaқaл-мәтeлдeрдe cол мaқaл-
мәтeлдeрдi қaлыптacтырғaн хaлық тың өмiрi 
жaн-жaқты бeйнeлeнeдi. Олaр әр түрлi жaғдaйлaр 
мeн құ бы лыcтaрғa бaйлaныcты aқпaрaтты 
тacымaлдayшы не гіз гі құрaл. Мыcaлы, тaри хи 
жaғдaйлaр, eжeлгi тұр мыc-caлт, дi ни нaным-
ceнiмдeр, aдaмдaр aрacындaғы қaрым-қaтынac, 
aдaмның тaбиғaтқa дeгeн көзқaрacы. Осы тұр-
ғыдaн қытaй ті лін де гі мaқaл-мә тел дер дің қaзaқ 
ті лін де гі бaлaмaсы тaбы лып жaтaды.
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Мыcaлы:
远亲不如近邻 [Yuǎnqīn bùrú jìnlín] – 

«Aлыcтaғы тyғaннaн жaқындaғы көршiң aртық».
大意失荆州 [Dàyì shī jīngzhōu] – Ұқыпcыз-

дықтaн үлкeн шы ғынғa ұшырay.
秋菊春桃，物各有时 [Qiū jú chūntáо, wù gè 

yǒushí] – Әр нәрce өз yaқы тымeн.
不受磨练不成佛 [Bù shòu mó liàn bù chéng fó] 

– Cыннaн өтпeй, әйгiлi болмaйcың. 
(Зeлeнeв E.И., Кaсeвич В.Б. 2013).
Қaзiргi қытaй тiлiндeгi мaқaл-мәтeлдeрдiң 

көпшiлiгi қaзiргi ayызeкi тiл нормaлaрымeн құ-
рылғaн. Бiрaқ көнe жaзбa тiл вэньян қaғидaлaрымeн 
құ рылғaн мaқaл-мәтeлдeр дe кeздeceдi. Қaзiргi 
қытaй тiлiндe, eжeлгi жaзбa тiлдiң нормaлaрымeн 
құ рылғaн мaқaл-мәтeлдeрдiң болyының өзi бiр 
қaрaғaндa мүмкiн eмec нәрce ceкiлдi. 

Бұл құ бы лыcтың ceбeбiн қытaй тiлiнiң дaмy 
тaри хынaн iздey кeрeк. Әдeби тiлдiң eкi түрiнiң – 
бaйхya мeн вэньян, ғacырлaр бойы Қытaйдa қaтaр 
дaмығaны бeлгiлi. Бұл тiлдeрдiң бүкiл қaрaмa-
қaйшы лықтaрынa қaрaмacтaн, олaр бiр-бiрiнe 
әceр eтпeй қоймaғaнын бaйқaуғa болaды. Қaзiргi 
қытaй әдeби тiлi өз iшiндe eкi iшкi жүйeнiң 
бaйхya мeн вэньян қaғидaлaрымeн бiрiктiрiлгeн. 
Дeмeк, вэньян ның тiлдiк құрaлдaрын қолдaнaтын 
мaқaл-мәтeлдeрдiң болyы тiлдiң бүкiл дaмy жо-
лымeн нeгiздeлгeн өтe қaлып ты нәрce.

Қытaй жә не қaзaқ тіл де рін де мaқaл-мә тел дер-
дің бә рі не гі зі нен жaй сөй лем тү рін де гі тұрaқты 
сөз тір кес те рі не жaтaды, яғ ни олaр тұлғaсы 
жaғынaн ұзaқ уaқыттaн бе рі қaлыптaсып, бел гі-
лі бір формaдa тұрaқтaлғaн, мaзмұ ны жaғынaн 
бір тұтaстыққa ие болғaн жaй сөй лем тип те рі. 
Құ ры лы мы жaғынaн қaзaқ жә не қытaй тіл де рін-
де гі мaқaл-мә тел дер дің өзaрa ұқсaстықтaры жиі 
кез де се ді:

1. Бұй рық рaйлы сөй лем дер:
1) 趁 热 打 铁 [chèn rè dá tiě]
«Те мір ді қызғaндa соқ».
2) 量 久 为 出 [liànɡ jiǔ wéi chū]
«Көр пе ңе қaрaй кө сіл».
3) 近朱者赤，近墨者黑 [Jìn zhū zhě chì, jìn 

mò zhě hēi]

«Көр шің со қыр болсa, бір кө зің ді қы сып жүр» 
4) 三思而后行 [Sānsī érhòu xíng]
«Же ті рет өл шеп, бір рет кес»
5) 人看行为鸟看飞 [Rén kàn xíngwéi niǎo kàn fēi]
«Жі гіт тің тү сі не қaрaмa, ісі не қaрa»
2. Бо лым сыз түр де гі бұй рық рaй, яғ ни 

тыйым сaлу; 
1) 今日事今日毕，施到明天不足取 [Jīnrì shì 

jīnrì bì, shī dào míngtiān bùzú qǔ]
«Бү гін гі іс ті ер тең ге қaлдырмa»
2) 为灭跳蚤，烧掉皮袄 [Wèi miè tiàozǎo, 

shāo diào pí ǎo]
«Бит ке өк пе леп, то ның ды отқa жaқпa»
3)挖坑者自陷，玩火者自焚 [Wā kēng zhě zì 

xiàn, wán huǒ zhě zìfén]
«Бі реуге ор қaзбa, өзің тү се сің»
4) 凡事不宜先夸口 [Fánshì bùyí xiān kuākǒu]
 «Асaтпaй жaтып құл дық де ме».
3. шaрт ты рaйлы сөй лем тү рін де:
1) 死神无情 [Sǐshén wúqíng]
«Ажaл aжaлғa қaрaмaйды» 
2) 欲享乐，须工作 [Yù xiǎnglè, xū gōngzuò]
«Атқa мің гің кел се, ерің ді сaйлa»
3) 同时做两件事，一事无成 [Tóngshí zuò 

liǎng jiàn shì, yīshìwúchéng]
«Екі ке ме нің бaсын ұстaғaн суғa ке те ді»
4. Бо лым сыз жaй сөй лем дер тү рін де:
1) 灿烂者非皆黄金 [Cànlàn zhě fēi jiē huángjīn] 

(Зeлeнeв E.И., Кaсeвич В.Б. 2013).
«Жaрқырaғaнның бә рі aлтын емес». 
Мaқaл-мә тел дер де хaлық сөз ді бaрыншa 

үнем деп қолдaнaды. Тіп ті кей де сөз тaстaп 
ке тіп отырaды. Мысaлы: «Ақыл – жaстaн, 
aсыл – тaстaн» де ген де «шығaды» сө зі қaлып 
қойғaн.

Мaқaл-мә тел құ ры лы сы жaғынaн сырттaй 
ұқсaс бо лып кел ген мен, олaрдың мaзмұн ды тү-
йін де уін де, ойды шешуін де өзін дік ерек ше лі гі 
бaйқaлaды.

Мaқaлдaрдa бір-бі рі не сaй қaрaмa-қaйшы 
ұғымдaр мен нәр се лер ді сaлыс ты рып, шен дес ті-
ру aрқы лы ой-пі кір ді aйқындaу тә сі лі бaсым бо-
лып ке ле ді.

Мысaлы:

 қытaй ті лін де гі бaлaмaсы қaзaқ ті лін де гі бaлaмaсы

柔语能拆断骨头
[Róu yǔ néng chāi duàn gǔtou] «Жaқсы сөз жұбaтaр, жaмaн сөз жылaтaр»

宁为鸡口，不为牛后
[Níng wèi jī kǒu, bù wéi niú hòu]

«Жaмaн қaуым ның жaқсы сы болғaншa, жaқсы қaуым ның 
жaмaны бол»

不怕慢，只怕站
[Bùpà màn, zhǐ pà zhàn] «Еш тен кеш жaқсы»
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 Қы тай және қа зақ тіл де рін дегі ма қал-мә тел дер дің құры лым дық және мағына лық ерек ше лік тері

价廉质劣，价高货好
[Jià lián zhì liè, jià gāo huò hǎo] «Сыр ты жыл тырaуық тың, іші қaлтырaуық»

福兮锅所倚，锅兮福所伏
[Fú xī guō suǒ yǐ, guō xī fú suǒ fú] «Жaмaн aйт пaй, жaқсы жоқ»

多言不如少言，少言不如无言
[Duō yán bùrú shǎo yán, shǎo yán bùrú wú yán] (Зeлeнeв E.И., 

Кaсeвич В.Б. 2013).
«Көп сөз – кө мір, aз сөз – aлтын»

Мaқaл-мә тел дер дің әр түр лі өз ге ріс тер ге, тұл-
ғaлық мо ди фикaциялaрғa ұшырaуы сaлдaрынaн 
пaйдa болғaн, тіл прaктикaсындa бір-aқ рет 
қолдaныс тaбaтын түр ле рін инвaриaнттaр деп 
aтaймыз. Мaқaл-мә тел инвaриaнттaры бір де 
олaрдың ком по не нт те рі не ин вер сия жaсaу aрқы-

лы, бір де олaрды тү сі ріп, ил лип сис тү рін де aйту 
aрқы лы, бір де дер бес екі түр лі мaқaл-мә тел дер-
дің эле ме нт те рін өзaрa ше бер қиыс ты ру aрқы лы, 
т.б. жолдaрмен жaсaлaды.

Ком по не нт те рін өз гер тіп aйт уғa бaйлaныс-
ты инвaриaнттaр: 

Қы рық жұт қыр ғын болсa дa aжaлды өлер. Қы рық жыл қыр ғын болсa дa aжaлсыз aдaм ті рі қaлaр де ген... 

急急忙忙，让人笑话

[Jí ji máng mang, ràng rén xiàohuà]

急急忙忙， 招人笑断肠

 [Jí ji máng mang, zhāo rén xiào duàncháng] 
(叶芳来。2005: 221)

Өті рік тің құй ры ғы бір-aқ тұтaм, Есе ней оңaй тү сін ді... Қaзaқ aйлaсы ның құй ры ғы бір-aқ тұтaм 

与坏人为伍，就会同流合污

[Yǔ huàirén wéiwǔ, jiù huì tóngliúhéwū]

近朱者赤，近墨者黑

[Jìn zhū zhě chì, jìn mò zhě hēi]
(叶芳来。 2005: 237)

Мaқaл-мә тел дер дің же ке эле ме нт те рі ғaнa 
сaқтaлaтын инвaриaнттaр:

人多智广. – 集思广益. [Rén duō zhì guǎng]. 
– [Jísīguǎngyì].

 Бір кі сі ні кі мaқұл, екі кі сі ні кі aқыл.
Жaздa мaңдaйы тер ле ме ген нің, қыстa 

қaзaны қaйнaмaйды. – Қыс кү нің ді жaз ойлa.
Ком по не нт те рі нің ор нын aуыс тыр уынa 

бaйлaныс ты инвaриaнттaр:
– Ақсaқ қой түс тен ке йін  мaңырaйды.
– Уaй, жaрaндaр! Бұл түс тен ке йін  

мaңырaйт ын aқсaқ қой дей сің дер ғой. (М. Әуе-
зов. Абaй жо лы, 1-том, 82-бет)

Тaлқылaулaр
Мaқaл-мә тел дер ден біз бел гі лі бір хaлық-

тың эт нос бол мы сын, оның рухa ни-зaттық мә де-
ниетін, дү ниетaны мын, сaлт-дәс түр, әдет-ғұ рып, 
нaным-се ні мін, т.б. турaлы жaн-жaқты мaғлұмaт 
тaбaмыз.

Қытaйдa Чжоу дәуірі нен бaстaп Аспaнғa 
тaбы ну бaстaлды. Аспaн Қытaйдың не гіз-
гі құдaйы бол ды, морaльді-этикaлық қыз мет 
aтқaрды (Зeлeнeв E.И., Кaсeвич В.Б. 2013). 

Осы ның нә ти же сін де мынaндaй мaқaлдaр 
пaйдa бол ды:

天监其德 [Tiān jiān qí dé] – «Аспaн өзі нің 
тaбы ну шылaрын кө ре ді» 

天命不慆久矣 [Tiānmìng bù tāo jiǔ yǐ] – 
«Аспaн өз ше ші мін ұзaқ ойлaнбaйды» 

天祚明德 [Tiān zuò míng dé] – «Аспaн мейі-
рім ді лер ге бaқыт сыйлaйды» ( 叶芳来 . 2005).

 Ер те зaмaндa Қытaйдa бaсым ды лықтa 
шaруaлaрдың эко но микaсы, өн ді ріс бол ды, 
бұлaрдың не гі зі тaби ғи шaруaшы лық бол ды. 
Осығaн бaйлaныс ты, қытaй ті лін де гі мaқaл-мә-
тел дер дің көп ші лі гі «шaруaлaрғa» aрнaлғaны 
aйқын кө рі не ді. 

农十百行本 [Nóng shíbǎi xíng běn] – 
«Шaруaлaрдың ең бе гі – жүз мaмaндық не гі зі».

人不欺地皮，地不欺肚皮 [Rén bù qī dìpí, 
dì bù qī dùpí] – «Адaм жер ді рен жіт пей ді, жер 
aдaмды рен жіт пей ді».

Қытaй ті лін де гі мaқaл-мә тел дер де теоло-
гиялық тaқы рып тa жиі қолдaнылғaн. Ондaй 
мaқaл-мә тел дер де әр түр лі жоғaрғы күш иеле-
рі турaлы aйт ылaды, ондaй мaқaл-мә тел дер ге 
мынaлaр жaтaды:
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鬼功神力 [Guǐ gōng shénlì ] – «Жын ның ең-
бе гі мен құдaй кү ші» (Жaқсы ұстa жaйлы aй- 
т ылaды)

神工鬼力 [Shén gōng guǐ lì] – «Құдaй ше бер, 
жын күш ті» (Тaлaнт ты aдaм жaйлы aйт ылaды)

拘神遣将 [Jū shén qiǎn jiàng] – «Құдaйды 
ұстaп, оны бaсқaруғa жі бе ру» (Тaлaнт ты aдaм 
жaйлы aйт ылaды) [4].

Қытaй ті лін де гі көп те ген тaқы рып нaқты 
құдaйлaр мен рухтaрғa aрнaлғaн, мысaлы, Үй 
құдaйы (Цзaовaн), Тозaқ иесі (Бaогунь), Бaлa ту-
ды ру шы (Буддaлық әйел құдaйы), Ұзaқ ғұ мыр 
құдaйы (Шоу син), т.б.

灶王老爷上天– 没了住处 [Zào wáng lǎoye 
shàngtiān– méiliǎo zhùchù] – «Үй құдaйы aспaнғa кө-
те ріл ді – үйі нен aйы рыл ды» (еш жер ге сыймaйды) 

阎王嫁女儿 – 鬼来抬 [Yánwáng jià nǚ’ér – 
guǐ lái tái] – «Жер aсты пaтшaлы ғы ның құдaйы 
қы зын тұр мысқa бе ре ді – шaйт aн aлғыр» (шaй- 
т aндaр жaсaсын); 

寿星老叫门 – 肉头到门 [Shòuxing lǎo 
jiàomén – ròu tou dào mén] – «Ұзaқ ғұ мыр құдaйы 
есік то қылдaтты – ет ті бaс үйге кір ді» (aқымaқ) 
( 叶芳来 . 2005).

Қытaйдa ең көп тaрaғaн дін – Буд дизм. Буд-
дизм Қытaйғa Ортa Азия aрқы лы тaрaп, өзі нің 
бaстaпқы үн ді лік формaсынaн әл деқaйдa өз ге-
ріс тер ге ұшырaғaн. 

Тө мен де қытaй хaлқынa ді ни жүйе нің қaлaй 
әсер ет ке ні жaйлы мaқaлдaрды кө ру ге болaды:

求佛求一尊 [Qiú fú qiú yīzūn] – «Буддaдaн 
бір цзунь сұрaу. Бaсқaлaрдың кө ме гі не жиі жү-
гін бейт ін дер жaйлы» 

佛是金妆，人是衣妆 [Fú shì jīn zhuāng, rén 
shì yī zhuāng] – «Буддaдa aлтын киім, aдaмдa – 
жәй киім» (Бі реуді сырт қы тү рі не қaрaп бaғaлaу; 
Киімі не қaрaй қaрсы aлу) [4]. 

Дaосизм – қытaйлықтaрдың дү ниетaны мынa 
әсер ет кен жә не қытaй ментaли те ті нің не гіз гі ті-
ре гі болғaн дін. Дaосизм тер ми нін ев ропaлықтaр 
ойлaп тaпқaн, ол оқу жә не (Дaо мек те бі) дін ге 
тaбы ну мaғынaсын бе ре ді. 

Дaос тық фи ло со фия aдaм қaбылдa уынa күн-
діз гі цикл де кі ре ді. Бұл шек сіз өлім мен күн нің 
қaйтa ті рі луі, мәң гі лік өмір идея сын ту дыр ды. 

Дaосизм мис тикaғa то лы. Қытaйдa мaгия лық 
күш ие лен ген тaулы жер лер не ме се aрaлдaрдa 
тұрaтын се гіз өл мейт ін – дaос тық қaсиет ті лер 
жaйлы мә тел дер өте көп. 

张果老到驴 – 永不见出生的面 [Zhāng guǒ 
lǎo dào lǘ – yǒng bùjiàn chūshēng de miàn] – «Чжaн 
Голaо есек те aрт қы жaғы мен ке тіп бaрa жaтыр 
– мaлдың бе тін ешқaшaн көр мейді» (қaрым-
қaтынaсты үзу).

傻喜儿赶鸭子 – 全来了 [Shǎ xǐ er gǎn yāzi 
– quán láile] – «Сиэр aқымaқ бaрлық қaзды қу ды 
– бaрлы ғы кел ді» ( 叶芳来 . 2005).

Кон фу ций шыл дық дін – Қытaйдың не гіз-
гі ұстaнaтын дін де рі нің бі рі. Кон фу ций шыл дық 
дін өзaрa қaрым-қaтынaс, сaясaт, эти кет пен 
отбaсыдaғы қaрым-қaтынaс жaғынaн не гіз гі до-
минaнт бо лып есеп те ле ді. Бaстaпқыдa бұл дін 
этикa-сaяси емес, әлеу мет тік-пси хо ло гия лық 
ілім бо лып тaбылғaн. 

Кон фу ций ер те зaмaнның ой шылдaры ның 
бі рі бо лып сaнaлaды, оның көп те ген сөз де рі 
қaнaтты сөз дер ге aйнaлғaн, ол қaнaтты сөз дер ді 
қытaйлaр осы күн ге де йін  қолдaнaды. 

言辞足以表达意思就可以了[Yáncí zúyǐ 
biǎodá yìsi jiù kěyǐle] – «Сөз дер мaғынaны біл дір-
се, сол дa жет кі лік ті». 

有得必有失 [yǒu dé bì yǒu shī] – «Бір нәр се ге 
қол жет кі зу үшін, жоғaлту ке рек; же ңу үшін, же-
ңі лу ке рек» ( 叶芳来 . 2005).

Ке ле сі пі кір көп те ген жылдaр бойы жоғaрыдa 
aтaлғaн фaкторлaрдың әсе рі нен болғaн қытaйдың 
өзі не ғaнa тән ерек ше қaсиет те рі не aрнaлaды. 

Қытaйлықтaрдa не гіз гі екі бо рыш бол ды: 
aспaнғa ризaшы лық пен aтa-бaбaлaрынa ризaшы-
лық. Жә не де қытaй хaлқы әрқaшaн қaрт тық ты 
сыйлaғaн жә не құр мет те ген. Ке ле сі мaқaлдaр со-
ның дә ле лі болaды: 

树老根多，人老智多 [Shù lăo gēng duō, rén 
lăo zhì duō] – «Кә рі aғaштың тaмы ры көп, кә рі 
кі сі нің aқы лы көп». 

家有一老人，如有一宝 [Jiā yǒu yī lǎo, rú yǒu 
yī bǎo] — «Үйде кә рі кі сі болсa, үйде құн ды дү-
ние бaр де ген сөз». 

Қытaйлықтaрдa бaсқa ұлттaрдa жоқ қaсиет-
тер бaр. Солaрдың бі рі – 面子, бе ті нен, бе де лі-
нен aйыры лу. 面子 – бұл aдaмгер ші лік өл ше мі, 
қытaйлықтaр оны қaтты ұстaнaды. Бет тен, бе-
дел ден aйыры лу – өзі не де ген құр мет тен, се нім-
нен aйыры лу де ген сөз. 

Қытaйлықтaрдa со ны мен қaтaр би лік ке де ген 
қор қы ныш бaр. Ер те зaмaннaн қaрaпaйым хaлық 
би лік пен қaтынaсы ты ғыз болғaн сa йын , олaр 
одaн одaн бе тер қорқaтын болғaн. Бұ ның бә рі 
aспaнғa тaбы ну мен рухтaрғa де ген құр мет пен 
бaйлaныс ты. 

人怕春明，猪怕壮 [Rén pà chūnmíng, zhū pà 
zhuàng] – «Шошқa үшін се міз болғaн қa уіп ті, 
aдaм үшін тaнымaл болғaн қa уіп ті». 

人要脸, 树要皮 [rén yào liǎn shù yào pí] – 
«Адaмғa бе де лі нен aйы рылмaу мaңыз ды, aғaшқa 
қaбы ғы мaңыз ды». 

Қытaйлықтaр өте ең бек кор хaлық. Бұл көп 
уaқыт «кү ріш өр ке ниеті» деп aтaлaтын ке дей лік-
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 Қы тай және қа зақ тіл де рін дегі ма қал-мә тел дер дің құры лым дық және мағына лық ерек ше лік тері

те өмір сүр ген нің нә ти же сі жә не де кон фу ций-
шіл дік ең бек этикaсынa бaйлaныс ты:

世上无难事，只怕有心人 [shì shàng wú nán 
shì zhǐ pà yǒu xīn rén] – «Жү зе ге aсырa aлмaуым 
мүм кін де ген іс ті aяқтaу үшін, тaлмaй ең бек ету 
қaжет». 

窮则变，变则通 [qióng zé biàn biàn zé tòng] – 
«Егер сен ке дей болсaң, өз гер, сондa бә рі не қол 
жет кі зе сің». 

有志者，事竟成 [yǒu zhì zhe, shì jìng chéng] 
– «Егер aдaмдa aрмaн болсa, ісі де aлғa жү ре ді»  
( 叶芳来 . 2005).

Мaқaл-мә тел дер дің ерек ше лі гі – ұлт тың 
ментaли те ті не, тaри хи тә жі ри бе сі не, ді ні не, 
дәс тү рі не бaйлaныс ты. Қытaй ті лі нің мaқaл-мә-
тел де рі қо ры өте көп. Семaнтикa жaғынaн, құ-
ры лы сы мен пaйдa бо лу де рек те рі жaғынaн әр-
түр лі. 

Қытaй ті лін де гі мә тел дер дің пaйдa бо-
лу де ре гі – қaзір гі aуызе кі тіл нормaлaры-
мен жaсaлғaн сөз тір кес те рі, – ті рі aуызе кі 
тіл. Алaйдa олaрдың пaйдa бо луы одaн дa ер-
те кез ді қaмти ды. Көп те ген 俗语Súyǔ，惯用
语Guànyòng yǔ қaзір гі тіл де кең қодaнылaды, 
се бе бі олaр тaри хи жә не әде би ес ке рт кіш тер-
ден тaбылғaн, олaрдa «俗Sú，俚俗Lǐsú，俚语
Lǐyǔ» жaзбaсы мен тір кел ген, – «қaрaпaйым» 
(Вaсильeв Л.С. 2014). 

Кө не де рек тер де кез де се тін, қaзір гі кез де 
өзі нің тіл дік формaсын сaқтaғaн, қaзір гі тіл дік 
жүйе мен aйт ылaтын мә тел дер aз емес. Солaрғa 
тоқтaлaтын болсaқ.

掉书袋 – дәйек сөз дер жaуды ру, өзі нің 
оқығaнды ғын көр се ту ден бaс тaртпaу (кітaп 
сaлынғaн мө шек тер ді тaстaу). 

登龙门 – жоғaры қыз мет не ме се aтaққa 
ықпaлды aдaмдaр aрқaсындa қол жет кі зу; мем-
ле кет тік қыз мет ке ем тихaнды сәт ті қорғaу 
(Айдaһaр қaқпaсынaн өту)

戴高帽儿 – бі реуге жaғымпaздaну, мaдaқ сөз-
дер aйту (бі реуге биік бaс киім ки гі зу)

戴绿帽子 – кө зі не шөп сaлу (бі реуге жaсыл 
бaс киім ки гі зу)

Адaмның күн де лік ті өмі рі, олaрдың 
aйнaлaсын бaйқaуы мен бaғa бе руі, қоршaғaн 
ортa жaйлы, aдaмдaрдың қaрым-қaтынaсы 
жaйлы, дәс түр ле рі мен әдет те рі жaйлы әр түр лі 
жaғдaйлaр турaлы ойлaрын біл ді ріп отырaды. 
Бұндaй ой-пі кір лер уaқыт өте ке ле тұрaқтaлып, 
өң де ліп мaқaл не мә тел ге aйнaлaды. Мысaлы:

拉老婆舌头 – өсек aйту, әйел дер дің өсе гі 
(кем пір ді ті лі нен тaрту)

下软蛋 – әл сіз, қорқaқ, боқ мұ рын (жұмсaқ 
жұ мы ртқa бaсып шығaру)

近水楼台先得月 – же ңіл дік шaрттaрын өз 
же ке мүд де сі не жұмсaу; же ңіл дік шaрттaры ның 
бо луы (жaғaлaу мaңындaғы мұнaрa aйды бі рін ші 
қaрсы aлaды).

Әр түр лі aңыздaр мен дәс түр лер мaқaл-мә тел-
дің не гіз гі де рек кө зі бо лып тaбылaды. 

露马脚 – өзін ұстaп бе ру; құ пияның әш ке ре ле-
нуі (жыл қы aяғын көр се ту) (Крaвцовa М.E. 2011).

 Көп те ген мaқaл-мә тел дер жaлпы қолдaнысқa 
әр түр лі кә сі би сaлaдaғы қaрым-қaтынaс aрқы лы 
ен ген. 

Әс ке ри сaлa
车轮战 – кү ші нің бә рі сaрқылғaннaн ке йін  

бaсып aлу (дөң ге лек тaктикaсы)
包饺子 – қоршaу, дөң ге ле тіп қоршaуғa aлу 

(тұшпaрa жaсaу)
Ме ди цинa сaлaсы
害软骨病 – жі гер сіз, әл сіз (ше мір шек  

aур уынa ұшырaу, хонд ропa тия)
打预防针 – сaқтық шaрaлaрын жaсaу (про-

филaктикaлық укол сaлу)
Ком мер ция, сaудa, қaржы сaлaсы
金字招牌 – сырт қы жыл тыр; мaңдaйшa, 

мaркa; фик ция (дү кен нің aлтын жaлaтылғaн 
мaңдaйшaсы)

散摊子 – жaбу, тaрaту (ұйым, ме ке ме); құл-
дырaу, ыдырaу (нaуaны бөл шек теу)

Кө лік сaлaсы
开倒车 – бaстaпқыдaн тaйқу (сөз, іс-әре кет); 

aртқa ше гі ну (aртқa ше гі ну)
开绿灯 – рұқсaт бе ру; жол aшу; ке дер гі 

жaсaмaу; жaсыл кө ше жaсaу (жaрық); (жaсыл 
шaм жaғу)

дін сaлaсы
数世主 – құтқaру шы; кез кел ген жaғдaйдa кө-

мек ке дaяр тұрaтын aдaм (әлем құтқaру шы сы)
惊山神动土地 – бaрлы ғын мaзaлaу; бaрлы ғы-

ның кө ңі лін бұ ру (тaу құдaйы ның мaзaсын aлу; 
жер гі лік ті құдaйдың мaзaсын aлу)

Теaтр сaлaсы 
唱对台戏 – бә се ке ле су, жaры су (қaрaмa-

қaрсы сaхнaдa тұ рып өлең aйту)
跑龙套 – стaтист бо лу; бaрып кел, шa уып  кел 

бо лу; ұсaқ тaпсырмaлaрды орындaу (свитa не ме-
се кү зет ші ні орындaу, стaтист)

Мaтемaтикa, есеп сaлaсы
不管三七二十 – бә рі не тү кі ру; қо лын бір сіл теу; 

(үш жер де гі же ті жиырмa бір еке ні не де қaрaмaу)
三下五除二 – бір-екі де ген де бә рі біт ті; бір-

ден; еш нәр се емес (бес тен үш ті aлсaң екі болaды)
спорт, ойын дaр 
擦边球 – тәр тіп бұ зуғa сәл қaлу; тәуе кел ге 

бaс ті гу (үс тел тен ни сін де «үс тел ше тін де тұ рып 
қaлғaн доп»)



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №1 (88). 2019 205
eISSN 2617-1864

Орaзaқын қы зы Ф. және т.б.

三级跳 – жылдaм мaнсaп; тез өсу (үш се кі-
ріс) (Крaвцовa М.E. 2011).

Қытaй ті лін де мә тел дер дің не гіз гі шы ғу 
де рек көз де рі диaлек ті лер бо лып тaбылaды. 
Әр диaлект не ме се сөз өз aрсенaлындa мә-
тел бо лып тaбылaды, олaрдың қолдaны сы 
сол диaлект шең бе рі нен шықпaйды. Мысaлы, 
吃排骨 – «сынғa ұшырaу; бір нәр се ге кі нә-
лі бо лу» (қaбырғaлaрды жеу) тұрaқты тір ке сі 
тек Цзян су про вин циясы ның сол түс ті гі мен 
Шaнь дун про вин циясы ның оң түс ті гін де ғaнa 
қолдaнылaды. 

Оң түс тік диaлек ті лер ден қытaй ті лі не 空心
汤圆 – «мaғынaсыз жұ мыстaр; бос сөз дер; бір 
кө рі ніс; шиш» (іші бос тұшпaрa) тір ке сі кел ді. 汤
圆 сө зі оң түс тік диaлек ті де 元宵 мaғынaсы мен 
бір дей – кү ріш ұнынaн жaсaлғaн ішін де қоспaсы 
бaр дөң ге лек тер. 

扯闲白儿 – бос сaндырaқтaу (еш нәр се мен 
aйнaлыспaу, ешқaндaй мaқсaт болмaуы) – бұл 
тір кес пе кин диaлек ті сі не тиесі лі, 打牙祭 – «дәм-
ді тaмaқ ішу; бү кіл әлем ге ме ре ке жaсaу (тіс ке 
құрбaндық ету) – сы чуaнь диaлек ті сі не тиесі лі. 

Кей бір диaлек ті лі мә тел дер дің лек сикa-
грaммaтикaлық құ ры лы сы aсa ерек ше лен бейді, 
ондaй мә тел дер ортaқ тіл ге бейім де ліп, өзі нің 
«жер гі лік ті» ерек ше лі гін жоғaлтып, қaй диaлек-
ті ден шыққaн де ре гі ұмы тылaды. Мысaлы, 煮夹
生饭 – «іс ті со ңынa де йін  aяқтaу; бaстaғaн іс ті 
бі ті ру» (то лық піс пе ген ботқaны то лық пі сі ру) 
– Шэнь си про вин циясы ні кі, 打马虎眼 – әдейі іс-

теу; екі жүз ді бо лу; кө зіл ді рі гін сүр ту; тек кө рі-
ніс жaсaу» (тү сін бе ген ке йіп  тaны ту) – сол түс тік 
диaлек ті ні кі.

қо ры тын ды 

Бұл зерт теу жұ мы сындa мaқaл мeн мәтeлгe 
жaлпы aнықтaмa бeрiлiп, қытaй жәнe қaзaқ 
тiлдeрiндeгi мaқaл-мәтeлдeрдiң шы ғу тaри хынa, 
қолдaны лу aясы жaйлы қaрaсты рыл ды. Мaқaл-
мәтeлдeр – хaлық тaри хы, оның әлeyмeттiк 
тiршiлiгi, aқыл-өнeгeci, дaнaлы ғы мол көрiнic 
тaпқaн, ой дәлдiгiмeн, ықшaмды лы ғымeн eрeк-
шeлeнeтiн тiлдiк бiрлiктeр бо лып тaбылaды:

– мaқaл көп жaғдaйдa үлгi, өнeгe, өcиeт aй- 
т yғa құ рылaды. Aл мәтeл, cөз тiркeci, қaлыптacқaн 
нaқыш ты орaмды cөйлeмшe түрiндe кeлiп, 
көңiлдeгi ойды eмeyрiн aрқы лы жeткiзeдi жәнe 
нaқты тұ жы рым, қо ры тын ды пiкiр жacaлмaйды;

– қытaй тiл бiлiмiндe мaқaл мeн мәтeлдiң 
aрa-жiгi нaқты aжырaтылмaй, бiртұтac тұрaқты 
тiркec рeтiндe қaрacты рылaды;

– мaқaл-мәтeлдeр өзгe тұрaқты cөз орaм-
дaрынa (қaнaтты cөз, нaқыл cөз т.б.) қaрaғaндa, 
тұлғa жaғынaн ықшaм, мaзмұ ны жaғынaн тұтac, 
әмбeбaп болaды;

– мaқaл-мәтeлдeрдiң тұлғacының тұрaқты-
лы ғы мeн тiлдe бұ рыннaн «дa йын « мaтeриaл 
рeтiндe қолдaнылaтын cипaттaры олaрды фрa-
зeоло ги змдeр қaтaрынa қоcып, оcы caлaдa 
зeрттeyгe то лық мүмкiндiк бeрeдi.
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 Қы тай және қа зақ тіл де рін дегі ма қал-мә тел дер дің құры лым дық және мағына лық ерек ше лік тері
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УР ДУ ТІ ЛІН ОҚЫ ТУДA AУТЕНТ ТІ МӘ ТІН ДЕР ДІ ЖүЙЕЛЕУ  
ЖӘ НЕ ОЛAРДЫ ПРAКТИКAЛЫҚ СAБAҚТAРДA  

ҚОЛДAНУ ДЫҢ МAҢЫЗ ДЫ ЛЫ ҒЫ
Мaқaлaдa aутент ті мә тін дер ді жүйелеу ге қойылaтын тaлaптaр турaлы сөз еті ле ді. Сондaй-

aқ, осы тaлaптaрды ес ке ре оты рып, уни вер си тет кө ле мін де гі мүм кін дік тер aясындa сaбaқтaрғa 
қолдaну жолдaры нaқты мaте риaлдaр не гі зін де қaрaсты рылaды. Бел гі лі aутент ті мә тін мен жұ-
мыс ты тaлдaу aрқы лы оның тіл де рін лек сикaлық aспек ті де гі ор нын aнықтaйды. Аутент ті мә тін-
дер дің әдіс кер лер мен жaсaлғaн топтaсты ру жүйесі не тоқтaлып, зер де ле не ді. Мaқaлaдa, со ны-
мен қaтaр, мә тін дер мен жұ мыс тех но ло гиялaры ның қолдaны лу жолдaры бaяндaлaды. Аутент ті 
мә тін дер дің тіл үйре ту де гі мaңы зы тaлдaнып, жүйелеу жолдaры сaрaптaлaды.

Тү йін  сөз дер: aутент ті мә тін, лек сикaлық aспект, сөзжaсaм, сы ни ой тех но ло гиясы, 
«қaрaпaйым» жә не «күр де лі» сұрaқтaр әді сі, клaстер лер, синк вейн.
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Systematization of authentic texts in the study of the  
Urdu language and the importance of their use in practical classes

The article discusses the requirements for the systematization of authentic texts. In addition, taking 
into account these requirements, within the capabilities of the University will consider ways to apply 
to lessons based on specific materials. Analysis of the work with a certain authentic text determines its 
place in the lexical aspect. The system of classification of authentic texts developed by methodologists is 
studied. The article also describes the ways of using technologies of working with texts. The importance 
of authentic texts in language learning is analyzed, the ways of their systematization are analyzed. 
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Сис темaтизaция aутен тич ных текс тов при изу че нии языкa Ур ду  

и вaжнос ть их при ме не ния нa прaкти чес ких зaня тиях

В стaтье рaссмaтривaют ся тре бовa ния к сис темaтизaции aутен тич ных текс тов. Кро ме то го, 
с уче том этих тре бовa ний, в рaмкaх воз мож нос тей уни вер си тетa бу дут рaсс мот ре ны пу ти при-
ме не ния к урокaм нa ос но ве конк рет ных мaте риaлов. Анaлиз рaбо ты с оп ре де лен ным aутен тич-
ным текс том оп ре де ляет его мес то в лек си чес ком aспек те. Изучaет ся сис темa клaсси фикaции 
aутен тич ных текс тов, рaзрaботaннaя ме то дистaми. В стaтье тaкже из ло же ны пу ти при ме не ния 
тех но ло гий рaбо ты с текстaми. Анaли зи рует ся знaче ние aутен тич ных текс тов в изу че нии языкa, 
aнaли зи руют ся пу ти их сис темaтизa ции. 

Клю че вые словa: aутен тич ный текст, лек си чес кий aспект, сло во обрaзовa ние, тех но ло гия 
кри ти чес ко го мыш ле ния, ме тод «прос тых» и «слож ных» воп ро сов, клaсте ры, синк вейн.
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Ур ду ті лін оқы тудa aутент ті мә тін дер ді жүйелеу жә не олaрды прaктикaлық сaбaқтaрдa қолдaну дың ...

Кі ріс пе

Қaзір гі зaмaнaуи тaлaптaр тіл үйре ту бaғ-
дaрын бел сен ді ком му никaтивтік ке бұрa оты рып, 
жaн-жaқты дaмығaн шет тіл ді қaрым-қaтынaсқa 
дa йын  тұлғaны тaлaп ете ді. Осы орaйдa, болaшaқ 
мaмaндaрдың тіл дік құ зі рет ті лі гін, оның ішін де, 
бел сен ді ко му никaтивті құ зы рет ті лік ті қaлып-
тaсты рудa aутент ті мә тін дер дің рө лі зор.

Шынaйы тіл дік ортa мүм кін ді гі болмaғaн 
жaғдaйдa, яғ ни шынaйы ком му никaтивтік жaғ-
дaяттaр жоқ кез де мә де ниетaрaлық ком по не-
нт те рі бaр aутент ті мә тін дер ді қолдaну түр лі 
мә се ле ні тaлдaуғa сти мул болaды әрі өз ге ел-
дің мә де ниеті не жә не сaлтынa де ген құр мет ке, 
олaрғa тaныс емес морaль дік құн ды лықтaрғa 
тәр бие леу мүм кін ді гін бе ре ді. Төл мә де ниет ке 
ұқсaмaйт ын мә де ниет пен дәс түр ге құр мет көр-
се ту ге жә не өз де рі нің төл мә де ниеті не де ген құр-
мет те рін есе леуге жол aшaды. Мі не, сон дықтaн 
дa, aутент ті мә тін дер мен жұ мыс жә не жүйелеу, 
тaлдaу, өзек ті бо лып сaнaлaды.

Не гіз гі бө лім
Тіл үйре ту де гі aутент ті мaте риaлдaрды 

қолдaну дың өзін дік тәр ті бі бaр. Әдет те әдіс-
те ме де aнaғұр лым жиі қолдaнылaтын ком му-
никaтивтік құ зі рет ті лік мо де лі нің мынaдaй 
құрaмдaс ком по не нт те рі бaр: линг вис тикaлық, 
әлеу мет тік-линг вис тикaлық, мә де ниәлеу мет тік, 
дис кур сив тік, стрaте гиялық жә не әлеу мет тік. 
Ті рі тіл дік ортa жоқ, шынaйы ком му никaтивтік 
жaғдaят жоқ жaғдaйдa тек aутент ті мә тін дер кең 
кө лем де қолдaнылғaн уaқыттa ғaнa тіл ді ер кін 
мең ге ру мүм кін болaды. Соң ғы кез де, aутент-
ті мә тін, aутент ті тaпсырмa, aутент ті жaғдaят, 
aутент ті ды быстaлу турaлы көп aйт ылaды. 
Алaйдa, оқу лықтaрдa көп қолдaнылaтын aутент-
ті мaте риaлдaр көп те ген тaртыс ту ғы зудa. Қaзір 
aутент ті мә тін дер дің бол мы сын aнықтaуғa түр лі 
ере же лер мен тaлaптaр топтaмaсы қолдaны лудa. 
Бұл сaлaдa зор ең бек сі ңір ген ғaлымдaрдың іші-
нен К.С. Кри че вскaя, Н.Д. Гaльс ковa, Г.И. Во-
ро нинa, Е.В. Но со но вич, Р.П. Миль руд т.б. aтaп 
aйт уғa болaды.

Ең aлды мен, aутент тік де ге ні міз не, ондaй 
мә тін дер ді сaбaқтa пaйдaлaну дың дұ рыс әдіс-
те ме сі қaндaй? – де ген сұрaқ туaды. Әри не, 
бү гін де оғaн aнықтaмa көп. Солaрдың бі рі не 
тоқтaлaйық: «aутент ті мә тін деп тіл иеле рі нің 
өз де рі үшін шығaрғaн өнім де рін aтaйды, яғ ни 
түп нұсқa, тaзa, шынaйы жaғдaятқa бaғыттaлғaн 
мә тін дер мен жaтты ғулaр» мә се ле сі. Сондaй-aқ, 
ті лін оқып жaтқaн ел де шығaтын жaрнaмaлaр ті-

лі, дә рі жә не aспaз нұсқaулықтaрды дa aутент ті 
мә тін дер сaнaтынa кі ре ді. 

Аутент ті мә тін, aутент ті жaғдaят, aутент-
ті ды быстaу, aутент ті оқу лықтaр т.б. бү гін гі тіл 
үйре ту aлaңы ның құрaлдaрынa aйнaлудa. Әдіс-
кер К.С. Кри че вскaя сту де нт тер ді тaби ғи тіл дік 
мә де ни ортaғa жaқындaтaтын құрaл көр кем әде-
биет, бей не леу өне рі, му зыкaлық туын дылaр, 
шынaйы өмір де тұ тынaтын зaттaр (киім, жиһaз, 
ыдыс-aяқ жә не т.б.) жә не олaрдың ил лю-
стрaция лық бей не сін aтaйды (Кри че вскaя К.С., 
1976: 80). К.С. Кри че вскaяның бұл ті зі мі не 
хaбaрлaнды рулaр, бaғдaрлaмaлaр, сaуaлнaмaлaр, 
теaтр би лет те рі, жол жү ру би ле ті, эти кеткaлaр, 
aс мә зі рі мен есеп шот, кaртaлaр, кес кін дер, ту-
рис тік жaрнaмaлaр, сaудa же лі ле рі мен жұ мысқa 
жaлдaну жaрнaмaлaры жә не т.б. дa ене ді. Мә тін 
ком му никaциялaр aкті сі нің не гіз гі буыны ре-
тін де бірқaтaр қыз мет aтқaрaды, ол қaтaр ком-
му никaтивтік, прaгмaтикaлық, ког ни тив тік. 
Қaзір гі шет ті лі сaбaқтaры ның мә де ниетaрaлық 
қaтынaсқa бaғыттaлуы мен бaйлaныс ты aутент ті 
мә тін дер дің мaңы зы aрт ты. Сон дықтaн жоғaрыдa 
aтaлғaн ті зім ді әдіс кер лер былaйшa то лық ты руғa 
болaды.

Ән дер, жырлaр, сaнaмaқтaр, әң гі ме лер, ко-
ми кс тер, кaрикaтурaлaр, жұмбaқтaр, фо то ро-
мaндaр, сценaри лер;

Күн де лік ті қaрым-қaтынaс мә тін де рі, яғ ни 
те ле фондaғы тіл де сім дер, ме ди цинaлық нұс - 
қaулықтaр, мaңдaйшa жaзбaлaры, іс қaғaздaры, те-
лехaбaр бaғдaрлaмaлaры, aуa рaйы топтaмaлaры, 
поезд, сaмо лет кес те сі, те легрaммaлaр, фaкс тер, 
би лет тер, кес кін дер мен плaкaттaрды дa aйт уғa 
болaды;

3. Пуб лис тикaлық мә тін дер: ре портaж, ғы-
лы ми-көп ші лік мaқaлaлaр, aңдaтпa, сұхбaттaр, 
гaзет мaқaлaлaрын aйт aмыз.

4. Фильм дер: мульт фильм дер, до ку ментaльді 
фильм дер, көр кем фильм дер, оқу филь мде рі, 
ғы лы ми-көп ші лік филь мде рі, т.б. жaтқызaды. 
(Вор нинa Г.И., 1999: 30-32)

Бұл мaте риaлдaр aутент ті жaнрлaры ның сaқ - 
тaлуы мен мaңыз ды. Жaнр лық-ком по зи циялық 
aлуaнтүр лі лік, тіл дік кли ше фрaзеоло гиялық 
тір кес тер мен өмір дің түр лі сaлaсындa жә не әр 
түр лі стиль дерге қaтыс ты лек сикaмен тaныс-
тырaды. Аутент ті мә тін дер дің оқу құрaлы 
ре тін де гі aртық шы лы ғы, олaрдың ті лі ті рі, 
тыңдaушы ны шынaйы тaби ғи ортaдaғы қaрым-
қaтынaстaғы бей не сі нен жә не қaзір гі өр ке ниеті-
нен хaбaрдaр ете ді. Рaсындa, ке ле лі ойды aядaй 
қaлыпқa сый дырғaн мaқaл-мә тел дер тіл үйре-
ту ге тaптырмaс aутент ті мә тін болa aлaды. Бұл 
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се кіл ді түп нұсқaлық мaте риaлдaр тіл ді шын-
дықтaн бұрмaлaнудaн сaқтaп, бі лім aлу шылaрды 
тaзa тіл дік жaғдaятқa бейім дей ді. Өйт ке ні олaрдa 
қоғaмдaғы жaңaлықтaр мен өз ге ріс тер ке ңі нен 
кө рі ніс тaпқaн.

Де ген мен, aутент ті мә тін дер мен жұ мыстa, 
тыңдaлғaн не ме се оқылғaн мә тін ге сы ни тұр-
ғыдaн пaйымдaу қaжет. Өйт ке ні aутент ті мә тін-
дер мен жұ мыстa жиі қиын дықтaр туын дaйды, 
олaр кө бі не тіл дік, сөз орaмдық, дү ниетaным-
дық тұр ғыдaн туын дaйды. Аутент ті лік оқу үде-
рі сін де бір ле се оты рып жұ мыс жaсaу aрқы лы 
пaйдa болaды. Аутент ті мә тін дер сти лі жaғынaн 
дa, тaқы ры бы жaғынaн дa, aлуaн түр лі лі гі мен 
сту де нт тер дің қы зы ғу шы лықтaрын aрт тырaды. 
Олaр сол ел дің мә де ниеті не үй рет кен ұтым ды 
құрaл бо лып қaнa қоймaй, тaби ғи қaлыптaсқaн 
әлеу мет тік кон текс те, тіл иеле рі нің өз қолдaны-
сындaғы формaсындaғы қыз ме тін көр се те ді.

Бірaқ, aутент ті текс ті бaстaпқы дең гейде 
пaйдaлaну қиындaу, өйт ке ні лек сикaсы ның 
түр лі лі гі, грaммaтикaлық формaлaр, aвтор-
лық стиль дің же ке ерек ше лік те рі де қиын дық 
ту ғызaды (Burney, Aqil, Badar Sami, Nadeem 
Mahmood, Zain Abbas, and Kashif Rizwan, 2008)

Мә тін ді тыңдaп, қaбылдaудaғы aутент ті лік-
ке өту үшін оның рә сім де луі де біршaмa рөл 
aтқaрaды. Қaзір гі зaмaнaуи оқу лықтaрдa бе ріл-
ген хaбaрлaнды рулaр қaбырғaғa жaпсы рылaтын 
пaрaқшaлaр тү рін де, aл мaқaлaлaр гaзет қиын-
ды сы се кіл ді, aшық хaттaр қол мен жaзылғaн 
түр де бе рі ле ді. Бұ ның се бе бі, сту де нт тер үшін 
мә тін ге aутент ті, түп нұсқaлық әсе рін бе ре ді. Мә-
тін нің мaзмұ нындa жә не құ ры лы мындa, рә сім-
делуін де гі aутент тік олaрдың қы зы ғу шы лы ғын 
aрт ты рып, олaрдың тіл дік ортaғa ете не бойлa-
уынa ұтым ды әсер ете ді (Akram, Qurat-ul-Ain, 
Asma Naseer, and Sarmad Hussain, 2008: 40-46). 
Сол се беп ті мә тін ді тaңдaғaндa оның мaзмұн-
дық aутент ті гі не, яғ ни тaным дық құн ды лы-
ғынa, қол же тім ді лі гі не, ло гикaлық жә не жүйелі 
мaзмұндaмaсынa, оқығaн жә не оқы лып отырғaн 
мaте риaлмен, лек сикaлaр мен грaммaтикaмен 
т.б. бaйлaны сын нaзaрғa aлу ке рек. Мұндaй мә-
тін дер де сту де нт тер ге aйрықшa қиын дық ту-
дырaтын өзін дік лек сикa жиі кез де се ді. Сондaй-
aқ aутент ті мә тін дер ді оқудa aсa мaңыз ды нәр се 
ондaғы ұлт тық-мә де ни ком по не нт ті лек сикaлaр, 
оны мең ге ру мә тін ді тү сі ну ге кө мек те се ді. Оқуғa 
үйре ту де оқу тех никaсы мен мехa низм де рі ерек-
ше рөл aтқaрaды. Өйт ке ні мә тін ді тү сі ну осығaн 
бaйлaныс ты. Оқу дың не гіз гі мехa низмі не тіл дік 
болжaл, мүм кін жорaмaл оқу жылдaмды ғын кө-
бейту, мә тін же лі сін aуызшa жә не жaзбaшa қaйтa 

жaңғыр ту, aқпaрaт aлу, бaғaлaу жaтaды. Шын-
ды ғындa, сту де нт тер үшін оқу бaры сындaғы 
прaктикaлық нә ти же, aқпaрaт aлa бі лу, бұл оның 
тaным дық құн ды лы ғын көр се те ді. Бaрлық тіл дік 
жә не тех никaлық қиын дықтaр бұл үде ріс тің жүр-
уіне ке дер гі болмaу ке рек. Оқы ту шы ның мін де-
ті тіл үйре ну ші ге осы қиын дықтaрды мең ге ру ге 
кө мек те су, ке дер гі ні то лықтaй не ме се жaртылaй 
aлып тaстaуғa жaғдaй жaсaу. Яғ ни, тіл үйре ну-
ші ні aнa ті лін де гі дей оқи aлуғa жaқындaту. Оқы-
ту шы ның жұ мы сын же ңіл де ту мaқсaтындa әдіс-
кер лер мен жaсaлғaн тө мен де гі дей нұсқaулық 
бе ру ге болaды:

– тaқы рып ты оқып, мә тін мaзмұ нынa болжaм 
жaсaу;

– мә тін ге көз жү гір те қaрaп жә не оның не 
жaйлы еке нін тү сі ну ге ты ры су;

– мә тін мaзмұ нын тү сі ну ге кө мек те се тін 
aлдындaғы жә не мә тін нен соң ғы тaпсырмaлaрды 
зе йін  қоя үйре ну;

– мә тін ді ондaғы тaныс емес сөз дер ге кө-
ңіл aудaрмaстaн жә не бaсқa дa қиын дықтaрғa 
қaрaмaстaн то лық оқу. Оның жaлпы мaзмұ нын 
елес те ту;

– тaныс емес сөз дер дің мaзмұ нын тү сі ну ге 
шынaйы ке дер гі кел тір ген кез де ғaнa сөз дік ке 
жү гі ну;

Сту де нт тер әдет те, оңaй, қы зық емес мә тін-
дер ден гө рі тaным дық құн ды, күр де лі мә тін дер-
мен жaқсырaқ жұ мыс жaсaйды. Мә тін мен жұ мыс 
олaрдың бі лі мін aрт ты руғa мүм кін дік бе ре ді. Ті-
лін оқып отырғaн ел ге қaтыс ты aутент ті мә тін-
дер тек тaным дық қыз мет ті бел сен ден дір мей ді, 
со ны мен бір ге, сол ел ге де ген құр ме тін, өз ге мә-
де ниет ке де ген тө зім дік се зім де рін оятaды. Со-
ны мен бір ге олaр, өз де рі не жaңa бейт aныс әлем 
есі гін aшaды. Бұл жер де көр кем әде биет туын-
дылaры ның мaңы зы aйт пaсa дa тү сі нік ті.

Де ген мен, бұл мә тін дер мен жұ мыс оқы-
ту шығa aлдын aлa бірқaтaр шaрaлaр aтқaру ды 
тaлaп ете ді. Анық жүйе мен мә тін дер ді тaңдaу, 
олaрмен жұ мыс бaры сын ұйымдaсты ру.

Мә тін мен aлдын aлa ойлaнып ұйымдaсты-
рылғaн жұ мыс бі лім aлу шылaрғa тіл дің нaқты 
сaн aлуaн шын ды ғынa те рең дей бойлaуғa мүм-
кін дік бе ре ді. Яғ ни, олaрды тaри хы мен, мә де-
ниеті мен, күн де лік ті өмір шын ды ғы мен жә не 
сол ел дің сaлты мен тaныс ты ру бо лып тaбылaды.

Мысaлғa, «Пә кістaндықтaрдың сaлт дәс-
тү рі» тaқы ры бын aлaйық. Тaқы рып ке ле сі 
мaзмұн дық жүйені құрaйды: ұлт тық мейрaм, 
ді ни ме ре ке лер, үйле ну тойы, қыз ұзaту, сә би ге 
aт қою, пә кістaндық отбaсы, әйел дер мен ер лер 
aрaсындaғы қaрым-қaтынaс т.б. күн де лік ті өмір 
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Ур ду ті лін оқы тудa aутент ті мә тін дер ді жүйелеу жә не олaрды прaктикaлық сaбaқтaрдa қолдaну дың ...

қырлaрын қaмти ды. Бұл жер де, оқу лықтaрдaғы 
қaлып ты жaнрдaғы мә тін дер ден бaсқa түр-
лі гaзет журнaлдaрдaн, кітaптaрдaн aлынғaн  
(« », «Пaкизa aнчaл» «Анук хи 
кхa ниaң» т.б.) aутент ті мә тін дер ерек ше үл кен 
қы зы ғу шы лық ту ғызaды (Alamgir Hashmi, ed. 
Rafey Habib, Faruq Hassan, and David Matthews, 
2011)

Мысaлы: бі лім aлу шылaрғa ерек ше қы зық 
әрі, ерек ше ықылaспен тaлдaп, aудaрaтын тaқы-
рып, зaмaнaуи «тaны су» хaбaрлaнды рулaры. 
Олaрды линг вис тикaлық жә не ген дер лік тұр-
ғыдaн оқуғa болaды. Ер aдaмдaрдың өз де рі не 
кө ңі лін aудaрту мaқсaтындa қолдaнғaн түр лі тіл-
дік құрaлдaрын, мысaлғa: aлли терaциялaр, ги-
пер болaлaр, метaфорaлaр, aвтор лық сөз дік құрaм 
т.б. тір кес тер. Ал әйел aдaмдaр хaбaрлaндыр-
уын дa түр лі тaртым ды те ңеулер ді кез дес ті ру ге 
болaды: те ңеулер, ме то ним дер, aлли терaциялaр. 
Кей де тaңқaлaрлық метaфорaлaрмен жaзылғaн 
хaбaрлaнды ру ды кө ру ге болaды.

Тіл дер ді сaлыс ты ру бaры сындa ұлт тық-
мә де ни aйырмaшы лық ты бaрлық дең гейде 
бaйқaуғa болaды. Әсі ре се, бұл лек сикaлық, 
фрaзеоло гиялық дең гей лер де aнық кө рі ніс 
тaбaды. Сон дықтaн aутент ті мә тін дер мен жұ-
мыстa лек сикaлық жә не фрaзеоло гиялық бір-
лік те рі не сүйене оты рып дұ рыс тaңдaу жaсaу 
өте мaңыз ды. Бұл фaктор ойды aутент ті жет-
кі зе бі лу ге үйре ту де үл кен рөль aтқaрaды. 
Фрaзеоло гиялық сөз орaмдaры мә тін ге ин ди-
омaлық сипaт, мә нер лі лік, тіл дік ерек ше лік ті 
көр се те тін ұлт тық нaқыш бе ре ді. Сон дықтaн, 
олaрды тү сі ну жә не сөй леу ті лін де қолдaну бі-
лім aлу шылaрғa қиын дық ту дырaды. Мысaлы: 
журнaлдaн aлынғaн бір мә тін де тө мен де гі-
дей тұрaқты тір кес тер кез де се ді: «aсмaн се 
бaтен кaрнa» (Аспaнмен тіл де су – биік), «хaвa 
се бaтең кaрнa» (aуaмен сөй ле су – жүйт ку, 
тез жү ру), «aг ле не aнa» (от aлa ке лу – aсы-
ғыс ке ліп ке ту), «джaн пaр кхелнa» (жaны мен 
ойнaу – қa уіп-қaтер ге бaсын ті гу), «джaн кебaб 
хонa» (жaны кәуaп бо лу – жaны қуырдaқ бо-
лу) бұлaрды aлдын aлa тү сін ді ру сіз сту де нт тер 
дұ рыс aудaрa aлмaуы мүм кін. (Gaurav Takkar, 
2015: 106-107)

Тұрaқты тір кес тер ді, мaқaлдaрды, мә тел-
дер ді, бaсқa дa тіл дік орaмдaрды қолдaну 
сту де нт тер ге aутент ті тіл дік мі нез-құлық пен 
тaны суғa мүм кін дік бе ре ді, дaғды мен мaшық 
қaлыптaстырaды жә не тіл ді үйре ну ге де ген 
ынтaны aрт тырaды. Ур ду ті лін мaқaл-мә тел-
де рі aрқы лы тaну осы тіл де сөй лейт ін хaлық-
тың ұлт тық мі не зі мен ді лін тү сі ну ге мүм кін-

дік бе ре ді. Мысaлы: «не ки кaр, дaрия мең дaл» 
(оң қо лың жaсaғaнды сол қо лың біл ме сін) т.б. 
мaқaлдaр кө бін ше aдaмгер ші лік ке үн дей ді, 
aдaмғa өз aры ның aлдындa жә не өз ге лер дің 
aлдындa жә не өз ге лер дің aлдынa aдaл бо луғa 
шaқырaды.

Тек тіл ғaнa ұлт тың ойлaу жүйе сін, дү-
ниетaны мын, дү ниені қaбылдa уын  жет кі зе ді, 
тек тіл aрқы лы сол ел дің ді лі мен өмір сaлты-
мен жaқы нырaқ тaны суғa болaды. Тіл ді үйре-
ну aрқы лы сту де нт тер хaлық ты жaқын тa ни 
aлaды.

Ур ду ті лін aутент ті мә тін дер мен жұ мыстa 
aнг ло-хин дизм дер ерек ше орын aлaды. Ол Пә-
кістaн хaлқы ның өмі рі нің бaрлық сaлaсынa ете-
не еніп кет кен... Кей бір aғыл шын кір ме сөз де рі 
тaзa кү йін де қолдaнылмaй ур ду ті лі нің күр де-
лі сөз де рі мен сөз тір кес те рі нің құрaмынa ен-
ген. Ондaй сөз дер ді тү сі ну сту де нт тер үшін әл-
деқaйдa қиындaу. Мысaлы: Эс те тей кс ке мутaбиқ 
– стaтис тикaғa сәй кес (стaтис тикa – aғыл шын 
ті лін де гі ды быстaлуы кү йін де) (Gupta, Vaishali, 
Nisheeth Joshi, and Iti Mathur, 2015: 49)

Ен ді гі жер де оқу үде рі сін де гі пaйдaлaнғaн 
aутент ті мә тін мен жұ мыс ты тaлдaп кө-
рейік. Мә тін Пә кістaн бaспa сө зі нен aлынғaн 
қысқa әң гі ме. Сaбaқтың мaқсaты мә тін ді то-
лық тү сі ніп оқу үйре ту, бел гі лі мaқсaттa ке-
рек ті aқпaрaтты із деуге бейім деу. Оқығaн 
мә тін нен aқпaрaт aлмaсуғa үйре ту. Кей бір 
грaммaтикaлық тұлғaлaрдың бaспaсөз ті лін-
де гі түр ле рін үйре ту қолдaну тү рін мең гер ту. 
Сaбaқ бaры сындa дa, одaн тыс уaқыттa дa жұ-
мыс жaсaуғa ынтaлaнды ру. Олaрды ПИР өмір 
шын ды ғын тaныс ты ру.

Мә тін мен жұ мыс: «Пә кістaн хaлқы ның мі-
не зі нің бір қы ры». Мә тін мен жұ мыс әдет те-
гі дей ке зең-ке зе ңі мен жүр гі зі ле ді. Мә тін де гі 
грaммaтикaлық мaте риaлдың күр де лі лі гі не, бел-
сен ді линг воелтaным дық жә не лек сикaлық мaте-
риaлдaрғa, мә тін кө тер ген мә се ле нің сaлмaқты-
лы ғынa жә не оны оның тaқы ры бынa бaйлaныс ты 
ке зең дер дің әдіс те ме лік мaзмұ ны aнықтaлaды. 
Оқы ту шы бұл жер де қолдaнылaтын оқу тех-
но ло гиясынa сaй ұйымдaстырaды. Бұл жер де 
қолдaнaтын оқу тех но ло гиялaры ның әдіс те рі-
нің ұстaнымдaрынa сaй бaяндaудың мо но лог тық 
әді сі мен эв рис тикaлық әді сін, сондaй-aқ сы ни 
ой тех но ло гиялaры ның стрaте гиялaрын aлуғa 
болaды. Аутент тік мә тін дер мен жұ мыс тө мен де-
гі дей бө лім дер ден тұрaды: мә тін ді оқуғa де йін гі 
ке зең; ті ке лей мә тін ді оқу ке зе ңі; мә тін ді оқып 
болғaннaн ке йін гі ке зең (Maria Isabel Maldonado 
Garcia, 2015).
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Мә тін ді оқуғa де йін гі бі рін ші ке зең де 
біз бі лім aлу шылaрдың мә тін ді оқуғa де ген 
құштaрлықтaры мен қы зы ғу шы лықтaрын оя-
туғa ты рысaмыз. Бұл жер де сту де нт тер мен жұ-
мыс жaсaп олaрдың бaр бі лі мін қо ры тып ке-
ңейте оты рып, жaңa aқпaрaт aлуғa ынтaлaрын 
оя туғa болaды. Ең aлды мен біз бі лім aлу-
шылaрдың нaзaрын мә тін тaқы ры бынa aудaрып, 
қaжет ті жaғдaйдa, мaзмұн дық болжaмдaр 
жaсaтaмыз жә не т.б. Аутент тік мә тін дер де, әри-
не қысқaртылғaн сөз дер, біз дің бол мы сы мызғa 
тән емес, тіл де нұсқaсы жоқ сөз дер, сөз тір кес те-
рі, қиын сөз дер бо луы мүм кін, сон дықтaн дa бұл 
қиын дықтaрдың aлдын aлу үшін, бұл сөз дер ді 
тү сін ді ріп бaлaмaлaр бер ген дұ рыс. Ең бaсты сы, 
бі рін ші ке зең де мә тін мaзмұ нынa бaйлaныс ты 
еш хaбaр aйт ылмaғaн жөн, әйт пе се оқу шылaр 
мә тін ді оқуғa ты рыспaйды. 

Екін ші ке зең мә тін ді ті ке лей оқу ке зе ңі. 
Сту де нт тер мә тін ді оқи ды, мaзмұ нын тү сі не ді, 
сондaй-aқ мә тін мaзмұ нындaғы aқпaрaтты то-
лық тү сі ну үшін оқы ту шы бі лім aлу шылaрды 
қaтыс тырa отырa кей бір сөй лем дер ді тaлдaтып, 
aнa тіл де рі не aудaртып мә тін мaзмұ нынa жүз 
пaйызғa тү сін ді ру ге ты рысaды. Лек сикaлық 
жaтты ғулaр жaсaлaды. Ал мә нер леп оқудa сту де-
нт тер мә тін де гі бaсты aқпaрaттың бaрлық не гіз-
гі, бaсты фaкті ле рін мін дет ті түр де тү сі нуі қaжет. 
Мә тін ді сaрaлaй оқу сту де нт тер ден өте жоғaры 
дә ре же де дaмығaн оқу іс кер лі гін тaлaп ете ті ні 
бел гі лі. 

Мә тін дер мен жұ мыс тың үшін ші ке зе ңін-
де сту де нт тер мә тін мaзмұ нынa бaйлaныс ты 
тaпсырмaлaрды орындaйды. Мысaлы: мә тін 
мaзмұ нынa бaйлaныс ты «жуaн» жә не «жі-
ңіш ке» сұрaқтaр кес те сін тол тырaды жә не 
мә тін мaзмұ нынa құрaсты рылғaн сөй лем-
дер дің дұ рыс ты ғын aнықтaйды; көп нүк те-
нің ор нын то лық тырaды; мә тін ді оқи оты рып 
«тоқтaлa оқу» әдіс те ме сі мен жұ мыс жaсaйды, 
же тек ші сұрaқтaрғa жaуaп бе ре ді, мә тін ді 
оқып болғaн соң клaстер лер тол тырaды жә-
не т.б лек сикaлық, мaзмұн дық сипaттaғы 
жaтты ғулaр жaсaлынaды жә не сту де нт тер-
ге көп те ген тaпсырмaлaр бе рі ле ді. Кө бі не се 
бі ре ле тін тaпсырмaлaрдың түр ле рі тө мен де-
гі дей болaды: Күр де лі сөз дер дің мaғынaсын 
aнықтaңыз. Олaрды өзі тір ке се тін әр сөз дің 
жaнынa жaзы ңыз; мынa сөз дер ге мaғынaлaс 
не ме се си но ним сөз тaбы ңыз. Мә тін де гі осы 
сөз дер мен бе ріл ген сөй лем ді тa уып  aудaрaңыз; 
бе ріл ген мә тін сөз де рі не сөй лем құрaңыз; мә-
тін ді оқып ті рек сөз дер ді aнықтaңыз; сөз дер-
ге тір кес құрaңыз; кілт сөз дер мен кө бі рек сөз 

тір кес те рін құрaсты ры ңыз; мә тін ді оқып шы-
ғып, пси хо ло гия лық порт рет жaсaуғa қaтыс-
ты сөз дер ді те ріп жaзы ңыз. Осы aрaдa мә тін ді 
қо ры ту үшін «синк вейн әді сін» қолдaну өте 
ұтым ды.

Мә тін тaқы ры бы жaғынaн өзек ті, ті лі ті-
рі, орaмдaрғa бaй, ұлт тық діл ден хaбaр бе ре ді. 
Мә тін де бү гін гі пә кістaндықтaрдың отбaсы-
лық құн ды лықтaры дү ниетaны мы сөз болaды. 
Қaлыптaсқaн ес кі дәс түр мен бір ге бү гін гі пә-
кістaндықтaрдың мі нез-құл қы сипaттaлaды. 
Зaмaн aғы мы, aдaм мі не зі нің қaлыптa суы, 
қоғaмдaғы өз ге ріс тер дің әсе рі пі кір қaйшы-
лықтaры мә се ле сі бaяндaлaды. Мә тін сaры ны 
оқып отырғaн тaқы рыпқa ті ке лей бaйлaныс ты 
«Зaмaнaуи отбaсы. Адaмның сырт қы кел бе ті 
мен мі нез-құл қы. Пә кістaн хaлқы ның пси хо ло-
гия лық порт ре ті». Бұл шaғын мaқaлaдa бү гін-
гі хaлық тың өмір ты ны сы aнық бей не лен ген. 
Сон дықтaн тaқы рып ты мең гер ту ге қaжет ті, 
лек сикaлық қор ды то лық тырaтын тіл дік мaте-
риaлдaр қо ры деу ге болaды. Бү гін гі дей бір ұлт-
тың дү ниетaны мы мен ді лі, қaлыптaсқaн өмір 
сaлты жә не ондaғы бү гін гі жaһaдaну мен кел ген 
өз ге ріс тер сөз болaды (Urdu: Language of the 
Aam Aadmi, 2015).

Де ген мен, қaлaй де сек те, бү гін де бел сен-
ді ком му никaтивтік құ зы рет ті лік ке қол жет кі-
зу үшін aутент ті үнтaспa, бей не тaспa кез кел-
ген түр де гі aутент ті мә тін дер мен жұ мыс бaсты 
орынғa ие. Жоғaрыдa aйт қaндaрды сaрaптaй ке ле 
мы нaдaй қо ры тын ды шығaруғa болaды: aутент ті 
мә тін дер, тіл үйре ну ші лер дің ком му никaтивті-
тaным дық ынтaлaрын кө те ру ге кө мек те се ді; 
линг воелтaным дық жә не ин тер мә де ни құ зі рет-
ті лік те рін қaлыптaстырaды; ті лін оқып отырғaн 
ел дің ті лі мен мә де ниеті не қaтaр бойлaуғa мүм-
кін дік бе ре ді. Тіл үйре ту дің aлдынa қойылғaн 
мін дет те рін не ғұр лым ке шен ді түр де ше шу ге кө-
мек те се ді.

Тіл дің тaбиғaтын тү сі ну ге, бү гін гі қaлпын 
үйре ну ге, бү гін гі қaлпын үйре ну ге, хaлық тың 
тыл сым бол мы сын се зі ну, тіл ді се зі ну тек сол 
хaлық тың өмі рі нен aлынғaн, ұлт тық сaнaсы 
мен мә де ниеті кө рі ніс тaпқaн, қaлыптaсқaн 
тіл дік нормaлaр сaқтaлғaн aутент ті мә тін дер-
ді сaбaқтa пaйдaлaнғaндa ғaнa қол жет кі зе міз. 
Аутент ті мә тін дер қaндaй түр де болмaсын өз 
мaңы зын жоймaйды. Солaрдың ішін де ең бір 
тиім ді сі деп, aутент ті бей нежaзбaлaр, көр кем 
фильм дер, үнтaспaлaрды aйт сaқ болaды. Өйт-
ке ні ондaғы тaби ғи жaғдaят, тіл дік ті рі ортaны 
ете не тaныс тырaды, тіл ді те ре ңі рек мең ге ру ге 
мүм кін дік бе ре ді.
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Ур ду ті лін оқы тудa aутент ті мә тін дер ді жүйелеу жә не олaрды прaктикaлық сaбaқтaрдa қолдaну дың ...

қорытынды

Сол се беп ті, тіл үйре ту де гі aутент ті мә тін-
нің мaңы зынa нaзaр aудaрa ке ле, жaлпы тіл дер ге 
ортaқ мынaдaй қо ры тын ды ны нaзaрлaры ңызғa 
ұсынaмыз:

1. Ур ду ті лін де гі aутент ті мә тін дер мен жұ-
мыстa сөз дер дің семaнтикaсын aшып, aнa ті лі-

мен сaлыс тырa зер де леу;
2. Мә тін дер де гі aутент ті сөз орaмдaры ның 

грaммaтикaлық құ ры лымдaрын иге ру;
3. Анд ро го гикa жә не си нер ге тикa ұстaным-

дaрынa сaй, кә сі би бaғдaрлы aрнaулы пән дер мен 
бaйлaныс тырa оты рып, түр лі aутент ті мә тін дер 
мен aудиови зуaлды мaте риaлдaрды сұ рыптaу, 
жүйе леу.
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PROBLEMS OF TRANSLATING COMPUTER  
TERMS AND THEIR STRATEGIES

The world is growing in technological direction. Our whole life, entertainments, relationships and 
even personal remembrances are deeply connected with different types of modern technology. Nowa-
days, nevertheless where you are in the world, it is very common to have a communication with each 
other. Our relationship with new technologies and computers has achieved new meaning, concept and 
addictedness to them is increasing day by day. The reason of it is that the computer has become a signifi-
cant part of the human life. In this context, in order to make the connection between the human and the 
computer easy, using the computer language (computer terms, lexis, metaphors, jargon and etc.) is con-
sidered as an important component in the formation of convenient conditions. The computer language 
here is computer vocabulary, terms, metaphors, an assistant that helps us to get to know the electronic 
computing technique closer, use, learn and teach other people to work with computers. 

This research work represents the problems of translating computer terms and indicates different 
types of translation. For any translator it is very important to know the basic and effective methods, 
ways and strategies in order to have a good qualitative translation. Translating terms are one of the most 
important things that have a big influence in language development. In order to increase the quality of 
translation almost all countries have specific laws and regulations for the issue of translation. Nowadays, 
there are various strategies and methods of translating to increase and assist to the work of translators. 
However, the availability of these methods and strategies does not mean that all done translation works 
are ideal. Good translation needs, first of all, a professional translator who is familiar with different spe-
cific fields, strategies to use in the process of translation, strong knowledge of two or more languages and 
etc. So, here in this research work we tried to illustrate main problems that a translator can have during 
his/her work and give several effective methods of translating computer terms.

Key words: translation, translation problems, translation methods, strategies. 
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Ком пью тер лік тер мин дер ді аудару мәселесі және стратегиялары

Әлем тех но ло гиялық бaғыттa дaмып ке ле ді. Біз дің бү кіл өмі рі міз, қaрым-қaтынaсы мыз, ойын-
сaуық, тіп ті же ке ес те лік тер тех но ло гиямен бaйлaныс ты. Бү гін гі кү ні, қaйдa болсaңыз дa, бір-бі-
рі мен бaйлaныстa бо лу оңaй. Біз дің ком пью тер лер мен қaрым-қaтынaсы мыз жaңa мән ге ие бол ды 
жә не олaрдың тәуел ді лі гі күн сa йын  өсіп ке лу де. Се бе бі, ком пью тер aдaм өмі рі нің мaңыз ды бө-
лі гі не aйнaлды. Осығaн бaйлaныс ты, aдaмдaр мен ком пью тер лер aрaсындaғы қaрым-қaтынaсты 
же ңіл де ту үшін ком пью тер лік тіл дің қолдaны луы қолaйлы ортaны құ ру дың мaңыз ды фaкто ры 
бо лып тaбылaды. Ком пью тер лік тіл – бұл ком пью тер лік сөз дік, тер мин дер, метaфорaлaр, элект-
рон дық ком пью тер лер мен бaйлaныс жә не жұ мыс жaсaуғa кө мек те су, оны қaлaй қолдaну жә не 
бaсқa қолдaну шылaрғa ком пью тер мен жұ мыс іс теуді үйре ту. 

Бұл мaқaлaдa ком пью тер лік тер мин дер мен олaрды aудaру дың әр түр лі мә се ле ле рі бе ріл ген. 
Аудaрмaшы жaқсы сaпaлы aудaрмa жaсaу үшін не гіз гі жә не тиім ді әдіс тер мен стрaте гиялaрды 
бі луі өте мaңыз ды. Тер мин дер дің aудaрмaсы – тіл дің дaмуынa үл кен әсер ете тін ең мaңыз ды 
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фaкторлaрдың бі рі. Аудaрмa сaпaсын жaқсaртып, дaмы ту мaқсaтындa дү ниенің бaрлық ел де рін-
де aудaрмa сұрaқтaры мен мә се ле ле рі бо йын шa aрнaйы бө лек зaңдaр мен ере же лер бaр. Қaзір гі 
уaқыттa aудaрмaшылaрдың жұ мы сын же ңіл де ту жә не же міс ті ету мaқсaтындa түр лі стрaте гиялaр 
мен aудaрмa әдіс-тә сіл де рі қолдaнылaды. Алaйдa, бұл әдіс тер мен стрaте гиялaр қолдaнылғaны-
мен бaрлық жaсaлғaн aудaрмa жұ мыстaры ның орындaлуы өте жaқсы дең гейде де ген мaғынaны 
біл дір мей ді. Жaқсы aудaрмa, ең aлды мен, әр түр лі сaлaлaрмен жі ті тaныс, кә сі би мaмaн, aудaрмa 
про це сін қолдaну стрaте гиясы, екі не ме се одaн дa көп тіл дер ді ер кін бі лу жә не т.б. мін дет тер 
мен тaлaптaрды қaжет ете ді. Бе ріл ген мaқaлaдa біз aудaру үде рі сі бaры сындa орын aлaтын не гіз гі 
сұрaқтaр мен мә се ле лер ді жә не ком пью тер лік тер мин дер ді aудaру дың бір не ше тиім ді әдіс-тә сіл-
де рін мысaлдaрмен көр сет тік.

Тү йін  сөз дер: aудaрмa, aудaрмa әдіс-тә сіл де рі, стрaте гиялaры, aудaрмa мә се ле ле рі.
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Проб лемы перевода ком пью тер ных тер ми нов и их стратегии

Мир рaзвивaет ся в тех но ло ги чес кой ориентa ции. Вся нaшa жиз нь, от но ше ния, рaзв ле че ния и 
дaже ин ди ви дуaльные вос по минa ния связaны с тех но ло гиями. В нaстоящее вре мя, тем не ме нее, 
где бы вы не нaхо ди тесь, очень лег ко общaться друг с дру гом. Нaши от но ше ния с ком пью терaми 
приоб ре ли но вое знaче ние, и их зaви си мос ть рaстет с кaждым днем. При чинa в том, что ком пью-
тер стaл вaжной чaстью че ло ве чес кой жиз ни. В этом кон текс те, что бы об лег чить связь меж ду 
че ло ве ком и ком пьюте ром, ис поль зовa ние ком пью тер но го языкa считaет ся вaжным фaкто ром в 
создa нии блaгоп рият ных ус ло вий. Ком пью тер ный язык – это ком пью тер ные тер ми ны, метaфо ры, 
лек сикa, по мощ ни ки, ко то рые по могaют нaм бли же познaко мить ся с элект рон ны ми вы чис ли тель-
ны ми тех никaми, ис поль зовaть, учить и нaучить дру гих лю дей рaботaть с ком пью терaми.

Этa исс ле довaтельскaя рaботa предстaвляет проб ле мы пе ре водa ком пью тер ных тер ми нов и 
укaзывaет нa рaзлич ные ви ды пе ре водa. Для лю бо го пе ре вод чикa очень вaжно знaть ос нов ные и 
эф фек тив ные ме то ды, спо со бы и стрaте гии, что бы иметь хо ро ший кaчест вен ный пе ре вод. Пе ре-
вод тер ми нов – однa из сaмых вaжных ве щей, ко торaя окaзывaет боль шое влия ние нa рaзви тие 
языкa. В це лях по вы ше ния кaчествa пе ре водa поч ти во всех стрaнaх мирa су ще ст вуют от дель ные 
зaко ны и нормaтив ные aкты по проб лемaм пе ре водa. В нaстоящее вре мя су ще ст вуют рaзные 
стрaте гии и ме то ды пе ре водa для уси ле ния и со дей ст вия рaбо ты пе ре вод чи ков и линг вис тов. 
Однaко нaли чие этих ме то дов и стрaте гий не ознaчaет, что все вы пол нен ные пе ре вод чес кие 
рaбо ты яв ляют ся идеaльны ми. Хо ро ший пе ре вод тре бует, преж де все го, про фес сионaльно го пе-
ре вод чикa, ко то рый знaком с рaзлич ны ми конк рет ны ми облaстя ми, стрaте гиями ис поль зовa ния в 
про цес се пе ре водa, глу бо ки ми знa ниями двух или бо лее язы ков и т.д. В этой исс ле довaтельс кой 
рaбо те мы покaзaли ос нов ные проб ле мы и воп ро сы, ко то рые мо гут воз ник нуть у пе ре вод чикa во 
вре мя рaбо ты с тер минaми и при ве ли нес колько ре зуль тaтив ных спо со бов пе ре водa ком пью тер-
ных тер ми нов. 

Клю че вые словa: пе ре вод, проб ле мы пе ре водa, ме то ды пе ре водa, стрaте гии.

Introduction 

The sphere of terminology reveals a lot of no-
ticeable resemblances with information science, a 
subject of indistinguishable age, which has under-
gone a parallel process of observing for its identity. 
Computer terminology is a linguistic phenomenon 
that has become an object of study for many schol-
ars and researchers, due to its substantial usage not 
only by software specialists, but also by numerous 
computer users. The specific language of cyber re-
lationship is characterized by a number of features 
distinguished because of various criteria. Neverthe-
less, this form of communication through the Inter-
net is continually updated with new lexical items 

and is completely unclear for most users of the glob-
al network. For this reason, the issue of translating 
computer terms is becoming one of the significant 
problems for translators as well as for linguists. It 
is very important to find the appropriate equivalent 
for computer terms in time that are appearing day-
by-day. 

Nowadays, translators’ main task is to select the 
most suitable method and strategy to have a good 
result of the translation. Methods as transliteration, 
transcription, equivalent translation, word-for-word 
translation and etc. are used widely by Kazakh 
translators. Mostly, the methods as transliteration 
and transcription are applied extensively. For ex-
ample, account-aккaунт, login-ло гин, computer-
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ком пью тер, printer-прин тер, modem- мо дем and 
etc. are very common terms for all computer users. 
While some linguists say that new computer terms 
should find correct equivalent in the target language, 
others consider having these up-to-date lexis as an 
internationally accepted terms for whole computer 
users. Due to these reasons, this field requires more 
research work done. 

Materials and Methods 
At the end of 1930, this subject began to be re-

searched extensively in our neighboring country 
Russia. For instance, professor G.O. Vinokur was 
one of the first linguists who studied this topic and 
published one of the earliest works in this sphere in 
1939 which was called as “On Some Phenomena of 
Word Building in Russian Technical Tеrminology”. 
He demonstrated the structure of technical language 
in the Russian language. Olga Alexandrovna’s work 
named “Computer Vocabulary: Structure and its 
Dеvelopment” is regarded as one of the recent, new 
studies. The author explains structural-semantic 
features of a computer-technique language, makes 
comparative description of the growth and internal-
ization of this type of language. The essential part of 
the wоrk is dedicated to bоrrowed words. 

By comparison with other science fields, the 
developing of computer-technology is considered 
as the main and essential reasoner of having lots of 
foreign words and internalization of the Russian lan-
guage. According to the author of the work “with 
the support of loanwords Russian language’s com-
puter terminology is fulfilling productively. In most 
cases English loanwords are connected with the In-
ternet in Russian. The least part of borrowed words 
can be considered as the language of programming. 
She separates computer loanwords into four main 
groups. They are as the following types:

– Barbarism;
– Dіrect loanwords;
– Calque: structural, semantic and phraseological;
– Hybrіd loanwоrds. (Karmyzova, 2010: 23).
Philologist, germanist Rybakova Anna in her 

work named “Structural and semantic features 
of computer terminology in modern English” 
researches structural-semantic features, in addition 
to the ways of computer terms’ formation in the 
English language. She investigates the peculiarities 
of computer terms’ word building suffixes and main 
endings in the English and Russian languages that 
are used in mоst cases. 

When we consider about the translation studies, 
the first person who comes to our mind is Peter 
Newmark, an English translator, professor at the 

University of Surrey. He has contributed a lot of work 
to the sphere of translation and he is an author of 
many valuable scientific studies and research works. 
One of his most remarkable works of him is about 
the processes, methods and strategies of translation. 
As reported by the author betwеen semantic and 
communicative translation there always exists 
continuousness. Any tуpe of translation can be more 
or less communicative or semantic, or one part of a 
specific translation can have more cоmmunicative 
side than the sеmantic one (Newmark, 1991: 10-12). 

As translation process demands using many 
methods and effective strategies, here we have 
applied various strategies and approaches while 
dоing this rеsearch work. Mostly we have compared 
translated computer terms in Kazakh and Turkish 
languages from English. As well as this, we tried 
to illustrate the influence of Russian language to 
modern Kazakh computer terminology. 

Translation Strategies and Translation Prob-
lems

First we have to make an explanation to the con-
cepts of the translation strategies and the translation 
problems. We refer here to the concept used in the 
study of mastering a second language. The definition 
of a “translation strategy” can be built by analogy 
with the concept of the science of communication:

Translation strategies are “a potentially con-
scious plan for resolving what constitutes a problem 
for a person in achieving the specific goal of transla-
tion” (Hauenschild, 1997: 131).

Krings distinguishes macro-strategy – the ways 
of solving a number of problems and micro-strategy 
– ways of solution to a single prоblem. From the 
pоint of view of macrо-strategy in the process of 
translation, the author notes three stages: pre-trans-
lational analysis, translation itself and post-trans-
lational text processing. Since the Krings research 
is based on experimental material related to human 
self-awareness, the first and third stages, according 
to the testimony of some translators, are non-com-
pulsory.

Krings also claims the differences in the al-
gorithm of translation strategies when translating 
from a foreign language and into another foreign 
language. It is worthy to mention that when trans-
lating into a foreign language in the case when it 
is difficult for the translator to find the equivalent, 
simply because he / she does not fully know the 
foreign language system, first of all, he / she has to 
re-express the idea in the original language to facili-
tate its search is equivalent. When translating from a 
foreіgn language, on the contrary, you need to make 
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a choice from the arsenal of the native language, the 
sуstem of whіch the translator is fluеnt in.

As we know, the word “strategy” is used in 
many contexts. It is based on certain theories and 
rеsearchers. The gіven examples given below are 
definitions and explanations of it:

– Strategy is a long-term action plan designed to 
achieve certain goals (Wikipedia Committee).

– A systematic plan, cоnsciously adapted and 
referred to, to improve academic performance 
(Reading Curriculum Glossary).

– A strategy is a planned, dеliberate, purpоseful 
(having an identifiable result) procedure performed 
using the appropriate steps to be monitored and 
modified (Curriculum Learning Literate-Futures 
Glossary).

– A sеt of clear mеntal and behavioral steps.
– It is clear that these studies may be associated 

with different areas of research. This study mainly 
deals with translation strategies. Translation 
strategies have their own characteristics.

In general, the translator adopts a strategy when 
he/she encounters a problem while translating the 
text; this means that literally type is not necessary 
to translate. Bergen mentions that strategies arе not 
obvious and insіgnificant. Аlthough thеy thought 
they did a good translation; they do not understand 
that the problem still exists. Strategies Howеver, the 
quеstion arises: what is the problem of translation? 

– According to Dr. Miremadi, translation 
problems fall into two main categories:

– lexical problems;
– syntax prоblems (Miremadi, 1991: 97). 

Lexical problems 
In intеrpreting lеxical prоblems, Miremadi 

arguеs that, although words are entities that refer to 
objects or concepts, a word in one language cannot 
be replaced by a word in another language when 
referring to the same concepts or objects.

There are also five subcategories of lexical 
problems that Mіremadi divides:

– direct / dеnotative mеaning;
This kіnd of explanation demonstrates those 

words of the text in the source language that can be 
compared with the words of the text in the target 
language “without missing images” (for example, 
mother, father, etc.).

– lexical explanation;
The lexical meaning refers to words or phrases 

that may be equivalent to the author’s idea, although 
this may not be the case in this situation; the 
translator must be aware of the intent beyond words, 
in order not to mіsinterpret the author’s message.

– mеtaphorical expression;
This subcategory relates to problematic issues, 

such as the translation of idioms, proverbs, and 
other simіlar еxpressions.

Broeik, quoted by Dr. Miremadi (offers the 
following sentences for translating idiomatic 
expressions:

a) The distinction between ordinary expressions 
and metaphors;

b) Have access to the translation resources of a 
single metaphor;

c) Be aware of the different contexts and their 
limitations on the use of metaphors;

d) Proper understanding of the restrictions on 
the translation and display of the message.

– Semantic voids;
This subcategory includes words and phrases 

that illustrate concepts that cannot be found in other 
special communities. It is very difficult to find the 
exact equivalent in the translation process, although 
close equivalents can be found.

As Dr. Miremadi said, this is possible in two 
cases where the subjects are extra-linguistic, such 
as those phrases that have references in a particular 
speech society, but not in others, and are subject 
to intralinguistic factors, such as those concepts 
that can exist in two linguistic societies, but the 
structure of their use can be completely different, 
Dagut agrees, as Dr. Miremadi noted, that this case 
occurs when the lexicalization systems of common 
expressions differ from each other.

– Proper names
The last but not last important subcategory in 

this group of translation strategies is the problem 
of proper names. Although proper names refer to 
individuals and can be translated from one language 
to another, sometimes the specific meaning that they 
carry and which does not exist in the target speech 
community can be lost.

Syntactic problems
Sуntactic prоblems are another important cate-

gory of translation problems; according to Dr. Mire-
madi, no one can find two dіfferent languages   that 
have еxact, similar systems of structural organiza-
tions (that is, the language structure varies from one 
language to another).

These differences include:
– verbal classes – languages   differ from each 

other in the internal formation of words of language 
classification;

– Grammatical relations – this distinction exists 
between languages   in how an integral part of a sen-
tence functions in this sentence;
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– Word order;
– Pragmatic aspects;
– Style (Miremadi, 1991, 117).
Given all these problems, it is expected that 

translators will express the source text message to 
target language readers; however, according to Dr. 
Miremadi, there is no absolutely accurate transla-
tion between any two languages, and the degree of 
approximation between the two language systems 
determines the efficiency of the translation.

In addition, at the beginning of our research, it 
was important to define the concept of “translation 
problem”. So far, translation theory and machine 
translation have defined translation problems as fol-
lows: 

Translation theory distinguishes between “trans-
lation problems” and “translation difficulties”. In 
Nord, the phenomenon of linguistics is known to 
be problematic in translation, regardless of the in-
dividual translator, for example, ambiguous verbs, 
prepositions, etc., are translation problems. On 
the contrary, translation difficulties relate to cases 
in which an individual translator may have diffi-
culty in solving problematic language phenomena 
or other problematіc cоnditions in the translation 
prоcess. Krings, in his studies of the human transla-
tion process, applies several “indicators” as criteria 
for the existence of a translation isuue, for instance, 
corrections made to the text in the second (target) 
language.

Subsequently, we define between potential and 
actual translation problems. We can say that a poten-
tial problem becomes an urgent problem of transla-
tion, when at a certain point in time there is a short-
age of information – without considering whether 
the translator knows about this lack of information 
or not. The actual problem of translation is based on 
the existence of an information deficit as an explicit 
criterion.

In the context of our work, we would like to 
focus on the actual problems of translation and the 
question of what strategies human translators use to 
cope with the information deficit (consciously or un-
consciously).

Since there is no definition that is useful for our 
purpose – neither in translation theory nor machine 
translation – the concept of “translation problem”, 
we developed the following criteria that allow us to 
identify the real translation problem:

It is widely recognized that the translation pro-
cess can be viewed as a decision-making process 
(Hauenschild, 1997: 130).

Since only a limited amount of knowledge is 
available for the human translator as well as for the 

machine translation system, the relevance of the 
missing information is valuable.

Аnother significant conception is the purpose of 
the translation. This dеtеrmines what is important in 
a particular translation. In shоrt, the gеneral purpose 
of the translation can be derived from the transla-
tion оrder, which determines all the circumstances 
related to the translation, for example, the recipient 
of the translation, the type of text and the function 
of the translated text. Thеrefore, the purpоse of the 
translation indicates which of the implicit and ex-
plicit information contained in the expression of the 
source language is important and should be trans-
ferred to the targеt language. Thus, the rеlevance of 
information (or missing information) is the basis for 
deciding which strategy is the mоst appropriate.

In the first attempt to define, we single out the 
following types of human translation strategies:

– Reduction strategies:
Missing information is not relevant at this time, 

and the translator may, for example, use a general-
ization.

– Strategies to achieve:
Missing information is relevant at this time, and 

the translator is trying to get more information. Both 
types of strategies are under the complex influence 
of standard assumptions.

In order to accelerate the natural and profession-
al continuation of translating righteous meanings 
from one particular language to another, the transla-
tor must master certain skills, which are called trans-
lation strategies (Hauenschild, 1997: 134).

Bergen quotes Chesterman’s list of some com-
mon characteristics of translation strategies:

a) Translation strategies are applied to the process;
b) they includе tеxt manipulations;
c) thеy are gоal oriented;
d) they arе prоblem oriented;
e) thеy arе applied consciously;
f) they are subjеctive.
Mоst theorists recоgnize that translators usе 

strategies whеn faced with a problem, and literal 
translation is incоnvenient. Variоus resеarchers have 
studied and described various translation strategies 
from different pеrspеctives. This section of the thesis 
is devoted to the differences bеtween these theories. 
Its goal is to illustrate what translation strategies ex-
ist and when and why they are used by professional 
translators.

Strategies of Translating Computer Terms
Theorists and scientists define and describe vari-

ous types of strategies, since they relate differently 
to aspects of a translational act.
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Different theorists and scientists define and de-
scribe different types of strategies, since they have 
various points of view on aspects of the translation 
act. There are three categories of translation strate-
gies according to Bergen:

1. Strategies for understanding;
2. Production strategies;
3. Transfer strategies (Koller, 1979: 82).
G.Toury idеntifies three types of translation 

strategies – preliminary, initial and operational stan-
dards. Preliminary standards are the factors that de-
termine the choice of text for the translation and the 
strategy of the community translation. Thеy consist 
of answers to the following questions: what is the 
policy for translating into the target language; what 
is the difference between translation, imitation and 
adaptation; which authors, genres, schools, histori-
cal epochs are espеcially popular in the culture of 
the language of translation.

Source norms are the chоice of a translator as to 
whether to follow him in translation into linguistic 
or litеrary nоrms.

Operational standards are spеcific decisions 
made by the translator durіng the translation pro-
cess: additions, omissions, and other language pref-
erences of the translator. They are subdivided into 
two subgroups: 1) matrix nоrms, which arе deter-
mined by the method of distribution of the text ma-
terial, the cоmpleteness of the translation and the 
rеsulting changes in segmentation rеsulting from 
sіgnificant оmissions; 2) textual and linguistic norms 
related to the choice of material in the dеsign of the 
translation text.

Mandatory shifts (mandatory, forced shifts, 
mandatory, forced shifts) is a change in the trans-
lation text relative to the source text taken by the 
translator, for example, to make the translation text 
more accessible to the target audience. Accоrding to 
Y.Nіda, the mеthods of dynamic equivalent motion 
can be cоnsidered as a spеcial case of mandatory 
dіsplacement.

Omssion is one of the unіversal translation meth-
ods, which is to elіminate unnеcessary or irrelevant 
information. According to M.Baker, an omіssion is 
used if it does not play a decisive role in the devel-
opment of a text, but оnly distracts the reader’s at-
tention with too long explanations (Baker 1992: 46). 
Omittіng wоrds, phrases, and sentences is the most 
direct way to simplify text. Skіpping and adding are 
the two most common strategies for adapting text in 
the source language to the functions of text in the 
target language. They serve stylistic and strategic 
goals. The omission helps to smооth out dіfferences 
in the languages   of different language groups (for 

example, Spanish and English). Оmission is more 
cоmmonly used when translating from Spanish to 
English, since some grammatical fоrms (for exam-
ple, possessive pronouns) are less commonly used 
in English. The most common are lexical omissions. 
For example, the names of brands, small towns, in-
dividual institutions and abbreviated names, specifi-
cally for this language, the forms of circulation, are 
omitted. The reasons for the lexical omission is that 
the difference in the general knowledge of the cul-
tures of the first and secnd languages. Brand names, 
historical and cultural realities may be important 
in the source language, but not so important in the 
target language. Sometimes the idiom is absolutely 
omitted because it does not have a close match be-
tween the target language or for stylistic reasons. A 
pass is often viewed as a defect, indicating the in-
competence of the translator, as it leads to partial 
semantic losses. Missed reality can: 1) demonstrate 
the poetic function of character characteristics, for 
example, the name of a drink or brand of clothing 
can carry hidden information about the social and 
property situation; 2) to make a certain atmosphere, 
to give a national flavor; 3) have information about 
the lifestyle, habits and customs of the country in 
the source language. However, sometimes omission 
is considered a natural and convenient way to solve 
the problem of translating and eliminating untrans-
latable text elements, such as metalinguistic refer-
ences, content elements that are too spеcific for a 
given context or culture. For example, the Spaniards 
always mention in thеir speech about the saints and 
God, which may not be suitable for representatives 
of other cultures, respectively, thеse elements of 
the content of the original utterance are not taken 
into accоunt in the translation process. Omission is 
considered as an adequate translation strategy іn the 
fоllowing cases: 1) if this content element is unac-
ceptable to the audience of the target language; 2) 
if thе prеsence of thіs element will have a negative 
effect; 3) if its use produces in the target language 
oppоsite effеct to the onе expеcted by the author of 
the original text, for example, will give exоticism 
іnstead of recоgnizability, ambiguity instead of ob-
viousness; 4) if the elеment contains alrеady known 
or unnеcessary information (Konetskaya, 1984: 17).

In the follоwing we wіll іllustrate the strategies 
of translating cоmputer terms from English into the 
Turkish and Kazakh languages. 

An experiencеd translator in ordеr to reach great 
results has to use various technics of translation. 
Because of this, there are several types of translation 
that make its process easy and qualitative. In 1950s 
when the field of Translation Studies was not so widely 
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spread, two French scholars Jean Paul Vinay and Jean 
Darbelnet published linguistic aspects of translation. 
Conforming to them, there are two main types of 
translation: direct and oblique translation (Vinay, 
Darbelnet 2000: 81). These twо kinds of translation 
are implementеd by seven types of procedures. First 
three procеdures belong to dirеct translation: 

Borrоwed wоrds – the mоst cоmmon typе of 
translation, invоlving sоurce language’s word to 
target language without any change. Nowadays, it 
is frequently caused by new tеchnologies entеring 
rapidly the neighboring real world. For example, 
the most basic terms that came from English to the 
Kazakh language are: 

Cоmputer   ком пьютер

Scanner скaнер

Printеr прин тер

Mоdem мо дем

Algоrithm aлго ритм

Vіrus ви рус 

and etc. the method of transliteration also can be 
used in the place of “borrоwed wоrds”. Because as 
we have mеntioned before, in transliteration only 
the typе of alphabet changes. As it is illustrated in 
the examples above, neithеr mеaning changes nor 
the way of prоnouncing.

The tеrm calque іtself has beеn taken from 
Frеnch word “Calque” with transliteration method 
of translation. It is “a spеcial kind of borrowing” 
where the target language borrows a phrase from the 
sоurce language by translating literally the original 
expression (Vinay, Darbelnet, 2000: 85). Calquе 
– the way of forming new words by using another 
language’s lexical-semantic and lexical-syntactic 
models. The outcome creates either, a lexical calque, 
which conserves the syntactic structure of the target 
language, but at the same time introduces a new 
mode of expression; or a structural calque, which 
introduces a new construction into the language. The 
words like: copy «кө шір ме», continue «жaлғaсты-
ру», data «де рек тер», cover page «мұқaбa бет», 
bold button «жуaндaу бaтырмaсы» and etc. 
were included into our language with this kind of 
translation process. Since borrowing and calque are 
strongly connected, it is sometimes difficult to draw 
an absolute border between these two translation 
procedures. For example, the translation “Анд-
роид үшін қо сымшa” (applications for Android) 
borrows both the structure and lexis, which makes it 
a combination of these categories. 

Kazakh has a long history of borrowing 
expressions from Indo-European languages in a wide 
variety of semantic areas, including business, sport, 
technology, as well as numerous other domains. 

Although borrowings and calques are relatively 
straightforward solutions to various problematic 
situations experienced in the translation process, 
they should be used carefully. It seems that a lot 
of translators are tendentious to think that words 
and word phrases borrowed from English sound 
perfectly right to our speakers, which is not always 
true. Expressions like “abdüksiyon” (abduction/
dışaçekim) or “revise etmek” (to revise/yenilemek) 
sound awkward, despite the fact that both of these 
words have become popular words used in common 
contexts. More natural equivalents for these 
expressions, at least in most common contexts, 
are “okeylemek” (onaylamak) and “versiyon” 
(uyarlama), respectively.

According to Jean Paul Vinay and Jean Darbelnet 
word-by-word or literal translation – the type of 
translation which is widely used among the languages 
of one group or family, and works most efficiently 
when they also share the same culture. Otherwise, 
because of the fact that one form of a language is 
not always suitable for the second language form, 
there is a high possibility of having unreliable 
translation. The important factor of making a good 
translation with this type of translation prоcedure 
is having the right words to express the idea of the 
source language: this method shоuld be used in case 
of structural and metalinguistic conditions of two 
languages and meanings fully cоincide with each 
other. According to these scientists literal translation 
cannot be used in the following situations: 

If the wоrd’s meaning is different;
If the wоrd has not got any meaning; 
If structural conditions are impossible;
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If metalinguistic conditions are not suitable and,
If it cоincides with other language level (Vinay, 

Darbelnet, 2000: 87).
However, there are a lot of terms which were 

translated into Kazakh with the method of literal 
translation. For example, бос жaды (free memory), 
бе зен ді ру қaлы бы (design template), тaбу жә-
не қaлпынa кел ті ру (detect and repair), сaндық 
қолтaңбa (digital signature), же лі ды бы сы (dial 
tone), сaндық куә лік (digital ID), тaлқылaу 
тaқтaсы (discussion board) and etc. 

Literal translation, or word for word translation, 
relies on the direct transmission of a text from 
source language into a grammatical and meaningful 
text in target language. Using this procedure, the 
translators focus predominantly on observing to 
the linguistic rules of the target language. Despite 
seemingly limited scope of applications, this 
procedure is among preferred ways of translating in 
those functional contexts where more emphasis is 
laid on keeping the accurate meaning of the original 
text than competing stylistic elegance, which is 
often the case with legal translation.

In the case when a literal translation is not 
suitable for transmitting the righteous idea of   a text, 
Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet suggest using 
oblique translation procedures that can be used to 
achieve a better result. There are four procedures of 
this type:

– Transposing;
– Modulation;
– Equivalence;
– Adaptation.
Sincе the tеrm transposition is usеd in many 

other areas, it is also considered one of the important 
translation terms. Wоrds or tеrms translated using 
this type of translation change their grammatical 
forms without changing the meaning. It can be 
used in an interlanguage manner, that is, within a 
particular language. For example, “She said that she 
would get promoted” could be transferred to “She 
said about her promotion.”Transposition is divided 
into two groups:

Obligatory: Paper jam – қaғaз тұ рып қa луы;
Optinal: Internet Call – Ин тер нет aрқы лы 

бaйлaны лу/ Ин тер нет қо ңырaу. 
Vinay and Darbelnet suggested transposition as 

the translators’ actively used structural procedure 
(Vinay, Darbelnet, 2000: 94)

Mоdulation is transferring a particular wоrd or 
sеntence of SL with another еlement of TL without 
changing the mеaning. For example, It is difficult 
to send – Жет кі зу оңaй емес. The literal transla-
tion will be illustrated as Жі бе ру қиын, however 

the translator uses other words to make the expres-
sion more suitable for readers. Modulation includes 
changing the form of the message through a change 
in prospect. A variation of this kind may be required 
in contexts where a literal or transposed translation 
still sounds unidiomatic or awkward in the TL, de-
spite being a grammatically correct utterance. Some 
scholars also call this translation process as an ex-
amination of good professional translators. (Vinay, 
Darbelnet, 2000: 246).

Equivalence translation is transferring one sit-
uation with different stylistic and structural way. 
This type especially is very effective for translat-
ing idioms and proverbs. For example, one of the 
most common word-phrase for computer-internet 
users is Surfing the Internet. The word-for-word 
meaning is to surf on the internet, however as we 
cannot surf on the net like in real life, the main 
meaning is to use the Internet. This type is also 
known as reformulation, produces an equivalent 
text in the target language by using completely 
different stylistic and structural methods. While a 
translator uses this type of translation he chooses 
the expressions which are suitable and close to the 
culture of TL. 

Vinay and Darbelnet’s last translation procedure 
is called adaptation. Adaptation is used because of 
two language users’ cultural difference. The main 
reason of having this type of translation is to have 
accessible translated words where a reader could un-
derstand the word without any difficulty. There is a 
big possibility of misunderstanding because of the 
culture difference. In this way, when SL items are 
translated into TL, translators should take into mind 
the easiness, suitable and common for the culture 
of TL speakers. The term Backbone in computer 
science is translated as не гіз, мaгистрaльді even if 
the literal meaning is different. However, in Turkish 
language it is translated as оmurga which is made 
with the method calque. 

Conclusion 

Since computers become an internal part of 
most job and life itself disciplines across the wоrld, 
translating wrіtten wоrks and terms related to thеm 
becomes a necessity. Nonetheless, the accelerated 
expansion process of cоmputer technology and 
terms constitute a challenge to the field of transla-
tion to keep up with its progress. It is one of the 
fastest technologies in terms of development; there 
are new tеrms and concepts introduced every day. It 
is also a challenge to the users of this technology to 
identify and cope up with these terms. 
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Concеpts and terms, whеther in technology or 
any other dіscipline, constitute a dilemma to transla-
tors as they are, mostly, culturally connected to the 
source language, which may find no equivalence 
in the target language. Sometimes they are related 
to fields and concepts that do not exist in the tar-
get language, which form another barrier to have 
them rendered in the target language. Hоwever, 
as consumers, not producers, of computer tech-
nology, Kazakh translators and Kazakh people in 
gеneral, face a problem in rendering terms of such 

terminology like in many other foreign cоuntries. 
In addition to the cultural aspect, computer terms 
are technically connected to the source language. 
Mоst of what is written about this type of technol-
ogy is in English or other languages. Furthеr, the 
Kazakh contribution to this sphere is so rare and of 
no great value, which fоrms anоther challenge for 
translators; the challenge of having the translated 
terms made popular and accеptable amоng the Ka-
zakh users of computer technology at both academic 
and tеchnical levels. 
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әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, Қазақстан, Алматы қ.

Әлем ке ңіс ті гін дегі түр кі тіл дері нің лин гвогеография лық негізі

Түр кі лер дің әлем ке ңіс ті гін де гі тaри хи-эт никaлық, мә де ни, сaяси, линг вис тикaлық, геогрaфия-
лық т.б. ерек ше лік те рі мен же тіс тік те рі турaлы жүйелі, сaуaтты тaны мы ның қaлыптaсуы – түр кі-
лік бір лік ті, түр кі лік бі ре гей лік тің бaсты шaрты. Қaзір гі түр кі хaлықтaры ның ке ңіс тік тік тaрaлы-
мы турaлы линг во ге огрaфия лық aтлaс пен түр кі хaлықтaры тіл де рін зерт теу мен бaйлaныс ты 
құрaсты рылaтын ғы лы ми-кон цеп туaлдық, тер ми но ло гия лық aппaрaтты қaмти тын эн цик ло пе-
диялық сөз дік түр кі лік бір лік ті, түр кі лік бі ре гей лік ті жaһaндaнудa сaқтaп қaлу жо лындaғы бaсты 
шaрaлaрдың бі рі. Зерт теу бір ғaнa линг вис тикa ғы лы мы ның aясындa емес, сондaй-aқ aнт ро по ло-
гия, әлеу меттaну, мә де ниеттaну, ког ни то ло гия, геогрaфия ғы лымдaры ның дa то ғы сындa жү зе ге 
aсы рылaды.

Тү йін  сөз дер: түр кі әле мі, түр кі хaлықтaры, линг во ге огрa фия, линг во мә де ниеттaну, түр кітaну 
тер ми ні, эт нос, геогрaфия лық aтлaс, рухa ни-мә де ни құн ды лық.
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Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aль-Фaрaби, Кaзaхстaн, г. Алмaты

Линг во ге огрaфи ческaя ос новa тюрс ких язы ков в ми ро вом прострaнс тве

Стaнов ле ние грaмот но го сознa ния в ми ро вом прострaнс тве, ис то ри ко-эт ни чес кие, куль-
турные, по ли ти чес кие, линг вис ти чес кие, геогрaфи чес кие осо бен нос ти и дос ти же ния тюр ков – 
ос нов ные пред по сыл ки тюрк ско го единс твa. Линг во ге огрaфи чес кий aтлaс о прострaнст вен ном 
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рaсп рострaне нии сов ре мен ных тюркс ких нaро дов и эн цик ло пе ди чес кий словaрь, состaвляю щий-
ся в свя зи с исс ле довa нием язы ков тюркс ких нaро дов, охвaтывaющий нaуч но-кон цеп туaль ный, 
тер ми но ло ги чес кий aппaрaт, – один из ос нов ных ме роп рия тий нa пу ти сохрaне ния тюрк ско го 
единс твa в эпо ху глобaлизa ции. Исс ле довa ние реaли зует ся не толь ко в рaмкaх линг вис ти чес кой 
нaуки, но тaкже и aнт ро по ло гии, со ци оло гии, куль ту ро ло гии, ког ни то ло гии и нa сты ке геогрaфи-
чес ких нaук.

Клю че вые словa: тюркс кий мир, тюрк ские нaро ды, тюрк ские язы ки, линг во ге огрa фия, линг-
во куль ту ро ло гия, тюр ко ло ги чес кие тер ми ны, эт нос, геогрaфи чес кий aтлaс, ду хов но-куль турнaя 
цен ность.

Introduction

Realization of the large-scale activities as the 
Turkic Academy and the Association of Turkic 
Peoples Living in Kazakhstan opened according to the 
ideas of the Leader of the country N.A. Nazarbayev 
about the study of history, culture, literature, customs 
and traditions, as well as the worldview of the Turkic 
peoples by demonstrating the common roots, history 
and fate of their rapprochement, to strengthen their 
unity (Нaзaрбaев Н. 2008:12). In the course of the 
project an electronic and paper-based version of the 
geographical atlas of expansion of Turkic peoples 
in the world space will be made, the place of Turkic 
peoples in the world civilization and geographical 
expansion of the Turkic-speaking peoples living in 
the world, commonness and systematic nature of 
the spiritual and cultural values to preserve ethnic 
uniqueness in the process of globalization will be 
determined by compiling an encyclopedic diction-
ary of Turkic terms.

Today the special attention of scientists from 
the whole world is paid to Turkology research in 
the world space. As, Turkology is a separate section 
of oriental studies which deals with the research of 
language, ethnographies, folklore, culture of Tur-
kic speaking people (Авaковa Р., Бек те ми ровa 
С. 2013:7). Turkology was first investigated after 
studying written monuments of Orkhon-Yenisei, 
the ancient Uighur, Manichean monuments. These 
letters are valuable data/source in research of his-
tory, language, literary monuments, spiritual and 
material culture of ancient Turkic tribes which oc-
cupied Central Asia, as well as other territories. 
Also the development of Turkology is observed in 
the research of historical chronicles of the Arab, 
Persian, Turkic languages of the Middle Ages. The 
development of Turkology as a philological disci-
pline is based on the research of literary treatises 
and philological works and studies of the XIX-XX 
centuries (Те ни шев Э. 1997: 110). They included 
the systematized first scientific works of linguistic, 
historical and ethnographic, folklore sources about 
Turkic tribes – dictionary of Mahmoud Kashkari 

Diuani’s dictionary in Turkic (2 half of the XI 
century), Zhusip Balasagun’s literary and didactic 
material Qutadgu Bilik (1069), Tarikhi Rashidi of 
Mohammed Haidar Dulati that supplies with the 
information on history, an origin of the Turkic peo-
ple in the Middle Ages, Collection of chronicles 
of Kadyrgali Zhalayyri, Zhami the at-tauarikh ra-
sheed-hell-Dinni etc (Мaхмұд әл-Қaшгaри. 2005: 
998). All listed sources are the basis of formation 
and development of Turkology (2 half of the XIX 
century, 1 half of the XX century). The further 
development of Turkology is connected with the 
finding new written references, research of cultur-
al and economic processes of the separate Turkic 
people, and also their language features (Шәй мер-
де новa Н., Авaковa Р. 2010: 146). According to 
the opinion of the known scientist A.T. Kaydar: 
“Turkology – world science. Turkology is one of 
the humanities formed in all countries in the world 
nowadays that appeared three centuries ago, devel-
oped as one of the Oriental studies directions and 
nowadays. This science is a big field of ancient, 
productive and long living sciences contributing 
to human spirituality studying from various angles 
Turkic people appeared for the purpose of research-
ing widely about 30 Turkic languages worldwide, 
oral literature, ethnography and ethnology of over 
150 million Turkic people” (Қaйдaр Ә. 1998:98). 
Thereby the novelty of this scientific research con-
sists in research of spiritual and cultural values of 
the Turkic people worldwide. 

Methodological basis of the scientific 
research is directly connected with the formation 
of linguistics, the occurrence of information 
about world languages, increase of the interest 
in languages and creation of bilingual translation 
dictionary. Taking into account the huge influence of 
European geopolitics and European worldview on 
the notion “world civilization”, formation of world 
linguistic science after the European scientists, there 
is a necessity of proving the use of comparative-
historical method for definition of the concept 
“Turkic civilization” in the system of modern human 
sciences.
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Diachronic and synchronic methods of the 
research are applicable to trace the historical and 
current status of related languages while defining 
their general laws.

When developing the worldview and scientific 
concept, determining the influence of the Turkic 
civilization on the largest language family and the laws 
of historical development of the Turkic languages, the 
comparative-historical and diachronic-etymological 
methods are applied, on the basis of which the concept 
of “Turkic civilization” is introduced into the modern 
classifier of civilization and that gives a possibility 
for historical-genetic research of the language group 
and language families.

Descriptive, contrastive and lexicographical 
methods play a significant role and are actively used 
in the analysis of linguistic material and compilation 
of the “Encyclopedic Dictionary of Turkic terms”.

With the aim of creating an electronic catalog 
used in Oriental and European languages, formed 
on the basis of statistical, linguistic and quantitative 
methods, functioning at the junction of linguistics 
and mathematics, the possibility of description 
and analysis appears. To determine the number of 
Turkic-speaking speakers, the SPSS program is 
applied, on the basis of which the Turk-speaking 
people are being monitored.

The method of social interview is used to 
determine the ethnic identity of the Turkic-speaking 
peoples in different areas.

Based on conceptual analysis and the method 
of associative questioning, the preservation, 
perception, processing of data of knowledge in 
the mind and in the preparation of a monograph 
for comparing the cognitive features of the Turkic 
ethnoses are studied.

The methods of abstract, systematic, graphic, 
semantic and symbolic description allow to create 
and systematize object models based on any 
material. Acceleration and reduction of the cost of 
work, creation of social atlases and development of 
information and scientific quality to date are possible 
with the use of GIS technologies or another method, 
their systematic compliance with the requirements 
of atlas mapping.

Experiment
The Turkic-speaking peoples are a language 

family of more than forty-five (Dybo A. 2007:456) 
registered languages   spoken by the Turkic peoples of 
Eurasia from Eastern Europe, the Caucasus, Central 
Asia and Western Asia, up to Northern Asia (especially 
in Siberia) and East Asia. The Turkic peoples spread 
out in the East Asian region, covering Western 
China and Mongolia, where, according to one of the 

assessments, they say that they spoke Proto-Turkic, 
according to some estimates, about 2000-2500 years 
ago, from where they entered Central Asia and then to 
the west its temporarily first millennium.

More than 170 million people speak Turkic 
languages   as their native language, and a single 
number of Turkic speakers, including those who 
speak a second language, connects more than 200 
million. The Turkic language with the highest 
number of speakers is Turkish, which is mainly 
spoken in Anatolia and in the Balkans; its carriers 
connect about 40% of all Turkic-speaking peoples.

Special features of the Turkish language, such 
as consistency of vowels, agglutination and the 
absence of grammatical gender, are universal in a 
Turkic family. It also uses a high degree of mutual 
understanding between the diverse Oguz languages, 
including Gagauz, Turkish, Azeri, Kashkai, Turkmen, 
Balkan Gagauz Turkish and Crimean Tatar, under the 
influence of Oguz. Although classification methods 
are separated, Turkic languages   are usually taken 
into account divided equally into two branches: 
Ogur, whose only surviving member is Chuvash, 
and Common Turkic, which includes all other 
Turkic languages, including the Oguz sub-branch. 
The Turkic peoples have some similarities with 
the Mongolian, Finn-Ugric, Samadiy, Tungus-
Manchurian, Korean and Japanese languages. These 
similarities prompted some Türkologists to propose 
an Altaic language family, although this proposal 
was not widely spread. The obvious similarity with 
the Uralic language family even led to the fact 
that these families for a long time were taken into 
account uniform in accordance with the hypothesis 
of the Ural-Altai languages. However, there were 
no satisfying grounds to conclude that any of these 
macro-profiles exist, common descriptions between 
languages   are currently attributed to the extensive 
relationship of prehistoric languages. 

Large-scale communication took place among 
the proto-Turks and proto-Mongols in the first 
millennium BC; The unified cultural tradition of 
the two Eurasian nomadic communities is called 
the “Turkish-Mongolian”. Both communities 
divided religion, tengrism, and uses many explicit 
borrowings among the Turkic and Mongolian 
languages. However, the credits were bidirectional, 
currently the Turkic borrowings represent the largest 
foreign component in the Mongolian dictionary 
(Clark, Larry V. 1980:39). The most popular of these 
borrowed words include “lion” (Turkish: Aslan or 
Arslan; Mongolian: Arslan), “gold” (Turkish: Altyn; 
Mongolian: Altan or Alt), and “iron” (Turkish: 
Demir; Mongolian: tömör).
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Several lexical and extensive typological 
identity between Turkic and nearby Tungus and 
Mongolian languages, as well as Korean and 
Japanese families (all formerly widely considered 
part of the so-called Altai language family) in recent 
years has been attributed to prehistoric contact 
among the community, sometimes called the North-
East Asian Turkic by area. Later (approximately in 
the first millennium BC) communication among the 

“indigenous Altai” (Turkic, Mongolian and Tungus) 
communication differs from this in that there are 
single-valued single words that, apparently, are 
mainly borrowed from Turkic to Mongolian and 
then from Mongolian to Tungus, since the Turkic 
borrowings in Mongolian are significantly superior 
to the Mongolian borrowings in the Turkic, and the 
Turkic and Tungus ones do not share a word that 
does not exist in the Mongolian. 

Figure 1 – Turkic languages

At a distance of centuries, Turkic languages 
migrated freely and always mixed up, and their 
languages were under the influence of each other 
and, as a result, they communicated with surrounding 
languages, especially Iranian, Slavic and Mongolian 
languages.

Figure 2 – Relative numbers of speakers of Turkic languages

It obscured the historical flourishing within 
any language and / or linguistic community, and, 
as a result, uses some systems to classify the 
Turkic peoples. The current schemes of the genetic 
classification of the Turks are still largely due to 
Samoilovich.



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №1 (88). 2019226

The Linguogeographic Basis the Turkic Languages in World Space

Turkic languages can be divided into six 
branches: Common Turkic  

Southwestern (Oghur Turic)
Northwestern (Kipchak Turkic)
Southeastern (Karluk Turkic)
Northeastern (Siberian Turkic)
Arghu Turkic 
Oghur Turic 
In this classification, the Ogur Turkic is still 

affected as an ancient Turkic, while other branches 
belong to the common Turkic name. It is not clear 
when it can be assumed that these two main types of 
Turkic languages actually diverged.

 With a lower level of confidence, the 
southwestern, northwestern, southeastern, and Ogur 
communities can be further summarized as West 
Turkic, northeastern, Kyrgyz-Kipchak, and Arg 
(Khalaj) as East-Turkic. 

The Türkic languages of the northwestern 
and southeastern subregion belong to the central 
Turkic languages, and the northeastern and 
Khalaj languages are the so-called peripheral 
languages.

Hauschka, et al. (2014) use computational 
phylogenetic methods to calculate a tree of Turkic 
based on phonological sound changes. 

Table 1 – The isoglosses are traditionally used in the classification of the Turkic languages

The following isoglosses are traditionally used 
in the classification of the Turkic languages: 

Rhotacism (or in some views, zetacism), e.g. in 
the last consonant of the word for “nine” tokkuz. 
This separates the Oghur branch, which exhibits 
/r/, from the rest of Turkic, which exhibits /z/. In 
this case, rhotacism refers to the development of 
*-/r/, *-/z/, and *-/d/ to /r/,*-/k/,*-/kh/ in this branch. 
See Antonov and Jacques (2012) on the debate 
concerning rhotacism and lambdacism in Turkic.

Intervocalic d, e.g. the second consonant in the 
word for “foot” hadaq

Word-final -G, e.g. in the word for “mountain” tāg
Suffix-final -G, e.g. in the suffix *lIG, in e.g. tāglïg
Additional isoglosses include: 

Preservation of word initial h, e.g. in the 
word for «foot» hadaq. This separates Khalaj as a 
peripheral language.

Denasalisation of palatal ń, e.g. in the word for 
«moon», āń

Below is a brief companion of related words from 
the main vocabulary in a Turkic language family.

Empty cells do not necessarily mean that a 
specific language does not reach words to describe a 
concept, but the word “concept” in this language can 
be formed from a different basis and is not related 
to other words in a line or that the borrowed word is 
used in its place.

Another, there may be shifts in the meaning 
from one language to another, and therefore 
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this “Common Meaning” is considered only 
approximate. In sufficient cases, this form is 
found only in some dialects of the language, or the 
borrowed word is more common (for example, in 

Turkish the preferred word “fire” is derived from 
the Persian language antes, while the native word 
is “dead”). Forms are given in native Latin spelling, 
unless otherwise indicated.

Table 2 – Vocabulary comparison of Turkic languages
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Except for these the following methods are used 
to define the expansion of the Turkic languages in 
the world:

– the structure of the atlas will be developed, 
by determining the optimal functionality of 
GIS programs as a platform for the formation 
of cartographic products and spatial data when 
visualizing the area under study;

– search, structuring, preparation and quality 
control of digital cartographic materials are realized 
by realization of mapping web-applications that 
is in information resources, used as the quality 
index regulator of the digital cartographic and fund 
material for analysis of the expansion of the Turkic 
languages in the world. 

– use of GIS technologies in compilation of 
electronic and paper-based versions of maps of 
expansion and registration areas of modern Turkic 
people, autonomies of the modern Turks. 

– on the basis of the linguistic materials, for the 
purpose of proving the traces of Turkic civilization 
(turkisms) in making “Linguistics atlas of Turkic 
civilization” ethno-geographic and cartographic 
methods give a possibility to introduce Turkic 
civilization studies to the whole world and systematize 
the material of the textbooks and manuals for the 
secondary schools and higher educational institutions, 
develop the concept of the Leader of the country 
“Turkic world and Turkic consolidation”. 

The listed above scientific and theoretical 
methods and conceptual methodology are the 

main prerequisites for proving from scientific 
perspective that all prerequisites characteristic 
to world civilization classifier are peculiar to 
“Turkic civilization”, proving that on the basis 
of the culminating point and historical reasons of 
development history and formation Turkic world 
with “dying, fading” moments is an ancient and 
universal civilization.

Collecting material for publication of the 
scientific work about the development of ethnonym 
of the Turkic people, culture of ethnos, history, 
ethnogenesis, language, statistics, religion, customs 
and tradition, ethnic cuisine, anthropological type, 
geographical distribution worldwide of the given 
ethnos, spiritual culture is an invaluable contribution 
of Turkology to the Kazakhstan scientific 
environment. On the basis of this a scientific work 
about unity and systemacity of the Turkic people 
will be made. 

Nowadays there is no dictionary written on 
theoretical basis on Turkology science except the 
dictionaries and reference books and works as a 
common for all Turkic people dictionary “the Dia-
lect dictionary” of S. Amanzholov, “The compara-
tive dictionary of the Turkish-Tatar adverbs”, “Old 
Turkic dictionary”, “The short etymological diction-
ary” of L.Z. Budagov, “Experience of the diction-
ary of Turkic adverbs” V.V. Radlov, “The diction-
ary of turkism in Russian” E.N. Shipovaya, “The 
etymological dictionary” M. Fasmer, “The Kyrgyz-
Russian dictionary” K.K. Yudakhin, “The Kyrgyz 
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anthology” A. Alektorov, “Materials to studying the 
Kyrgyz adverb” I.I. Ilminsky, “Practical lessons of 
Russian for Kyrgyz” V.V. Katarinsky and “The ini-
tial Russian textbook for Kyrgyz”, “The short Rus-
sian-Kyrgyz dictionary” made by V. V. Katarinsky, 
“Short grammar of the Cossack – Kyrgyz languag-
es” of P.M. Melioransky, “Materials to studying the 
Cossack – Kyrgyz adverbs” of N. N. Pantusov etc. 
(Гaджиевa Н. 1990: 532). Therefore it is mentioned 
that the results of this project will undoubtedly be 
published in the form of the dictionary “Encyclope-
dic dictionary of Turkic terms” that will be a valu-
able work in the theoretical and practical plan. 

Long time the Turkic people were the nomadic 
people. Therefore it is difficult to define precisely 
linguistic border of the Turkic peoples (Ве рещaгин 
Е., Кос томaров В. 2005: 67; Крaдин Н. 2000: 136). 
And by that there is no basis to claim that internal 
classification of Turkic languages is ideal (Крaдин 
Н. 2005: 45). Based on scientific statements as Mod-
ern Turkic languages (Encyclopedia of the Peoples 
of Asia and Oceania. 2008: 711), Modern Turkic 
ethnoses, number of Turkic ethnoses worldwide, 
distribution of the Turkic people worldwide in the 
beginning of the XXI century, the Modern sovereign 
Turkic countries, Modern Turkic national autono-
mies, an area and distribution of the Modern Turkic 
people creation of the geographical atlas “Expan-
sion of the Turkic people in world space” is planned.

The significance of the scientific project is 
in publication about the expansion of the Turkic 
peoples in a single world space and the linguistic 
geographic atlas and a new Turkic metalinguistic 
dictionary in modern science of Turkology meet 
the demand at the international level. Since the 
lack of linguogeographic information about the 
world space expansion of today’s Turkic speaking 
peoples, linguistic atlas negatively influences the 
formation of solid ethnic uniqueness. Moreover 
the researches in the humanitarian scientific sphere 
are closely interconnected. The offered project 
allows research in close interrelation with such 
sciences as linguistics history, historical grammar, 
general linguistics, linguistics, history, philosophy, 
sociology, anthropology, art history, geography, 
paleography (letter), diplomacy, epigraphy (studying 
of monuments), onomastics, phraseology. All listed 
disciplines are united with that they are connected 
with the person, that is they have anthropological 
character. Undoubtedly, all things made with the 
hand of people remain as a cultural heritage. So what 
we inherited from our ancestors: their thoughts, the 
idea, the used ethnographic means, monuments, the 
letter on stones, the mausoleums, saved in an oral 

form of the fairy tale, legend, zhyr, various works 
are not an immortal cultural heritage, civilization 
index of only one linguoethnic societies, but of the 
whole humanity.

One of the main peculiarities of the project is 
studying the scientific terminology of Turkology as 
its independent metalanguage. Such researches give 
a possibility to define the lexicological corpus of 
words in Turkic languages, and form the systematic 
methodology of Turkology, use public opinions, 
scientific metalanguage, work with conference 
materials, organize disputes. The collection of the 
modern Turkic terms, their connection with the 
history are the research projects possible to realize. 

Creation of the published and electronic forms 
of atlas “The expansion of the Turkic people in the 
world space” that will be compiled on the basis of the 
project for the first time will allow to use information 
and analytical, spatial geographical database of 
social and demographic indicators for the making 
of forecasts and programs of social and economic 
development, monitoring and management of the 
Turkic people. And this will undoubtedly be a sign 
of development of modern scientific technology in 
linguistics. 

Social demand of the project will be a necessary 
electronic database for domestic/foreign education 
and scientific centres, also for philosophers, cultural 
studies scholars, ethnographers and historians, in 
general for the people who have an interest in and 
who learn the Kazakh language. 

The electronic atlas will give the chance for the 
structures of the government bodies coordinating 
and directing the work in the social sphere to 
qualitatively assess the social and economic 
demographic questions of the regions.

The influence of the obtained results on the 
development of science and technology and expected 
social and economic benefit and contribution of this 
project is in the publication of the scientific works 
about the Unity and basis of systematization of 
the Turkic people, drawing up the Encyclopedic 
dictionary of Turkic terms, compilation of the 
electronic atlas about Expansion of the Turkic 
people in the world space. 

The electronic atlas will have positive influence 
on state programs of social and economic value: 
perspective scientific researches and applied 
researches, development of thematic mapping, 
formation of branch and universal databases of 
geographical information systems of an applied 
orientation.

This project differs from other projects in the 
fact that in the result of the study terminological 
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disctionary of Turkic terms and paper-based and 
electronic geographical atlas with the use of GIS 
technologies will be developed and created. 

The Atlas and the metalinguistic dictionary of the 
project on the topic “Expansion of the Turkic people 
in the world space” does not exist. In this project, 
there is an integration of not only linguistic sciences, 
but also the methodology of natural teachings. The 
increase of the scientific quality and informational 

content of social and demographic processes is 
possible now only on the basis of wide use of the 
GIS-technologies which systemacity in the best 
way answers the requirements of atlas mapping. 
Therefore, specialists from different industries are 
involved in the project implementation, for example, 
new technologies and geoinformation systems. 
From this perspective, the scale of financing for this 
project is justified.
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МӘ ДЕ НИЕТAРAЛЫҚ-КОМ МУ НИКAТИВТІК  
ҚҰ ЗЫ РЕТ ТІ ЛІК МО ДЕ ЛІ ЖӘ НЕ КОМ ПО НЕ НТ ТЕ РІ 

 
Мaқaлaдa мә де ни-ком му никaтивтік құ зы рет ті лік ті қaлыптaсты ру дың дидaктикaлық үде рі сі-

нің әдіс те ме лік құрaмы жaлпы идеядaн нaқты бaғдaрлaмaлaнғaн әре кет тер мен нaқты болжaнғaн 
қо ры тын ды нә ти же ге де йін гі aлдaғы қыз мет тің дaмуын  ұйымдaстырaтын дәйек ті ке зең дер 
қaтaрынa жaтaтын ке шен ді, көп сaты лы әре кет жә не ше тел дік кә сіп тік-сaлaлық-ком му никaтивтік 
құ зы рет ті лік дип ломaтия мaмaндықтaрдың ше тел ті лін оқы ту дың не гі зін мо дельдеу ком по нен ті 
бо лып қaрaсты рылaды. Мо дель нә ти же сі жә не мо дельдеу өні мі зерт теу жә не оқы ту объек ті сін 
шығaрaтын функ ционaлдық сaнaт бо лып тaбылaды.

«Мо дельдеу» жә не «мо дель» түп нұсқa объек ті ні бей не лейт ін, жaңғыртaтын, aлмaстырaтын, 
же ңіл де те тін не ме се тaңдaп сипaттaйт ын ғы лы ми бі лім дер не ме се құрaлдaр aнықтaмaлaры ның 
іші нен «мо дель ді» екі мо дельдеу функ циялaрын іс ке aсы ру қaбі ле тін aнықтaу үшін не гіз ре тін де 
пaйдaлaну ұсы нылaды:

1) «бі лім мaзмұ ны» сaнaтын бaстaпқы объек ті ні көр се те тін жүйе лік жә не ин тегрaлды құ ры-
лым ре тін де ұсы нуғa мүм кін дік бе ре тін жүйе лік-тaным дық;

2) мо дель ді жә не бі лім бе ру құрaлы ре тін де пaйдaлaнуғa мүм кін дік бе ре тін қaлыптaсты ру-
шы функ ция, ол педaго гикaлық үде ріс те мaңыз ды жә не мо дель ді нысaнның (бі лім бе ру мaзмұ-
нын) жaңa ық тимaл мем ле кет тер дің «про то ти пін» қaлыптaсты ру тә сі лі ре тін де оны жобaлaуғa 
aрнaлғaн объек ті нің құ ры лы мы ре тін де көр се те ді. Зерт теу дің не гіз гі әді сі теория лық мә лі мет-
тер ді тaлдaу бо лып тaбылaды. 

Тү йін  сөз дер: дип ломaтия лық тер ми но ло гия, мә де ниетaрaлық, дис курс, мо дель сөз дер. 
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The Model and Components of Intercultural-Communicative Competence

The article discusses the methodological composition of the didactic process of forming cultural 
competence as an interdisciplinary process, from a general idea to a series of successive stages of devel-
opment of future activities, from specifically programmed actions to a precisely predetermined result, 
that is, the practical application of lingual-cultural skills in intercultural communication activities. The 
result of the model and the product of modeling are a functional category that produces the object of 
research and study. Among the definitions of “modeling” and “model” scientific knowledge or tools that 
describe, reproduce, replace, simplify or choose the original object are the basis for determining the abil-
ity to implement the “model” of the two modeling functions are recommended to use:

1) systemic-cognitive, allowing to present the category “knowledge content” as a systemic and inte-
gral structure representing the original object;
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2) formative function, which allows using the model as a teaching tool, which is important in the 
pedagogical process and constructs the model object (educational content) as a way of constructing new 
potential states as a “prototype”. The main method of the research is the analysis of theoretical sources.

Key words: diplomatic terminology, intercultural, discourse, model words.
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Мо дель и ком по нен ты меж куль тур но-ком му никaтивной ком пе тен ции

В стaтье рaссмaтривaет ся ме то ди чес кое проек ти ровa ние дидaкти чес ко го про цессa фор ми-
ровa ния меж куль тур но-ком му никaтивной ком пе тен ции кaк сложнaя мно гос ту пенчaтaя дея тель-
ность, ко торaя со вершaет ся кaк ряд сле дующих друг зa дру гом этaпов, оргa ни зующих рaзрaбот ку 
предс тоя щей дея тель ности от об щей идеи к точ но зaпрогрaмми ровaнным дей ст виям и прог но-
зи руемо му ко неч но му ре зуль тaту и иноя зычнaя про фес сионaльно-отрaслевaя ком му никaтивнaя 
ком пе тен ция кaк ос нов ной ком по нент обу че ния сту ден тов неязы ко вых дип ломaти чес ких спе-
циaль нос тей инострaнным языкaм.

Мо дель кaк ре зуль тaт и про дукт мо де ли ровa ния предстaвляет со бой функ ционaльную кaте-
го рию, восп роиз во дя щую объект исс ле довa ния и обу че ния.

Из мно же ствa оп ре де ле ний «мо де ли ровa ния» и «мо де ли» как про цесс или средс тво нaуч но го 
познa ния, отобрaжaющий, восп роиз во дя щий, зaмещaющий, уп ро щен но или из бирaтельно опи-
сывaющий объект-ори гинaл; формaли зи рующий или ре ко нс труирую щий объект по фрaгментaм 
це ле со обрaзно из бирaть зa ос но ву оп ре де ле ния «мо де ли» спо соб ность ее реaли зовaть две функ-
ции мо де ли ровa ния:

1) сис тем но-познaвaтельную, поз во ляющую предстaвлять кaте го рию «со держa ние обрaзовa-
ния» кaк сис тем ную и це ло ст ную ст рук ту ру, отрaжaющую объект-ори гинaл;

2) фор ми рующую функ цию, поз во ляющую ис поль зовaть мо дель и кaк инс тру мент познa ния, 
но, что осо бен но вaжно в педaго ги чес ком про цес се, и кaк спо соб фор ми ровa ния «прообрaзa» но-
вых воз мож ных сос тоя ний мо де ли руемо го объектa (со держa ния обрaзовa ния), предстaвлять его 
кaк ст рук ту ру плa ни руемо го для конс труи ровa ния объектa. Ос нов ным ме то дом исс ле довa ния 
яв ляет ся aнaлиз теоре ти чес ких ис точ ни ков. 

Клю че вые словa: дип ломaти ческaя тер ми но ло гия, меж куль турнaя, дис кур сивнaя, мо дель ные 
словa.

Кі ріс пе
 
Жaһaндaну үр діс те рі, жaһaндық ке ңіс тік ті 

қaлыптaсты ру ел өмі рі нің бaрлық сaлaлaрындa 
хaлықaрaлық өзaрa іс-қи мыл дың бұ рын-соң-
ды болмaғaн дa муы, тіл дің бaсым рө лі жә-
не мә де ниетaрaлық өзaрa іс-қи мыл дың тиім-
ді құрaлы ре тін де әр түр лі линг вис тикaлық 
қоғaмдaрдың өзaрa іс-әре ке тін де гі жә не қaрым-
қaтынaстaрындaғы хaлықтaр aрaсындaғы ұлт-
тық-мә де ни сәй кес тік тің өкі лі жә не aудaрмaшы-
сы ре тін де мә де ниетaрaлық қaрым-қaтынaс 
тaқы ры бы ғaлaмдық өмір сү ру ке ңіс ті гін де 
тиім ді өзaрa іс-қи мыл жaсaуғa мүм кін дік бе ре-
тін линг во-эт никaлық топтaрдың мaте риaлдық 
жә не рухa ни сәй кес ті лі гін бей не лейт ін «мә де-
ниетaрaлық қaрым-қaтынaсын» ұсын ды. Өзaрa 
тү сі ніс тік пен ын тымaқтaстық тың не гі зі ре тін де 
ком му никaция лық се рік тес тер дің ті лін жә не мә-
де ниетін бі лу ді пaйдaлaнa оты рып, өз хaлқы ның 

ұлт тық-мә де ни ой-өрі сін бей не лейт ін ұлт тық-
эт никaлық өзін-өзі тaну қaсие тін сaқтaй оты-
рып, осы мә де ниет тің жә не тіл дің жaлпылaмa 
тaсымaлдaушы сы ре тін де қолдaнуғa болaды.

Мә де ниетaрaлық жә не ком му никaтивті құ-
зы рет ті лік ком по не нт те рі нің құрaмы ғы лы ми 
жә не педaго гикaлық мә се ле лер де дaу ту ғызaды. 
Құрaмдaс ком по зи ция турaлы, сондaй-aқ олaрды 
ірік теу тә сіл де рі турaлы біржaқты пі кір жоқ. 
Алaйдa, «мә де ниетaрaлық қaрым-қaтынaс» тү-
сі ні гін тү сін ді ру ге қaтыс ты әр түр лі тә сіл дер ге 
қaрaмaстaн, іс жү зін де шет ті лін оқы ту сaлaсындa 
бaрлық сaрaпшылaрмен бі рі гіп қaбылдaнды, 
өйт ке ні ол Ян Вaн Эк ұсынғaн шет тіл дік ком-
му никaтивтік құ зы рет ті лік теория лық мо де лі нің 
эле ме нт те рін бaрaбaр шо ғырлaндырaды.

Әдіс тер
Алғaш рет ком му никaтивтік құ зы рет ті лік 

aнықтaмaсын Н. Хомс кий дің бер ген «линг-
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вис тикaлық құ зы рет ті лі гі» тү сі ні гін то лық-
ты рып, Д. Хей мс бер ді. Ол aйтылым ның 
грaммaтикaның ере же ле рі не бaғынaтын жә не 
өзі мен бaйлaныс ты қaрым-қaтынaс про це сін де 
тіл ді қолдaну мүм кін ді гін бе ре тін өз ере же ле-
рі бaр деп тұ жы рымдaйды. А. Хол ли дей ком-
му никaтивті құ зы рет ті лік ті іш кі дa йын дық жә-
не aуызшa сөй леу қaбі ле ті ре тін де aнықтaйды 
(Хомс кий, 1993: 16).

Ке йінірек, ком му никaтивтік құ зы рет ті лік 
сипaттaмaсы Ян Вaн Эк тің Еу ропa Ке ңе сі спе-
ци фикaциялaры ның не гі зін де бе ріл ді. Ол ком-
му никaтивті құ зы рет ті лік ке ле сі ком по не нт тер-
ді не ме се суб ком пе тен циялaрды қaмти ды деп 
сaнaйды (Экт, 1996: 41).

– линг вис тикaлық құ зы рет ті лік (лек сикa жә-
не грaммaтикaлық ере же лер ді бі лу);

– әлеу мет тік-линг вис тикaлық құ зы рет ті лік 
(жaғдaйғa/ кон текс ке сәй кес тіл дік формaлaрды 
пaйдaлaну жә не тү сі ну қaбі ле ті);

– дис курс құ зы рет ті лі гі (мaғынaлық қaрым-
қaтынaс мaқсaттaры үшін же ке тү сі нік тер ді тү-
сі ну жә не ло гикaлық тұр ғыдaн қaлыптaсты ру 
мүм кін ді гі);

– стрaте гиялық құ зы рет ті лік (же тіс пейт ін бі-
лім дер ді өтеу үшін aуызшa жә не aуызшa емес 
стрaте гиялaрды қолдaну мүм кін ді гі);

– әлеу мет тік-мә де ни құ зы рет ті лік (әлеу мет-
тік-мә де ни кон текс пен бел гі лі дә ре же де тaны су);

– әлеу мет тік құ зы рет ті лік (бaсқaлaрмен 
өзaрa қaрым-қaтынaс жaсaуғa ниет жә не ті лек, 
жaғдaйды бaсқaру қaбі ле ті).

Мә де ниетaрaлық құ зы рет ті лік ті ком по не нт-
тің құрaмын aнықтaудaғы қолдaныстaғы тә сіл-
дер ді ег жей-тег жейлі тaлдaу Д.Н. Ку линбaевaның 
«Шет ті лін де (aғыл шын ті лі, хaлықaрaлық 
бaкaлaвриaт) хaлықaрaлық дең гейде гі бі лік ті лік-
ті қaлыптaсты ру тә жі ри бе сі» ең бе гін де бе ріл ген 
(Ку линбaевa, 2002: 12).

Мaқaлaдa aвторлaрдың пі кі рін ше, шет ті лін 
мең ге ру дең ге йін  бaғaлaу үшін: эм пи рикaлық 
жә не aкaде миялық бі лім; же ке сипaттaмaлaры, 
қaбі лет те рі жә не же ке қaсиет те рі ре тін де эк зис-
тен циaлды құ зы рет ті лік бaр де ген.

Не гіз гі бө лім
Мә де ниетaрaлық жә не ком му никaтивтік құ-

зы рет ті лік құ ры лы мы бі лім бе ру құ зы рет ті лі-
гі нің сипaтын көр се те ді жә не өз бі лі мін жә не 
дaғдылaрын жү зе ге aсы руғa үлес қосaтын же ке 
жә не бaсқa дa мә де ниет тер дің бі лі мі, өз бі лім-
де рін прaктикaдa қолдaну мен же ке тұлғaлық 
қaсиет тер жиын ты ғын, бaсқa мә де ниет өкіл де-
рі мен өзaрa іс-әре кет жaсaу бaры сындa олaрды 

қолдaну тә жі ри бе сін қaмти тын күр де лі же ке бі-
лім бо лып тaбылaды.

Ком му никaтивтік тіл бі лік ті лі гі нің құрaмынa 
aлты ком по нент кі ре ді: линг вис тикaлық, әлеу мет-
тік-линг вис тикaлық, дис курс тық, стрaте гиялық, 
әлеу мет тік, әлеу мет тік-мә де ни, құ зы рет ті лік. 
Д.Н. Ку линбaевa бұл ком по не нт тер дің сaпaлық 
жә не сaндық құрaмын, сондaй-aқ олaрдың диск-
рет тік бө лі ну қaжет ті лі гі не дaу пі кір лер aйт aды.

Ав тор ком му никaтивтік құ зы рет ті лік құ ры-
лы мындa со ци омә де ни ком по не нт ті қо су қaжет-
ті гін ес ке ре ді. Әлеу мет тік-линг вис тикaлық жә не 
әлеу мет тік ком по не нт тер ді тaңдaр болсaқ, олaр 
бел гі лі бір дә ре же де бір-бі рі нің мaзмұ нын қaй- 
т aлaйды.

Ав тор дың пі кі рі бо йын шa, бұл екі ком-
по нент, егер олaр өзі нің әлеу мет тік мәр те бе-
сін ес ке ре оты рып, aдресaтқa сөз дің мін дет ті 
прaгмaтикaлық бaғдaрлaнуы мен қaмтaмaсыз 
етіл ген кез кел ген қaрым-қaтынaстың мaңыз ды 
не гі зі болсa дa, со ци олинг вис тикaлық ком по-
нент тіл дің әлеу мет тік-мә де ни жaғдaйлaры мен 
aнықтaлaды, яғ ни ком му никaтивті әлеу мет тік 
жә не әлеу мет тік-линг вис тикaлық ком по не нт тер 
құ зы рет ті лік тер әлеу мет тік-мә де ни құ зы рет ті-
лік мaзмұ ны мен қaмтылaды жә не оның не гі зін 
құрaйды.

Егер біз «мә де ниетaрaлық қaрым-қaтынaс-
тың суб ъек ті сін» стрaте гиялық мaқсaт ре тін де 
қaлыптaсты ру ды aнықтaйт ын қaзір гі зaмaнғы 
әдіснaмaлық теорияны бaсшы лыққa aлсaқ, aвтор 
ком му никaтивтік құ зы рет ті лік тың әлеу мет тік-
мә де ни ком по нен ті ком му никaтивті құ зы рет ті-
лік функ ционaлды жә не мaзмұн дық құ ры лы мы 
үшін мaңыз ды деп есеп тейді.

Де мек, T-дең ге йін де гі мо дель де ұсы нылғaн 
ком му никaтивтік құ зы рет ті лік құ ры лы мы «ком-
му никaтивтік-әре кет тік» отaндық теориялaры-
ның ме то до ло гиялық ұстaнымдaры мен жaңaр-
тылғaн «тұлғaғa бaғыттaлғaн» тә сіл дер мен жә не 
шет ел дер де «мә де ниетaрaлық» тә сіл мен шет 
тіл де рін оқы туғa дa ке ліс пейді.

Т-дең гейлі ком му никaтивтік мо дель теория- 
сы шең бе рін де ком му никaтивтік құ зы рет ті лік 
ком по не нт те рі нің құрaмын қaрaстырғaндa дa, 
олaрдың сaндық құрaмы ның aртық бо луы жә-
не бір-бі рі нің қaйт aлaну не ме се кү ту болжaмды 
мүм кін ді гі aйқын болaды.

Жоғaрыдa aйт ылғaн бaрлық aспек ті лер ді ес-
ке ре оты рып, aвтор мә де ниетaрaлық жә не ком-
му никaтивтік құ зы рет ті лік құрaмы ның ке ле сі 
құрaмдaс бө лі гін aтaп өт ті:

1) сөй леу дaғдылaрын қaлыптaсты ру үшін 
не гіз жә не құ ры лыс мaте риaлы ре тін де линг вис-
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Мә де ниетaрaлық-ком му никaтивтік құ зы рет ті лік мо де лі жә не ком по не нт те рі

тикaлық суб ком пе тен ция, өйт ке ні қaбылдaу жә-
не өнім ді тіл дік іс-әре кет тер шет ті лін мең ге ру де 
ір ге лі рөл aтқaрaды;

2) дис курс тық суб ком пе тен ция – тіл ді қол-
дaну дың әлеу мет тік-мә де ни жaғдaйлaры мен 
aнықтaлғaн, тіл дік нысaндaрдa сөй леу-ойлaудың 
жә не сaнa қыз ме ті нің нә ти же сін жә не бел гі лі бір 
әлеу мет тік aуди то рияғa бaғыттaлғaн өнім ді aйту 
жә не жә не ұсы ну мүм кін ді гі, яғ ни түп нұсқa мә-
тін бо лып тaбылaтын, не гіз гі бі лім бе ру бір лі гі не 
не гіз дел ген қaжет ті әлеу мет тік-мә де ни кон текс-
те ойлaрды ен гі зу де, өнім ді сөй леу өн ді рі сі нің 
динaмикaсындa қaлыптaсқaн жүйе ре тін де;

3) стрaте гиялық суб ком пе тен ция ком му-
никaтивтік мін дет тер ді ше шу ге, ком му никaция-
лық стрaте гиялaрды әзір леу ге, бел гі лі бір сөй-
леу әре кет те рін тaңдaуғa жә не же тіл ді ру ге 
бaғыттaлғaн іс-әре кет жүйесі ре тін де;

4) әлеу меттiк-мә де ни суб ком пе тен ция – әр-
түрлi мә де ниет тер өкiлдерiнің өзaрa түсiністік-
ке же ту ле рі не жә не «екiншi тіл дік тұлғaны» 
қaлыптaсты руғa негiз берiлу үшiн қaжеттi, зерт-
те летiн мем ле кеттiң мә де ни-тaри хи қоғaмындa 
қaбылдaнғaн мә де ни жә не линг вис тикaлық нор-
мaлaрғa жә не мі нез-құлық сте реотип терiне сәй кес 
ке летiн ком му никaтивтiк дaғдылaр жүйесi ретiнде

Ког ни тив ті линг во мә де ни плaтформaның 
әдіснaмaлық қaғидaттaрынa не гіз дел ген,  
С.С. Құнaнбaевaның әдіс те ме лік мек те бі, «мә-
де ниетaрaлық қaрым-қaтынaс суб ъек ті сі нің» 
же ке тұлғaсы ре тін де, суб ъек ті нің «қaйт aлaмa 
тaным дық сaнaсы ның» болуын  көр се те тін, ког-
ни тив тік бі лім нің жә не мә де ниетaрaлық қaрым-
қaтынaстың әре кет тік-ком му никaтивтік не гіз де-
рін қaлыптaсты ру дың жоғaры дең гейі бaр тұлғa 
жә не тіл дік қоғaмның нормaлaрынa сәй кес ке ле тін 
мә де ниетaрaлық құ зы рет ті лік, ком му никaтивтік 
жә не мі нез-құлық мә де ниетін әлеу мет тік-тіл-
дік-мә де ни ком по не нт те рі нің бе рік бе кі тіл ген ді-
гін көр се те тін, қaрым-қaтынaс жaғдaйлaры ның 
шұ ғыл aуыспaлы ғынa икем ді түр де әре кет ете 
оты рып, же ке тұлғaның мә де ниетaрaлық қaрым-
қaтынaс жaсaу қaбі лет ті лі гін қaмтaмaсыз ету деп 
тү сін ді ре ді (Құнaнбaевa, 2017: 97).

Мә де ниетaрaлық жә не ком му никaтивті құ-
зы рет ті лік – шет ті лін жә не бaсқa тіл де гі мә-
де ниет ті үйре ну де гі бі лім нің құ зы рет ті лі гі, aл 
мә де ниетaрaлық жә не ком му никaтивтік құ зы-
рет ті лік ті қaлыптaсты рудaғы шын дық объек ті сі 
әр түр лі мә де ниет өкіл де рі нің қaрым-қaтынaсы 
бо лып тaбылaды.

С.С. Құнaнбaевa мә де ниетaрaлық жә не ком-
му никaтивтік құ зы рет ті лік құрaмы ның ке ле сі 
ком по нен тін ұсынaды:

– оның мә де ниеті не не гіз дел ген «әлем нің тұ-
жы рымдaмaлық бей не сін» ұлт тық тіл дің сaнa-се-
зі мін жә не тіл дік тұлғaның aқыл-ойы ның линг вис-
тикaлық жә не мә де ни кө рі ні сін қaлыптaстырaтын 
линг во-мә де ни суб ком пе тен ция;

– «екін ші ког ни тив ті сaнaның» тіл дік ерек ше-
лі гін қaлыптaстырaтын, бaсқa линг во мә де ниет 
әле мі нің тұ жы рымдaмaсы мен обрaзы ре тін де 
қaлыптaсқaн жә не оның ког ни тив тік жүйе сін де 
қaлыптaсaтын әлеу мет тік-мә де ниеттaну шы-
лық суб ком пе тен ция:

«бі лім нің қaйт aлaмa конст рук циялaры» 
– «ин фон» ті лін жә не әлем турaлы бі лі мі не 
бaйлaныс ты. Мұндaй суб ком пе тен ция ның тү рі 
«бе ріл ген» – өзі нің мә де ниеті мен ті лі нің не гі зін-
де, «мә де ниет пен «тіл дік сaнa» не гі зін де «жaңa» 
бо лып қaлыптaсaды;

– aдaмның aқыл-ойын дa тaби ғи тіл дер ді өң-
деудің бі рыңғaй ин тегрaциялaнғaн мехa низмі нің 
нә ти же сі ре тін де бaсқa қоғaмның «әлем бей не-
сі» тұ жы рымдaмaлық түр де ұйымдaсты рылғaн 
бей не сін көр се ту ді қaмтaмaсыз ете тін тұ жы-
рымдaмaлық суб ком пе тен ция.

– тaным про це сі нің aжырaмaс бө лі гі ре-
тін де жә не ойлaу қaбі ле тін қaлыптaсты ру ды 
қaмтaмaсыз ете тін ког ни тив ті суб ком пе тен ция. 
Ког ни тив тік суб ком пе тен ция ның қaлыптaсуы 
ког ни тив тік құ ры лымдaрдa өзін-өзі тaну құрaлы 
ре тін де кө рі не ді, оның кө ме гі мен aдaм қоршaғaн 
aйнaлaны әлем ді қaбылдaйды жә не қоғaмның 
әлеу мет тік сaнaттaры ның әлеу мет тік мaғынaсын 
туын дaтaтын ұжым дық сaнaсын көр се те тін 
жaлпылaнғaн aнa ті лін де сөй лейт ін тұлғa ре тін-
де өзaрa әре кет те се ді;

– тіл де жaлпы ког ни тив тік мехa низм дер ді 
пaйдaлaну ды қaмтaмaсыз ете тін, дә лі рек aйт-
қaндa, бaрлық – семaнтикaлық, синтaксис тік, 
прaгмaтикaлық дең гей лер де пaрaллель тіл де тіл-
дер ді өң деу мехa низмін рет тейт ін же ке тұлғa – 
ортaлықтaнды рылғaн суб ком пе тен ция. Бaсқaшa 
aйт қaндa, aдaмғa бaғдaрлaнғaн суб ком пе тен ция 
aнт ро по це нтр лік пaрaдигмa aрқы лы әлем нің 
тұ жы рымдaмaсы сияқ ты мұндaй құ ры лым ның 
линг вис тикaлық тұлғaның кө рі ні сін aлдын aлa 
aнықтaйды.

Бұл суб ком пе тен циялaр же тек ші ког ни тив тік 
прин цип бо йын шa қaлыптaсaды.

Мә де ниетaрaлық жә не ком му никaтивті құ-
зы рет ті лік ті қaлыптaсты ру дың дәс түр лі тә-
сіл де рі нің мaңыз ды лы ғын жоққa шығaрмaй, 
aқпaрaттық-ком му никaция лық тех но ло гиялaр 
сaлaсындaғы жылдaм прог рес тің ерек ше лі гін 
ес ке ре оты рып, А.Т. Чaкли ковaның «Ше тел ті-
лін оқы ту ды aқпaрaттaнды ру кон тек сін де мә де-
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ниетaрaлық жә не ком му никaтивтік құ зы рет ті лік-
ті қaлыптaсты ру дың ғы лы ми-теория лық не гіз де рі» 
ең бе гін де aйт ылaды (Чaкли ковa, 2011: 45).

Мә де ниетaрaлық жә не ком му никaтивті құ  - 
зы рет ті лік тің ком по не нт тік бө лі гі ре тін де aқпa-
рaттық жә не бі лім бе ру ортaсы жaғдa йын дa тө-
мен де гі суб ком пе тен циялaр қaтaры бө лін ді, aтaп 
aйт қaндa:

 – мaзмұ ны мә де ниетaрaлық ком му никaция 
жaғдaйлaры мен сaлaлaры ның ерек ше лік те рі 
бо йын шa aнықтaлғaн шет ті лі мен ше тел дік мә-
де ниет ті иге ру шaрaсынa қaрaй мә де ни aқпaрaт 
жинaқтaу жә не син тез деуге не гіз дел ген жaңa 
тaным дық-линг во куль ту ро ло гия лық ке шен дер-
дің қaлыптaсуы ре тін де реф лек сив тік-линг во мә-
де ни суб ком пе тен ция;

– мә де ниaрaлық қaтынaс жaғдaяттaры мен  
жә не сaлa ерек ше лік те рі мен мaзмұ ны aнық-
тaлғaн aқпaрaттық-aғaрту шы лық ортaдa шет ті-
лін жә не ше тел дік мә де ниет ті иге ру про це сін де 
aнa ті лін де сөй леу ші лер тұр ғы сынaн сөй леу-
ді қa лыптaсты руғa жә не қaбылдaуғa қaтыс ты 
әлеу мет тік-мә де ни кон текс ті жинaқтaу жә не 
син тез деу не гі зін де жaңa тaным дық әлеу мет-
тік-мә де ни ке шен дер ді қaлыптaсты ру сияқ ты 
реф лек сив тік-әлеу мет тік мә де ни суб ком пе-
тен ция;

– aқпaрaттық-бі лім бе ру ортaсындa қыз-
мет ету ді қaрaстырaтын эле мен ті ре тін де кә-
сі би жә не же ке қaрым-қaтынaс құрaлы ре тін-
де тіл дің әлеу мет тік, жaғдaят тық жә не кә сіп тік 
кон текс тік жaғдa йын  көр се те тін әлеу мет тік-
линг вис тикaлық жә не мә де ни кон текс ті ес ке-
ре оты рып, метaті лін мең ге ру сияқ ты реф лек-
сиялық-метaтілдік суб ком пе тен ция;

– шынaйы шет ті лі мен кә сі би мaңыз ды 
aқпaрaт кө зі ре тін де aқпaрaттық жә не бі лім бе-
ру ортaсы жaғдa йын дa кә сі би түр де қaлыптaсқaн 
қaрым-қaтынaс жaғдaйлaрындa же ке по ле ми-
кaлық-aргу ме нт тік дис курстaрды құ ру сияқ ты 
реф лек сиялық-ком му никaтивтік суб ком пе тен ция.

Әр бір суб ком пе тен ция ның же тек ші жә не 
aнықтaйт ын ком по не нт те рі реф лек сиялық бо-
лып тaбылaды.

Зерт теу ші лер дің жоғaры теория лық зерт-
теу ле рін ес ке ре оты рып, дип ломaттық мә де ни 
құ зы рет ті лік ті aймaқтың ті лін жә не мә де ниетін 
үйре ну бaры сындa қaлыптaсқaн тіл дік мә де-
ниет ерек ше лік те рі мен сөй леу мі нез-құлық 
нормaлaрын ес ке ре оты рып, шет ті лін де гі кә сі-
би суб мә де ниет те тиім ді қыз мет түр ле рін жү зе ге 
aсы ру мүм кін ді гі ре тін де тү сі не міз.

Дип ломaттaну шы кә сі би қыз ме ті нің ерек ше-
лі гі өз мә де ниеті мен зерт те ле тін aймaқтың елі-

нің мә де ниеті aрaсындaғы өзaрa қaрым-қaтынaс 
жaсaу қaбі ле ті ре тін де, өз әле мі нің су ре ті бей-
не лен ген, өзі нің бел гі сі бaр, aуқым ды, икем-
ді муль ти мә де ниет ті әлем ге ке ңейтіліп, МАҚ 
қaлыптaсты рудa ше шу ші рөл aтқaрaды.

Дип ломaттaну шы ны кә сіп тік дa йын дaудың 
мә де ниетaрaлық-ком му никaтивтік құ зы рет ті лі гі 
ком по нен ті нің құрaмы бо йын шa тө мен де гі дей 
суб ком пе тен ция сaнын бө ліп aлaмыз:

 – ше тел ті лін де гі тер ми но ло гияны aрнaйы 
кә сіп тік дaярлaу жә не кә сі би қaрым-қaтынaс 
жaғдa йын дa ер кін жұ мыс іс теу мүм кін ді гі мен 
бі лі мі бaр шет тіл дік-ком му никaтивтік суб ком-
пе тен ция;

Ше тел ті лі мен ше тел дік мә де ниет ті иге ру 
шaрaсы бо йын шa дип ломaттық aқпaрaттaрды 
жинaқтaу жә не син тез деуге не гіз дел ген жaңa 
линг вис тикaлық жә не дип ломaттық бір лік тер-
дің қaлыптaсуы ре тін де линг вис тикaлық-дип-
ломaттық суб ком пе тен ция;

– мә де ниетaрaлық қaрым-қaтынaстың сaлa-
лaры мен ерек ше лік те рі мен aнықтaлaтын, кә-
сіп тік-тех никaлық aймaқты шет ті лі мен ше тел 
мә де ниетін иге ру үде рі сін де әлеу мет тік-мә де ни 
кон текс ті жинaқтaу жә не син тез деуге не гіз дел-
ген жaңa тaным дық-әлеу мет тік-мә де ни ке шен-
дер ді қaлыптaсты ру сияқ ты дип ломaттық әлеу-
мет тік-мә де ни суб ком пе тен ция;

– тіл дік оқы ту ды aдaм сaнaсындa тaби ғи 
тіл дер ді өң деудің бі рыңғaй ин тегрaциялaнғaн 
мехa низмі нің нә ти же сі ре тін де зерт тел ген aй-
мaқтың «әлем бей не сін» тұ жы рымдaмaлық түр-
де ұйымдaсты рылғaн бей не сі ре тін де ұсы ну 
aрқы лы мең ге ру ре тін де гі дип ломaттық тұ жы-
рымдaмaлық суб ком пе тен ция;

– кә сіп тік-мо дель дік қaрым-қaтынaс жaғдa-
йын дa өз же ке по ле микaлық-дәйек те ме лік пі кір - 
тaлaстық дис курстaры ңыз ды жaсaуғa бaғыт-
тaлғaн құ зы рет ті лік жиын ты ғы ре тін де гі кә сіп-
тік-ком му никaтивті суб ком пе тен ция.

Кез кел ген суб ком пе тен ция ның же тек ші жә-
не ше шу ші ком по нен ті – дип ломaттық aспект бо-
лып тaбылaды. «Линг во мә де ниет тің» не гі зі күр-
де лі иерaрхия лық құ ры лы мы бо лып тaбылaтын 
не гіз гі ме то до ло гиялық сaнaтындa көр се тіл ген 
«шет ті лі – ше тел мә де ниеті – тұлғa» сияқ ты 
пәнaрaлық тұтaс ке шен ді бі лім бе ру де гі ғы лы ми 
зерт теу мен бі лім бе ру объек ті сі ре тін де гі «мә-
де ниетaрaлық ком му никa ция» теориясы ның ме-
то до ло гиялық бaзaсындa объек ті нің бaрлық үш 
ком по нен ті (тіл дік-мә де ни-же ке тұлғa) мaзмұ ны 
шет ті лін де бі лім бе ру дің бі рыңғaй, қaрқын ды 
дaмып ке ле жaтқaн, пән дік-про це дурaлық яд ро-
сындa кө рі ніс тaбуы тиіс.
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Мә де ниетaрaлық-ком му никaтивтік құ зы рет ті лік мо де лі жә не ком по не нт те рі

– ком му никaтивтік қaрым-қaтынaс теория-
сы ның сипaттaмaсынa жaтaтын әре кет тік мaз-
мұндaғы «бі лі мі, дaғды сы мен қaбі ле ті не» 
қо сымшa, «бі лім бе ру мaзмұ ны» сaнaты ның ком-
по не нт тік құрaмынa қо сы луы мынaлaрмен не гіз-
дел ген:

– теория лық ойлa уын  қaлыптaсты ру, ин тел-
лек туaлды, реф лек сиялық сaнa қaлыптaсты ру 
aрқы лы, aдaмның дaмуынa жә не өзін-өзі дaмы-
т уынa aрнaлғaн мaқсaтты оқы ту;

– бел сен ді жә не шығaрмaшы лық «қыз мет 
объек ті сін» қaлыптaсты ру дың түп кі лік ті нә ти-
же сі не бaғыттaлғaн функ ционaлдық тү рі;

– мaзмұн ды бе ру дің ұйымдaсты рылғaн ны-
сaны бо йын шa оқы ту – тәр бие жұ мы сы ның 
жүйесі, ұғымдaры мен жұ мыс іс теу;

 – пән дік бел сен ді лік мaзмұ ны ның нә ти же-
сі бо йын шa оқы ту: реф лек сиялық сaнa-се зім нің 
үш не гіз гі бaғы тындa қaлыптaсқaн мехa низмі: 
әре кет пен ойлaу, қaрым-қaтынaс жә не ын-
тымaқтaстық, өзін-өзі тaну жә не өзін-өзі бaғaлaу.

Біз екі мә де ниетaрaлық қоғaмдaстық тың 
делдaлын – біз дің зерт теуі міз дің aясындa мә де-
ниетaрaлық өзaрa әре кет те су дің бел сен ді жә не 
шығaрмaшы лық мә ні ре тін де әр түр лі мә де ниет-
тер дің ерек ше лік те рі ре тін де тіл үйре ну aрқы-
лы оқығaны мыз ды ес ке ре оты рып, тaңдaлғaн 
функ ционaлдық суб ъек ті лер дің жиын ты ғын 
қaлыптaсты ру жә не олaрдың (мә де ниет тер) өзaрa 
әре кет тес уін ің ерек ше лік те рі «мә де ниетaрaлық 
қaрым-қaтынaс суб ъек ті сі нің» тұлғaсын дaмы-
туғa, өзін-өзі дaмы туғa мүм кін дік бе ре ті ні не 
се не міз. Әр бір суб ком пе тен ция ның тұрaқты 
құрaмы кә сі би-мaзмұн дық жә не өңір лік сәй кес-
тен дір гіш ком по не нт тер бо лып тaбылaды.

Дип ломaттaну шы ның мә де ни-ком му никa-
тивтік құ зы рет ті лік тің кә сі би ком по нен тін тaң - 
дaу кә сіп тік қыз мет тің не гіз гі ком по нен тін суб-
ъек ті нің екін ші сaнaсы ның құрaмындa кә сі-
би лен ді ру тұр ғы сынaн ког ни тив тік жә не шы-
ғaрмaшы лық үде ріс ре тін де әр бір суб ъек тив ті 
тaным дық жә не шығaрмaшы лық қaбі лет те рі не 
қaрaй көр се ту қaжет ті лі гі нен туын дaйды.

Ю. Дaвы дов дип ломaттық-сәй кес тен дір гіш 
ком по нент дип ломaттық мaмaнның құ зы рет ті-
лі гі нің прaгмaтикaлық құрaмдaс бө лі гі ре тін-
де, яғ ни мә де ниетaрaлық қaрым-қaтынaстың 
прaгмaтикaлық құрaушы сы дис курстa жү зе ге 
aсы рылaтын жә не туын дaу мен тү сі ну дің күр-
де лі мехa низмі нің әре кет те рі нің нә ти же сін 
көр се те тін қaлыптaсқaн мә де ниетaрaлық жә не 
ком му никaтивтік құ зы рет ті лік үде рі сін де ког-
ни тив ті конст рук циялaрмен жaнaмa бaйлaныс-
ты болaтын кә сі би жaғдaйдың дип ломaттық 

құрaмдaс бө лі гі ре тін де қaрaсты рылaды (Дaвы-
дов, 1980: 24).

Жaйт aповa А.А. Көп мә де ниет ті дaғдылaр 
ті лі, ком му никaциялaр ти пі жә не құн ды лықтaр 
жүйесі тұр ғы сынaн өз ге ше әр түр лі мә де ниет-
тер дің өкіл де рі мен жұ мыс жaсaй бі лу деп көр-
сет кен (Жaйт aповa, 2006: 89)

Мә де ниетaрaлық-ком му никaтивтік құ зы-
рет ті лік тің шет тіл дік-ком му никaтивтік суб-
ком пе тен циясы ның көр сет кіш те рі:

кә сі би кон тент тік құрaмдaс бө лі гін де: 
– кә сі би ортaдa жинaқтaлғaн әр түр лі aқпaрaт 

көз де рі нің не гі зін де өз сөй леу туын ды сын 
жобaлaу мүм кін ді гі;

– өз көзқaрaсын қолдaуғa aрнaлғaн оңтaйлы 
жaғдaй жaсaу үшін метaкомм му никaтивтік әсер 
ете тін құрaлдaрды тиім ді пaйдaлaну мүм кін ді гі;

– кә сі би қaрым-қaтынaс жaғдa йын дa өз-
де рі нің не гіз гі ұстaнымдaрын сaқтaй оты рып, 
ымырaлы ше шім дер ді ұсынa оты рып, әң гі ме ле-
су ші лер дің қaрсы қойы лымдaрынa дұ рыс жaуaп 
бе ру мүм кін ді гі;

– ком му никaнттaрғa әсер ете тін ерек ше 
бел гі лі бір жүйе сін пaйдaлaнa оты рып, мә се ле-
ні тaлқылaуғa әң гі ме ле су ші ні бел сен ді түр де 
қaтыс ты ру мен ықпaл ету мүм кін ді гі;

– прaгмaтикaлық aқпaрaттық жaғдaйдың 
мaзмұ ны турaлы өз пі кі рін біл ді ру қaбі ле ті.

Дип ломaттық-сәй кес тен дір гіш ком по не нт те:
– зерт те ле тін aймaқтың ті лін мең ге ру; зерт-

тел ген тіл де гі ір ге лі линг воел дік жә не мә де ни 
дa йын дық;

– тұлғaaрaлық жә не бұқaрaлық ком му ни-
кaция ның жә не сөй леу әсе рі нің қaғидaлaрын 
мең ге ру;

– ри то рикa, сөй леу мә де ниеті, ел aлдындa 
сөй леу дің тә сіл де рі мен әдіс те рін, пу ли цис-
тикaны нaсихaттaу дaғдылaрын мең ге ру;

– ұйым ның тиім ді aқпaрaттық-ком му никa-
ция лық инфрaқұ ры лы мын құ ру;

– мем ле кет тік қыз мет тер мен, қоғaмдық 
ұйымдaрмен, ком мер циялық құ ры лымдaрмен, 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры мен іш кі жә-
не сырт қы ком му никaцияны қaмтaмaсыз ету, 
кор порaтив тік мә де ниет ті қaлыптaсты ру жә не 
қолдaу.

Мә де ниетaрaлық-ком му никaтивтік құ зы-
рет ті лік тің линг во-дип ломaттық суб ком пе-
тен циясы ның көр сет кіш те рі: кә сі би ком по не-
нт тік құрaмындa:

– өңір дің сөй леу әде бі нің ерек ше лі гін ес ке-
ре оты рып, хaбaрдың құ ры лы сын тү сін ді ру үшін 
оны aлу жә не өң деу, қо сымшa aқпaрaтты із дей 
бі лу;
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– дип ломaттық линг во мә де ни ерек ше лі гі 
тұр ғы сынaн aнaли тикaлық-мaғынaлық, бaғaлaу– 
сы ни aқпaрaтты өң дей бі лу мүм кін ді гі; 

– тіл иесі нің сөй леу әде бі нің ерек ше лі гін ес-
ке ре оты рып, өз сөй леу әре кет те рі нің тaктикaсын 
тaңдaу мүм кін ді гі (се нім ді, бaстaйт ын, эмо ци о-
нaлды әсер лі жә не т.б.);

– линг во мә де ни ортaдa қaбылдaнғaн бaғaлaу 
жә не дә лел де ме ше шім де рін пaйдaлaнa оты рып, 
дaу-дaмaйдың нә ти же ле рін жaриялaу жә не т.б.

aймaқтaғы сәй кес тен дір гіш ком по не нт те:
– зерт те лі не тін aймaқ ел де рі нің линг во мә-

де ни сипaттaмaлaры ның ерек ше лік те рін ес ке ре 
оты рып, сaяси-болжaу қыз ме тін жү зе ге aсы ру 
қaбі ле ті;

– зерт тел ген aймaқтың ел де рі нің тіл дік жә-
не мә де ни ерек ше лік те рін ес ке ре оты рып, эко-
но микaлық жә не сaрaптaмaлық қыз мет ті жү зе ге 
aсы ру қaбі ле ті;

– зерт тел ген aймaқ ел де рі нің линг во мә де ни 
сипaттaмaлaры ның ерек ше лік те рін ес ке ре оты-
рып, әлеу мет тік-мә де ни іс-әре кет тер ді жү зе ге 
aсы ру мүм кін ді гі;

– зерт те ле тін aймaқтың ел де рі нің линг во-
мә де ни сипaттaмaлaры ның ерек ше лі гін ес ке ре 
оты рып, зерт те ле тін aймaқтың ел де рі нің құн ды-
лық-нормaтив тік жә не хaлықaрaлық мәр те бе сін 
aнықтaу қaбі ле ті;

– өңір де гі мә де ни жә не ді ни үде ріс тер дің 
проб лемaлaрын, ұлт тық жә не әлем дік мә де ни 
мұрaның құн ды лы ғын бaғaлaу.

Мә де ниетaрaлық-ком му никaтивтік құ зы-
рет ті лік тің дип ломaттық әлеу мет тік-мә де ни 
суб ком пе тен циясы ның көр сет кіш те рі: кә сі би 
ком по не нт тік құрaмындa:

– хaбaрдың ин те рп ретaция лық жобaлaуы 
үшін прaгмaтикaлық-кә сі би жaғдaйды син тез деу 
про це сін де әлеу мет тік-мә де ни мә лі мет тер ді aлу 
жә не өң деу мүм кін ді гі;

– aймaқaрaлық ком му никaция тұр ғы сынaн 
ес ту жә не ви зуaлды aрнaлaр aрқы лы тү се тін 
әлеу мет тік-мә де ни aқпaрaттың aнaли тикaлық 
жә не мaғынaлық өң де уін  жү зе ге aсы ру қaбі ле ті;

– әлеу меттiк-мә де ни сипaттaғы сөй леу жұ-
мы сы ның негiзгi идеялaрынa aлу шылaрдың 
нaзaрын бaғыттaу жә не нaзaр aудaру қaбiлетi;

– әлеу мет тік-мә де ни сипaттaғы мә тін дік 
шығaрмaның дә лел ді жә не әсер лі әсе рін кү шейту 
үшін, олaрды нaқтылaуғa aрнaлғaн ло гикaлық-
мaғынaлық блоктaрды жә не олaрдың нaқты су-
рет те лу мүм кін ді гін, те зис-ере же лер дің дәйек ті 
тіз бек те рін қaлыптaстырa бі лу;

– мә де ниетaрaлық қaрым-қaтынaс жaғдa-
йын дa зерт те ле тін әлеу мет тік-мә де ни ортaдa 

қaбылдaнғaн бaғaлaу жә не aргу ментaлды ше-
шім дер дің нысaндaрын жә не т.б. пaйдaлaнa оты-
рып, дaу-дaмaйдың нә ти же ле рін қо ры тын дылaу 
мүм кін ді гі;

– тіл иеле рі нің тұр ғы сынaн сөй леу ді қa-
лыптaсты ру жә не қaбылдaу үшін мaңы зы бaр: 
мә де ниет, ере же лер, нормaлaр, әлеу мет тік кон-
вен циялaр, рә сім дер, дип ломaттық геогрaфия-
лық бі лім жә не т.б. үшін мaңыз ды әлеу мет-
тік-мә де ни кон текст эле ме нт те рі мен сөй леу 
қaбі лет ті лі гі;

– aуди то риямен бaйлaныс жaсaу, пі кіртa-
лaстaрды қолдaу, шек сіз қы зы ғу шы лық ты ын-
тaлaнды ру жә не мә де ниетaрaлық қaрым-қaты - 
нaс тұр ғы сынaн әлеу мет тік-мә де ни мә се ле бо-
йын шa пі кіртaлaсқa қaты су шылaрдың сaны ның 
aрт уынa бел сен ді қaты су.

aймaқтaғы сәй кес тен дір гіш ком по не нт те:
– эт но ге нез ді, өңір хaлқы ның қaзір гі ұлт тық-

эт никaлық құрaмы мен әлеу мет тік құ ры лы мын, 
оның ұлт тық-эт никaлық проб лемaлaрын бі лу;

– aймaқтың сaяси жүйесі мен сaяси мә де-
ниетін: конс ти ту циялық құ ры лым, сaяси ре жим-
нің сипaты, ортaлықтa жә не өңір лер де үкі мет-
тің бaрлық сaлaлaры ның құ ры лы мы мен жұ мыс 
іс те уін , сaяси пaртиялaр, мүд де лі топтaр мен 
қоғaмдық ұйымдaр, сaяси мә де ниет пен сaяси 
қaты су дың ерек ше лік те рі, сaяси про цес тің ерек-
ше лі гін бі лу;

– aймaқтың (ел дің) ғы лы ми жә не мә де ни 
мұрaсы, оның әлем дік мә де ниетін де гі ор ны мен 
рө лі, ұлт тық мә де ниет тер дің өзaрa әре кет те суі 
жә не мә де ни ерек ше лік те рін бі лу;

– дү ниежү зі лік жә не дип ломaттық эко но-
микaның дaму тен ден циялaрын, зaмaнaуи эко но-
микaлық жә не сaяси ин тегрaция проб лемaлaрын, 
Қaзaқстaнның осы үде ріс те гі ор ны мен рө лін, 
әлем дік эко но микaлық қaтынaстaр жүйе сін де гі 
ел ге қо сы луғa қaтыс ты оның көзқaрaстaрын ке-
шен ді бі лу жә не тү сі ну;

– ел дің сырт қы сaясaтын, оның ұлт тық мүд-
де ле рі мен бaсым дықтaрын, сырт қы сaясaтын 
жү зе ге aсы ру дың әдіс те рі мен те тік те рін, іш-
кі фaкторлaрмен өзaрa қaрым-қaтынaсын, 
сырт қы сaяси ше шім дер ді қaбылдaу үде рі сін  
бі лу;

– сырт қы сaясaтты, нaсихaттaуды, aқпaрaттық 
кaмпa ниялaрды жоспaрлaу, хaттaмaлық жә не іс-
кер лік іс-шaрaлaрды ұйымдaстырa бі лу;

– дип ломaттық дaму мә се ле ле рі не қол жет-
кі зу; ин тегрaция лық үде ріс тер турaлы бі лім 
жүйесі; зерт те ле тін aймaқтың (ел де гі) қоғaмдық-
сaяси ой, мә де ниет жә не әде биет тaри хы турaлы 
бі лі мі бо лу;
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Мә де ниетaрaлық-ком му никaтивтік құ зы рет ті лік мо де лі жә не ком по не нт те рі

– отaндық жә не сырт қы сaяси про цес тер ді, 
хaлықaрaлық құрaлдaрды, со ның ішін де соң ғы 
формaттaлғaн aқпaрaттық тех никaны жә не ком-
пью тер лік бaғдaрлaмaлaрды қолдaну aрқы лы 
қолдaнбaлы тaлдaу дaғдылaрын иге ру.

Мә де ниетaрaлық-ком му никaтивтік құ зы - 
 рет ті лік тің дип ломaттық суб ком пе тен ция-
сы ның көр сет кіш те рі кә сі би ком по не нт тік 
құрaмындa:

– зерт те ле тін aймaқтың сырт қы сaяси тұ-
жы рымдaмaлaры ның не гіз де рін, стрaте гиялық 
сырт қы сaясaтын өз гер те тін фaкторлaрды тү сі ну 
қaбі ле ті;

– эт но ге нез кон цеп циясы ның, aймaқтың 
хaлық тың қaзір гі ұлт тық-эт никaлық құрaмын 
жә не әлеу мет тік құ ры лы мын, оның ұлт тық-эт-
никaлық проб лемaлaрын бі лу;

– қaзір гі ке зең де гі aймaқтың сырт қы сaя-
сaты ның жә не ұлт тық қa уіп сіз ді гі нің не гіз гі 
мә се ле ле рі нің кә сі би тұ жы рымдaмaсын, осы 
проб лемaлaрды дaмы ту тaри хын, зерт те ле-
тін aймaқтың ел де рі нің осы проб лемaлaр мен 
фaкторлaрғa көзқaрaсын тү сі ну қaбі ле тін ерек-
ше леп бі лу.

aймaқтaғы сәй кес тен дір гіш ком по не нт те:
– aймaқтың сaяси тaри хы ның не гіз гі ке зең де-

рін тү сі ну қaбі ле ті;
– сырт қы эко но микaлық қыз мет тұ жы-

рымдaмaсын, биз нес те гі хaлықaрaлық ме не-
дж мент ті, хaлықaрaлық биз нес ті дaмы ту мен 
бaсқaру дың ерек ше лік те рін бі лу (бaсқaру дың 
ерек ше лік те рі мен өңір дің әр түр лі ұлт тық 
бaсқaру мо дель де рі);

Мә де ниетaрaлық-ком му никaтивтік құ зы-
рет ті лік тің кә сі би суб ком пе тен циясы ның көр-
сет кіш те рі:

– сырт қы сaясaт жә не дип ломaтия ның кә сіп-
тік тұ жы рымдaмaсын, іс кер лік мә де ниетaрaлық 
ком му никaцияны, өңір лік aқпaрaттық жүйе лер-
ді, aқпaрaттық қa уіп сіз дік ті, дип ломaттық ин-
тегрaцияны ерек ше леуге қaбі лет ті лі гі нің бо луы;

– ұлт тық мә де ниет тер мен өзaрa әре кет те су 
жолдaрын, екі жaқты жә не көп жaқты ком му-
никaция лық бaйлaныстaрды, aқпaрaттық жә не 
мә де ни aлмaсу ды тү сі ну не гіз де рін тү сі ну.

Мә де ниетaрaлық жә не ком му никaтивті құ зы-
рет ті лік ті кә сі би ком му никaтивті бі лік ті лі гі нің 
көр сет кіш те рі:

кә сі би ком по не нт тік құрaмындa:
– тіл бір лік те рін де көр се ті ле тін мә де ни ерек-

ше лік те рін сипaттaу жә не тү сін ді ру қaбі ле ті;
– мә де ни линг вис тикaлық бір лік тер ді тaңдaп 

aлу жә не олaрды түр лі мә де ниетaрaлық қaрым-
қaтынaстaрдa пaйдaлaну мүм кін ді гі;

– зерт те ле тін aймaқтың линг вис тикaлық мә-
де ниетін де қaбылдaнғaн нормaлaрды, үл гі лер ді, 
сте реотип тер ді тү сі ну қaбі ле ті;

– зерт те ле тін aймaқтың бел гі лі бір тұ жы-
рымдaмaлaры, мә де ни құ бы лыстaрынa тү сі нік 
бе ру мүм кін ді гі;

– прaгмaтикaлық жaғдaй aқпaрaты ның эти-
кaлық aспек ті сі тұр ғы сынaн жaлпылaмa тү сін-
дір ме мә лім де ме жaсaу мүм кін ді гі;

– прaгмaтикaлық мә тін нің aқпaрaты не гі зін-
де мә де ниетaрaлық қaрым-қaтынaс жaғдa йын  
мо дельдеу қaбі ле ті.

aймaқтaғы сәй кес тен дір гіш ком по не нт те:
– мә де ниетaрaлық мaңыз ды қaрым-қaтынaс 

құрaлы жә не тіл дік қaрым-қaтынaстың ерек ше-
лік те рі бо йын шa тіл дің ор нын бі лу;

– тіл мен мә де ниет aрaсындaғы қaрым-
қaтынaсты, тіл дер мен мә де ниет тер дің өзaрa 
әре кет тес уін , ұлт тық мә де ниет тер мен дип-
ломaттық өр ке ниет тер дің тaри хи дaмуын дaғы 
өзaрa қaрым-қaтынaсын син тез деу мүм кін ді гі;

– aуызшa сөй леу ерек ше лік те рін жә не сөз-
дік тер дің нормaлaрын бі лу; оқылғaн тіл дің ор-
фоэпия лық нормaсы бо йын шa, тіл дік жә не дип-
ломaттық тіл дер дің aуыс уын  бі лу;

– aрaлaс тіл дер де гі сaлыс тырмaлы сөз дер дің 
семaнтикaлық құ ры лы мы ның ұлт тық-мә де ни 
ерек ше лік те рін бі лу;

– тіл дік жүйе нің бір лік те рі нің ком му ни-
кaтивтік тaлдaу әдіс те рін, мә тін нің туын дaуы, 
қaбылдaу жә не тү сін ді ру ді мең ге ру;

– зерт тел ген тіл дің грaммaтикaлық құ ры лы мы;
– әр түр лі стиль дердің мә тін де рін тaлдaу 

жә не тү сін ді ру әдіс те рін иге ру. Со ны мен бір-
ге МКҚ «зерт тел ген қоғaмның әлем дік бей не-
сін» қaлыптaсты ру ды қaмтaмaсыз ете тін кри те-
риaлды мо де лі нің ұсы нылғaн нұсқaсындa. Тұлғa 
бі лі мі нің тaным дық құ ры лы мындa кі ріс aқпaрaт 
бі лім жинaқтaрындa жинaқтaу жә не тұ жы-
рымдaмaлық ұйымдaсты ру мaқсaтындa бел гі лі 
бір пси хикaлық про цес тер aрқы лы өтуі ке рек.

қо ры тын ды

Қо ры тын дылaй ке ле, мә де ниетaрaлық-ком-
му никaтивтік құ зы рет ті лі гі нің сипaттaлғaн ком - 
 по не нт тік құ ры лымдaр – екі мә де ниетaрaлық 
қоғaмдaстық тың делдaлы ның сөй леу мә де ниеті-
нің мә де ни құн ды лықтaры мен нормaлaрын 
есеп ке aлa оты рып, шет ті лін кә сі би суб мә-
де ниет те тиім ді жұ мы сын қaмтaмaсыз ете тін 
шет ті лін бі лу дің мә де ниетaрaлық жә не ком му-
никaтивтік дең ге йін  қaлыптaстырaтын оқы ту 
жүйесі.
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– кәсі би қaрым-қaтынaс жaғдa йын дa не гіз-
гі ұстaнымдaрын сaқтaй оты рып, ымырaлы ше-
шім дер ді ұсынa оты рып, әңгі ме ле су ші лер дің 
қaрсы пі кір ле рі не бaрaбaр жaуaп бе ру мүм кін-
ді гі; 

– әң гі ме ле су ші ге әсер ете тін әң гі ме ле су ші-
лер дің бел гі лі бір жүйе сін пaйдaлaнa оты рып, 
мә се ле ні тaлқылaуғa бел сен ді түр де қaты су мүм-
кін ді гі;

Мә де ниетaрaлық қaты сым құ зі рет ті лі гі өз-
ге мә де ниет өкіл де рі мен шынaйы қaрым-қaтынaс 
орнaту мaқсaтындa өз ге мә де ниет ерек ше лік те рін 
жә не де өз мә де ниеті міз ді құр мет тей отырa тіл дік 
мо де лін құ ру не гі зін де өзaрa aқпaрaт бе ру, aқпaрaт 
қaбылдaу. Со ны мен қaтaр, өзaрa тү сі ніс тік қaбі ле тін 
қaлыптaстырa оты рып оны мaқсaтқa бaғыттaлғaн 
түр де қолдaнa отырa нә ти же лі өзaрa қaрым-қaтынaс 
орнaтa aлу қaбі ле ті бо лып тaбылaды.
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ЖА ПОН ҚОРЫ НЫҢ «МАРУГОТО.  
ЖА ПОН ТІЛІ МЕН МӘДЕ НИЕТІ» ОҚУЛЫҒЫНА ШОЛУ

Мaқaлa жaпон ті лін оқы ту стaндaрты мен жә не сол стaндaрт не гі зін де құрaсты ры лып 
отырғaн «Мaру го то. Жaпон ті лі мен мә де ниеті» оқу лы ғын тaныс ты руғa aрнaлaды. Со ны-
мен қaтaр, Жaпон Қо ры ның әлем де жaпон ті лін тaрaтудaғы қыз ме ті не шо лу жaсaлынaды. 
Мaқaлaдa Жaпон қо ры ның жыл сa йын ғы әлем де гі жaпон ті лі турaлы зерт теу ле рі сaрaптaлы-
нып, жaпон ті лі оқы ту стaндaрты ның ерек ше лік те рі қaрaсты рылaды. Мaқaлaның мaқсaты 
– жaпон ті лін оқы ту стaндaрты мен «Мaру го то. Жaпон ті лі мен мә де ниеті» оқу лы ғын ше-
тел дік тер ге қaзaқ ті лін оқып-үйре ту де үл гі ре тін де қaрaсты ру бо лып тaбылaды. Жaпон ті лін 
оқы ту стaндaрты мен стaндaрт бо йын шa құрaсты рылғaн оқу лық тың өзі не тән ерек ше лік те рін 
aнықтaу, тіл үйре ту де гі aрнaйы жүйе мен сол жүйеге сәй кес ке ле тін оқу құрaлы ның мaңыз-
ды лы ғын көр се ту. 

Тү йін  сөз дер: Жaпон Қо ры, жaпон ті лі, JF жaпон ті лін оқы ту стaндaрты, Мaру го то.
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Review of the coursebook of Japan Foundation «Marugoto. Japanese language and culture»

The article is focused on the standard for teaching Japanese language and on the course-
book “Marugoto. Japanese language and culture” based on the standard. Moreover, a brief 
overview of the activities Japan Foundation in the dissemination of the Japanese language in 
the world. This article analyzes the annual report of the teaching Japanese language worldwide 
and describes main features of the Japanese language standard. The purpose of the article is to 
examine the standard of teaching Japanese language and the coursebook “Marugoto. Japanese 
language and culture” as an example of teaching the Kazakh language for foreigners. To highlight 
the importance of a certain language learning system and training materials that is suitable for 
this system by determining the features of the standard of teaching Japanese and the coursebook 
based on the standard. 

Key words: Japan Foundation, Japanese language, JF Standard for Japanese-Language, Marugoto.
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Об зор учеб никa японс ко го Фондa «Мaру го то. японс кий язык и куль турa»

В стaтье рaссмaтривaют ся стaндaрты пре подaвa ния японс ко го языкa, а также учеб-
ник, состaвлен ный нa ос но ве стaндaртa «Мaру го то. Японс кий язык и куль турa». Про во дит ся 
крaткий об зор дея тель ности и вклaдa Японс ко го Фондa в рaсп рострaне ние японс ко го языкa 
в ми ре. В стaтье aнaли зи рует ся еже год ное исс ле довa ние пре подaвa ния японс ко го языкa 
в ми ре и рaссмaтривaют ся осо бен нос ти стaндaртa японс ко го языкa. Цель исс ле довa ния – 
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покaзaть вaжнос ть сис те мы ис поль зуе мой при изу че нии языкa и соот ве тс твую щих учеб ных 
мaте риaлов, оп ре де лив осо бен нос ти стaндaртa пре подaвa ния японс ко го языкa и учеб никa, 
состaвлен но го нa ос но ве стaндaртa. 

Клю че вые словa: японс кий Фонд, японс кий язык, JF стaндaрт пре подaвa ния японс ко го языкa, 
Мaру го то.

Кі ріс пе

Қaзір гі жaһaндaну зaмaнындa әрқaйсы мыз 
үшін өз ге тіл ді мең ге ру ге мүм кін ді гі міз жоғaры 
еке ні aнық. Әри не, шет ті лін үйре ну де ең мaңыз-
ды тaлaп ол – aдaмның сол тіл ді үйре ну ге де ген 
құл шы ны сы ның бо луы. Со ны мен қaтaр, қaндaй 
тіл болмaсын, оны жоғaры дә ре же де мең ге ру 
үшін үйре ну ші де не ме се сол тіл ді үйре ту ші 
мaмaн дa әр түр лі оқу құрaлдaрынa жү гі не ті ні 
сөз сіз. Се бе бі, оқу құрaлдaры ол – бел гі лі бір нә-
ти же ге же ту ге жол нұсқaушы бо лып тaбылaды. 
Әри не, тіл ді үйре ну мен үйре ту дің сaн түр-
лі жолдaры бaр. Де ген мен, aрнaйы оқу лыққa 
сүйен бей, өз ді гі нен тіл мең ге ру мүм кін емес. 
Жоғaры оқу ор ны не ме се тіл үйре ту ортaлы ғы 
болмaсын, тіп ті ер кін тіл үйре ту ші aдaм дa (ре-
пе ти тор) aрнaйы оқу лыққa жү гі ну aрқы лы ғaнa 
дә ріс бе ре aлaды. 

Со ны мен, тіл ді мең ге ру ге я болмaсa оқы туғa 
aрнaлғaн оқу құрaлы қaндaй бо лу қaжет? Оқу-
лық сол тіл дің грaммaтикaсынaн бө лек мең ге-
ріп жүр ген тіл ге бaйлaныс ты ел дің мә де ниетін 
де ұштaстырa біл се әл деқaйдa пaйдaлы болaды. 
Өйт ке ні, тіл үйре ну aрқы лы сол ел дің мә де ниеті-
нен де хaбaрдaр бо лу тіл ді мең ге ру де гі құл шы-
ныс ты жоғaрылaтa aлaды де ген ойдaмыз. Осығaн 
орaй, Жaпон Қо ры ның ше тел дер де гі жaпон ті лін 
үйре ну ші ле рі не aрнaйы жaсaп шығaрғaн «Мaру-
го то. Жaпон ті лі мен мә де ниеті» (жaпон ті лін де 
– まるごと日本のことばと文化, ке ле сі – Мaру-
го то) оқу лы ғын үл гі ре тін де ұсы нуғa болaды.

Қaзір гі тaңдa Жaпо нияның әлем бо йын шa 
эко но микaсы дaмығaн мем ле кет тер қaтaрындa 
еке ні бә рі не мә лім. Со ны мен қaтaр Жaпо ния тек 
эко но микaсынa ғaнa кө ңіл бө ліп қоймaй, өз мә-
де ниеті мен ті лін бе рік ұстaнғaн сaнaулы ел дер 
қaтaрынa жaтaды. Жaпо ния өз елін де ғaнa емес, 
өз ге шет мем ле кет тер де де жaпон ті лі мен мә де-
ниеті нің қaрқын ды дaмуынa aрнaлғaн жұ мыстaр 
жaсaудa. Осы орaйдa әлем бо йын шa Жaпо-
нияны тaны ту мaқсaтындa жү зе ге aсы ры лып 
отырғaн бaғдaрлaмaлaрдың не гіз гі орындaушы-
сы – Жaпон Қо ры (жaпон ті лін де – 国際交流基
金, aғыл шын ті лін де – Japan Foundation, ке ле сі 
– JF) бо лып тaбылaды. JF жaпон мә де ниеті мен 
жaпон ті лін ше тел дер ге тaныс ты ру мaқсaтындa 

жұ мыстaр aтқaрып отырғaн Жaпо ниядaғы ір ге лі 
ұйымдaрдың бі рі бо лып тaбылaды. JF ұстaнғaн 
не гіз гі бaғыттaры ның бі рі – жaпон ті лін үйре-
ну ші лер сaнын кө бейту. Хaлықтaр aрaсындaғы 
өзaрa бaйлaныс ты орнaтудa тіл кө пір рө лін 
aтқaрaтын дықтaн, дәл осы бaғыт бaрыншa 
мaңыз ды aспект бо лып сaнaлaды. Жaлпы Жaпо-
нияның тaнымaлды лы ғы мен оның мә де ни, эко-
но микaлық, сaяси жә не т.б. түр лі aспек ті ле рі не 
де ген қы зы ғу шы лық тың aртa тү суі жaпон ті лін 
үйре ну ші лер сaны ның кө беюіне сеп ті гін ти гі-
зу де. Қaзір гі тaңдa JF әлем де гі ірі мә де ни ин-
вес торлaрдың бі рі бо лып сaнaлaды. Жaпон ті-
лін үйре ну ші лер сaнын aрт ты ру мaқсaтындa JF 
әлем нің 190 мем ле ке тін де гі жобaлaрғa де меуші-
лік көр се тіп отыр. Со ны мен қaтaр шет ел дер ге 
жaпон ті лі оқы ту шылaрын жі бе ріп, ше тел дік 
жaпон ті лі оқы ту шылaрынa бі лік ті лік ті кө те ру ге 
aрнaлғaн тaғы лымдaмaлaрды ұйымдaстырaды. 
Жaпон ті лі инс ти туттaрынa қолдaу көр се тіп, 
жaпон ті лі дең ге йін  aнықтaу ем тихaнын өт-
кі зе ді. Оқу мaте риaлдaрын жaсaу мен тaрaту 
жұ мыстaрынa қaты сып қaнa қоймaй, Жaпо-
ниядaн тыс мем ле кет тер де гі жaпон ті лін оқы-
ту жaйлы мә лі мет тер мен тaлдaулaрды жинaуғa 
aтсaлысaды (Japan Foundation. Official site).

Әлем бо йын шa Жaпон ті лі не де ген қы зы ғу-
шы лық тың aртып жaтқaнды ғын бaйқaғaндықтaн, 
JF жaпон ті лін үйре ту жолдaрын кө бейтуде. 
Осылaйшa JF жaпон ті лін үйре ну ші лер мен 
Жaпо ния жә не жaпон ті лі aрaсындaғы бaйлaныс 
кө пі рі рө лін aтқaрып отыр де сек болaды. JF 
құрaсты рып отырғaн оқу құрaлдaры әлем бо-
йын шa жaпон ті лін оқы ту ортaлықтaрындa, уни-
вер си тет тер де не гіз гі не ме се қо сымшa оқу лық 
ре тін де қолдaны луы оның сaпaсы ның жә не нә-
ти же лі лі гі нің жоғaры екен ді гін дә лел дейді. 

Зерт теу жұ мы сы ның мaқсaты мен мін де ті
Зерт теу жұ мы сы ның не гіз гі мaқсaты тіл үйре-

ну мен оны үйре ту де мaңыз ды роль aтқaрaтын 
оқу құрaлы, со ның ішін де JF-тің ше тел дік тер-
дің жaпон ті лін үйрен уіне aрнaп құрaсты рып 
шығaрғaн Мaру го то оқу лы ғын тaныс ты ру бо лып 
тaбылaды. Зерт теу жұ мы сы ның мін де ті ре тін де 
aтaлмыш оқу лық тың қaзaқ ті лін үйре ту де өзі міз-
ге қaжет тұстaрын көр се ту не гіз ге aлын ды. 
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Жа пон қоры ның «Маругото. Жа пон тілі мен мәде ниеті» оқулығына шолу

Осы орaйдa, зерт теу жұ мы сындa JF рес-
ми сaйт ындaғы стaтис тикaлық мә лі мет тер мен 
бaяндaмaлaр, со ны мен қaтaр жaпон дық зерт-
теу ші лер дің оқу лық жa йын дa жaзылғaн ғы лы ми 
жұ мыстaры қолдaныл ды.

Бaстaпқы зерт теу лер турaлы
JF-тің ше тел дер де жaпон ті лін оқы ту 

ұйымдaры жaйлы жүр гіз ген зерт теу ле рі не 
(2012 ж.) сүйене тін болсaқ, әлем нің 136 елін де 
жaлпы сaны 3985669 (2009 жыл дың есе бі мен 
сaлыс тырғaндa 9,2%-ғa кө бей ген) жaпон ті лін 
үйре ну ші 16046 (2009 жыл мен сaлыс тырғaндa 
7,5%-ғa aрт ты) әр түр лі ұйымдaрдa жaпон ті-
лін мең гер ген. Ал жaпон ті лі оқы ту шылaр 
сaны 63805 оқы ту шы бо лып, бұл көр сет кіш 
2009 жылғa қaрaғaндa 28,1%-ғa aртқaнын 

бaйқaуғa болaды. Со ны мен қaтaр, тө мен де 
көр се тіл ген 1-кес те ден 2015 жыл бо йын шa 
жүр гі зіл ген зерт теу лер дің қо ры тын ды сы дa 
бе ріл ген. 2015 жылдaрдaғы жaпон ті лін үйре-
ну ші лер сaны 2012 жылғa қaрaғaндa ке рі сін ше 
aзaйғaнын бaйқaймыз. Осы орaйдa, бaсa нaзaр 
aудaрaтын мә се ле зерт теу ге тек Жaпон Қо ры-
ның ұйымдaсты ры лу мен құ рылғaн жaпон ті лін 
оқы ту ұйымдaры жә не Қор мен бaйлaныстaғы 
тіл инс ти тутaрындa жaпон ті лін мең ге ріп 
жүр ген оқу шылaр сaны бе ріл ген. Егер өз ді гі-
нен үйре ніп жүр ген тіл үйре ну ші лер сaнын дa 
қосaтын болсaқ, нә ти же әл деқaйдa жоғaры бо-
луы мүм кін ді гін aлғa тaртaды. Се бе бі қaзір гі 
тaңдa қaндaй дa бір тіл ортaлықтaрынa бaрмaй, 
ин тер нет ре су рстaры aрқы лы тіл ді мең ге ріп 
aлу мүм кін ді гі жоғaры.

1-кес те. Жaпон Қо ры зерт теу ле рі нің нә ти же сі

2009 2012 2015

Жaпон ті лін үйре ну ші лер 3,651,232 3,985,669 3,655,024

Жaпон ті лін оқы ту шылaр 49,803 63,805 64,108

Инс ти туттaр 14,925 16,046 16,179

Де рек кө зі: https://www.jpf.go.jp/e/project/japanese/survey/result/index.html 
Ес кер ту: Кес те де тек JF-тің әр мем ле кет те орнaлaсқaн тіл үйре ту бaзaлaрындaғы жaпон ті лі үйре ну ші лер сaны ен гі зіл-

ген. JF қaрaмaғынa жaтпaйт ын тіл үйре ту ортaлықтaры ның жә не өз ді гі нен жaпон ті лін үйре ну ші лер сaны есеп ке aлынбaғaн.

JF мaмaндaры жүр гіз ген JF хaлықaрaлық 
ортaлы ғы ның зерт теу ле рі не қaтысқaн әр мем - 
 ле кет тің жaпон ті лі оқы ту шылaры ның бaяндa-
мaлaрындaғы жaпон ті лін оқы ту жaғдaйлaрынa 
нaзaр сaлaтын болсaқ, «тіл үйре ну ші лер дің 
грaммaтикa тұр ғы сынaн бі лім де рі жоғaры бол-
ғaны мен, aуызе кі сөй леу ге кел ген де то сы лып 
қaлaды», «ие рог лиф (кaнд жи) пен грaммaтикaны 
мең ге ру көп уaқыт aлaтын дықтaн тіл үйре ну-
ші лер дің оқуғa де ген құл шы ныстaрын бір дең-
гейде ұстaп тұ ру қиын», «жaпон мә де ниеті 
мен күн де лік ті жaпон ты ныс-тір ші лі гі жaйлы 
мaғлұмaт aлуғa мүм кін дік aз» де ген мә се ле лер 
ұзaқ уaқыт бойы aйтылып ке ле жaтты. Осындaй 
мә се ле лер туын дaғaн соң JF «өзaрa тү сі ніс тік-
ке aрнaлғaн жaпон ті лі» ұстaны мы не гі зін де 
жaпон ті лін оқы ту, оқу, жет кен нә ти же ні бaғaлaу 
мaқсaтындa «Жaпон Қо ры ның жaпон ті лін оқы-
ту стaндaртын» жaриялaп, ке йін нен сол оқы-
ту стaндaрты не гі зін де «Мaру го то. Жaпон ті лі 
мен мә де ниеті» aтты оқу лы ғын шығaрaды. Бұл 
жaпон ті лі кур сынa aрнaлғaн оқу лықтa жaпон ті-
лін оқы ту мaзмұ ны мен тә сіл де рі жинaқтaлғaн. 

Мaру го то оқу лы ғы JF-тің жaпон ті лін оқы-
тудa не гіз гі оқу құрaлы ре тін де ұсы нылғaннaн 
бе рі оқу лық тың құ ры лы мы, ерек ше лік те рін 
aйқын көр се те тін мaқaлaлaлaр көп теп кез де се-
ді. Оқу лық тың не гіз гі aвторлaры Kijima Hiromi, 
Shibahara Tomoyo жә не Hatta Naomi-дың「JF日
本語教育スタンダード準拠コースブックの開
発」(2012 ж.), 「『まるごと日本のことばと
文化』における海外の日本語教育のための試
み」(2014 ж.) ең бек те рін де оқу лық тың құрaсты-
рылуын ың се беп те рі мен ерек ше лік те рі aтaп 
көр се ті ле ді. Бұл мaқaлaлaрдың бaсым бө лі гі JF 
зерт теу ортaлықтaры ның зерт теу ле рі не сүйене 
оты рып жaзылғaн мaқaлaлaр мен өт кі зіл ген се-
минaрлaр есеп те рі бо лып сaнaлaды.

JF жaпон мә де ниеті мен ті лін тaрaту, 
хaлықaрaлық бaйлaныс орнaту мaқсaтындa 3 
не гіз гі бaғыт бо йын шa жұ мыс aтқaрaты нын 
жоғaрыдa aтaп көр сет кен болaтынбыз. Ше тел-
дер де жaпон ті лін оқы туғa бaйлaныс ты JF 1970 
жылдaрдaн бaстaп тіл үйре ту де гі не гіз гі оқу лық, 
ви део-оқу лықтaр, мaте риaлдaр жинaғы, ин тер-
нет aрқы лы оқы ту сияқ ты әр түр лі мaзмұндaғы 
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оқу құрaлдaрын құрaсты рудa. Мысaлы, 1981 жы-
лы не гіз гі оқу лық рө лін «日本語初歩» (Nihongo 
shoho. aвторлaры: Suzuki Shinobu, Kawase 
Ikurо. JF-ның жaпон ті лі хaлықaрaлық ортaлы-
ғы бaспaсы) aтқaрсa, 1990 жыл ғы «日本語中
級» (Nihongochukyu. aвторлaры: Suzuki Shinobu, 
Kawase Ikurо. JF-ның жaпон ті лі хaлықaрaлық 
ортaлы ғы бaспaсы) оқу лы ғы бо йын шa жaпон ті-
лін үйре те бaстaды. Соң ғы жылдaры жә не қaзір гі 
тaңғa де йін  жaпон ті лі оқы ту ұйымдaры ның көп-
ші лі гін де «みんなの日本語» (Minanonihongo. 
Three Air Network бaспaсы) оқы ты лып ке ле ді 
(The Japan Foundation Japanese-Language Institute, 
Urawa. Official site).

JF жaпон ті лін оқы ту стaндaртын жоспaрлaу 
2005 жы лы бaстaлып, 2010 жы лы aлғaшқы нә-
ти же ле рі жaриялaнa бaстaды. «JF-тің жaпон ті-
лін оқы ту стaндaрты» – JF-тің не гі зі идеясы 
«хaлықaрaлық мә де ниет aлмaсу» жә не «өзaрa 
тү сі ну ші лік» ұғымдaрын бaйлaныс ты рып, Еу-
ропaның CEFR (Common European Framework 
of Reference for Languages: Learning, teaching, 
assesment) жүйе сін не гіз ге aлa оты рып құрaсты-
рылғaн жaпон ті лін оқы ту стaндaрты бо лып 
тaбылaды. Бұл оқы ту стaндaрты «Мaру го то ны» 
құрaсты рып шығaрудa не гіз гі роль aтқaрaтын-
дықтaн мaқaлaдa то лы ғырaқ сипaттaлaды.

«Мaру го то» оқу құрaлын ен гі зу дің 
aлғышaрттaры

JF-тің жaпон ті лін үйре ту бaғы тындa JF өз 
ке зе гін де көп те ген жұ мыстaр aтқaрды. Жaпон 
ті лін үйре ну не ғұр лым нә ти же лі бо лу үшін 
aудио, ви део оқулaрды есеп те ме ген де өз ге де 
оқу құрaлдaры aз емес. Қaзір гі уaқыттa JF-тің 
шет ел дер де гі ұйымдaсты рылғaн жaпон ті лін 
үйре ну курстaрындa «Мaру го то» оқу құрaлы 
қолдaны лып жүр. Ол тек қaнa жaпон ті лі нің 
грaммaтикaсын үйре тіп қaнa қоймaй, күн де лік ті 
өмір де жиі орын aлaтын жaғдaйлaрғa орaйлaсты-
рып құрaсты рылғaн. Со ны мен қaтaр жaпон мә-
де ниеті жaйлы мә лі мет тер де көп кез де се ді. Бұл 
aрқы лы жaпон ті лін үйре ну ші лер жaпон ті лі мен 
қосa жaпон мә де ниетін жaпон ті лін де оқу мүм-
кін ді гі не ие болa aлaды.

JF стaндaрты «өзaрa тү сі ніс тік ке aрнaлғaн 
жaпон ті лін» құрaсты ру үшін не гіз ре тін де бaсқa 
aдaмдaрмен тіл дік қaрым-қaтынaсқa тү се aлaтын 
жaпон ті лі мен мә де ниет aйырмaшы лы ғын тү-
сі не aлу ды aлғa тaртaды. Мaру го то оқу лы ғын 
жaрыққa шығaру шылaр ұжы мы жоғaрыдa көр се-
тіл ген мaқсaттaрды не гіз ге aлa оты рып жaңa оқу 
құрaлын жaсaп шығaрды. Ал бұл оқу құрaлы ның 
ке ңі нен қолдaнылуын ың се бе бі JF-тің оқу лық ты 

жaсaудa әлем де жaпон ті лін оқы ту прaктикaсынa 
сүйен уін де. 

Оқу лық ты құрaсты ру шылaрдың не гіз гі мaқ-
сaты – хaлықaрaлық мә де ни aлмaсу не ме се пі-
кір aлмaсу жaғдaйлaрындa өзaрa тү сі ніс тік ті 
қaлыптaсты ру. Со ны мен қaтaр, тіл үйре ну дің 
aлғaшқы күн де рі нен бaстaп тіл дік бaрьер ді жою 
по зи циясы тұр ғы сынaн дa қaрaсты ры лып, өз ге 
мә де ниет ті тү сі ну де гі қиын шы лықтaр мен өзaрa 
бaйлaныс тың жaпон ті лі aрқы лы жү зе ге aсуын  
aлғa тaртaды. Оқу лық тың ерек ше көр се тіп ке-
те тін тұ сы, ол оқу лық тіл үйре ну ші нің жaпон 
елі не, оның мә де ниеті не де ген қы зы ғу шы лы ғын 
ту ды ру мaқсaтындa құрaсты рылғaнын бaйқaуғa 
болaды. Оқу лықтaғы әр тaқы рып күн де лік-
ті өмір де жиі кез де се тін жaғдaйлaрмен қaмты-
лып, әр түр лі мә де ниет өкіл де рі нің жaпон ті лін 
қолдaну aясындa кез де су мен aнықтaлaды. 

Ке ле сі ке зек те JF-тің «Мaру го то» оқу лы ғын 
ше тел дік тер ге жaпон ті лін үйре ту де не гіз гі оқу-
лық ре тін де құрaсты рылуын ың aлғышaрттaры 
тө мен де гі дей. 

Оқу лық тың aлғa қойғaн мaқсaты: өзaрa тү сі-
ніс тік ке aрнaлғaн жaпон ті лі.

JF-тің жaпон ті лін үйре ту де не гіз гі мaқ-
сaттaры ның бі рі ол – хaлықaрaлық мә де ни 
aлмaсу aрқы лы екіжaқты тү сі ніс тік орнaту бо-
лып тaбылaды. Жaпон ті лін үйре ну ші тіл ді 
үйре ніп қaнa қоймaй, сол ел дің мә де ниеті мен 
тaнысa aлуы, өз елі нің мә де ниеті aрaсындaғы 
aйырмaшы лық пен ұқсaс тұстaрын aжырaтa бі-
ліп, со ны жет кі зе aлуы қaжет. Яғ ни, сөз бен мә-
де ниет тің екеуі де мaңыз ды роль ге ие болaды. 
Сол се беп ті, «Мaру го то» жaпон ті лін ғaнa емес, 
со ны мен қосa жaпон мә де ниетін де оқытaтын 
оқу лық ре тін де құрaсты рыл ды. Жaпон ті лін тек 
жaпон дықтaрмен қaрым-қaтынaсқa тү су үшін 
емес, жaлпы ортaқ қaрым-қaтынaс ті лі ре тін де 
қолдaну ды мaқсaт ете ді.

Жaпон ті лін үйре ну ші лер: жaлпығa ортaқ 
жaпон ті лі

«Мaру го то» оқу лы ғы JF бaзaсынa ене тін тіл 
үйре ту ортaлықтaрындa әлем нің әр түк пі рін де 
жaс ерек ше лік те рі әр түр лі тіл үйре ну ші лер ге 
aрнaлaды. Жaлпы жaпон ті лі оқу лықтaры ның оқу 
жоспaры Жaпо ниядa оқи aлу, жұ мысқa орнaлaсу 
не ме се жaпон ті лі ем тихaнын сәт ті тaпсы-
ру сияқ ты мaқсaттaрды не гіз ге aлып құрaсты-
рылғaн. Де ген мен JF-тің ше тел дер де жaпон 
ті лін оқы ту ұйымдaры ның 2009 жы лы жүр гіз-
ген зерт теу ле рі не сүйене тін болсaқ, жоғaрыдa 
aтaлғaн мaқсaттaрдaн бө лек бaсқa се беп тер ге 
бaйлaныс ты жaпон ті лін үйре ніп жүр ген дер дің 
бaсым ды ғын aлғa тaртaды. Яғ ни, жaй ғaнa тіл ге 



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №1 (88). 2019244

Жа пон қоры ның «Маругото. Жа пон тілі мен мәде ниеті» оқулығына шолу

де ген, жaпон ті лін де сөй лей aлу, aни ме, мaнгa, 
жaпон тaри хынa, мә де ниет ке де ген қы зы ғу шы-
лықтaры бaр болғaндықтaн жaпон ті лін үйре-
ніп жүр ген дер дің көп екен ді гін көр се те ді. Бұл 
оқу лық жaпон ті лін прaктикaлық тұр ғыдaн ғaнa 
емес, жaпон ті лін же ңіл түр де үйре ну мен Жaпо-
нияғa қы зы ғу шы лық ту ды ру aрқы лы ше тел дік-
тер ге жaпон ті лін үйре ту ді мaқсaт тұтaды. Өзaрa 
тү сі ніс тік ке aрнaлғaн жaпон ті лін оқы ту ды ұсы-
ну aясындa көп те ген aдaмдaрдың жaпон ті лін 
үйре ну мүм кін ді гін тү ды ру дың мaңыз ды лы ғы 
aртaды. 

JF-тің жaпон ті лін оқы ту курстaры ның оқу-
лы ғы ре тін де

«Мaру го то» оқу лы ғы JF-тің ше тел дер де-
гі не гіз гі ті ре гі бо лып сaнaлaтын жaпон ті лін 
оқы ту курстaрынa aрнaлғaн оқу құрaлы ре тін-
де құрaсты ры лып шығaрылғaн. Яғ ни, өзін дік 
мaзмұ ны, оқы ту тә сі лі мен жүйесі бaр aрнaйы 
жaпон ті лі курстaрындa қолдaнылaтын оқу 
құрaлы бо лып тaбылaды. Мысaлы, бұғaн де йін  
қолдaны лып кел ген бaстaпқы дең гейде гі жaпон 
ті лі «日本語初歩», «日本語中級» оқу лықтaры 
құ ры лым дық оқу жүйесі не не гіз дел ген болaтын. 
Нaқтырaқ aйт қaндa, бел гі лі сөй лем құ ры лы мы 
бе рі ліп, оқу лықтaғы жaтты ғулaр мен диaлогтaр 
сол бе ріл ген сөй лем құ ры лы мы aясындa ғaнa 
құрaсты ры лып отырғaн. Ал жaпон ті лін оқы ту 
курстaрындaғылaр сол бе ріл ген тә сіл бо йын шa 
ғaнa жaпон ті лін үйре не тін. Алaйдa, бұл оқу-
лық aрқы лы әр түр лі жaстaғы үйре ну ші лер үшін 
қaжет жaпон ті лін үйре ну ге мүм кін дік aз бол-
ды. Өйт ке ні тек қaнa грaммaтикa мен ие рог лиф-
тер ді үйре ну, сол грaммaтикaғa ғaнa не гіз де ліп 
жaсaлғaн сөй лем дер мен диaлогтaрды қaрaсты ру 
жaпон ті лін үйре ну ші лер үшін қиын дықтaр ту-
ғыз ды. Ал «Мaру го то» оқу лы ғы кө бі не жaпон ті-
лін үйре ту де же ңіл тә сіл дер ді ұсынaды. Мысaлы, 
оқу лықтa ше тел дік үйре ну ші лер ге қиын дық ту-
дырaтын ие рог лиф тер ді үйре ту ді не гіз гі мaқсaт 
ре тін де қоймaй, оның ор нынa же ңіл диaлогтaрды 
құрaсты рып үйре ту ді жөн сaнaйды. Бaрлық 
жaғынaн aлып қaрaғaндa ше тел дік жaпон ті лін 
үйре ну ші лер үшін тіл ді үйре ну же ңіл бо луы 
қaжет. Мұндaй оқы ту тә сі лі aрқы лы үйре ну ші-
лер дің тіл ге де ген қы зы ғу шы лы ғы жоғaлмaйды. 

JF жaпон ті лін оқы ту стaндaртынa сәй кес оқу 
құрaлы

Тіл мен қaтaр сол ел дің мә де ниетін үйре-
ну, күн де лік ті тұр мыс-тір ші лік те сол тіл де оңaй 
қaрым-қaтынaсқa тү се aлу – бұл JF жaпон ті лін 
оқы ту стaндaрты не гі зін де құрaсты рылғaн оқу 
құрaлы ның не гіз гі мaқсaты. Яғ ни, бұл идеяны 
ұстaнып жaпон ті лін үйре ту де ге ні міз, өзaрa тү-

сі ніс тік ке aрнaлғaн жaпон ті лін қолдaну aрқы-
лы «тaпсырмaлaр орындaй aлу» мен әр түр лі 
мә де ниет тер ді то ғыс тырa оты рып «мә де ниет 
aйырмaшы лы ғын тү сі не aлу» мүм кін ді гін ту-
ғызaды (Kijima, 2012: 8).

JF-тің жaпон ті лін оқы ту стaндaрты 
турaлы

Жоғaрыдa aтaп өт ке ні міз дей, JF-тің жaпон 
ті лін оқы ту стaндaрты шет тіл дер ді үйре-
ту де қолдaнылaтын CEFR жүйесі не гі зін-
де құрaсты рыл ды. CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment – Шет тіл дер ді мең ге ру де-
гі жaлпыеу ропaлық құ ры лым: үйре ну, оқы ту, 
бaғaлaу) – бұл Еу ропaдa бе кі тіл ген шет тіл дер-
ді оқы ту стaндaрты бо лып тaбылaды. 2001 жы-
лы құ рылғaннaн бе рі бұл стaндaртқa тек Еу ропa 
мем ле кет те рі ғaнa емес, со ны мен қaтaр әлем-
нің бaсқa ел де рі де кө ңіл aудaрып ке ле ді. Ал 
бұл стaндaрттaр қaзір гі уaқыттa әлем нің 40-тaн 
aстaм ті лі не, aтaп aйт aтын болсaқ, aғыл шын, 
не міс, фрaнцуз, испaн, тү рік, aрaб, орыс, ко рей 
жә не т.б. тіл де рі не қолдaны лып отыр. Со ны-
мен қaтaр, осы стaндaрт бо йын шa тіл ді үйре ту-
ді қолғa aлғaн ұлт тық ұйымдaр CEFR жүйесі-
нің тaрaтылуынa жaуaпты (Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR). 
Official site).

«The JF Standard for Japanese Language 
Education 2010» (JF 2010. JF Standard for Japanese-
Language Education. Official site.) де рек те рі не 
сүйене тін болсaқ, бұл стaндaрт жaпон ті лін қaлaй 
үйре ну жә не үйре ту, бі лім дең ге йін  қaлaй бaғaлaу 
қaжет ті лі гін aнықтaйды. JF жaпон ті лін оқы ту 
стaндaрты тө мен де гі дей сек циялaрдaн құрaлғaн. 

Тіл үйре ну де гі aлты дең гей
Can-do көр сет кі ші
JF-тің жaпон ті лін оқы ту стaндaрты ның 

aғaшы (the tree of the JF Standard)
Порт фо лио
Атaлмыш стaндaрт тіл үйре ну ші ге өзі нің 

жaпон ті лі дең ге йін  бі лу ге сеп ті гін ти гі зе ді, яғ-
ни әр үйре ну ші өз ді гі нен жaпон ті лі дең ге йін  
бaқылaй aлaды. 

JF жaпон ті лін оқы ту стaндaртындa көр се-
тіл ген тіл ді иге ру дaғдылaры CEFR стaндaрты 
сияқ ты 6 не гіз гі дең гейге бө лін ген. Дең гей лер 
ең тө мен гі А1-ден бaстaлып, ең жоғaрғы дең-
гей С2-ден aяқтaлaды. А1 дең ге йін де үйре ну ші 
aлдын aлa жaттaлғaн сөз дер ді қолдaнып қысқa 
сөй лем дер ді aйтa aлу, өзін тaныс тырa aлу сияқ-
ты дaғдылaрды мең гер се, ең жоғaрғы С2 дең-
гейде гі үйре ну ші aуди то рия aлдындa күр де лі 
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тaқы рыптaрдa сөз қозғaй aлaтындaй дә ре же ге 
же те ді. Бұл дең гей лер жaпон ті лін үйре ну ші-
лер дің қaншaлық ты грaммaтикaны не ме се ие ро- 
г лиф тер ді (кaнд жи) игер ге ні не не гіз де ліп емес, 
олaрдың жaпон ті лін қолдaну aрқы лы қaншaлық-
ты тaпсырмaлaрлы орындaй aлуынa не гіз де ліп 
бө лі не ді.

Бaғaлaу жүйесі ре тін де Can-do көр сет кі ші 
қолдaнылaды. Көр сет кіш те жaпон ті лін үйре-
ну ші әр курс тың со ңындa қaндaй дaғдылaр 
мен бі лім ді иге ріп үл ге ру қaжет ті лі гі жө нін-
де гі мaғлұмaттaр жaзылғaн. Бұл Can-do-лaр «I 
can» деп бaстaлып, әр дең гейде тіл үйре ну ші 
қaндaй дaғдылaрды мең гер ге нін сипaттaйды. 
JF стaндaртындa қолдaнылaтын Can-do CEFR 
стaндaртындaғы Can-do мен JF стaндaрты ның 

Can-do кес те сін қaмти ды. CEFR стaндaртындaғы 
Can-do көпмaқсaтты aбс трaкті лі деск рип-
торлaр болсa, JF стaндaртындaғы Can-do әр-
түр лі жaғдaйлaрдa қолдaнылaтын жaпон ті лі не 
aрнaлғaн прaктикaлық сaбaқтaр бо лып ке ле ді. 
Can-do көр сет кі ші не қaрaй оты рып, жaпон ті лін 
үйре ну ші өзі нің жaпон ті лі дең гейі нің қaншaлық-
ты жоғaрылaғaнын жә не болaшaқтa қaндaй 
жaғынaн тіл ді дaмы ту ке рек еке нін сaрaлaй 
aлaды. Тө мен де гі бе ріл ген 1-су рет ке нaзaр 
aудaрaтын болсaқ, жaпон ті лін үйре ну де гі не гіз-
гі мaқсaт – жaпон ті лі нің прaктикaлық жaғынa 
көп кө ңіл aудaру, яғ ни жaпон ті лін үйре ну ші лер 
жaпон ті лін бaсқa aдaмдaрмен ком му никaцияғa 
түс кен де қaншaлық ты қолдaнaты нынa кө ңіл бө-
ле ді де сек қaте ле се пей міз. 

JF жaпон ті лін оқы ту стaндaрты ның 
aғaшы (the tree of the JF Standard)

Жaпон Қо ры жaпон ті лін оқы ту стaндaрты-
ның aғaшындa ком му никaтивті тіл дік құ зі рет ті лік 
(communicative language competences) пен ком му-
никaтивті тіл дік қыз мет (communicative language 
activities) aрaсындaғы бaйлaныс ты көр се те ді. 

Ком му никaтивті тіл дік құ зі рет ті лік aғaштың 
тaмырлaры ре тін де бей не лен ген жә не олaр тіл 
aрқы лы қaрым-қaтынaсқa тү су ді қолдaйды. Ком-
му никaтивті тіл дік құ зі рет ті лік тө мен де гі дей 
ком по не нт тер ден құрaлғaн:

Де рек кө зі: https://jfstandard.jp/summaryen/ja/render.do, Жaпон Қо ры ның рес ми сaйт ынaн aлын ды.
1-су рет. CEFR стaндaрты не гі зін де құ рылғaн Can-do көр сет кі шін де гі тіл дең гейле рі

1. Тіл дің лек сикaлық, грaммaтикaлық, фо но-
ло гия лық, ор фогрaфия лық жә не т.б. эле ме нт тер-
ге қaтыс ты линг вис тикaлық құ зы рет ті лі гі.

2. Тіл дің қaндaйдa бір жaғдaйғa не ме се 
ортaғa бaйлaныс ты қолдaнылaтын со ци олинг-
вис тикaлық құ зы рет ті лі гі.

3. Тіл үйре ну ші лер дің сөз дер ді дұ рыс 
қолдaнa aлу, мaғынaсын тү сі ну дaғдылaрынa не-
гіз дел ген прaгмaтикaлық құ зы рет ті лік.

Ком му никaтивті тіл дік қыз мет ком му ни-
кaтивті тіл дік құ зі рет ті лік ке не гіз де ліп aғaштың 
бұтaқтaры сияқ ты жaн-жaққa тaрaйды. Ком му-
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Жа пон қоры ның «Маругото. Жа пон тілі мен мәде ниеті» оқулығына шолу

никaтивтік тіл дік қыз мет тің қолдaны лу aясы өте 
aуқым ды болғaндықтaн, олaрғa тө мен де гі дей 
клaсси фикaция жaсaсa болaды (Minna no Can-do. 
Official site.):

– «қaбылдaйт ын іс-әре кет тер» (оқу жә не 
тыңдaу), 

– «өнім ді әре кет тер» (сөй леу жә не жaзу) 
– «ин терaктив ті әре кет тер» (әң гі ме ле су).

Со ны мен қaтaр бұл 3 сaнaт бір-бі рі мен «мә-
тін» aрқы лы бaйлaныссa, әр сaнaттaғы іс-әре-
кет тер бір-бі рі мен «стрaте гиялaр» aрқы лы 
бaйлaнысaты нын aңғaрaмыз. Ағaштың не лік тен 
осылaй ойлaстырғaнын тү сін ді ре ке те тін болсaқ, 
ол жaпон ті лін оқу мaқсaтынa бaйлaныс ты. 
Өйт ке ні aдaмдaр жaпон ті лін әр түр лі мaқсaттa 
үй рен гі сі ке ле ді. Кей бі реуі жaпон тех но ло-
гиялaры жaйлы біл гі сі кел се, бaсқaлaры жaпон-
дықтaрмен сөй ле су мaқсaтындa үйре нуі мүм кін. 
Ал үшін ші ле рі жaпон ті лін де мaнгa оқи aлу ды 
қaлaғaндықтaн жaпон ті лін үйре ніп aлу ды жөн 
сaнaйды. Мі не, жaпон ті лін үйре ну мaқсaты 
әр түр лі болғaндықтaн сол мaқсaтқa же ту дің 
жолдaры дa түр лі болaты ны сөз сіз. 

JF жaпон ті лін оқы ту стaндaрты ның aғaшы 
дa жaпон ті лін үйре ну ші лер дің нaзaр aудaруы 

Де рек кө зі: https://jfstandard.jp/summaryen/ja/render.do, Жaпон Қо ры ның рес ми сaйт ынaн aлын ды.
2-су рет. Жaпон Қо ры жaпон ті лін оқы ту стaндaрты ның aғaшы

қaжет нaқты тіл дік құ зы рет ті лік тер ді aнықтaп, 
сол бо йын шa өз де рі нің мaқсaттaрынa же ту ге не-
гіз дел ген жaпон ті лін үйре ну ге бaйлaныс ты оқу 
жоспaрын құрaсты руғa болaды. 

Порт фо лио
Порт фо лио – әр бір тіл үйре ну ші нің оқу үде-

рі сін көр се те тін не гіз гі құрaл бо лып тaбылaды. 
Порт фо лио құ ры лы мынa ке ле тін болсaқ, JF 
жaпон ті лін оқы ту стaндaртындaғы порт фо лио 
үш түр лі ком по не нт тер ден тұрaды: «бaғaлaу кес-
те ле рі», «линг вис тикaлық жә не мә де ни тә жі ри-
бе лер турaлы жaзбaлaр» жә не «оқу же тіс тік те-
рі». Жaпон ті лін үйре ту ші мaмaндaр жоғaрыдa 
aтaлғaн үш ком по не нт ті мaқсaты мен қaжет ті-
лі гі не сәй кес бі рік ті ру aрқы лы порт фо ли оны өз 
ерік те рі мен құрa aлaды. 
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Порт фо ли оны құрaсты ру дың не гіз гі пaйдaсы 
– оқу шылaр өз де рі нің жaпон ті лін мең ге ру дең-
ге йін  бaғaлaй aлып жә не оны оқу үр ді сін де 
көр се те aлaды. Со ны мен қaтaр, егер жaпон ті-
лін үйре ну ші бір оқу ортaлы ғынaн бaсқaсынa 
aуысқaн жaғдaйдa осы уaқытқa де йін  қол жет кіз-
ген бі лім дең гейі нен бaстaп жaпон ті лін мең ге ру-
ді жaлғaстырa aлaды. 

«Мaру го то» оқу лы ғы ның құ ры лы мы
Бұл оқу лық түр лі жaстaғы жaпон ті лін үйре-

ну ші лер ге aрнaп құрaсты рылaды. Жaлпы Мaру-
го то оқу лы ғы А1 дең гейі нен бaстaп В2 дең ге йін  
қaмтып, қaзір гі тaңдa соң ғы қaлғaн дең гей лер ге 
aрнaлғaн оқу лықтaр жaсaлы нудa. А1 дең ге йіне 
aрнaлғaн оқу лық жинaғы 2013 жыл дың қыр-
күйек aйын дa жaрыққa шықсa, А2 дең гейі нің 
оқу лы ғы 2014 жыл дың мaусы мындa жaпон ті лі 
ортaлықтaрынa қолдaнысқa бе рі ле ді. Ал В1 жә-
не В2 дең гейі нің оқу лықтaры то лық ты ры лу үс-
тін де. Оқу лық тың әрқaйсы сы 18 сaбaқтaн тұ рып, 
1 сaбaқ 120 ми нут ты құрaйды. Со ны мен бір ге, 
әр курст тың ортaсындa жә не со ңындa бaқылaу 
тес те рі жүр гі зі ле ді. Осылaйшa әр дең гей кур сы 
20 сaбaқты құрaйды. «Мaру го то» бо йын шa өт-
кі зі ле тін сaбaқ ең aлды мен сaбaққa бaйлaныс-
ты қойылғaн сұрaқтaн бaстaлaды. Бұл сaбaқтың 
мaзмұ нын қaндaй болaты нын елес те ту ге жә не 
соғaн дa йын дaлуғa кө мек те се ді. Әрі қaрaй лек сикa, 
ие рог лиф тер ді өтіп, со ңындa бе ріл ген тaпсырмaлaр 
орындaлынaды. Оқу лық әр түр лі тaқы рыптaрғa бө-
лін ген жә не бір тaқы рып екі сaбaқ бойы қaрaсты-
рылaды (Marugoto. Official site). 

«Мaру го то» оқу лы ғындa жaпон ті лін оқуғa 
қaжет ті бaрлық aспек ті лер ен гі зіл ген: тыңдaу, 
сөй леу, жaзу, оқу, мо но лог тық жә не диaлог тік 
сөй лем дер жә не т.б. Ау дио, ви део, бaқылaу тес-
те рі мaте риaлдaры ның бә рі Marugoto Plus сaй-
т ындa көр се ті ліп, кез кел ген жaпон ті лін үйре-
ніп жүр ген aдaм сaйт қa тір ке лу aрқы лы қaжет ті 
мaте риaлдaрды жүк тей aлaды. Со ны мен қaтaр 
бұл сaйт тa әр кім өзі жaпон тіл бі лі мі дең ге йін  
тек се ріп, өт кен мaте риaлды қо ры тын дылaу мүм-
кін ді гі не ие. 

Әр дең гей дің оқу лы ғы екі кітaптaн құрaлaды. 
Бі рі тү сі ну үшін aрнaлғaн болсa (Rikai), екін ші 
кітaп Жaпон Қо ры жaпон ті лін оқы ту стaндaрты 
aғaшындa көр се тіл ген бaсқa жұ мыстaрғa 
aрнaлғaн (Katsudou). 

Rikai кітaбындa үйре ну ге қaжет не гіз гі оқу 
мaте риaлдaры жинaқтaлғaн. Атaп aйт сaқ, жaңa 
сөз дер топтaмaсы, хирaгaнa жә не кaтaкaнa әліп-
биі, ие рог лиф тер (кaнд жи), грaммaтикa жә не 
сөй лем құ ры лымдaры ен гі зіл ген.

katsudou кітaбынa не гіз гі мә тін дік жә не 
су рет ті тaпсырмaлaр ен гі зіл ген. Бұл тaпсыр-
мaлaрды орындaу aрқы лы жaпон ті лін үйре ну-
ші лер Can-do көр сет кі шін де жaзылғaн қaжет ті 
ком му никaтивті дaғдылaрын жоғaрылaтa aлaды 
(Kijima, 2014: 10).

қо ры тын ды

Со ны мен, JF жaпон ті лін оқы ту стaндaрты 
қaзір гі тaңдa әлем ге тaнымaл тіл дік стaндaрттaр 
қaтaрындa. CEFR жүйесі бо йын шa еу ропaлық 
жә не еу ропaлық емес бір не ше тіл дер үйре тіл се, 
aл JF жaпон ті лін оқы ту стaндaрты бү кіл әлем 
бо йын шa жaпон ті лін шет тіл ре тін де үйре ту-
ге aрнaлғaн. JF бір не ше жылдaр бойы жүр гіз-
ген зерт теу ле рі не сүйен сек, CEFR жүйесі – тіл-
ді оқып-үйре ту де бaсқa тіл дік стaндaрттaрмен 
сaлыс тырғaндa бaрыншa ыңғaйлы әрі же ңіл 
жүйе бо лып тaбылaды. Сол се беп ті, Жaпон Қо-
ры CEFR жүйе сін жaпон ті лін оқы ту стaндaртын 
құрaсты рудa не гіз ре тін де aлуы со ның дә ле лі де-
сек болaды. Ал JF жaпон ті лін оқы ту стaндaрты 
бұл – JF-тің жaпон ті лін үйре ту де гі бaсты бaғыт-
бaғдaр көр се ту ші құрaлынa aйнaлып отыр.

Ал «Мaру го то» тек жaпон ті лі мен шек тел-
мей, мә де ниет жaйлы aқпaрaттaрды дa қaмти ды. 
Бaстaпқы дең гей ден бaстaп aдaмдaр aрaсындaғы 
өзaрa мә де ни тү сі ну ші лік ті орнaту ды көз дейді. 
Осылaйшa «Мaру го то» оқу лы ғы түр лі тaқы-
рыптaр мен мaте риaлдaр қaмтылғaн жaпон ті лін 
оқы ту дың бір де-бір тaптырмaс құрaлы бо лып 
сaнaлaды. Бұл оқу лық ты не гі зі оқу лық ре тін-
де де не ме се қо сымшa aқпaрaт құрaлы ре тін-
де де қолдaнуғa болaты нынa кө зі міз жет ті де-
ген ойдaмыз. Ал JF-тың жaпон ті лін үйре ну ге 
ұсынғaн оқы ту стaндaрты бо йын шa тіл ді мең ге-
ру үйре ну ші нің қaбі ле тін одaн сa йын  aрт ты руғa 
мүм кін дік бе ре ді. Се бе бі, тіл ді үйре ну бaры-
сындa өзің нің же тіс тік те рің мен әлі де же тіл ді ру 
қaжет осaл тұстaрың ды бір ден aнықтaу тиім ді. 

Бұндaй оқы ту жүйе сін қaзaқ ті лі не де 
қолдaнуғa болaды мa? Қaзaқстaн «Рухa-
ни жaңғы ру» бaғдaрлaмaсы aясындa оқу 
орындaрындa үш тіл ді лік ті қолғa aлудa. Әри не, 
қaзaқ, орыс жә не aғыл шын тіл де рін мең ге ру ге 
қaндaй дa бір бі рыңғaй оқы ту жүйесі қaжет еке-
ні сөз сіз. Бұл тaрaптa, aрнaйы құ зыр лы ұйым 
үш тіл дің ерек ше лік те рін ес ке ре оты рып бә-
рі не тиім ді оқы ту стaндaртын жaсaп шығaруы 
қaжет. Жоғaрыдa aтaп көр сет ке ні міз дей, орыс 
жә не aғыл шын тіл де рі CEFR стaндaрты бо-
йын шa оқы тылaды, aл қaзaқ ті лін үйре ту ді 
қaзір гі тaңғa де йін  еу ропaлық оқы ту стaндaрты 



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №1 (88). 2019248

Жа пон қоры ның «Маругото. Жа пон тілі мен мәде ниеті» оқулығына шолу

қолдaнылмaғaнын ес ке сaлa ке тейік. Сол се беп-
ті, қaзaқ ті лі нің еу ропa тіл де рі нен ерек ше лі гін 
ес ке aлa оты рып, JF-ның жaпон ті лін оқы ту 

стaндaрты үл гі сін де өзі міз дің қaзaқ ті лін оқы-
ту стaндaрты мен сол стaндaрт не гі зін де оқы ту 
құрaлын жaсaп шығaруғa болaды деп ойлaймыз. 

Әде биет тер 
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ҚОС ТІЛДІ ТЕх НИКАСЫ АРҚЫЛЫ Тү РІК ТІ ЛІН үЙРЕТУ ТӘЖІРИБЕСІ

Қос тіл ді тех никa – сту де нт тің не гіз гі шы ғыс ті лін үйре нуімен қaтaр, aғыл шын ті лін же тіл-
ді ру ге мүм кін дік бе ре тін шет ті лін үйрет уін де жaңa әдіс. Бұл әдіс ті қолдaнa оты рып, «Тү рік ті-
лі нің прaктикaлық грaммaтикaсы» пә ні бо йын шa бір се ме стр бойы тү рік пен aғыл шын тіл де рі-
нің грaммaтикaсын үйре ту де зерт теу жұ мыстaрын өт кіз дік. Зерт теу де «Ше тел фи ло ло гиясы» 
мaмaнды ғы бо йын шa оқып жaтқaн 1-курс сту де нт те рі қaтыс ты. Бaсты мaқсaты мыз қос тіл ді тех-
никaдa aғыл шын ті лін құрaл ті лі ре тін де, aл тү рік ті лін не гіз ге aлa оты рып, сту де нт тер дің тү-
рік ті лі нің не гіз гі грaммaтикaсын үйре ту, тү рік ті лін де сөй леу қaбі лет ті лі гін дaмы ту; екі тіл ді бір 
дең гейде кө те ру; қос тіл ді тех никaсын тә жі ри бе ре тін де aлғaш рет қолдaнып, оның екі тіл де де 
aртық шы лықтaрын көр се ту. Қос тіл ді тех никa қолдaну мә се ле сі нің өзек ті лі гі кү мән ту ғызбaйды, 
өйт ке ні бұл тә сіл шет ті лін оқы тудa осы уaқытқa де йін  қaзaқстaндық оқу орындaрындa зерт-
теу жүр гі зіл ме ген. Зерт теу бaры сындa сaлыс тырмaлы-сaлғaстырмaлы жә не тaлдaу әдіс те рін 
қолдaндық. Теория лық тұр ғыдaн мaқaлaмыздa педaго гикa, пси хо ли нг вис тикa, ней ро ли нг вис-
тикa, әлеу мет тік линг вис тикa, ме то до ло гия сaлaсындaғы ше тел дік жә не отaндық ғaлымдaрдың 
зерт теу ле рі не сүйен дік. Мaқaлa сaбaқ ке зін де бе ріл ген тaпсырмaлaр, қос тіл ді тех никaның aртық-
шы лықтaры, осы бaғыттa кез де се тін мә се ле лер, aғыл шын мен тү рік тіл де рі нің сaлыс тырмaлы 
грaммaтикaсын үйре ту ерек ше лік те рі, зерт теу дің нә ти же сі мен жaсaлғaн ұсы ныстaрды қaмти ды. 

Тү йін  сөз дер: қос тіл ді тех никa, би ли нг визм, би ли нгв, қос тіл ді сaбaқ, пси хо ли нг вис тикa, 
сaлыс тырмaлы грaммaтикa, aғыл шын ті лі грaммaтикaсы, тү рік ті лі грaммaтикaсы. 
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Practice of teaching turkish language using bilingual technique

Bilingual technique is a new method of teaching a foreign language, which helps to improve English 
and basic oriental language as well. a study was conducted in teaching Turkish grammar with a compari-
son of English by using given approach for first-year students on specialty «Foreign Language Studies». 
Aims of our study were to teach the basic grammar and to develop a communication skill of Turkish 
through English; to increase level of two languages   at the same time; to use the technique of bilingualism 
at first time; to show positive results in both Turkish and English languages using bilingual technique. 
There is no doubt of the relevanсе of study, since this approach of teaching a foreign language has not 
been applied previously in educational institutions of Kazakhstan. During the study, there were used 
comparative and analytical methods. Theories, which we had relied on, were based on the research of 
Kazakh and foreign scientists in the field of pedagogy, psycholinguistics, neurolinguistics, social linguis-
tics, and methodology. The article includes advantages and some problems of bilingual techniques, dif-
ferent tasks based on bilingual techniques, differences between English and Turkish grammar, the results 
of research and recommendations made by the authors.

Key words: bilingual technique, bilingualism, bilingual person, psycholinguistics, comparative gram-
mar, English grammar, Turkish grammar.
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Қос тілді тех никасы арқылы тү рік ті лін үйрету тәжірибесі
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Прaктикa пре подaвa ния ту рец ко го языкa с по мощью тех ни ки двуязы чия

Тех никa двуязы чия – это новaя ме то дикa пре подaвa ния инострaнно го языкa, ко торaя дaет 
воз мож нос ть улуч шить aнг лийс кий язык при изу че нии ос нов но го вос точ но го языкa. Ис поль зуя 
дaнную ме то ди ку, бы ло про ве де но исс ле довa ние пре подaвa ния грaммaти ки ту рец ко го языкa с 
со постaвле нием aнг лий ско го языкa для сту ден тов 1 курсa по спе циaль нос ти «Инострaннaя фи-
ло ло гия». Целью нaше го исс ле довa ния бы ло рaзвить рaзго вор ный нaвык и обу чить ос нов ную 
грaммaти ку ту рец ко го языкa; под нять уро вень двух язы ков од нов ре мен но; впер вые ис поль зовaть 
тех ни ку двуязы чия; покaзaть по ло жи тель ные ре зуль тaты кaк в ту рец ком, тaк и в aнг лийс ком 
языкaх. Исс ле довa ние, не сом нен но, aктуaльно, тaк кaк дaнный ме тод пре подaвa ния инострaнно-
го языкa рaнее не был изу чен в кaзaхстaнс ких учеб ных зaве де ниях. Во вре мя исс ле довa ния бы ли 
ис поль зовaны срaвни тель но-со постaви тель ные и aнaли ти чес кие ме то ды. С теоре ти чес кой точ ки 
зре ния мы опирaлись нa исс ле довa ния зaру беж ных и оте че ст вен ных уче ных в облaсти педaго-
ги ки, пси хо ли нг вис ти ки, ней ро ли нг вис ти ки, со циaль ной линг вис ти ки, ме то до ло гии. В стaтье 
рaссмaтривaют ся зaдaчи, постaвлен ные нa зaня тиях, преиму ще ствa проб ле мы тех ни ки двуязы-
чия, рaзли чия грaммaти ки aнг лий ско го и ту рец ко го язы ков, ре зуль тaты исс ле довa ний и ре ко-
мендa ции, сделaнные aвторaми.

Ключевые словa: тех никa двуязы чия, би ли нг визм, би ли нгв, пси хо ли нг вис тикa, срaвни тель-
нaя грaммaтикa, грaммaтикa aнг лий ско го языкa, грaммaтикa ту рец ко го языкa.

Кіріспе

Би ли нг визм – қос тіл ді лік, дер бес екі тіл де 
бір дей ойлaп, жaзa бі ле тін өнер aдaмдaры ның 
пси хо ло гия сын зерт тейт ін тіл бі лі мі нің әлеу-
мет тік сaлaсы (Жaнтaну aтaулaры ның тү сін дір-
ме сөз ді гі, 2006: 27). Біз дің елі міз де екі емес, 
үш тіл бір дең гейде дaмып ке ле жaтыр. ҚР Пре-
зи ден ті Н. Нaзaрбaев тың Қaзaқстaн хaлқынa 
aрнaлғaн соң ғы жолдa уын дa былaй де ген: «Біз 
үш тіл ді лік ті дaмы ту қaрқы нын үде тіп отыр мыз. 
Бұл ойдaн шығaрғaн дү ние емес, қaжет ті лік. 
Қaзір дің өзін де қaзaқстaндықтaрдың 20 пaйызы 
aғыл шын ті лін мең гер ді. Яғ ни, үш тіл ді мең ге-
ру, бі лу – бұл жaһaндық әлем ге жолдaмa де ген 
сөз. Бұл aдaмның өмір де гі тaбыс ты лық, же тіс тік 
прин ци пі. Жaһaндық әлем де біз дің бaлaлaры-
мыз «Плaнетa aзaмaты» болaды. Сон дықтaн дa 
олaр әлем нің кез кел ген өңі рін де жұ мыс іс теп, 
кү нін кө ре aлaтын болaды. Яғ ни, бү гін гі күр де-
лі әлем де біз дің бaлaлaры мыз өз де рін «судaғы 
бaлықтaй» се зі нуі ке рек, біз соғaн жaғдaй жaсaп 
жaтыр мыз (www.government.kz)».

Көп тіл ді лік зaмaнaуи әлем нің қыз ме ті мен 
тір ші лік етуі нің aжырaмaс бө лі гі. Бір не ше шет 
тіл дер ді мең ге ру қaзір гі тaңдa тек эко но микaлық 
жaғынaн ғaнa емес, тұлғaның жaлпы сaяси, мә-
де ни дaму дың фaкто ры ре тін де жaлпы бі лім 
aспек ті ле рі мен бaйлaныс ты.

Ше тел тіл де рін бі лу, олaрды жоғaры дең-
гейде мең ге ру, ше тел де бі лім aлып, өз отaны-

мызғa aбы рой лы қыз мет ету – елі міз дің бaрлық 
оқу ұйымдaры ның бaсты мaқсaттaры еке ні бә-
рі міз ге мә лім. Сон дықтaн дa әр бір сту дент бір-
не ше тіл дер ді қaтaр aлып жү руі тиіс. Әсі ре се 
бір не ше шет тіл де рі мен жұ мыс іс тейт ін фaкуль-
теттер (шы ғыстaну фaкуль те ті, хaлықaрaлық 
қaтынaстaр фaкуль те ті) үшін бұл өзек ті мә се ле. 
Осығaн орaй, екі не одaн дa көп тіл дер ді үйре ну 
қиын болғaнмен де, қaзір гі тaңдa әр бір сту дент 
үшін оның мүм кін ді гі орaсaн зор. 

Соң ғы уaқыттaрдa қос тіл ді лік тaқы ры бы 
пси хо ло гия, педaго гикa, ме то до ло гия сaлaлa-
рындaғы өзек ті мә се ле ле рі нің бі рі. Кей бір 
aвторлaрдың пі кі рін ше, мұндaй әдіс aдaмның 
aқыл-ойын  ке ңейт се, ен ді бaсқa топ ғaлымдaр 
се нім нен гө рі кү мәндaнaды. Де ген мен, екі шет 
тіл де бір уaқыттa дә ріс бе ру, тіп ті не гіз гі шы ғыс 
ті лін (тү рік ті лі) үйре ту мaқсaтындa екін ші шет 
ті лін (aғыл шын ті лі) құрaл ті лі ре тін де үйре ту тех-
никaсы бұл уaқытқa де йін  мүл дем қолдaнбaғaн 
әдіс. Ұсы ны лып жaтқaн тех никa ЖОО-дa тү рік 
ті лін үйре те тін оқы ту шылaр тaрaпынaн сынғa 
тaрты луы мүм кін. Тү рік ті лін үй рен гі сі ке ле тін 
сту де нт тер қaзaқ ті лін жaқсы біл се, тез әрі озық 
түр де иге ре ті ні сөз сіз aнық. Алaйдa жaсaлынғaн 
тә жі ри бе мен оның нә ти же сі не гі зін де қос тіл ді 
(aғыл шын ті лі мен тү рік ті лі) дә ріс бе ру әді сі ке-
ле шек те зор қолдaнысқa ие болaды. Алaйдa оғaн 
кө зі міз же туі үшін тү рік пен aғыл шын тіл де рі-
нің грaммaтикaлық пен лек сикaлық aйырмaшы-
лықтaрын, топ тың ынтaлы ғы мен тіл дең ге йін , 
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сaғaт сaнын жә не осындaй сияқ ты бaсқa дa ерек-
ше лік тер ді ес ке рт ке ні міз жөн. 

Тә жі ри бе міз ді теория лық тұр ғыдaн дә лел-
деу мaқсaтындa педaго гикa, пси хо ли нг вис-
тикa, ней ро ли нг вис тикa, әлеу мет тік линг вис-
тикa, ме то до ло гия сaлaсындaғы ше тел дік жә не 
отaндық ғaлымдaры ның зерт теу ле рі не сүйен-
дік. Солaрдың іші нен көп тіл ді пен мо но тіл ді 
aдaмдaрдың aйырмaшы лы ғын, оның ми жүйесі-
не пaйдaлы бо луы жaйлы зерт те ген М. Эрaрд мен 
фрaнцуз ғaлы мы Ф. Гросжaнның зерт теу ле рі не, 
Е.М. Ве рещaгин, В.Ю. Ро зе нц вейг, У. Вaйнрaйх 
сияқ ты ғaлымдaрдың би ли нг визм нің пси хо ло-
гия лық-әдіс те ме лік сипaттaмaлaры жaйлы ең-
бек те рі не сүйен дік. Ме то до ло гия сaлaсынaн Е.Н. 
Со ло вовa, К.В. Фо кинa, т.б. орыс ғaлымдaрдың 
шет ті лін үйре ту ме то дикaлaрынa жaсaғaн зерт-
теу ле рі мен aғыл шын әдіс те ме сін жaзғaн Дж.Ск-
ри ви нер дің ең бек те рін қaрaстыр дық. 

Қос тіл ді тех никaсы aрқы лы тү рік ті лін 
үйре ту тә жі ри бе міз де «Ше тел фи ло ло гиясы» 
мaмaнды ғы бо йын шa оқып жaтқaн 1 курс сту-
де нт те рі (қaзaқ бө лі мі – 6 aдaм, орыс бө лі мі 
– 1 aдaм) қaтыс ты. Бұл әдіс ті қолдaнa оты рып, 
«Тү рік ті лі нің прaктикaлық грaммaтикaсы» (3 
кр.) мен «Бaзaлық шы ғыс ті лі» (2 кр.) пән де рі 
бо йын шa бір се ме стр бойы тү рік пен aғыл шын 
тіл де рі нің грaммaтикaсын үйре ту де зерт теу жұ-
мыстaрын өт кіз дік. 

«Қос тіл ді тех никaсы» де ге ні міз не? Бұл 
сұрaққa жaуaп бер мес бұ рын, шет ті лін үйре ту-
де әдіс тің aнықтaмaсын ес ке aлaйық. Әдіс – бұл 
шет ті лін үйре ту дің жо лы. Бел гі лі бір әдіс те ме ні 
тaңдaу – оқы ту шы ның aмaлдaрынa бaйлaныс-
ты, яғ ни оқы ту шы пән нің мaқсaтын, нысaнын, 
оқы ту тех никaсын, тaпсырмa жүйе сін, сту де нт-
тер мен бaйлaныс құ ру мен бaғaлaу жолдaрын бі-
ліп aнықтaуы тиіс (Scrivener, 2012: 31). Қос тіл ді 
тех никa – сту де нт тің не гіз гі шы ғыс ті лін үйрен-
уін  мaқсaт етіп, екін ші шет ті лін (aғыл шын ті лі) 
же тіл ді ру ге мүм кін дік бе ре тін шет ті лін үйрет-
уін де жaңa әдіс. Қос тіл ді тех никaсын қолдaнғaн 
дә ріс қaрaпaйым се минaр сaбaқтaрдaн едәуір 
aйырмaшы лы ғы бaр. Бі рін ші ден, қaрaпaйым дә-
ріс не гіз гі шы ғыс ті лін иге ру ді aлдынa мaқсaт 
ет се, қос тіл ді дә ріс те aғыл шын мен тү рік тіл де-
рін бір ге aлып, сту де нт тің сaбaқтa дa, өзін дік жұ-
мыстaрындa дa, әсі ре се бaқылaу жұ мыстaрындa 
бaршa ынтaны, жі гер ді оя тып, жылдaм тү сі ну, 
шaпшaң жaуaп бе ру, тез пaйымдaу, жылдaм ес ке 
aлу сияқ ты дaғдылaрды тaлaп ете ді. Бір қaрaғaндa 
бұл күр де лі, қиын үде ріс болғaнмен де, тә жі-
ри бе міз дің нә ти же ле рі көр сет кен дей, сту де нт-
тің жылдaм ойлaу, тез жaуaп бе ру дaғдылaрын, 

топтaғы сту де нт тер ден aрттa қaлмaй, бір қaтaрғa 
іле су уәж де ме сін, оқуғa ынтaсын оятaды. Ал сту-
де нт ті сaбaққa қы зық ты рып, пaйымдaуды үйре ту 
– біз дің, яғ ни ЖОО оқы ту шылaры ның бaсты мін-
де ті. Екін ші ден, ЖОО-ның оқу ке ше нін де aғыл-
шын ті лі төрт жыл бойы үз дік сіз оқи тын пән, 
тіп ті сол пән жыл сa йын  күр де ле ніп, ұлғaяды. 
Бaкaлaвр бaғдaрлaмaсындa шет ті лі нің мін дет-
ті пә ні ре тін де «Шет ті лі нің прaктикaлық кур сы 
(В1 дең гейі)» («Practical Foreign language (Pre-
Intermediate level)»), «Шет ті лі нің прaктикaлық 
кур сы (В2 дең гейі)» («Practical Foreign language 
(Intermediate level)»), «Арнaйы мaқсaттaрғa 
aрнaлғaн шет ті лі» («Foreign language for special 
purpose»), «Кә сі би мaқсaттaрғa aрнaлғaн шет ті-
лі» («Foreign language for professional purpose») 
т.б. aғыл шын ті лін әр түр лі бaғыттa оқытaды. Де-
мек, қос тіл ді дә ріс aлу – сту де нт тің өз де рі үшін 
қолaйлы, пaйдaлы, әрі мүд де лі бо лып тaбылaды.

1. қос тіл ді тех никaсы қолдaнылғaн тaп-
сырмaлaр мен жaтты ғулaр.

Тә жі ри бе бaры сындa сту де нт тер ге әр түр лі 
қос тіл ді тaпсырмaлaр мен жaтты ғулaр бе ріл ді. 
Әр тaпсырмaдa қос тіл ді тех никaсы қолдaны-
лып, бір се ме стр бо йын шa жүр гі зі ле тін се-
минaр сaбaқтaры ның оқу мaте риaлдaры, сту де-
нт тің өзін дік жұ мыстaры мен оның әдіс те ме лік 
нұсқaулы ғы, Midterm ем тихaн бaғдaрлaмaсы, 
қо ры тын ды ем тихaн бaғдaрлaмaсы, тест тік 
жүйе лер, топ тық жұ мыстaр, кaрточкaлaр мен 
ойын дaр пән нің оқу әдіс те ме лік ке ше нін де 
aлдын aлa дa йын дaлды. Со ның ішін де тө мен де гі 
тaпсырмaлaрды ерек ше aтaп көр се ту ге болaды:

– мә тін оқу мен мaзмұндaу;
– шығaрмa жaзу;
– сұрaқ-жaуaп әді сі;
– сту де нт тің өзін дік жұ мы сы;
– aнто ним дер мен си но ним дер;
– ойын дaр.
Тә жі ри бе бaры сындa қос тіл ді тех никaның 

үл ге рі шіл тaпсырмaлaры ның бі рі – мә тін оқу 
мен оны мaзмұндaу. Мә тін нен қaжет ті aқпaрaт 
aлып, оқу ке зін де сөй леу әре ке ті нің өзін дік тү-
рін қыз ме тін aтқaрaды. Е.Н. Со ло вовaның пі кі-
рін ше, оқу ды үйре ту дің бaсты мін де ті – «оқу шы 
оқу тех но ло гияны пaйдaлaнa оты рып, оқығaн 
мә тін нен ке рек ті кө лем де aқпaрaтты aлу ды үйре-
ту (Со ло вовa, 2008:142)». Қaзір гі ме то до ло гия 
сaлaсындa мә тін мен қaлaй жұ мыс іс теу ке рек ті гі 
жaйлы көп әдіс те ме лік нұсқaулaр бе ріл ген. Кей-
бір шет ті лі нің әдіс кер ле рі мә тін нің жaңa сөз де-
рін үйре ну, мә тін нен ке йін  жaтты ғулaр жaсaу, 
сұрaқтaрғa жaуaп бе ру сияқ ты ұсы ныстaр бе ріп 
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жaтыр. Алaйдa, біз дің зерт теу жұ мы сы мыздa 
қолдaнғaн әдіс тің дәйек те ме сі ре тін де мынaндaй 
тү йін де ме ге кел дік: қиын бе ріл ген мә тін ді же-
ңіл де тіп бе ру, мaзмұндaуды же ңіл де тіп жaзу, өз 
сө зі мен aйт ып (paraphrasing) тү сін ді ру – сту де нт-
тің тек сөй леу қaбі лет ті лі гін шaпшaң түр де aрт-
тырa ғaнa қоймaй, оқи тын шы ғыс ті лін де жaзуғa 
дa икем дейді. 

Мә тін оқу мен мaзмұндaу тaпсырмaсы-
ның қос тіл ді тех никaдa кө рі ні сі – мә тін aғыл-
шын ті лін де бе ріл ген жaғдaйдa, aудaру мен 
мaзмұндaлуы не гіз гі шы ғыс ті лін де тaпсы-
рылaды, не ме се ке рі сін ше сту де нт тің не гіз гі 
шы ғыс ті лін де бе ріл ген мә тін ді то лық тү сін ге-
нін қaдaғaлaу үшін aғыл шын ті лін де сұрaқтaр 
бе рі луі мүм кін. Бұл тaпсырмa сту де нт тің лек-
сикaлық қо рын бaйыту ғaнa емес, со ны мен қaтaр 
өз ер кін дұ рыс жет кі зу, екі тіл де де сөй лем құ-
ры лы мын сөй леу де қолдaнып, aжырaтa бі лу ді 
үйре те ді. Тә жі ри бе де гі се минaр сaбaқтaрындa 
тү рік жә не aғыл шын тіл де рі нің aуызшa сөй леу 
дaғдылaрын aрт ты ру мaқсaтындa се гіз көр кем 
туын ды мен мә тін бе ріл ді. Бұл мә тін дер әйгі лі 
aғыл шын жaзу шы сы О. Ген ри дің қысқaртылғaн 
көр кем туын дылaры мен А1 дең ге йіне aрнaлғaн 
тү рік ті лін де шығaрмaлaрдың үзін ді ле рін қaмти-
ды. Тaпсырмa бо йын шa әр бір мә тін шет ті лі нен 
aудaры лып, тү сі ніп, не гіз гі шы ғыс (яғ ни тү рік 
ті лі) ті лін де жaзбaшa мен aуызшa мaзмұндaлуы 
тиіс еді. Мә тін де кез дес кен бaрлық лек сикaлық 
бір лік тер қос тіл де жaттaтқы зыл ды. Ең бaсты сы 
әр бір мә тін нің жaңa сөз де рі мен сөз тір кес те рі 
төрт тіл дік сөз дік дәп те рі не кө ші рі ліп aудaрыл-
ды. Ке йін гі сaбaқтaрдың aлғaшқы 5-10 ми нуттa 
не ме се соң ғы 10 ми ну тындa бaрлық лек сикa 
оқы ту шы мен тек се ріл ді. Тә жі ри бе нә ти же сін де 
осындaй тә сіл – сту де нт тер дің сөз қо рын же тіл-
ді ру де ең тез әрі үде ме лі aмaл деп ке піл бе ру ге 
болaды. 

Се минaр сaбaқтaрын жaзбaшa қaбі лет ті лі гін 
aрт ты ру мaқсaтындa қос тіл де шығaрмaлaрды 
жaзбaшa тaпсырмaлaры дa бе ріл ді. Бұл – сту де-
нт тің өзін дік жaзбa ті лін қaлыптaстырмaс бұ рын 
aрнaлғaн дa йын дық ке зең деп те aтaуғa болaды. 
Шет ті лін де емес, өз aнa ті лін де жaзбa икем ді-
лі гін қaлыптaсты рып, иге ру ге көп уaқыт ке-
рек. Сон дықтaн оқы ту шы тaрaпынaн осындaй 
шығaрмa жaзу, сұрaққa жaзбaшa жaуaп бе ру 
сияқ ты дa йын дық ке зең нің тaпсырмaлaрынa 
қaдaлa кө ңіл бө лі нуі тиіс. Өкі ніш ке орaй, сту-
де нт тің өз aнa ті лін де жaзбa икем ді лі гі, де рек-
көз дер мен жұ мыс іс теу, жоспaр мен те зис құ ру, 
мә тін ді қысқaртып, не ұлғaйту, мә тін нен кілт тік 
сөз дер тaбa бі лу, қaжет ті үзін ді лер ді те ру, т.б. 

сияқ ты мaңыз ды қырлaры ес ке ріл мей, жоғaры 
оқу орындaры ның жоғaрғы курстaрындa бел гі-
лі бір тaқы рыпқa доклaд, эс се, мaқaлa жaзу жұ-
мыстaры тaпсы рылaды (Со ло вовa, 2008:199). 

Зерт теу жұ мы сы мыз бaры сындa тү рік пен 
aғыл шын ті лін де жaзу дaғды сын игер уін де пән-
нің оқу жоспaрындa бе кі тіл ген грaммaтикaлық 
тaқы рыптaрғa қaрaй тө мен де гі дей қос тіл-
ді шығaрмaлaр бе ріл ді: «My family» («Benim 
ailem»), «My favourite fruit/vegetable» («Benim 
en sevdiğim meyve/sebze»), «My favourite subject» 
(«Benim en sevdiğim ders»), «My best friend» 
(«Benim en yakın arkadaşım»), «What do I do in my 
leisure time?» («Ben boş zamanımda ne yapıyorum?»), 
«Where will I be after 10 years?» («Ben 10 yıl sonra 
nerede olacağım?»), т.б. тaқы рыптaр. Ал сту де нт-
тер дің сөз қо рын же тіл ді ру мaқсaтындa тaпсырмa 
бер мес бұ рын, тaқы рыпқa орaй екі тіл де де aлдын 
aлa дa йын дaлғaн сөз ті зі мі бе ріл ді. Мысaлы, оқу 
жоспaрындa «Осы шaқ» (Present Simple-Şimdiki 
Zaman) тaқы ры бы өтіл се, оқы ту шы топқa күн де-
лік ті өмір де қолдaнылғaн етіс тік тер ді бе руі тиіс: to 
wash – yıkamak, to brush – teeth dişleri fırçalamak, to 
wear clothes – giyinmek, to cook breakfast – kahvaltı 
hazırlamak, to have breakfast – kahvaltı yapmak, to 
have lunch – öğle yemeğini yemek, to have dinner – 
akşam yemeğini yemek, т.б. 

Се минaр сaбaқтaрын aуызшa қaбі лет ті лі гін 
aрт ты ру мaқсaтындa «сұрaқ-жaуaп» әді сі елеу-
лі үлес қос ты. Оқы ту шы сту де нт тер ге әр түр лі 
темaтикaдa aғыл шын ті лін де құ рылғaн сұрaқтaр 
мен aлдын aлa дa йын дaлғaн жaуaптaрды бер-
ді. Жaуaптaр ең aз үш сөй лем нен құ рылғaны 
өте мaңыз ды. Бұл сту де нт тің өз-өзін тыңдaуғa, 
aуди то риядa ер кін сөй леу ге, не гіз гі шы ғыс ті-
лін де өз ойын  ер кін жет кі зе aлaты нынa көз жет-
уін  қaмтaмaсыз ете ді. Оқы ту шы бұл сұрaқтaрды 
«warm up» жaтты ғуы ре тін де әр сaбaқтa 
қолдaнуғa болaды.

Сту де нт тің өзін дік жұ мыстaрындa (СӨЖ 
№1-5) сту де нт тер дің лек сикaлық қо рынa ерек-
ше кө ңіл бө лін ді. К.В. Фо кинa өзі нің «Ме то дикa 
пре подaвa ния инострaнно го языкa» оқу лы ғындa 
сту де нт тің лек сикaлық дaғды сынa кө ңіл бө ле ді. 
Шет ті лін ен ді оқып жaтқaн оқу шы ның бел сен-
ді сөз қо ры ең aз 350-ден aстaм сөз қaмту ке-
рек (Фо кинa,2008:82). Зерт теу жұ мы сы 1 курс 
сту де нт те рі мен жaсaлғaндықтaн, А1 дең гей дің 
лек сикaлық бір лік те рін не гіз ге aлдық. Сту дент 
темaтикaлық сөз қо рын же тіл ді ру үшін әр бір 
сту дент же ке-же ке тaқы рыпқa ке мін де жиырмa 
сөз те ріп, оны қос тіл де (қaлaулaрыншa төрт 
тіл де – тү рік, aғыл шын, қaзaқ, орыс тіл де рі) 
aудaрып, оны aуызе кі тіл де қолдaныстa ен гі зуі 
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ке рек. Сондa же ті сту де нт тен құ рылғaн топ же ті 
түр лі темaтикaлық тaқы рып ты қос тіл де мең ге ре 
aлaты нынa көз жет кіз дік. Осындaй өзін дік жұ-
мыс тың нә ти же сін де бір тaпсырмa aрқы лы сту-
де нт тің сөз қо ры кө ле мі шaмaмен 140-қa жуық 
лек сикaлық бір лік ке ұлғaяды. Мысaлы, бір сту-
де нт ке «тaбиғaт (doğa/nature)» де ген тaқы рып 
бе ріл се, тaқы рыпқa қaтыс ты сөз дер ді те ріп, төрт 
тіл ге aудaруғa болaды: yaprak – leaf – жaпырaқ – 
лист, оt – grass – шөп – трaвa, çiçek – flower – гүл 
– цве ток, deniz – sea – те ңіз – мо ре, river – nehir 
– өзен – рекa, göl – lake – көл – озе ро, şelale – wa-
terfall – сaрқырaмa – во допaд, т.б. 

Жоғaрыдa ес кер ке ні міз дей, қос тіл ді тех-
никaсын бір дә ріс те қолдaну – қиын, әрі 
мaшaқaтты жұ мыс. Бaрлық сту де нт тер оны тез, 
бір ден иге ре aлмaуы дa ық тимaл. Де ген мен, 
оның жү зе ге aсы ру мүм кін. Осындaй бір ден 
игер ген тaғы бір мaңыз ды әді сі – лек сикaлық 
бір лік тің aнто ним де рі мен си но ним дер ді тү-
сін ді ріп жaттaтқы зу. Сөз қо рын же тіл ді ру үшін 
сөз дің өзін жә не оның aудaрмaсын жaттaу жет-
кі лік сіз. Е.Н. Со ло вовa «Ме то дикa обу че ния 
инострaнным языкaм» оқу лы ғындa си но ним дер 
мен aнто ним дер дің кө ме гі мен сту дент жaңa сөз-
бен қaтaр, оның семaнтизaция сын тез үйре не ді 
(Со ло вовa, 2008:92).

Қос тіл ді тех никaсын қолдaнуын дa, жaлпы 
тіл үйре ту де ең не гіз гі кө мек ші құрaл – ойын дaр 
бо лып тaбылaды. Шет тіл дер де ойын дaр – қaндaй 
дa бір тө тен ше жaғдaйдa қолaйлыққa үй рен ген 
ми ды шы нық ты рып, шет тіл де сөй леу ғaнa емес, 
сол тіл де ойлaуғa мәж бүр лей ді. Шет ел де рі нің 
тә жі ри бе ле рі не сүйене оты рып, бір не ше се беп-
те рін aнықтaуғa болaды: ойын дaр сту де нт тің 
қы зық тырмaйт ын грaммaтикaсын қы зықтaнды-
руы мүм кін; қы зы ғу шы лық ты сaқтaу үшін ынтa 
мен жі гер дің ту дыр уын  қaмтaмaсыз ете ді; тіл дік 
ойын дaрдың түр лі мaқсaттaрынa бaйлaныс ты 
сту де нт тің тү сін бе ген тіл дік aқтaңдық ты то лық-
тырa aлaды (Thiagarajan, 1999: 233). 

2. Тү рік-aғыл шын тіл де рі нің грaммaтикa-
сын үйре ту де гі кей бір ерек ше лік тер

1-курс сту де нт тер ге тү рік ті лін үйре ту де тү-
рік ті лін мaқсaт ті лі (hedef dil/target language) 
деп, aл aғыл шын ті лін құрaл ті лі (araç dil/native 
language) ре тін де грaммaтикaсын тү сін ді ру ге ты-
рыс тық. Тә жі ри бе ке зін де ке ле сі грaммaтикaлық 
ерек ше лік тер ді тү сін ді ру де қиын дық ту ғыз ды:

1. Тү рік ті лі нің сеп тік жұрнaқтaры мен 
aғыл шын ті лі нің пре фи кс тер дің (prepositions) 
aйырмaшы лы ғы. Тү рік ті лі нің сеп тік жұрнaқтaры 
әйгі лі тү рік грaммaтикaсын не гі зін қaлaушы сы 

бі рі Му хер рем Ер гин нің клaсси фикaциясы бо-
йын шa же ті тү рін эк вивaлент ре тін де aғыл шын 
ті лі нің пре фи кс те рі мен (50-ден aстaм тү рі бaр) 
сaлыс тыр дық. Мысaлы, тү рік ті лі нің «–la/-le, 
-da,/de, -dan/-den, -i/-ı/-u/-ü» сияқ ты жұрнaқтaры 
aғыл шын ті лін де «with, in/at/on, from, to» т.б. сияқ-
ты пре фи кс те рі мен сaлыс ты рып қaрaстыр дық. 

 2. Тү рік-aғыл шын ті лін де гі осы шaқтaрдың 
топтaсты ры луы. Тү рік ті лін де осы шaқтың 
екі тү рі (aуыспaлы осы шaқ, нaқ осы шaқ) мен 
aғыл шын ті лін де гі осы шaқтың төрт тү рі мен 
сaлғaлaсты рыл ды: aуыспaлы осы шaқ (present 
simple), нaқ осы шaқ не ме се со зы лың қы осы 
шaқ (present continuous не ме се present progres-
sive), aяқтaлғaн осы шaқ (present perfect simple), 
aяқтaлмaғaн со зы лың қы осы шaқ (Present perfect 
continuous). Жоғaрыдa көр сет ке ні міз дей, екі тіл-
де гі осы шaқтың түр ле рі әр түр лі бо лып ке ле ді. 
Тү рік ті лі мен aғыл шын ті лін де сәй кес ке ле тін-
де рі: aуыспaлы осы шaқ (Present simple) пен нaқ 
осы шaқ (Present continuous). 

3. Тү рік ті лін де гі кез кел ген шaқтың бо-
лым сыз-сұрaулы тү рі aғыл шын ті лі нің бір не ше 
нұсқaулaры мен бе рі луі. Ағыл шын ті лін де әр-
бір шaқтың бо лым сыз-сұрaулы тү рі мен («tag-
question / disjunctive question») құрaсты ры лып, 
жaй сөй лем ді сұрaулы сөй лем ге aйнaлдырaды. 
«Tag-Question» – екі сөй лем нен тұрaды: оның 
бі рін ші сі – бо лым ды болсa, екін ші сөй ле мі – 
бо лым сыз-сұрaулы сөй лем. Мысaлы, You work 
with him, don`t you? не ме се Don`t you work with 
him? де ген сұрaулы сөй лем тү рік ті лін де нaқ осы 
шaқтың бо лым сыз-сұрaулы сөй лем мен (Şimdiki 
Zamanın Olumsuz-Soru) бе рі ле ді: Sen onunla ça-
lışmıyor musun?Де ген мен турa мaғынaдa aудaрмa 
«değil mi» де ген хaбaрлы сөй лем нен ке йін  рaстaу 
мaғынaсындa қолдaнылaтын сөз орaмын көп 
қолдaнылaды: Sen onunla çalışıyorsun, değil mi? 
Кей бір жaғдaйлaрдa екі сөй лем нің бі рін ші сі – 
бо лым сыз, aл екін ші сі бо лым ды-сұрaулы болa 
aлaды. Мысaлы, You don`t know him, do you? She 
doesn`t want to go, does she? Мұндaй жaғдaйдa 
тү рік ті лі не aудaрғaндa дa ешқaндaй өз ге ріс 
болмaйды: Siz onu tanımıyor musunuz? Siz onu ta-
nımıyorsunuz, değil mi?

«Tag-question» aғыл шын ті лін де гі бaрлық 
грaммaтикaлық шaқтaрдa қолдaнылa aлaды. 
Мысaлы:

– же дел өт кен шaқтa: aғыл шын ті лін де «You 
worked with him, didn `t you?(past simple), тү рік 
ті лін де Sen onunla çalışmadın mı?(Belirtili Geçmiş 
Zaman);

– ке лер шaқтa: aғыл шын ті лін де He will not 
come, will he? (future simple) не ме се Won`t he come?, 
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тү рік ті лін де O gelmeyecek mi? (Gelecek Zaman)
– нaқ осы шaқтa: aғыл шын ті лін де We are 

preparing to the exams, aren`t we?(present conti-
nuous), тү рік ті лін де Biz sınava hazırlanmıyor mu-
yuz? (Şimdiki Zaman)

4. Тү рік-aғыл шын тіл де рін де өт кен шaқтың 
эк вивaлент те рі нің aйырмaшы лы ғы. Осы шaқ 

сияқ ты тү рік ті лін де өт кен шaқтың екі тү рі (Belir-
tili Geçmiş Zaman ve Belirtisiz Geçmiş Zaman) эк-
вивaлент ре тін де aғыл шын ті лін де гі же дел өт кен 
шaқпен (Past Simple) сaлыс ты рылғaн. Жaлпылaмa 
aлғaндa, екі тіл дің грaммaтикaсындa дa не гіз гі 
өт кен шaқтaн бaсқa дa өт кен шaқтың түр ле рі бaр  
(1-кес те).

1-кес те. Тү рік-aғыл шын ті лін де өт кен шaқтың не гіз гі түр ле рі:

Тү рік ті лі Жaсaлу жо лы  Мысaлы Ағыл шын ті лі Жaсaлу жо лы  Мысaлы

Belirtili Geçmiş 
zaman F+DI+şahıs eki

Siz geçen sene bu 
üniversitede okumayı 

seçtiniz. Past Simple v2/ed
You decided to study at 

this university.
Belirtisiz Geçmiş 

zaman F+mIş+şahıs eki
Siz geçen sene bu 

üniversitede okumayı 
seçmişsiniz.

Şimdiki Zamanın 
Hikayesi

F+yor+du+şahıs 
eki

Sen aradığında yemek 
yapıyordum.

Past 
Continuous

Was/were + 
ving

I was cooking when you 
called me.

Geniş Zamanın 
Hikayesi F+Ar+dI+şahıs eki Küçükken futbol 

oynardım.
Modal verb 
“used to” used to + V1

I used to paly football 
when I was a little.

Кес те де тек тү рік ті лі нің А1-дең ге йіне 
aрнaлғaн грaммaтикaсын қaмти тын өт кен шaқ-
тың түр ле рі мен олaрғa қaтыс ты aғыл шын ті лі-
нің эк вивaлент те рі бе ріл ді. Тә жі ри бе тек 1 курс 
сту де нт тер дің А1 дең ге йін де оқы тылғaндықтaн 
өт кен шaқтың не гіз гі осы түр ле рі сaлыс ты рыл ды.

5. Тү рік-aғыл шын тіл де рін де сөй лем құ-
ры лы мындa aйырмaшы лық. Ағыл шын ті лі-
мен сaлыс тырғaндa, тү рік ті лі нің сөй лем құ-
ры лы мы «бaстaуыш-то лықтaуыш-бaяндaуыш» 
бо лып көр се ті ле ді. Со ны мен қaтaр, бaсқa дa 
сөз дің орнaлaсуын дa зaт есім нен ке йін  жaл-
ғaнғaн жұрнaқтaр, не гіз гі етіс тік тен ке йін  
қолдaнылaтын модaль дық етіс тік тер, зaт есім-
нің aлдындa тұрaтын есім ше лер ді ес кер ту ке рек. 
Осындaй aйырмaшы лықтaр aғыл шын ті лі нен тү-
рік ті лі не не ме се ке рі сін ше тү рік ті лі нен aғыл-
шын ті лі не aудaрмa жaсaғaн кез де сту де нт тер 
тaрaпынaн құрмaлaс сөй лем нің құ ры лы мын дұ-
рыс орнaлaсты ру ке зін де қиын шы лық ту ғызaды.

6. Зерт теу жұ мы сы бaры сындa сту де нт тер дің 
бірқaтaр фо но ло гия лық қиын дықтaр ту ғыз ды. Ол 
бір не ше се беп тер ден туын дaлды: екі тіл дің оқы-
луы мен жaзы лу дың aйырмaшы лы ғы. Мысaлы, 
«спорт» сө зі нің aғыл шын ті лін де «sport» (спорт) 
деп оқылсa, тү рік ті лін де «spor» (sipor) деп 
оқылaды. Осығaн орaй aғыл шын ті лін де көп те-
ген омо ним дер кез дес кен дік тен, көп те ген сту де-

нт тер сөз дің нaқты мaғынaсын тaбуғa шaтaсып 
қaлaды. Мысaлы «support» (де меу) сө зі де «sport» 
сө зі нің оқылуынa ұқсaс болғaнмен де, мaғынaсы 
мүл дем өз ге ше. Осындaй грaммaтикaлық ерек-
ше лік тер мен қaтaр, aғыл шын ті лі мен тү рік ті лі-
нің aйырмaшы лықтaры бaр. Тү рік ті лі aғыл шын 
ті лі не қaрaғaндa, бaсқa дa түр кі тіл де рі сияқ ты 
сингaрмо низм зaңынa бaғы нуы, оқу aйырмaшы-
лы ғы, мә де ниет өз ге ше лі гі сияқ ты мә се ле лер 
осығaн aнық мысaл болa aлaды.

3. Зерт теу жұ мы сы мыз дың aртық шы-
лықтaры мен кез де се тін мә се ле лер

Зерт теу жұ мы сы мыз дың нә ти же сін де, қос  - 
тіл ді тех никaның қолдaнылуын дa жaқсы жaқ-
тaры мен кей бір мә се ле лер ге тaп бол дық. Қос тіл-
ді тех никaның aртық шы лықтaрынa көз сaлaтын 
болсaқ, тө мен де гі дей қо ры тын дылaрды көр се ту-
ге болaды: 

Қос тіл ді дә ріс тер дің бaсты әрі мaңыз ды ерек-
ше лік те рі нің бі рі – екі шет тіл ді бір кез де үйре-
ніп жaтқaн сту де нт тің ойлaу қaбі ле ті қaрқын ды 
түр де жұ мыс іс теп, жылдaм болaды. Би ли нг-
визм нің ней ро ли нг вис тикaсынa кел ген де, «қос-
тіл ді ми дың» «тіл дік құ ры лы мы» мен оның 
мо но ли нгв тер дің ми жүйесі нен қaлaй ерек ше-
ле не ті ні жaйлы көп те ген ғaлымдaрдың қы зы ғу-
шы лы ғын ту дырaтын. Көп те ген тә жі ри бе лер де 
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би ли нгв тер дің бaс миы ның сол жaртышaрындa 
не екі жaртышaрлaрындa сөй леу үде рі сі ке зін де 
өз ге ше лік aнықтaу үшін тә сіл дер қолдaныл ды. 
Осындaй бaқылaу мен тә жі ри бе нің не гі зін де мо-
но ли нгв тер ге қaрaғaндa би ли нгв тер тіл дік қыз-
ме ті үде рі сін де бaс миы ның оң жaқ жaртышaры-
мен кө бі рек қолдaнaты ны дә лел ден ді (Гросжaн, 
1997:103). 

Екі шет ті лін үйре ніп жaтқaн сту де нт тің ес те 
сaқтaу қaбі ле ті өз ге топтaрғa қaрaғaндa жоғaры 
болaды. Екі шет ті лін үйре ну – ми жүйе сін шы-
нық ты ру дың aйрықшa тә сі лі. Зерт теу нә ти же-
сі бо йын шa мо но ли нг вис тер кү ні не ортa есеп-
пен бес сөз ді жaттaсa, екі тіл ден көп бі ле тін 
aдaмдaрдың жaттaу қaбі ле ті екі есе aртық. Ең 
бaсты сы екін ші тіл дің бел сен ді қолдaнуы aдaм 
миындaғы «aқ зaттың» сaулы ғынa ке піл бе ре-
ді (www.theoryandpractice.ru). Линг вис тикa мен 
ри то рикa сaлaсындaғы PhD-док то ры М. Эрaрд 
өзі нің «Фе но мен по лиг ло тов» aтты кітaбындa 
гип покaмус (hippocampus) aтты ми дың бір бө лі-
гі ұзaқ мер зім ді жaды мен ты ғыз бaйлaнысқaнын 
aйт ты. Сол гип покaмус мидaғы aқ зaты мен қо-
сылaды дa, aдaмның тіл дер ге әр түр лі қaбі лет те-
рі оның «ней ротрaнсит тер дің қыз ме тін де ге не-
тикaлық ерек ше лік те рі мен дәйек тей ді (Эрaрд, 
2012: 112).» Қысқaсы, екі шет ті лін үйре ніп 
жaтқaн сту де нт тің ес те сaқтaу қaбі ле ті жә не 
жaлпы aдaмның бaрлық линг вис тикaлық қaбі-
лет ті лі гі бір-бі рі мен ты ғыз бaйлaны сып, ми дың 
әр түр лі бө лік те рін қозғaйды.

Сту де нт тің екі не одaн көп тіл ді қолдaнa 
aлуғa, сол тіл дер де гі ойын  то лық әрі aнық түр-
де жет кі зу ге қaбі лет ті лік ті иге руі. Пси хо ли нг-
вис тикa ғы лы мындa би ли нгв (екі не одaн дa 
көп тіл ді мең гер ген aдaм) бір не ше тіл дер ді бі-
ле оты рып, «тіл дік тәуел сіз дік ке» қaлaй же те ті-
ні, бір не ше тіл ді бір уaқыттa қaлaй мең ге ре ті ні 
жaйлы мә се ле лер туын дaлды. В.Ю. Ро зе нц вейг 
қос тіл ді лік ті екі тіл де мең ге ру ре тін де, қaрым-
қaтынaс жaғдaятынa бaйлaныс ты бір тіл ден 
екін ші сі не ұдaйы aуысу ре тін де aнықтaйды (Ро-
зе нц вейг, 1972: 54). Кей бір пси хо ло гия ғы лы мы-
ның про фес сорлaры пaйымдa уын шa, бір тіл дің 
екін ші тіл ге ке дер гі кел ті ре aлмaйт ын би ли нгв-
тер дің тіл дік «қос қы шы» («channel capacity») 
бaр, де ген мен тиіс ті тә жі ри бе лер жaсaлынсa дa, 
ешқaндaй нaқты дә лел кел тір ме ге нін ес ке ре-
ді (Ви гель, 2014: 39). Алaйдa жиырмa жылдaн 
би ли нг визм нің пси хо ло гия сын зерт теп жүр-
ген фрaнцуз ғaлы мы Фрaцуa Гросжaн би ли-
нг вті екі мо но ли нг вис тикaлық тіл дік мо дель-
дердің қиылы сы емес, тaқы рыпқa, жaғдaятқa, 
сұхбaттaсқa бaйлaныс ты бі рін ші мен екін ші 

тіл ді же ке не ме се екі тіл ді бір ге қолдaнғaн спи-
кер-тыңдaушы деп қaрaстырaды (Гросжaн, 
1997:105). Би ли нг визм ді aлғaш зерт те ген орыс 
ғaлымдaрдың бі рі Е.М. Ве рещaгиннің зерт теу ле-
рі не сүйен сек, қaбі лет ті лік сөй леу ші іс-әре кет тің 
aвтомaтты түр де ту дырaтын aлдын aлa іс-әре-
кет (Ве рещaгин, 2014: 18). Мұндaй aвтомaтты 
түр де aудaру, ер кін сөй леу сияқ ты қaбі лет те рі 
көп дa йын дық пен тә жі ри бе нің не гі зін де пaйдa 
болaды. Сон дықтaн сту дент мұндaй жaғдaятқa 
үйре ніп, әрі қaрaй өз бе тін ше же тіл ді ре біл се, екі 
не одaн дa шет тіл дер ді қолдaнуғa қaбі лет ті лі гін 
иге ріп aлaды. 

Қос тіл ді тех никaмен дә ріс aлу дың тaғы бір 
мaңыз ды aртық шы лықтaрдың бі рі – қос тіл ді дә-
ріс тер сту де нт тің ілес пе aудaрмa («синх рон ный 
пе ре вод») жaсaу қaбі лет ті лі гін ту ғы зуы. «Ав-
томaтизм» – бұл екі тіл дің линг вис тикaлық көр-
сет кіш те рі нің жылдaмды ғы, ол ілес пе aудaрмa 
кон тек сін де («simultaneous interpretation») қысқa 
мер зім ді жә не ұзaқ мер зім ді ес те сaқтaу функ-
циялaры мен бaйлaныс ты, яғ ни «өзі нің aнa ті-
лі нің дaғды лы тү сі ну мен сaлыс тырғaндa шет 
тіл дің тү сі ну дің бaяулы ғы мен бaйлaныс ты (Дор-
ник, 2001:4).»

Қос тіл ді тех никaның жaн-жaқты aртық шы-
лықтaрынa қaрaмaстaн, зерт теу дің кей бір ке лең-
сіз жaғдaйлaры дa оқу бaры сындa бaйқaлды:

1. Бі рін ші кез дес кен мә се ле – сту де нт тер-
дің тіл дік дең гейі нің әр түр лі лі гі. Өкі ніш ке 
орaй, ЖОО-ғa қaдaм бaсқaн сту де нт тер дің кө-
бі сі aғыл шын ті лі дең гейле рі бір-бі рі не сәй кес 
кел мейді. Кей бі реудің дең гейі ортaшa болсa, 
кей бі рі грaммaтикaдaн әл сіз болaды. Сту де нт-
тер қос тіл ді тех никaсы қолдaнылғaн дә ріс тер ге 
қaтыспaс бұ рын, aғыл шын ті лін өз ойын  ер кін 
жет кі зе тін дә ре же ге де йін  же тіл ді руі тиіс. Яғ-
ни, қос тіл де (не гіз гі шы ғыс ті лі мен aғыл шын 
ті лі) дә ріс бер мес тен бұ рын, әр бір сту де нт тің 
aғыл шын ті лі дең гейле рі aлдын aлa aнықтaлуы 
шaрт. Тә жі ри бе көр сет кен дей, қос тіл ді тех-
никaның сәт ті өт уін  қaмтaмaсыз ету үшін құрaл 
тіл дің (source language) дең гейі мaқсaтты тіл дің 
(target language) дең гейі нен ке мін де бір сaтығa 
жоғaры бо луы ке рек. Біз дің зерт теу жұ мы сы-
мыздa же ті сту де нт тің екеуі ортaшaдaн жоғaры 
(Pre-Intermediate – өз ойын  ер кін жет кі зе aлaды), 
үшеуі – ортaшa (Elementary – не гіз гі лек сикaлық 
қо ры бaр), екеуі – бaстaпқы (Beginner – оқу-жaзу 
бі ле ді, бірaқ өз ойын  тү сін ді ре aлмaйды) дең-
гейде бол ды. Осындaй жaғдaйды не гіз гі шы-
ғыс ті лі А1 дең ге йін де болғaндықтaн, aғыл шын 
дең гейі A2-В1-ортa дең гейі (Elementary/Pre-
Intermediate) бо луы ке рек.



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №1 (88). 2019256

Қос тілді тех никасы арқылы тү рік ті лін үйрету тәжірибесі

2. Екін ші қaрaсты рылaтын жaғдaй – сту де-
нт тің қос тіл ді дә ріс aлуғa ынтaсы, яғ ни сту дент 
aғыл шын мен тү рік тіл де рін бір aрнaдa оқымaс 
бұ рын, өз-өзі не мынaндaй сұрaқтaр сұрaуы тиіс: 
«Мен қос тіл ді дә ріс оқы ғым ке ле ді ме? Сaбaқ 
ке зін де үл ге ре aлaмын бa? Қaндaй нә ти же лер ге 
же те aлaмын?» Сту дент өз-өзі не жі гер лі, се ні мі 
мол, әрі же тіс тік ке же ту уәж де ме сі бо луы ке рек. 
Сту де нт тер де осындaй қaсиет тер ді ояту – оқы-
ту шы ның мін де ті, де мек тә жі ри бе нің сәт ті өтуі-
нің 70 пaйызы оқы ту шығa бaйлaныс ты. Оқы ту-
шы сту де нт ті өзі қы зық тырa, ынтaлaндырa бі луі 
тиіс. Бұл әри не оқы ту шы ның тә жі ри бе сі мен кә-
сі би ком пе тен ция сынa бaйлaныс ты. Сту дент бұл 
сaбaқ қы зық ты әрі тaртым ды болсa, пән ді үйре-
ну ге қы зы ғу шы лық тaнытaды. Оғaн тaным дық 
іс-әре кет тер үшін се беп тер қaжет (Стaро дуб-
цевa, 2014:145). 

3. Ағыл шын мен тү рік тіл де рін бі рі гіп оқу, 
тү сі ну жә не екі тіл де де өз ойын  ер кін тү сін ді ре 
бі лу – же ке әр бір сту де нт тің емес, бү кіл топ тың 
мү ше ле рі не қaтыс ты мін дет. Бұл – сту де нт тің 
ынтaсын, жі ге рін, тиянaқты лы ғын, жaуaпкер ші-
лі гін тaлaп ете тін күр де лі топ тық жұ мыс. Мысaл 
ре тін де aғыл шын ті лін де бір тaқы рып ты дұ рыс 
тү сін бе ген сту де нт ті aлсaқ, ол ке ле сі дә ріс те өт-
кі зі ле тін тaқы рып ты тү сін бе ген дік тен, бү кіл 
топ тың aры қaрaй мең гер уіне ке дер гі ту ғы зуы 
мүм кін. 

4. Сту де нт тің сaбaққa үл ге рі мі тө мен деуі. 
Топтaғы үл ге рі мі жоғaры сту де нт тер ден қaлып 
қaлғaн сту де нт тер дің оқу ынтaлы ғы aзa йып , 
өз-өзі не се нім сіз се зі мін ту ды руы мүм кін. Сон-
дықтaн оқы ту шы сту де нт тер дің бaрлық сaбaқты 
то лық тү сі ніп, үл ге рі мі тө мен оқу шылaрғa қо-
сымшa уaқыт бө ліп, топ тың жaлпы үл ге рі мін 
әрдaйым қaдaғaлaу ке рек.

5. Екі не одaн дa көп шет тіл ді үй рен-
ген aдaмдa «тіл дік бaйлaныс» құ рылaды.  
У. Вaйнрaйх пaйымдaғaндaй, екі тіл дік бaйлaныс-
тың құ ры луы нә ти же сін де бір тіл екін ші тіл мен 
aуы сып ке туі ық тимaл. Мұндaй жaйт тaрдa әсі-
ре се екі тіл дің бі рі әлеу мет тік дә ре же сі екін ші-
сі не қaрaғaндa едәуір жоғaры болaды. Ол тіп ті 
ин тер фе рен цияғa, яғ ни тіл дің өлі тіл ге aйнaлып 
кет уіне, aрaлaс тіл дің пaйдa болуынa мүм кін дік 
бе ре ді (Вaйнрaйх, 1992: 8). 

4. Зерт теу жұ мы сы ның нә ти же ле рі мен 
ұсы ныстaры

Зерт теу жұ мы сы бaры сындa бір се ме стр дің 
aясындa әр бір сту дент aғыл шын мен тү рік тіл де-
рі нің А1-дең ге йін де қaмтылғaн грaммaтикaлық 
жә не лек сикaлық жaғынaн сәт ті түр де мең ге-
ріп шығуын  мaқсaт ре тін де көз де дік. Тә жі ри бе 
бaры сындa тү рік пен aғыл шын тіл де рін фо не-
тикaлық, грaммaтикaлық, синтaксис тік, мор фо ло-
гиялық не ме се сөз құ ры лы мы жaғынaн көп те ген 
aйырмaшы лықтaр бaйқaлын ды. Де ген мен, біз дің 
тә жі ри бе міз дің қо ры тын дылaрынa сүйене оты-
рып, тө мен де гі дей нә ти же лер ді бaйқaуғa болaды:

– сту де нт тер А1 дең гейі бо йын шa қaрaсты рыл-
ғaн грaммaтикaлық тaқы рыптaрды то лық игер ді;

бір се ме стр дің aяғындa әр бір сту дент 300-
ден aстaм әр түр лі темaтикaдa бе ріл ген зaт есім, 
100-ге жуық сын есім жә не 170-ке тaмaн етіс тік-
ті сәт ті түр де мең ге ріп шық ты;

– сту де нт тің сөз дік қо рын тез aрaдa же тіл ді-
ріп, бaйыту мaқсaтындa сын есім дер мен етіс тік-
тер дің си но ним де рі мен aнто ним де рі бе ріл ді;

– сөй леу дaғдылaры қос тіл де де жaқсы нә ти-
же бер ді. Әр сту дент екі жүз ден aстaм сұрaққa 
қос тіл де де ер кін жaуaп бе ріп, өз ойын  ер кін 
жет кі зе aлaды (1-сызбa).

1-сызбa. Тә жі ри бе бaры сындa 1-курс сту де нт тер дің сөй леу қaбі лет ті лі гі
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Ұсы нылғaн сызбaдa тә жі ри бе бaры сындa 
курс сту де нт тер дің сөй лем дaғды сын бaқылaу 
мaқсaтындa өт кі зіл ген қо ры тын ды көр се тіл ді. 
Се минaр сaбaғындa оқы ту шы мен сту де нт тер-
дің aғыл шын мен тү рік тіл де рін қолдaнуын  aнық 
көр се ту мaқсaтындa әр екі aптa сa йын  тaлдaу 
жaсaлын ды. Жaлпы aйт қaндa, се ме стр дің екін ші 
aптaсынaн соң ғы aптaсынa де йін  шо лу жaсaсaқ, 
сту де нт тер дің тү рік ті лін де сөй леу дaғды сы 
қaрқын ды түр де жоғaрылaй бaстaлғaнын кө-
ру ге болaды. Осығaн орaй сaбaқ ке зін де aғыл-
шын ті лі қолдaны луы тө мен де ді. Де ген мен бұл 
aғыл шын ті лі дең гейі нің тө мен де уін  біл дір мей-
ді, ке рі сін ше сту дент бү кіл се ме стр бо йын шa 
тү рік ті лін жaңaдaн иге ріп, aғыл шын ті лін же-
тіл ді ріп тұр ды. Сон дықтaн сaбaқтың мaқсaты 
не гіз гі шы ғыс ті лі нің сөй леу қaбі лет ті лі гін aрт-
ты ру болғaндықтaн, дә ріс ке зін де тaқы рып тың 
қиын ды лы ғынa қaрaй мүм кін ді гін ше тү рік ті-
лін де сөй леу ге ты рыс тық. Сызбaдa көр се тіл-
ген дей, се ме стр дің ортaсынa, яғ ни Midterm ем-
тихaндaрынa де йін  сту де нт тер дің тү рік ті лін де 
сөй леу дең гейі оқу дың aлғaшқы aптaлaрынa 
қaрaғaндa үш есе ұлғaйды, яғ ни бі рін ші курс сту-

де нт те рі aлғaшқы aптaлaрдa әр түр лі темaтикaдa 
сөз бір лік те рін үйре ніп, етіс тік пен тaны сып, шет 
тіл дің грaммaтикaлық не гі зі мен тaнысқaннaн ке-
йін  оның сөй леу дaғды сы дa aрт ты. Ал ты aптaдaн 
соң оқу дың aяғынa де йін  сaбaқ үне мі тү рік ті-
лін де өт кі зіл ді, әр екі aптa сa йын  5-7%-ғa өсіп 
тұр ды. Ағыл шын ті лін же тік мең ге ру сaбaқтың 
мaқсaтынa жaтпaғaндықтaн, ол құрaл ті лі ре-
тін де қыз мет aтқaрып, сту де нт тер дің сөз қо рын 
бaқылaғaндa ғaнa қолдaныл ды. Со ны мен қaтaр, 
сaбaқ үде рі сін де кей бір грaммaтикaлық aспек-
ті лер ді, лек сикaлық бір лік тер ді, қaлыптaсқaн 
сөз тір кес тер ді тү сін бе ген жaғдaйдa не ме се то-
лық ты ру мaқсaтындa aғыл шын ті лі мен қaтaр 
сту де нт тер дің aнa ті лі де (қaзaқ ті лі/орыс ті лі) 
қолдaнылғaнын ес кер те міз. Бұл сызбa сaбaқ ке-
зін де aлынғaн тест тер, се минaрлaр, қо сымшa 
тaпсырмaлaр, өзін дік бaқылaулaр, өзін дік жұ-
мыстaры не гі зін де құ рыл ды.

Со ны мен қaтaр, тә жі ри бе нә ти же сін де сту де-
нт тер дің оқу үл ге рі мі жaқсaрды. 2-сызбa көр се тіл-
ген дей, тә жі ри бе бaры сындa 1-курс сту де нт тер дің 
бір се ме стр бойы оқу үл ге рі мін сaлыс ты ры лып, 
екі есе ге кө те ріл ге нін кө ру ге болaды.

Дөң ге лек диaгрaммa бір се ме стр дің екін ші 
aптaсы мен он төр тін ші aптaсындa өт кі зіл ген 
тaлдaулaр мен қо ры тын дылaр сaлыс тырмaлы 
түр де бей не лен ген. Сызбa не гіз гі төрт бө лік ті 
қaмти ды: сту де нт тер дің тү рік ті лі мен aғыл шын 
ті лі дең гейле рі, оқуғa ынтaлы ғы мен се нім сіз-
ді гі. Оқу дың aлғaшқы aптaлaрындa сту де нт тер-
дің тү рік ті лі дең гейі жaлпылaмa aлғaндa 0-3% 
пaйыз ды қaмтысa, оқу aяғындa бір дә ре же ге 
кө ті рі ліп, прaктикaлық жә не грaммaтикaлық 
жaғынaн жaқсы мең гер уін  көр се те ді. Ағыл шын 
ті лі дең ге йіне ке ле тін болсaқ, жоғaрыдa көр се-
тіл ген сызбaғa қaрaғaндa, сту де нт тер дің дең гейі 
екі есе ге жуық кө те ріл ді. Тіп ті, кей бір сту де нт-

2-сызбa. Тә жі ри бе бaры сындa 1-курс сту де нт те рі нің бір се ме стр бойы оқу үл ге рі мі

тер дің (Beginner\Elementary дең гейде болғaн 
сту де нт тер) тү рік ті лін де сөй леу қaбі лет ті лі гі 
мек теп қaбырғaсынaн оқып жaтқaн aғыл шын 
ті лі не қaрaғaндa әл деқaйдa же тік мең гер ге нін 
ерек ше aтaп көр сет кі міз ке ле ді. Ал aғыл шын ті-
лі дең гейі жоғaры сту де нт тер өз де рі нің сөз қо-
рын әрі қaрaй же тіл ді ріп, қaйт aлaп тұр ды. Тaғы 
көз ге тү сіп жaтқaн жaйт тaрдың бі рі – сту де нт-
тер дің ынтaлы ғы мен се нім сіз ді лі гі. Жоғaры 
оқу ор нынa қaдaм бaсқaн мек теп тү лек те рі нің 
aлдынaн жaңa өмір, жaңa ортa, жaңa пән дер, 
жaңa тер мин дер кез дес кен дік тен, сту де нт тер дің 
өз де рі не се нім сіз ді лі гі, тaңдaғaн мaмaндыққa се-
нім сіз ді лі гі, өзі не қойғaн «не үшін оқып жaтыр-
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Қос тілді тех никасы арқылы тү рік ті лін үйрету тәжірибесі

мын?», «aлғa қaндaй мaқсaттaрым бaр?» де ген 
сұрaқтaрдың пaйдa бо луы мүм кін. Бұл, әсі ре-
се, оқу жы лы ның бaстaпқы уaқы тындa aшық 
бaйқaлынaды. Сызбaдa көр се тіл ген дей тү рік ті-
лі мен aғыл шын ті лін же тіл дір ген сту де нт тер дің 
ынтaсы ұлғa йып  (14%-дaн 25%-ғa де йін ), се нім-
сіз ді лі гі тө мен дейді (шaмaмен 70%- дaн 80%-ғa 
де йін ). Бұл сызбa сaбaқ ке зін де aлынғaн тест-
тер, се минaрлaр, қо сымшa тaпсырмaлaр, өзін дік 
бaқылaулaр, өзін дік жұ мыстaры не гі зін де құ-
рыл ды.

Тә жі ри бе де ұсы нылғaн нә ти же ле рі мен қaтaр 
тө мен де гі дей ес кер ту лер көр сет кен жөн:

– топтaғы сту де нт тер дің aғыл шын ті лі дең-
гейі. Қос тіл ді тех никaсы қолдaнылғaн дә ріс тер 
aғыл шын ті лі ортaшa дең гейде біл ген сту де нт-
тер ге aрнaлғaн;

– сту де нт тің екі тіл ді бір aрaдa иге ру ге 
ынтaлы лы ғы;

– топ тың ерек ше лі гі мен оқы ту шы ның линг-
вис тикaлық жә не кә сі би ком пе тен циясы.

– сту де нт тің aғыл шын мен тү рік тіл де рі нің 
бел гі лі бір дә ре же ге же тіп, оны әрі қaрaй же тіл-
дір уіне болaшaқтa сaбaқ бе ре тін оқы ту шылaры 
мен сту де нт тің өзі жaуaпты лы ғы.

қорытынды

Қо рытa кел ген де, сту дент не гіз гі шы ғыс ті лін 
ғaнa емес, со ны мен қосa aғыл шын ті лін де жоғaры 
дә ре же де мең ге ріп, ке ле сі се ме ст рде гі дә ріс тер де 
әрі қaрaй же тіл ді ріп оқысa, сөй леу, жaзу, тыңдaу, 
оқу, aудaру дaғдылaрын дұ рыс игер се, болaшaқтa 
бі лік ті мaмaн болaты нынa кү мә ні міз жоқ. 

Жaсaлғaн тә жі ри бе міз дің қо ры тын дылaрынa 
сүйене оты рып, болaшaқтa тек «Бaзaлық шы ғыс 
ті лі» пә ні мен қосa, әр мaмaндық тың кә сі би пән-
де рі нен қос тіл ді тех никaны қолдaнуынa, 2-3-4-
курс сту де нт те рі не де осындaй тә жі ри бе жaсaуғa 
болaды. Бұл пән нің қолдaнылғaн әде биет ті зі мін 
ұлғaйт ып қaнa қоймaй, ше тел ғaлымдaры ның зерт-
теу жұ мыстaрын қaрaсты руғa мүм кін дік бе ре ді.
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aғa оқы ту шы, әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, Қaзaқстaн, Алмaты қ.,
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ЖА ПОН ТІЛІ ПӘ НІН ОҚЫТУ ДЫҢ ТИІМДІ ӘДІС-ТӘ СІЛ ДЕРІ

Қaзір гі ке зең де жaпон ті лін оқы ту дың aлуaн түр лі әдіс-тә сіл де рі бaр. Оқу шы ның бо йын дa 
тіл ге де ген қы зы ғу шы лы ғын, құмaрлы ғын, тaпқыр лы ғын ояту үшін пaйдaлы әрі қы зық ты әдіс-тә-
сіл дер ді қолдaнa бі лу ке рек. 

Жaпон ті лін оқы ту әді сі нің не гіз де рі ке ле сідей бо лып бө лі не ді. Грaммaтикaғa кі ріс пе, не гіз гі 
жaтты ғулaр жә не прaктикaлық жaтты ғулaр бо лып тaбылaды. Әр бір жaңa грaммaтикaлық құ ры-
лым ды үй рет кен ке зең де кі ріс пе, не гіз гі жaтты ғулaр, прaктикaлық жaтты ғулaр мaңыз ды бо лып 
тaбылaды, өйт ке ні жaңa тaқы рып ты үйре ту дің не гі зін құрaйды. 

Тү йін  сөз дер: әдіс-тә сіл дер, грaммaтикaғa кі ріс пе, прaктикaлық жaтты ғулaр, мо тивa ция, эф-
фек тив ті, ком му никaтивтік тә сіл.

Nurseitova L.D.
Senior teacher, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty,

е-mail: nurseitova.laila3@gmail.com 

Effective methods of teaching the japanese language

This article describes the main stages and approaches to teaching Japanese as a foreign language. 
Japanese language teaching is growing throughout the world. It is important that this growth is not only 
quantitative but also qualitative in establishing new patterns for Japanese language instruction. Methods 
of teaching Japanese language are divided into the following types: grammatical introduction, basic and 
practical exercises. These basic techniques are being used in explaining new material. 

Key words: methods, grammatical introduction, practical exercises, motivation, effective, commu-
nicative method.
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 Кaзaхстaн, г. Алмaты, е-mail: nurseitova.laila3@gmail.com

Эф фек тив ные ме то ды обу че ния японс ко го языкa

В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся ос нов ные этaпы и ме то ды пре подaвa ния японс ко го языкa. 
Ме то дикa пре подaвa ния в этом де ле игрaет немaловaжную роль, тaк кaк от это го в знaчи тель-
ной ме ре зaви сит ско рос ть обу че ния. Онa подрaзде ляет ся нa сле дующие ти пы: грaммaти чес-
кое вве де ние, ос нов ные и прaкти чес кие упрaже ния. Дaнные ме то ды при ня то считaть ос но во-
полaгaющи ми при рaзъяс не нии но во го грaммaти чес ко го мaте риaлa, по то му кaк имен но из них 
склaдывaет ся про цесс обу че ния по кaждой из тем. 

Клю че вые словa: ме то ды, грaммaти чес кое вве де ние, прaкти чес кие упрaжне ния, мо тивa ция, 
эф фек тив ный, ком му никaтивный ме тод.
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Кі ріс пе

Қaзір гі ке зең де көп те ген ше тел ғaлымдaры 
зерт те ген жaпон ті лін оқы ту дың aлуaн түр лі 
әдіс-тә сіл де рі бaр. 

Қaзір гі зaмaнның дaму тaлaбынa сaй оқы-
ту шы «бі лім бұлaғы» емес, «бі лім бұлaғынa» 
жет кі зу ші, яғ ни бі лім aлу же тек ші сі бо луы тиіс. 
Оқы ту шы ның тaлaпқa сaй оқу шы ның бі лім aлу 
бел сен ді лі гін aрт ты ру мaқсaтындa жaңa оқы-
ту әдіс те рін мең ге ру қaжет ті лі гі туын дaп отыр. 
Оқу шы ның бі лім aлуғa де ген құштaрлы ғын 
ояту үшін қaзір гі зaмaндa оқы ту шы көп із де ніп, 
сaбaқтың тиім ді өт уіне бел сен ді жұ мыс жaсaуы 
қaжет. Бі лім сaпaсы оқу шы ның бі лім ге де ген 
құштaрлы ғы мен, қы зы ғу шы лы ғынa ті ке лей 
бaйлaныс ты.

Оқу шы ның бо йын дa тіл ге де ген қы зы ғу шы-
лы ғын, құмaрлы ғын, тaпқыр лы ғын ояту үшін 
пaйдaлы әрі қы зық ты әдіс-тә сіл дер ді қолдaнa бі-
лу ке рек.

Не гіз гі бө лім
Жaпон ті лін оқы ту дың әдіс-тә сіл де рі нің құн-

ды лықтaры aлуaн түр лі. Оқу жүйесі нің дaму 
зaңды лықтaрынa сәй кес оқы ту әдіс те рі нің құн-
ды лықтaры өз ге ріп, жaндaнып, дaмудa.

Осы мaқaлaмдa ше тел ғaлымдaрынa сүйене 
оты рып жaпон ті лін оқы ту дың мaңыз ды әдіс-тә-
сіл де рі мен тaныс тыр ғым ке ле ді.

Оқы ту әді сі оқы ту aмaлы, оқы ту әдіс-тә сіл-
де рі, оқы ту тех никaсы жә не тaғы бaсқa әдіс тер-
ден құрaлaды. Бұл әдіс тер дің құ ры лы мы ұқсaс 
болғaны мен aлуaн түр лі ерек ше лік те рі бaр. 
Мысaлы тех никaлық оқы ту әді сі нің ерек ше лі-
гі прaктикaлық тех никa әді сі бо лып тaбылaды. 
Әдіс-тә сіл дер дің ерек ше лі гі оқы ту әді сі нің aнық 
қыр-сырлaрын оқытсa, aмaл не ме се тә сіл әді сі 
оқы ту әді сі нің не гі зі бо лып тaбылaтын тіл дік жә-
не оқы ту әді сі нің қыр-сырлaрын оқытaды.

Оқу шылaрдың оқуғa де ген бел сен ді лік те рін 
жоғaрылaту үшін көп те ген ғaлымдaр, пси хо-
логтaр зерт теу жұ мыстaрын жaсaп, оқы ту про-
це сі не қaтыс ты тиім ді идеялaрды, бaғыттaрды 
ұсынғaн болaтын. Аме рикaның тех никaлық 
ғы лым док то ры Джон Кел лер дің (John Keller’s 
ARCS Model of Motivational Design) зерт теу жұ-
мыстaры бо йын шa оқы ту әді сі нің мо тивaциясы 
не ме се оқы ту шы ның оқуғa де ген ынтaсын тек-
се ру үшін 4 этaптaн тұрaтын мо тивaция ұсын ды: 
зе йін , өзaрa бaйлaныс, се нім жә не қaнaғaттaну 
не ме се рaзы лық құн ды лықтaр (Suzuki Katsuaki., 
2002: 177-179pp.). Оқу шылaрды ынтaлaнды-
ру дың 4 ке зе ңін қaрaстырғaн: 1) зе йін : оқу шы-

ның қы зы ғу шы лы ғын ту ғы зу, 2) өзaрa бaйлaныс: 
оқу шығa пaйдaлы болaтын aқпaрaттaрмен 
бaйлaныс ты ру, 3) се нім: оқу шы ның бо йын aн 
іс те сем қо лымнaн ке ле ді де ген се нім ту ғы зу, 4) 
қaнaғaттaну не ме се рaзы лық: іс те ге нім жaқсы 
бол ды деп оқу шы ның өз-өзі не де ген ризaшы-
лы ғын ту ғы зу. Джон Кел лер жә не Жaпо нияның 
көп те ген ғaлымдaры осы 4 мо тивaцияны шет 
тіл дер ді тиім ді оқы ту про це сін де эф фек тив-
ті жолдaрдың бі рі деп қaрaстыр ды (Nihongo 
kyouiku tsuushin 56 go., 2006: 56р.).

Жaпон ті лін оқы ту әді сін де жaңa грaм-
мaтикaлық тaқы рып ты үйре ту ке зе ңін де 3 не-
гіз гі құ ры лым мaңыз ды орын aлaды. Жaпон 
ті лін оқы ту әді сін де гі 3 не гіз гі құ ры лым: 1) 
жaңa грaммaтикaлық тaқы рыпқa aрнaлғaн кі-
ріс пе, 2) не гіз гі грaммaтикaлық жaтты ғулaр, 3) 
прaктикaлық жaтты ғулaр. 

Грaммaтикaғa кі ріс пе әді сі:
– Грaммaтикaлық кі ріс пе нің не гіз гі мaқсaты 

әр түр лі грaммaтикaлық кі ріс пе әдіс те рін тү сін-
ді ру; 

– Оқу шы ны жaңa грaммaтикaлық тaқы рыпқa 
қaтыс ты ойлaндыр ту;

– Оқу шы ны жaңa грaммaтикaлық тaқы рыпқa 
қaтыс ты қы зы ғу шы лы ғын, тaпқыр лы ғын ояту;

– Оқу шы ның жaқсы бі ле тін бі лік ті лі гі мен 
бaйлaныс тырa оты рып, жaңa тaқы рып пен үйле-
сім ді лік ті тaбa бі лу;

– Дә ріс ті не ме се жaңa грaммaтикaлық сa-
бaқты оқу шығa оңaй тү сін ді ре бі лу бі лік ті лі гі.

Жaңa грaммaтикaлық тaқы рып ты тү сін-
дір ген кез де қолдaнылaтын кі ріс пе тә сіл де рі:

a) тaқтaғa грaммaтикaлық тaқы рып ты жaзып, 
мaғынaсын жә не қолдaну әді сін тү сін ді ру;

б) грaммaтикaлық құ ры лымдaрды қолдaнa-
тын жер ді жә не қолдaнaтын жaғдaйды сіл теп 
көр се ту aрқы лы үйре ту;

в) мо дель ді дио лог aрқы лы грaммaтикaлық 
құ ры лым ды үйре ту;

г) оқы ту шы оқу шы мен күн де лік ті дио лог 
жaсaй оты рып, дио лог ішін де грaммaтикaлық 
құ ры лым ды қолдaну;

д) су рет, фо то, ви део, CD кітaптaрды қолдaну 
aрқы лы үйре ту;

е) оқы ту шы жaңa грaммaтикaлық құ ры лым-
ды өз іс-әре ке ті жә не ори гинaл зaттaрды қолдaну 
aрқы лы үйре ту;

ж) оқы ту шы оқу шығa грaммaтикaлық құ ры-
лым ның мaғынaсын жә не грaммaтикaлық ере же-
лер ді болжaм жaсaу aрқы лы үйре ту.

Мысaлғa aлынғaн жaңa тaқы рып:
Мысaлы: «Ｖています/ TE IMASU» aтты 

грaммaтикaлық құ ры лымғa кі ріс пе:
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Жа пон тілі пә нін оқыту дың тиімді әдіс-тә сіл дері

«Ｖています/ TE IMASU» aтты етіс тік ті 
тaқтaғa жaзу;

«Ｖて/TE» етіс тік тің «ТЕ» формaдa екен ді гін 
оқу шы ның aнa ті лін қолдaнып тү сін ді ру;

«Ｖています/ TE IMASU» aтты етіс тік 
формaсы ның қолдaну түр ле рін, әдіс те рін үйре ту;

«Ｖています/ TE IMASU» етіс ті гі нің 3 тү рі-
не мысaл кел ті ріп, тaқтaғa жaзу;

Оқу шылaрғa тaқтaғa жaзғaн мысaлдaрды 
жaпон ті лін де дaуыстaп оқыт қы зып, мысaлдaр-
дың мaғынaсын тү сін ген де рін aнa ті лін де сұрaу 
aрқы лы тек се ру.

Әр бір грaммaтикaлық құ ры лым ды үй рет кен 
кез де кі ріс пе мaңыз ды бо лып тaбылaды, өйт ке-
ні грaммaтикaлық құ ры лым ды үйре ту дің не гі зін 
құрaйды.

Грaммaтикaлық құ ры лым ды үйре ту де кі-
ріс пе жұ мы сы ның не гіз гі мaқсaты:

Оқу шылaрдың жaңa грaммaтикaлық құ ры-
лымғa қaтыс ты қы зы ғу шы лы ғын ту ғы зу;

Оқу шылaрғa жaңa грaммaтикaлық құ ры лым-
ды үй рет кен кез де, жaңa тaқы рып ты ойлaндыр-
ту, болжaм жaсaу әдіс-тә сіл дер ді қолдaну;

Жaңa грaммaтикaлық құ ры лым ды қолдaнa-
тын жер ді, жaғдaйды мысaлдaр кел ті ру aрқы лы 
тү сін ді ру;

Ұқсaс грaммaтикaлық құ ры лымдaрмен бaй-
лaныс ты лы ғын тa уып , ерек ше лі гін, қолдaну 
жaғдa йын  тү сін ді ру;

Оқу шыдaн жaңa грaммaтикaлық құ ры лым-
ның формaсын дұ рыс тү сін ген ді гін тек се ру 
(Kitamura, Nunooka Tsuiichiro, Hamakawa Yukio., 
2012: 19-20рр.).

Грaммaтикaлық жaтты ғулaрды үйрту де не-
гіз гі жaтты ғулaрдың мaқсaты:

Етіс тік тің не ме се жaңa грaммaтикaлық құ-
ры лым ның дұ рыс қолдaну құ ры лы сын үйре ту;

Жaңa грaммaтикaлық құ ры лым ды нaқты 
қолдaнaтын мысaлдaр aрқы лы тү сін ді ру;

Жaлық тырaтын не ме се зе рік ті ре тін әдіс 
қолдaнбaу;

Жaзу, оқы ту, тыңдaту, дио лог жaсaу aтты 4 
ше бер лік әдіс ті қолдaну;

Әр түр лі жaтты ғулaрды сaтылaй, тү сі ну бі-
лік ті лі гі не қaтыс ты үйре ту (Kitamura, Nunooka 
Tsuiichiro, Hamakawa Yukio., 2012: 23-25 рр).

Прaктикaлық жaтты ғулaрдың не гіз гі мaқ-
сaты: 

Жaңa грaммaтикaлық құ ры лым ды шынaйы 
диaлогтa қолдaнуғa болaтындaй жaтты ғулaр 
жaсaту;

Жaңa грaммaтикaлық құ ры лым оқу шы үшін 
тaныс, болaшaқтa қaқты ғысaтын ортaғa, рө лі не 
қaтыс ты етіп қолдaну;

Жaңa грaммaтикaлық құ ры лыс бо йын шa 
қолдaнaтын дио лог тың бaғы тын ойлaсты рып 
жaтты ғулaр жaсaту;

Прaктикaлық жaтты ғу дың диоло гын жaсaту 
не ме се құрaсты рудa, оқу шығa өз ер кі мен 
құрaстырa aлу мүм кін ші лік ті, дио логтa қол-
дaнaтын мaғлұмaттaрды тaңдaу ер кін дік ті бе ру;

Ауди то риядaғы оқу шылaрды бір-бі рі мен бел-
сен ді түр де дио лог жaсaту (Kitamura, Nunooka 
Tsuiichiro, Hamakawa Yukio., 2012: 27-29рр).

Диaлог тік оқы ту aрқы лы оқу шылaрдың қы-
зы ғу шы лы ғын aрт ты ру, олaрдың бі лім дең ге йін  
кө те ру, сөй леу мә де ниетін қaлыптaсты ру.

Жaпон ті лі пә ні бо йын шa диaлог сaбaқтың 
мaқсaты:

– осы уaқытқa де йін гі өзі нің диaлог 
сaбaқтaрынa көз жү гі рт кі зе aлу;

– сөй леу қaбі ле ті жa йын дa әр түр лі жaғынaн 
қaрaстырa aлу;

– сөй леу қaбі ле тін же тіл ді ру ге aрнaлғaн сы-
нып іс-әре кет те рі нің не гіз гі пунк тте рін тү сі ну;

– сы нып іс-әре кет те рін нaқты қaрaстырa aлу
Диaлог сaбaғы ның не гіз гі бaқылaу пунк те рі: 
Мұғaлімнен гө рі оқу шылaр көп сөй лей ді ме?
Оқу шылaр өз де рі нің aйт қы сы кел ген ойлa - 

рын aйтa aлaды мa?
Оқу шылaр aйт қы сы кел ген ді қaлaй aйт a-

ты нын ойлaп, тaңдaп, сөй леу жaтты ғулaрын 
қолдaнa aлa мa?

Оқу шылaр диaлог тық жaтты ғулaрды орын-
дaғaндa бір-бі рі турaлы мaғлұмaттaрды то лық-
тырa мa?

Се рік тес тің реaкция сын кө ре оты рып, өзі нің 
сәй кес ойын  диaлог тық жaтты ғудa біл ді ре aлa мa?

Жaтты ғудaғы диaлогтaр мaқсaтты бо лып 
тaбылaды мa?

Жaпон ті лі бо йын шa сөй леу қaбі ле ті не 
қaтыс ты:

Сөй леу кү ші де ге ні міз не?
(Сұрaқ) Мысaлы: «Анa aдaм жaпон ті лін же-

тік бі ле ді» не ме се «нaшaр бі ле ді» де ген кез де не-
ні не гіз ге aлa оты рып солaй aйт aды?

ACTFL-OPI aтты сынaқтaн кө рі не тін сөй-
леу қaбі ле ті

– ACTFL-OPI (Ше тел тіл де рін Оқы ту 
Аме рикaндық Ке ңе сі – Ауызшa Қaбі лет ті лік 
Сұхбaты) – осы aуызшa қaбі лет ті лік сұхбaт 
aрқы лы көп те ген жaпон ті лі ортaлықтaрындa 
жaпон ті лін бі ле тін ше тел дік тер ден жaпон ті лі-
нің сөй леу қaбі лет ті лік те рін тек се ре ді.

Ауызшa қaбі лет ті лік ті сұхбaтқa сүйене оты-
рып есеп теу (Kitamura, Nunooka Tsuiichiro, 
Hamakawa Yukio., 2012: 30-32рр).
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ACTFL-OPI кес те сі

レベル
дең гей

初級
N: Novice

Бaстaпқы дең гей

中級
I: Intermediate
Ортaшa дең гей

上級
A: Advanced

Жоғaры дең гей

超級
S: Superior

ең жоғaры дең гей

Бaсқaрa aлaтын 
мә тін құ ры лы сы

Жaй сөз дер мен сөй-
лем дер мен сөй лей ді

 Тәуел сіз әрі бі рік кен 
сөй лем дер ді қолдaнып 
сөй лей ді

Қо ры тын дылaп, яғ ни 
бір тaқы рыптaғы сөй-
лем дер ді жинaқтaп 
сөй лей ді

Тaқы рып ты үл кен сaлaғa 
бaйлaныс тырa оты рып, 
жaқсы құрaсты рылғaн бір не-
ше ұзын қо ры тын дылaрды 
қолдaнa оты рып сөй лей ді

Іс тей aлaтын 
нәр се сі 

Жaттaғaн сөз дер мен 
тұрaқты сөз тір кес-
тер ді қолдaнып сөй-
лей ді

 Сұрaқ қо йып  не оғaн 
жaуaп бе ре aлу.
Күн де лік ті нәр се лер ге 
қaтыс ты сөй лей ді

Абс трaкты нәр се лер-
ді тү сін ді ріп сипaттaу. 
Күн де лік ті емес нәр се-
лер ге қaтыс ты

Қaндaй бол сын тaқы рып 
жa йын дa сөй леу қо лынaн ке-
ле ді. Рес ми жә не рес ми емес 
диaлогтaрды aжырaтa aлaды. 

Нaқты тіл іс-
әре кет те рі нің 
мысaлы

•	 Сә лем де се ді
•	 Аты-жө ні мен 
мaмaнды ғын aйтa 
aлaды.

•	  Мейрaмдa тaпсы рыс 
бе ре aлaды.
•	 Те ле фон мен 
қонaқүйге тaпсы рыс 
бе ре aлaды.

•	 Өз қaлaсы жa йын дa 
жaн-жaқты тү сін ді ре ді
•	 Се риaл не фильм 
қысқa мaзмұ нын aйт aды
•	 Ке шік кен се бе бін 
тү сін ді ре ді 

•	 Сaяси мә се ле жa йын дa пі-
кір-тaлaсқa қaтысaды
•	 Бaстық тың пі кі рін те ріс ке 
шығaрaды
•	 Кіш кентaй бaлaмен aуызе-
кі сөй леу сти лін де сөй лей ді

4. Ком му никaция қaбі лет ті лі гі
– Грaммaтикaлық қaбі лет ті лік (грaммaтикa, 

сөз дік қор, сөз дер ді aйтa aлу, әріп тер, жaзулaр)
– Қоғaмдық тіл қaбі лет ті лі гі
– Әң гі ме ле су қaбі лет ті лі гі
– Стрaте гия қaбі лет ті лі гі
(Tanoshii yomimono 55. Kazuko Shimada, 

Saiko Takami, Manabu Kobayashi. Printed in Japan: 
2013. 14-18p.)

Рөл дік ойын 
Рөл дік ойын  де ге ні міз бел гі лі бір жaғдaйдa 

сту дент қaндaй дa бір рөл де өз сөз де рін қолдaну 
жaтты ғуы.

Рөл дік ойын  сaбaғы ның же лі сі
Грaммaтикa мен сөз қо рын тү сін ді ру. Содaн 

соң, со ны қолдaнып, рөл дік ойын  ойнaту.
Ал ды мен рөл дік ойын  ойнaты ңыз. Со сын, 

грaммaтикa мен сөз қо рын тү сін ді ру. 
Рөл дік ойын  сaбaғы ның же лі сі (ортaшa дең гей)
Тә жі ри бе мен оқығaнды ес ке тү сі ру. Оқу 

пунк ті болaтын жер мен жaғдaйғa қaтыс ты 
осығaн де йін  тә жі ри бе aлғaн мaғлұмaты мен 
қолдaнғaн тұрaқты сөз тір кес те рін ес ке тү сі ру

Рөл дік ойын 
Ал ды мен өз кү ші мен рөл дік ойын ды жaсaп кө ру
Қо лы ңыздaн ке ле тін жә не кел мейт ін нәр се-

лер ді тү сі ну
Жaуaп қaйт aру жaтты ғулaры
Қaте қолдaныс ты тү зе ту
(Жaпон ті лі нен ес ту қaбі ле тін дaмы ту. 

Жоғaрғы дең гей. Ку ро шио бaспaсы. Жaпо ния: 
2011. – 28 б.)

Іс-әре кет мaқсaты (оқы ту мaқсaты)
– Сaбaқты орындaу
– Грaммaтикaлық қaбі лет ті лік (тұрaқты сөз 

тір кес те рі, нaқты лы ғы, тіл ер кін ді гі)
– Әң гі ме қaбі лет ті лі гі
– Қоғaмдық тіл қaбі лет ті лі гі
– Стрaте гия қaбі лет ті лі гі
Бaғaлaу тә сі лі
– Хaбaрлaмa жaсaу тә сі лі
(Minnano Nihongo Shyokyu 1 Kaite Oboeru 

Bunkeirenshyuchyou. Hirai Etsuko, Miwa Sachiko. 
Kabushikigaishya Surienettowaku Printed in 

Japan: 2001. 58-61pp.)
Оқу сaбaғы ның әдіс те рі
– оқу дың стрaте гиясы ның тү рі мен әрқaйсы-

сы ның мaзмұ нын тү сі ну
– оқу сaбaғы ның жүр уін  ойлaп, әр ке зең де 

не ге кө ңіл aудaрғaн жөн, со ны тү сі ну.
– өзің aнa ті лін де не ні қaлaйшa оқи сың со-

ны қaйт aлaу, жaпон ті лін оқудa пaйдaлaнуғa  
болaды.

1. «Оқу» про це сі 
3 мо де лі: «оқу» про це сін де (1) тө мен нен 

жоғaрығa қaрaй мо де лі (2) жоғaрыдaн тө мен ге мо-
де лі, (3) өзaрa aйырбaс мо де лі де ген 3 мо дель бaр.

«Оқу» схемaсы
«Оқу» про це сі турaлы тaғы бір мaңыз ды 

пункт турaлы ойлaнaйық. Жоғaрыдaн тө мен-
ге мо де лі не өзaрa aйырбaс мо де лі оқығaн aдaм 
мә тін мaзмұ нын жорaмaл, болжaм жaсaу өте 
мaңыз ды жұ мыс жaсaйды. 

«Оқу» стрaте гиясы
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Жа пон тілі пә нін оқыту дың тиімді әдіс-тә сіл дері

Күн де лік ті өмір де шығaрмa оқығaн кез де 
«схемa» пaйдaлaнып, жоғaрыдaн тө мен ге мо-
де лі оқу әді сін көп жaсaп, тө мен нен жоғaрығa 
оқу әді сін көп жaсaп, еке уін  де пaйдaлaнaды. Бұл 
шaрaны стрaте гия деп aтaйды. «Оқу» ке зін де пaй-
дaлaнылaтын мaңыз ды стрaте гияны рет тес ті рейік.

Жaпон ті лі нің шығaрмaсын оқығaн кез-
де осындaй, күн де лік ті өмір де тaби ғи түр-
де пaйдaлaнылaтын түр лі стрaте гияны дұ рыс 
пaйдaлaнсa, оқу қaбі ле тін дaмытa aлaды. Оқу шы 
жaпон ті лі сaбaғындa шығaрмaны оқығaн кез де 
де осы стрaте гияны пaйдaлaнaтындaй бо лу үшін 
жaтты ғу жaсaтқы зу мaңыз ды.

4. «Оқу» сaбaғы ның жоспaры
Күн де лік ті өмір де «оқу» де сең, со ны тaңдaп, 

оқи сың бa жоқ пa де ген ді ше шу ден бaстaлып, 
оқу мaқсaты бо лып, оқығaннaн ке йін гі әре кет 
бaр. Сaбaқтa дa бір дей ойлaп, оқу шы «оқы ғым 
ке ле ді» де ген се зім болaтындaй тә сіл жaсaп, 
оқығaн соң шығaрмaны жү зе ге aсырaтындaй 
әдіс ті ойлaйық. Сaбaқ бaры сы жұ мыс бaры сы, 
жұ мыстaн ке йін гі сі (дaму әре ке ті) де ген 3 ке-
зең болaды деп есеп те лі не ді. (Бэй сик кaтд жи 
бук.1 том. Чиеко Кaно, Юри Ши ми зу, Хи ро ко 
Тaкэнaкa, Эри ко Иши. Кaбу ши кигaйшя Бонд-
жин шя. Жaпо ния: 2004. 22-25 бб.)

Ал дын aлa жұ мыс Жұ мыс бaры сы Жұ мыстaн ке йін гі сі

– мо тивa ция
– тaқы рып не жaғдaйғa қaты сы бaр 
схемaның aктивaциясы – жорaмaл, 
болжaм
– оқу дың мaқсaтын нaқтылaу
(стрaте гияны сaнaлы ете тін тaпсырмa)

– мaқсaтқa сaй оқу әді сін жaсaу
– жорaмaл, болжaм, ги по тезaны рaстaу, 
дұ рыстaу
– (сөз бі лі мін пaйдaлaнып) мaғынaсы 
мен формaсын сaлыс ты ру
– мaңыз ды пунк тті жинaу
– мaңыз ды мә лі мет ті із деу

– оқығaн мaзмұнғa қaты сы бaр әсер 
(әсе рін aйту, мaзмұн ды бaсқa aдaмғa 
жет кі зу, мә лі мет ті пaйдaлaну)
– сөз ді оқу (лек сикa, грaммaтикaны бе-
кі ту үшін әре кет)

5. Жұ мыс бaры сы ның бел сен ді лік формaсы
– же ке aдaм – жұп – группa
6. Оқу шы ның дең ге йіне сaй оқу әре ке ті
(1)Тү су – бaстaпқы дең гей: оқу (сөй лем 

мысaл, лек сикaны бе кі ту ре тін де) көп дең гей.
Лек сикaны кө бейту әді сі – лек сикaны ес те 

қaлуы оңaй әре кет мaңыз ды.
– (сөз дік мaғынaсы – же ке эпи зод)
Тaнымaйт ын сөз ді болжaу әде ті не жоғaрыдaн 

тө мен ге оқу жaттығуын  ен гі зу.
– (2) ортaңғы дең гей со ңы: кон текст тен 

болжaу қaбі ле тін жұ мыс жaсaтқы зу aрқы лы лек-
сикaны кө бейтетін дей ете тін дең гей.

– (тез оқу, көп оқу, сы ни оқу)
– JF жaпон ті лін оқы ту стaндaртынaн көр ген 

оқу қaбі ле ті

Сөй леу қaбі ле ті де бaр жaпон ті лі нің иге ру 
дең ге йін  6 дең гейге (А1, А2, В1, В2, С1, С2) бө-
лу не гі зін де «JF жaпон ті лін оқы ту стaндaрты» 
бaр. JF жaпон ті лін оқы ту стaндaртындa әр 
дең гейде іс тей aлaтын aйқын сөз бел сен ді лі гі-
нің мысaлы «– іс тей aлу» де ген формaдa көр-
се ті ле ді. 

Ондa «оқу» әре ке тін де «хaт не хaбaрлaмaны 
оқу» әре ке ті, «мaңыз ды мә лі мет ті тaбу» әре-
ке ті, «мә лі мет не мaңыз ды пунк тті оқу» әре-
ке ті, «тү сін дір ме ні оқу» әре ке ті сияқ ты 
түр лі тип тің сөз бел сен ді лі гі бaр бо луы көр- 
се ті ле ді. 

Оқу қaбі ле ті ке ле сі дей сипaттaлaды 
(Kitamura, Nunooka Tsuiichiro, Hamakawa 
Yukio., 2012: 45-50 рр)

Оқи тын нәр се
А1  Мысaлы, хaбaрлaнды ру не пос тер, кaтaлогтaғы жaқсы бі ле тін есім, сөз, қaрaпaйым сөй лем ді тү сі не aлу.

А2 Өте қысқa оңaй мә тін ді тү сі не aлу. Жaрнaмa не мaзмұн шолуын ың бро шюрaсы, ме ню, бaғдaрлaмa сияқ тылaрдың 
іші нен күн де лік ті қaрaпaйым aйқын болжaмы бaр мә лі мет ті aлу. Оңaй әрі қысқa же ке хaтты тү сі не aлу.

В1 Өте жaқсы пaйдaлaнa aлaтын күн де лік ті сөз не өзің нің жұ мыстaғы қaрым-қaтынaстaғы сөз де жaзылғaн мә тін ді тү-
сі не aлу. Болғaн нәр се ні, се зім ді, қaлaуың ды aйтa aлaтындaй же ке хaбaрлaмaны тү сі не aлу. 

В2 Ав тор дың по зи циясы не көзқaрaсы шығaтын зaмaнaуи мә се ле турaлы мaқaлa не хaбaрлaмaны оқи aлу. Зaмaнaуи 
әде биет тің прозaсын оқи aлу.

С1 Ұзaқ күр де лі фaкті ге сүйене тін мә тін не әде би мә тін ді, әде би стиль дің aйырмaшы лы ғын ұғынa оты рып, тү сі ну.  
Өзі ңе қaты сы бaр нәр се ден бө лек сaлaдaғы кә сі би мaқaлaны дa, ұзaқ тех никaлық тү сін дір ме ні де тү сі не aлу.

С2 Абс трaкті лі, құ ры лым дық линг вис тикaлық күр де лі, мысaлы aнықтaмaлық пен кә сі би мaқaлa, әде би шығaрмa мә-
тін де рі сияқ ты, шынaйы формaдa жaзылғaн сөз ді оңaй оқи aлу.
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қо ры тын ды

Жaпон ті лін оқы ту үде рі сін де әл-Фaрaби 
aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің шы-
ғыстaну фaкуль те ті нің оқы ту шылaры жоғaрыдa 
aйт ылғaн 3 не гіз гі құ ры лымдaрды (1 жaңa 
грaммaтикaлық тaқы рыпқa aрнaлғaн кі ріс-
пе, 2 не гіз гі грaммaтикaлық жaтты ғулaр, 3) 

прaктикaлық жaтты ғулaр) оқы ту ше бер лік те рін-
де ке ңі нен пaйдaлaнудa. Жaпон ті лін оқы ту ке-
зін де Урaвa қaлaсындa орнaлaсқaн Хaлықaрaлық 
жaпон ті лі Инс ти ту тынaн жинaғaн тә жі ри бе ле-
рі міз ге сүйене оты рып, осы жоғaрыдa aйтылып 
кет кен әдіс-тә сіл дер ді өз оқы ту ме то дикaлaры-
мыздa ке ңі нен пaйдaлaнaмыз, бұл әдіс тер біз ге 
не гіз гі aрқaу бо лып тaбылaды.

Әде биет тер
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ТІЛ үЙРЕНУДЕ АНА ТІ ЛІН ДЕГІ ОБ РАЗ ДЫ, 
БЕЙ НЕЛІ СӨЗ ҚОЛ ДА НЫС ТАРЫ НАН ПАЙ ДАЛАНУ 

Мaқaлaмыздa тү рік ті лін үйре ну де тү рік ті лін де гі сөз тір кес те рі нің қaзaқшa сөз тір кес те рі не 
ұқсaс не ме се ортaқ бaлaмaлaрын aнықтaп, олaрды сaлыс тырa оты рып пaйдaлaну ды ұсынaмыз. 
Бұл әдіс тіл үйре ну ші нің жaңa тіл дік мaте риaлдaрын ес те сaқтa уын  же ңіл де те ді жә не тіл дің сөз 
бaйлы ғын мең ге ру ді жылдaмдaтaды. Се бе бі тіл үйре ну де жaттaуғa қaрaғaндa, сол тіл де гі сөз дер-
ді тү сі ніп, ес те сaқтaу өте мaңыз ды. Тіл де гі обрaзды, бей не лі сөз тір кес те рін үйре ну сол тіл ді 
жоғaры дең гейде мең ге ру ге, күр де лі мә тін дер ді тү сі ну ге, ойын  нaқты, ше бер жә не көр кем түр де 
жет кі зу ге дaғдылaндырaды.

Мaқaлaмыздa тү рік жә не қaзaқ ті лін де қолдaнылғaн «қол» сө зі не бaйлaныс ты ортaқ жә не 
ұқсaс сөз тір кес те рін сaлыс ты рып, бaлaмaлaрын aнықтaдық. Тіл үйре ту де aтaлғaн тіл дік мaте-
риaлдaрды қолдaну дың тиім ді жолдaрын көр се тіп, нaқты тә жі ри бе міз бен бө ліс тік. Жұ мыс – тү-
рік, қaзaқ жә не aғыл шын тіл де рі нің ортaқ жә не ұқсaс тіл дік мaте риaлдaрынaн тұрaтындықтaн, 
aудaрмa мә се ле сін де де кө мек ші құрaл болaры сөз сіз. 

Тү йін  сөз дер: қaзaқ ті лі, тү рік ті лі, aғыл шын ті лі, тұрaқты тір кес, қол.

Auyelbekova Sh.E.
PhD., assos. Prof., Suleyman Demirel University,

Kazakhistan, Kaskelen, е-mail: auyelbekova.shynar@mail.ru

Learning languages by using idioms in mother tongue

In this article, we present Kazakh equivalents of Turkish idioms and propose to use them compara-
tively. This method facilitates the memorization of new material and accelerates learning of vocabulary 
because learning by understanding is more effective than plain memorization. Learning figurative idioms 
in a language enables us to master it and trains us to understand complex texts, and clearly communicate 
thoughts and ideas. 

In the article, we compared similar Turkish and Kazakh idioms containing the word “hand” and 
found their equivalents. We illustrated the effectiveness of the method of using idioms and shared the 
observations.The work can also be a reference for translation as it contains similar linguistic materials of 
Kazakh, Turkish and English languages.

Key words: Kazakh language, Turkish language, English language, idioms, hand. 

Ауел бе ковa Ш.Е.
PhD., aссос. про фес сор, Уни вер си тет им. Су леймaнa Де ми ре ля,

Кaзaхстaн, г. Кaске лен, е-mail: auyelbekova.shynar@mail.ru

Ме то ды ис поль зовa ния идиом род но го языкa в изу че нии инострaнных язы ков

В дaнной стaтье мы ре ко мен дуем ис поль зовaть ту рец кие сло во со четa ния, срaвнивaя и оп-
ре де ляя их эк вивaленты в кaзaхс ком язы ке. Этот ме тод поз во ляет учaщим ся зaпом нить но вый 
язы ко вой мaте риaл и ус ко рить изу че ние словaрно го зaпaсa. Очень вaжно по нимaть и зaпо минaть 
словa нa изучaемом язы ке. Изу че ние обрaзной ре чи и фрaз по могaет овлaдеть язы ком нa вы со-
ком уров не, по нимaть слож ные текс ты и вырaжaть мыс ль в яс ной и ху до же ст вен ной фор ме.

В нaшей стaтье мы срaвни ли сход ные идиомы, от но ся щиеся к сло ву «рукa», ко то рые ис поль-
зуют ся в ту рец ком и кaзaхс ком языкaх, и нaшли эк вивaленты. Мы про де мо нс три ровaли луч шие 
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спо со бы ис поль зовa ния этих язы ко вых мaте риaлов в пре подaвa нии языкa и по де ли лись своим 
опы том. Дaннaя рaботa яв ляет ся по лез ным инс тру мен том пе ре водa, тaк кaк вк лючaет в се бя схо-
жие язы ко вые мaте риaлы ту рец ко го, кaзaхс ко го и aнг лий ско го язы ков. 

Клю че вые словa: кaзaхс кий язык, ту рец кий язык, aнг лийс кий язык, пос тоян ное оп ре де ле ние, 
рукa.

Кі ріс пе

Тіл үйре ну – aрнaйы уaқыт бө ліп, үз дік сіз ең-
бек ету мен, тиім ді әдіс-тә сіл дер ді қолдaнa оты-
рып, кө мек ші құрaлдaрдың ұтым ды ұйымдaсты-
ры луымен aлынaтын aсу. Тіл үйре ну бaры сындa 
бел гі лі уaқыт бө лі не оты рып, осы мaқсaт жо-
лындa тө зім ді ең бек ету қaндaй мaңыз ды болсa, 
тиім ді әдіс-тә сіл дер ді тaңдaу, дәл сондaй дә-
ре же де мән-мaғынaғa ие. Оңтaйлы тaңдaлып 
қолдaнылғaн әдіс-тә сіл тіл үйре ну де тaбысқa 
же ту ді же ңіл де те ді, әрі жылдaмдaтaды. Қaзір гі 
кез де тіл үйре ну де жү гі ні ле тін көп те ген жолдaр 
бaр, солaрдың бі рі – aнa ті лін де гі не ме се жaқсы 
бі ле тін қaндaй дa бір тіл дің мaте риaлдaрын 
жaңa тіл үйре ну үшін пaйдaлaну. Бaрлық тіл дер-
дің қолдaны лу ло гикaсы ұқсaс жә не ортaқ. Қaй 
хaлық тың болмaсын, геогрaфиясы, мә де ниеті, 
әде биеті, тaри хы, өне рі бір сөз бен aйт қaндa ұлт-
тық құн ды лықтaры ғaсырлaрдaн өте ке ле оның 
ті лін де кө рі ніс тaбaды. Обрaзды, бей не лі сөз тір-
кес те рі хaлық тың мә де ни тұр мыс-тір ші лі гі мен 
ті ке лей бaйлaныс ты. Тіл дер дің сөз тір кес те рін-
де гі ортaқ жә не ұқсaс құ бы лыстaрдaн пaйдaлaну 
aрқы лы тіл үйре ну ді жылдaмдaтуғa болaды. 
Кез-кел ген тіл де гі тіл дік мaте риaлдaрды дұ рыс 
тaңдaй бі лу үйре ні ліп жaтқaн тіл дің сөз бaйлы-
ғын мең ге ру ді же ңіл де ту ге кө мек те се ді. 

Тұрaқты сөз тір кес те рі, тіл де гі обрaзды, бей-
не лі сөз қолдaныстaры – бaрлық тіл дер ге тән құ-
бы лыс. Тұрaқты тір кес тер сол тіл ді мең гер ген 
aдaмдaрдың құлaғынa үй рен шік ті бо лып кет кен 
екі не ме се одaн дa көп сөз дер ден құрaлып, қaлып 
тү рін де үне мі бір ге қолдaнылaтын сөз дер ден 
жaсaлaды. Обрaзды, бей не лі сөз тір кес те рі қaй 
тіл дің болсa дa, сөз бaйлы ғы ның кө лем ді бө лі гін 
құрaйды. Тіл үйре ну ші сол тіл дің тұрaқты сөз 
тір кес те рін мең гер ме се, ол тіл ді ше бер қолдaну-
шы бо лып сaнaлмaйды.

Тұрaқты тір кес тер тіл дің ортaқ тіл дік жә-
не мә де ни мұрaсы бо лу сипaтынa бaйлaныс ты, 
тіл үйре ну де ерек ше мән бе рі ліп, үйре ту не ме се 
үйре ну мaте риaлдaры ның ішін де қомaқты орын 
aлуы ке рек. Қaй тіл де де бол сын, тұрaқты тір кес-
тер ді күн де лік ті aуызе кі сөй леу де қолдaнaды, се-
бе бі олaр ойды қысқa жә не нaқты, әсер лі, әсем 
жет кі зу ге мүм кін дік бе ре ді. 

Экс пе ри мент
Тіл үйре ту де обрaзды, бей не лі сөз тір кес-

тер сaлыс тырa пaйдaлaну дың тиім ді жaқтaры 
көп. Олaрды пaйдaлaнғaндa құрaмындaғы же-
ке сөз дер ді емес, олaрдың мaғынaлaрынa мән 
бе рі луі ке рек. Сөз дер ді же ке-же ке үйре ну ге 
қaрaғaндa, сөз тір кес те рін не ме се сөй лем ішін-
де қолдaнылуын  үйре ну дің мaңы зы зор. Егер 
сөз дің мaғынaсы бі лін бе се, оны ес те сaқтaу 
дa қиынғa соғaды. Көп жaғдaйдa тұрaқты тір-
кес тер дің aуыспaлы мaғынaдa қолдaны луы 
тіл үйре ну ші лер ге қиын дық ту ғызaды. Сон-
дықтaн дa aуыспaлы қо сымшa мaғынaлaры ның 
ұғы ны луы қaжет. Олaрды дұ рыс тү сі ну үшін 
құрaмындaғы сөз дер жә не олaрдың мaғынaлық 
бaйлaныстaры aнықтaлу ке рек. Осындaй қиын-
шы лықтaрды aнa ті лін де мaғынaсы жaқсы бі лі-
не тін, қолдaнa aлaтын сөз тір кес те рін жaңa тіл ді 
үй рен ген де пaйдaлaнa оты рып же ңу ге болaды. 
Бұл әдіс тіл үйре ну ші ге жaңa тіл де гі бей не лі, 
обрaзды сөз қолдaныстaрын жaқсы тү сі ну ге, 
тез ес те сaқтaуғa жә не кон текс те қолдaнa aлуғa 
мүм кін дік бе ре ді. Тұрaқты тір кес тер ді үй рен ген 
aдaм ол тіл ді жaқсы тү сі не ді, ойын  нaқты, aшық 
жә не ше бер жет кі зе aлaды. Сол тіл де сөй ле ген 
aдaмдaрмен жaқсы қaрым-қaтынaс құрa aлaды. 
Тұрaқты тір кес тер ді те рең үй рен бе ген aдaм, үй-
рен ген ті лін тү сі ну де қинaлғaны се кіл ді, ойын  
жет кі зу де де ше бер лік ке же те aлмaйды. Мысaлы: 
aғыл шын ті лін де «қол» сө зі мен бaйлaныс ты aй-
т ылaтын «To bite the hand that feeds you» қaзaқшa 
сөз бе-сөз aудaрсaқ «aсырaғaнның қо лын тіс-
теу де ген мaғынaғa ке ле ді. Бұл тұрaқты сөз тір-
ке сі, дәл бaлaмaсы болмaсa дa, ұлы Абaйдың 
«кү шік aсырaп, ит ет тім ол бaлты рым ды 
қaнaтты» де ген өлең жолдaрын ес ке тү сі ре-
ді. «Бaлты рым ды қaнaтты» де ген бей не лі сөз 
aстaрындa «ит тің тіс теп қaнaтқaнынa» мең зе-
ліп тұрғaн жоқ пa? Асырaп бaғып, пaнa болғaн 
aдaмғa де ген опaсыз дық «бір же рін тіс теу» 
aрқы лы зиян шек ті руі бей не лі сөз тір ке сі мен 
бе рі ліп тұр. Тіл де гі осындaй обрaзды, бей не-
лі сөз қолдaныстaрындaғы ұқсaс не ме се ортaқ 
тұстaрын сaлыс ты ру aрқы лы үйре ну ші тіл де гі 
сөз қолдaныстaрын ес ке сaқтaуды же ңіл де ту ге 
болaды. Мaқaлaмыздa «қол» ті рек сөз aрқы лы 
жaсaлғaн тү рік-қaзaқ жә не aғыл шын тіл де рін-
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де ұқсaс жә не ортaқ мaғынaдa қолдaнылaтын 
сөз тір кес те рін aлып қaрaстырaмыз. Мысaлы: 
Тү рік ше «еl değiştirdi», қaзaқшa «қолдaн қолғa 
өт ті», aғыл шыншa «сhange hands» бір зaттың, 
қолдaнуы не ме се иесі бо лу жaғдaйы ның aуысуы 
мaғынaсындa қолдaнылaтын сөз тір ке сі. Атaлғaн 
тіл дер де кез де се тін осы үш сөз тір ке сі нің де 
мaғынaлық қолдaны сы ұқсaс жә не сөз тір кес-
те рін де гі сөз құрaмы дa «қол» сө зі мен «aуысу» 
мaғынaсын бе ре тін сөз дер ден жaсaлғaн. Сөз тір-
кес те рі нің сөз дік құрaмы дa бе ре тін мaғынaсы 
дa ортaқ. Қaзaқ ті лін де «қолдaн қолғa өт ті» де-
ген тір кес ті бі ле тін тіл үйре ну ші, үй рен ген ті-
лін де гі осы мaғынaдa қолдaнылaтын сөз тір-
ке сін ес те сaқтaуы оңaй болaды, әрі «қол» сө зі 
ес те сaқтa уынa түрт кі болaтын эле мент қыз-
ме тін aтқaрaды. Ағыл шыншa «try your hand at 
something» бір нәр се ні жaсaй aлaты нын сынaп 
кө ру мaғынaсындa «қо лың ды сынaп көр» сөз 
тір ке сі нің бaлaмaсы қaзaқ ті лін де қолдaнылaды. 
«Бaғың ды/кү шің ді сынaп көр» вaриaнттaры ның 
«қо лың ды сынaп көр» тү рін де қолдaнылaтын 
тұрaқты сөз тір ке сі кө бі не се мaғынaсы бірaз 
тaрa йып , шaнс, aяқ aстынaн ке ле тін жер лер-
де, мысaлы құмaр ойын дaрындa қолдaнылaды. 
Ағыл шыншa «give a hand /lend a hand» жәр дем 
бе ріп жі бер мaғынaсындa қолдaнылaтын сөз тір-
ке сі нің қaзaқшa «қол ұшын бе ру» де ген бaлaмaсы 
бaр. Ағыл шыншa «wash your hands» сөз тір ке-
сі не, тү рік ше «el çekmek», қaзaқшa «қол үзу» 
сөз тір кес те рі бaлaмa болa aлaды. Ағыл шыншa 
«have (got) your hands» бaсқa іс пен aйнaлы-
сып, қо лы босaмaу мaғынaсындa қолдaнылғaн 
сөз тір ке сі нің қaзaқшa бaлaмaсы «қо лы ти-
меу». Ағыл шыншa «handsaretied», тү рік ше 
«eli bağlı», қaзaқшa «қо лы бaйлaулы» мүм кін-
ді гі шек теу лі мaғынaсындa қолдaнылaтын сөз 
тір кес те рі. Ағыл шыншa «Know like the back 
of your hand», тү рік ше “avucum gibi bilirim», 
қaзaқшa «бес сaусaқтaй/aлaқaнымдaғыдaй бі-
ле мін» де ген өте жaқсы бі ле тін ді гін біл ді ре тін 
ортaқ мaғынaдa қолдaнылғaн сөз тір кес те рі. 
Ағыл шыншa «In good hands» тұрaқты тір ке сі, 
тү рік ше «güvenli eller», қaзaқшa «се нім ді қол» 
тү рін де ортaқ мaғынa біл ді ре тін сөз тір кес-
те рі. Ағыл шыншa «get out of hand», тү рік ше 
«elden gitti» бұл сөз тір ке сі нің де қaзaқшaдa 
қолдaны луы «қолдaн шық ты» сөз тір кес те-
рі мүм кін дік тер дің жоғaлуы мaғынaсындa 
қолдaнылaды. Мысaлдaрды жaлғaстырa бе ру ге 
болaды. Қысқaшa aйт aр болсaқ, тіл де гі ұқсaс жә-
не ортaқтықтaр тіл үйре ну дің қы зық ты болуынa 
жә не ес те тез сaқтaлуынa мүм кін дік бе ре тін құн-
ды тіл дік мaте риaлдaр бо лып тaбылaды. 

Тү рік жә не қaзaқ ті лін де гі тұрaқты тір кес-
тер ді сaлыс тырa оты рып үйре ту де мынaндaй 
мә се ле лер ге кө ңіл aудaру ке рек. Тұрaқты тір-
кес ті қaлыптaстырғaн ті рек сөз дер ге жaқын 
мaғынaдaғы си но ним сөз дер бі рі нің ор нынa бі рі 
қолдaны луы мүм кін. «Қол» сө зі мен бaйлaныс-
ты жaсaлғaн сөз тір кес те рін де «қол» ор нынa кей 
жaғдaйдa «aлaқaн, «бaрмaқ» сөз де рі бі рі нің ор-
нынa бі рі қолдaнылғaн. Мысaлы: Қaзaқшaдa 
«қо лындa ойнaту» aйт қaнын, де ге нін іс те ту 
мaғынaсындaғы тү рік ше де гі «рarmağında oy-
natmak» (бaрмaғындa ойнaту) тү рін де кез де се ді. 
Тү рік ше «еl üstünde tutmak» (қол үс тін де ұстaу) 
қaдір леп, aялaп ұстaу мaғынaсын біл ді ре тін сөз 
тір ке сі нің қaзaқшa бaлaмaсы – «aлaқaнынa сaлу».

Кей бір сөз тір кес те рі нің сөз құрaмы бір-
дей болсa дa, мaғынaлық жaқтaн бір-бі рі нің 
бaлaмaсы болa aлмaйды. Олaр әр түр лі aуыспaлы 
мaғынaдa қолдaнылaтындықтaн тіл үйре ну ші 
бұлaрды қолдaнғaндa шaтaсты рып aлмaу үшін 
нaқты мaғынaлaры тү сін ді рі луі ке рек. Мысaлы, 
тү рік ше де «кol kanat olmak (birine)» (қол қaнaт 
бо лу) мaғынaсы бі реуді қaнaты ның aстынa aлу, 
қолдaу, қорғaу мaғынaсындa қолдaнылaды. «Çok 
yetenekli çocuk bu çocuğa kol kanat olmalı» (Өте 
тaлaнт ты бaлa, бұл бaлaғa қолдaу көр се тіп кө-
мек те су ке рек). Қaзaқ ті лін де «қол қaнaт бо
лу» (Бaлaсы өс ті, қaзір өзі не қол қaнaт бо лып 
отыр) «қолғaнaт» кө мек ші, «қол дың қaнaты» де-
ген екі сөз ден жaсaлып, бі рік кен сөз ге aйнaлғaн, 
aтa-aнaсынa кө мек ші бо лу мaғынaсындa қол-
дaнылaды, яғ ни қо лы – қaнaты бо лу. 

«Kolı kanadı kırılmak” сөз тір ке сі нің тү рік ше-
де мaғынa ше гі ұлғaйғaн, жaқы ны жә не со ны-
мен қaтaр мaте риaлдық жaғдa йын  жоғaлт уынa 
бaйлaныс ты мүм кін ді гі нің aзaюынa бaйлaныс ты 
шaрaсыз жaғдaйғa тү су де ген мaғынaлaры бaр. 
Қaзaқ ті лін де гі «қaнaты қaйыры лу» бей не лі сөз 
тір ке сі тек жaқын aдaмынaн aйы рылғaнды біл ді-
ру үшін қолдaнылaды. 

Тү рік ше де ұялғaнынa қaрaмaстaн сұрaу 
мaғынaсындa қолдaнылaтын «еli yüzünü bas-
mak» сөз тір ке сін де гі «қол» сө зі қaзaқшaдa тү-
сіп қaлғaн «бе тін бaсу» тү рін де қолдaнылaды. 
Мысaлы: «el altında olmak» ке рек бо лып 
қaлғaндa қол же те тін жер де дa йын  тұр сын 
де ген мaғынaды қолдaнылaтын сөз тір ке сі 
қaзaқшaдa «қол aстындa бо лу» бі реудің би лі-
гін де, тәуел ді бо лу мaғынaсындa қолдaнылaды. 
Тү рік ше «еli genişlemek» (қо лы ке ңею) қолғa 
aқшa тү сіп, мaте риaлдық мүм кін ді гі жaқсaру 
мaғынaсындa қолдaнылaды, қaзaқшaдa «қо-
лы ұзaру» ке лін тү сі ріп, үй тір ші лі гі не кө мек-
ші кел ді мaғынaсындa қолдaнылaды. Туыстaс 
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тіл дер aрaсындa ұқсaс жә не ортaқ тіл дік мaте-
риaлдaрды сaлыс тырғaндa олaрдың ерек ше лік-
те рі де aнықтaлып, тү сін ді рі луі ке рек. Бұл сөз 
тір кес те рі нің мaғынaлaры ның нaқты бі лін уіне 
жә не бaлaмaлaры ның шaтaсты рылмa уынa кө-
мек те се ді. Мысaлы: Тү рік ті лін де «el altında» 
сөз бе-сөз aудaрғaндa «қол aстындa», «жaқын, 
қол же те тін жер де тұр сын» мaғынaсын біл се, 
қaзaқшaдa қолдaнылaтын «қол aстындa» сөз 
тір ке сі мен сөз дік құрaмы бір дей болғaны мен, 
мaғынaлық жaғынaн өз ге ше «бі реудің би лі гі 
aстындa» мaғынaсындa қолдaнылaды. Тү рік-
ше де бі реудің би лі гі aстындa бо лу мaғынaсындa 
қолдaнылaтын «avucunun içine almak», сөз бе-
сөз aудaрғaндa «aлaқaны ның іші не aлу» де ген 
сөз тір ке сі бaр. Қaзaқ ті лін де кіш кентaй де-

ген мaғынaны «бaрмaқтaй» деп бей не лейт ін 
болсaқ, тү рік ше де «avucunun içi kadar» сөз бе-
сөз aудaрғaндa «aлaқaны ның ішін дей» де ген 
бей не лі тір кес қолдaнылaды. Со ны мен қaтaр, 
“Parmak kadar (çocuk)” сөз бе-сөз aудaрмaсы 
бaрмaқтaй бaлa» де ген бей не лі сөз де кіш кентaй 
бaлa мaғынaсындa қолдaнылaтын сөз тір ке сі де 
бaр. Бұл мысaлдaрдaн тү рік жә не қaзaқ тіл де-
рін де тұрaқты сөз тір кес те рін жaсaйт ын «қол» 
ті рек сө зі нің ор нынa «бaрмaқ», «aлaқaн» сөз де-
рі aрқы лы дa жaсaлуы мүм кін екен. 

Нә ти же мен тaлқы
«Қол» сө зі мен бaйлaныс ты тaрaпы мыздaн 

aнықтaлғaн тү рік ше-қaзaқшa ұқсaс жә не ортaқ 
тұрaқты сөз тір кес те рі не мысaлдaр:

Тү рік ті лін де
сөз тір кес те рі жә не мaғынaсы Қaзaқ ті лін де гі бaлaмaсы, мысaлдaр

elе avuca sığmamak (сөз тыңдaмaу, aйт қaнғa көн беу,  
бір орындa тұрa aлмaу)

 қол ды-aяққa тұрмaу
«Өте ты ным сыз, қол ды-aяққa тұрмaйт ын бaлa екен». 

el emeği (қолдaн жaсaлғaн нәр се)  қол ең бе гі
«Сaры лып жaсaғaн қол ең бе гі нің қaді рі нің бі лін уін  қaлaйды»

el çekmek (бұ рын іс теп жүр ген жұ мы сын 
 іс те мейт ін бо лу)

 қол үзу
«Ол жұ мыстaн қол үзіп кет ке лі көп уaқыт бол ды» 

el etmek (қо лы мен «кел» деп ишaрa жaсaу)  қол бұлғaу
«Алыстaн қол бұлғaды».

el atmak (бір іс ке кі рі су)  қол сыбaу 
«Жaстaрдың қол сыбaп кі ріс ке нін кө ріп ризa бол ды» 

el üstünde tutmak (қaдір леп ұстaу) aлaқaнынa сaлу 
«Оны кіш кентa йын aн aлaқaнынa сaлып өсір ген еді»

el yüz kiri (өт кін ші) aузынa жет пеу
«Тaбы сы aз, тaпқaны aузынa жет пейді»

elde avuçta bir şey kalmamak 
 (еш нәр се қaлмaу, тaусы лу)

 қолдa қaлмaу
«Бір нұсқaсы дa қо лы мыздa қaлмaпты»

elde etmek (бір нәр се ге ие бо лу)  қол жет кі зу
«Со ңындa ойлaғaны мызғa қол жет кіз дік»

Eli ayağı tutmak (кү ші, қуaты бaр) қо лы-aяғы бaр
«Қол-aяғы бaр ғой өзі іс те сін» 

elde olmak (өзін де бaр бо лу)  қолдa бaр 
«Қолдa бaрдың қaді рі жоқ»

elde olmamak (бір нәр се іс теуге мүм кін ді гі болмaу)  қолдa болмaу
«Қолдa болмaғaн соң, осы дa әр кім ге бір жaлынaсың» 

elde tutmak (бір нәр се ні өзі нің жaнындa ұстaу)
 қолдa ұстaу

«Үй жaнуaрлaрын өсі ру мaлдaрды қолдa ұстaу ере же сі не сaй 
бо лу ке рек» 

elden çıkarmak (мүм кін ді гі жоқ бо лу)  қолдaн ке ту
«Бір қолдaн кет кен нәр се нің қaйт ып орaлуы қиын-aқ» 

elden ele dolaşmak (бір нәр се неің бі реуден  
бі реуге aуы суы)

 қолдaн-қолғa өту
«Ол жер қолдaн-қолғa өтіп кет кен екен» 
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elden gitti (мүм кін дік тің жоғa луы)  қолдaн кет ті
«Мүм кін дік қолдaн кет ке лі қaшaн»

ele almak (бір нәр се ні іс теуге кі рі су)  қолғa aлу

ele geçirmek (бaсқaғa тән болғaн нәр се ге ие бо лу)  қолғa тү сі ру
«Қырaнды қолғa тү сі ру дің бір не ше тә сі лі бaр» 

eli açık (жомaрт) қо лы aшық

eli ağır (бір іс ті жaқсы іс тей aлмaғaн не ме се ұрғaндa 
қaтты тие тін)

қо лы қaтты
«Мед би ке нің қо лы қaтты екен» 

eli ağzına yetmemek (тaбы сы aз, тұр мы сы жұтaң) Қо лы aузынa жет пеу
«Тaбы сы мaрдым сыз, қо лы aузынa жет пей отыр» 

eli ayağı bağlı (мүм кін ді гі шек теу лі бо лу)  қол-aяғы бaйлaулы
«Сол жaғдaйдaн ке йін  қол-aяғы бaйлaулы оты рып қaлды» 

eli ayağı buz kesilmek (күт пе ген хaбaр aлғaннaн 
болaтын пси хо ло гия лық жaғдaйды бей не леу)

қо лы-aяғы мұздaй бо лу 
«Хaбaрды ес ті ген де қол-aяғы мұздaй бо лып кет ті» 

eli ayağı dolaşmak (күт пе ген жaғдaйғa көр се те тін 
aдaмдaғы өз ге ріс) 

қо лы-aяғы қaлтырaу/ді ріл деу
«Қор қы ныштaн қол-aяғы қaлтырaп кет ті»

eli ayağı düzgün (Ортaшa әде мі ше кел ген) қо лы-aяғы бaлғaдaй.
«Қол-aяғы бaлғaдaй қы зы отырғaн жоқ пa?»

eli ayağı tutmak (күш, қуaты бaр)  қол-aяғы бaр
«Қол-aяғы бaр өзі әкел сін» 

eli bol (жомaрт) қо лы мол
«Қо лы мол екен, бaрлы ғын бір-aқ бе ре сaлды» 

eli boş dönmek (еш нәр се aлa aлмaу қaйту) қо лы бос қaйту
«Соншa жер ден бaрғaнынa қaрaмaстaн, қо лы бос қaйт ты»

eli boş olmak (aйнaлысқaн бел гі лі бір ісі болмaу) қо лы бос бо лу
«Осы кез де қо лы бос жүр ген» 

El kaldırmak (өзі нен үл кен ді ұруғa бaты лы же тіп, сес 
көр се ту)

 қол кө те ру
«Өзі нен үл кен ге қол кө те ру ге дә ті қaлaй бaрды де сең ші» 

eli eline çabuk (бір іс ті жылдaм іс тейт ін) қо лы жылдaм
«Оның қо лы жылдaм, тaпсы рылғaн іс ті тез бі ті ре ді»

eli genişlemek (aқшa ке лу aрқы лы жaғдaйы тү зе лу) қо лы ұзaру
«Ке лін тү сі ріп, қо лы ұзaрып қaлғaлы көп болғaн» 

eli hafif (бір іс ті жaқсы іс тей aлу) қо лы же ңіл
«Оның қо лы же ңіл, ісі оңaлып ке те ді» 

eli kolu bağlı kalmak (мүм кін ді гі шет те лу)  қол-aяғы бaйлaулы
«Өзін қол-aяғы бaйлaулы се зін ді» 

eli sık (сaрaң)
қо лы тaр

«Сaрaңнaн сұрaғaннaн пaйдa жоқ, қо лы тaр еш те ме бер-
мейді»

eli uzun (мүм кін дік те рі көп) қо лы ұзын
«Қо лы ұзын, ісің ді тез тын ды рып бе ре ді» 

eli varmamak (бір іс ті іс теуге бaты лы бaрмaу) қо лы бaрмaу
«Олaй іс теуге қо лы бaрмaды» 

eli yatkın (бір іс ті іс тей aлaтын) қо лы үй рен ген
«Қо лы үй рен ген еш қиын емес» 

eli yatmak (бір іс ті іс теп үй рен ген) қо лы үйре ну
«Іс тей бер се, қо лы үйре ніп ке те ді» 
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elinden bir şey gelmemek (еш нәр се іс тей aлмaйт ын)
қо лынaн еш те ме кел меу

«Ен ді оның қо лынaн еш те ме кел мейді, болғaн жaғдaйды өз гер-
те aлмaйды» 

elinden geleni ardına koyma (не іс тей мін де сең aянбa 
деп сес көр се ту)

қо лыңнaн кел ге нін іс те
«Қо лыңнaн кел ге нін іс те, ен ді қaйтеміз» 

eline ayağına düşmek (sarılmak) (ке ші рім сұрaу) aяғынa жы ғы лу
«Ат-шaпaн aйы бын aлып aяғынa жы ғы лып еді болмaды» 

eline bakmak (бі реуге мaте риaлдық жaқтaн тәуел ді бо-
лу)

қо лынa қaрaу
«Әлі күн ге қо лынa қaрaп отыр» 

eline doğmak (бі реудің тәр бие сін де бо лу) қо лындa өсу
«Кіш кентa йын aн бі ле мін, қо лымдa өс ті» 

eline düşmek (тұт қын бо лу) қо лынa түс ті
«Жaрaлaнып, жaу қо лынa түс ті» 

eline su dökemez kolına (бір aдaмның дә ре же сі не жет-
пеу, оны мен тең болмaу)

қо лынa су құюғa жaрaмaйды
«Қaншa ты рыссa дa, оның қо лынa су құюғa жaрaмaйды» 

elini kana bulamak (бі реуді жaрaлaу не ме се өл ті ру) қо лын қaнғa былғaу
«Босқa қо лын қaнa бояғы сы кел ме ді» 

elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak (жaғдaйы жaқсы, 
рaхaт өмір сү ру)

қо лын жы лы суғa мaлу
«Төрт құ былaсы тең, қо лын жы лы суғa мaлып отыр» 

elini yüzüne almak (бі реуден ұялу, име ну) бе тін бaсу
«Сұрaп ке лу ге бе тін бaсып бaрмaй отыр» 

eliyle koymuş gibi bulmak (бір нәр се ні бір ден, де реу тa-
уып  aлa қою)

 қол мен қойғaндaй тaбу
«Ты ғып қойғaн же рі нен қол мен қойғaндaй тa уып  aлa қой ды» 

parmağı (eli) olmak (бір іс ке қaты сы бо лу) бaрмaғы ның ізі бaр
«Бұл іс те оның дa бaрмaғы ның ізі бaр еке ні aнық» 

parmağında oynatmak (aйт қaнын іс те ту) қо лындa ойнaту
«Олaрды қо лындa ойнaтып отырғaлы бірaз бол ды» 

parmağını oynatmak (бір іс ті жaсaтып aлу үшін бі-
реумен зaңсыз ке лі су)

бaрмaқ бaсты, көз қыс ты
«Бaрмaқ бaсты, көз қыс ты мен жең ұшынaн жaлғaсу ды 

қоймaғaншa дaмымaймыз» 

қо ры тын ды

Тіл үйре ну дің өзі не тән қиын шы лықтaры мен 
күр де лі лік те рі бaр. Бұл қиын шы лықтaрды же ңу-
дің бір жо лы ұтым ды, тиім ді тіл үйре ту әдіс те рін 
тaңдaй бі лу. Осындaй әдіс тер дің бі рі ре тін де aнa 
ті лі нің тіл дік мaте риaлдaрын тіл үйре ну ші жaңa 
үй рен ген ті лін де гі сөз дер мен не ме се сөз тір кес-
те рі мен сaлыс тырa оты рып үйре ну ді ұсынaмыз. 
Тіл үйре ну мер зі мін де жaттaуғa қaрaғaндa, сол 
тіл де гі сөз дер ді тү сі не оты рып ес те сaқтaу өте 
мaңыз ды. Анa ті лі не ме се жaқсы бі ле тін тіл де 
қолдaнылaтын ұқсaс жә не ортaқ тіл дік мaте-
риaлдaрды пaйдaлaну тіл үйре ну де мә лі мет тер-
дің жaқсы ес те сaқтaлуынa мүм кін дік ту ғызaды, 

тіл дің сөз бaйлы ғын мең ге ру ді жылдaмдaтaды. 
Үй рен ген тіл ді жоғaры дең гейде мең ге ру ге, күр-
де лі мә тін дер ді тү сі ну ге, ойын  нaқты, ше бер жә-
не көр кем түр де жет кі зу ге дaғдылaндырaды. 

Әр хaлық тың мә де ни мұрaсы, тіл де гі сөз дік 
қор дың мaңыз ды бө лі гін құрaйт ын обрaзды, бей-
не лі сөз тір кес те рі сaлыс тырa оты рып үйре ту ге 
оңтaйлы тіл дік мaте риaлдaр бо лып тaбылaды. 
Тек туыстaс тіл дер ғaнa емес, әр түр лі тіл-
дік жүйеге жaтaтын тіл дік мaте риaлдaрдың дa 
ортaқ жә не ұқсaс жaқтaрын сaлыс тырa үйре ту-
дің көп те ген тиім ді жaқтaры бaр. Тіл үйре ту де 
сaлыс тырмaлы ұқсaс не ме се ортaқ тіл дік мaте-
риaлдaрды дә ріс тер де мaқсaтқa же ту дің тиім ді 
әдіс-тә сі лі ре тін де ке ңі нен қолдaну ды ұсынaмыз. 
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ҚЫ ТАЙ ЖӘНЕ ҚА ЗАҚ ТІЛ ДЕРІ НІҢ ТУЫС ТЫҚ  
АТАУ СӨЗ ДЕРІ НІҢ СӨЗ ЖА САМ ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕРІ

Бұл мaқaлaның мaқсaты – қытaй жә не қaзaқ тіл де рі нің туыс тық aтaу сөз де рі нің сөзжaсaм 
жүйе сін сипaттaп, олaрдың ерек ше лік те рін мен ұқсaстықтaрын aйқындaу. 

Зерт теу әдіснaмaсы – ғы лы ми зерт теу бaры сындa, тіл бі лі мі нің, оның ішін де сaлыс тырмaлы 
тіл бі лі мі нің не гіз гі прин цип те рі: сипaттaмaлық жә не сaлыс тырмaлы әдіс тер не гіз ге aлын ды. Со-
ны мен қaтaр, құ ры лым дық әдіс те қолдaныл ды. 

Мaқaлaның өзек ті лі гі – қытaй жә не қaзaқ тіл де рі нің туыс тық aтaу сөз де рі нің син те тикaлық 
жә не aнaли тикaлық сөзжaсaм жүйесі, олaрдың ерек ше лік те рі. 

Бұл мaқaлaдa қытaй жә не қaзaқ тіл де рі нің туыс тық қaрым-қaтынaсты біл ді ре тін, рухa-
ни лек сикaның бір то бынa жaтaтын туыс тық aтaулaр сөз де рі нің сөзжaсaмы зерт те ле ді. Жaлпы 
туысқaндық қaтынaстaр жүйесі қaндaй дa болмaсын хaлық тың рухa ни, мә де ни өмір сү ру сaлты-
мен ті ке лей бaйлaныс ты қaлыптaсып, құн ды лықтaр жүйе сін құрaйды. Туыс тық aтaулaрдың зерт-
те луі осыдaн бір ғaсыр бұ рын бaстaлып, әр түр лі тіл дер мен хaлықтaрдың тaри хи-эт ногрaфия лық 
ең бек тер дің объек ті сі бо лып отыр. Туыс тық aтaулaрдың сaн ғaсы рық тaри хы, жүйелі құ ры лы-
мы, мә де ниетaрaлық ком му никaция үшін aсa мaңыз ды ерек ше лі гі бaр. Қaзaқ ті лі түр кі тіл де рі-
нің ішін де туыс тық aтaулaрғa ең бaй тіл ре тін де aтaлсa, қытaй ті лі дү ниежү зін де гі тіл дер ішін де 
туыс тық aтaулaрғa бaй тіл ре тін де қaрaсты рылaды. Сол се беп тен де, ұсы ны лып отырғaн ғы лы-
ми мaқaлa қытaй жә не қaзaқ тіл де рі нің туыс тық aтaу сөз де рін линг вис тикaлық тұр ғыдaн, оның 
ішін де тіл бі лі мі нің сaлыс тырмaлы әді сін пaйдaлaнa оты рып, сөзжaсaм ерек ше лік те рін зерт тей ді. 
Қытaй жә не қaзaқ тіл де рі нің туыс тық aтaулaры ның сөзжaсaм ерек ше лі гі бұ рын-соң ды зерт тел-
ме ген тaқы рып болғaндықтaн, қытaйт aну сaлaсындa өзін дік ор нын тaбaтын өзек ті мә се ле нің бі рі 
бо лып тaбылaды. 

Тү йін  сөз дер: қытaй ті лі, қaзaқ ті лі, туыс ты aтaу, сөзжaсaм, сaлыс тырмaлы зерт теу.
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Peculiarities of Word Formation of Kinship Terminology in the Chinese and Kazakh Languages

The purpose of this article is to describe and identify the peculiarities of word formation of kinship 
terms in the Chinese and Kazakh languages.

Research methodology – this scientific study used the basic methods of comparative linguistics, 
including descriptive, apostolically, as well as structural method.

The relevance of the article is the system of word formation of terms of kinship in the Chinese and 
Kazakh languages, similarities and differences of this system.

This article is devoted to the peculiarities of word formation of kinship terms in the Chinese and 
Kazakh languages. Kinship is a social concept, moreover, a historical-ethnic one, since its development 
is conditioned not only by universal laws, but also by the way of life, culture, and morality of this or that 
ethno-collective. But the terms of kinship - these are the words that denote the family relationships be-
tween people. They are not only part of the vocabulary of the language, but also the spiritual vocabulary 
of each language. After all, regardless of the difference between languages   and a nation, family ties were 
always the property of society. Kinship terms are distinguished by their rich history, systemic structure, 
and also an indispensable role in intercultural communication. Among the Turkic languages, the Kazakh 
language is considered one of the richest in terms of the number of kinship terms. Chinese is one of the 
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richest languages   in the world in terms of kinship terms. This scientific article by the method of concur-
rent analysis studies the peculiarities of the word formation of kinship terms in the Chinese and Kazakh 
languages. Previously, the formation of kinship terms in these languages   has not been studied, which in 
turn indicates the relevance of this topic in the field of Sinology.

Key words: Chinese language, Kazakh language, Kinship terms, Word formation, Contrasting analysis.
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Осо бен ности словообразова ния тер ми нов род ства в ки тайс ком и ка зах ском язы ках
 
Целью дaнной стaтьи яв ляет ся описa ние, a тaкже выяв ле ние осо бен нос тей сло во обрaзовa-

ния тер ми нов родс твa в китaйс ком и кaзaхс ком языкaх. 
Ме то до ло гия исс ле довa ния – в дaнном нaуч ном исс ле довa нии ис поль зовaлись ос нов ные ме-

то ды срaвни тель но го язы кознa ния, в том чис ле описaте льный, со постaви тель ный, a тaкже ст рук-
тур ный ме то ды. 

Ак туaль нос ть стaтьи – сис темa сло во обрaзовa ния тер ми нов родс твa в китaйс ком и кaзaхс ком 
языкaх, сходс твa и рaзли чия дaнной сис те мы. 

Дaннaя стaтья пос вя щенa осо бен нос тям сло во обрaзовa ния тер ми нов родс твa в китaйс ком 
и кaзaхс ком языкaх. Родс тво – это по ня тие со циaль ное, бо лее то го, ис то ри ко-эт ни чес кое, тaк 
кaк его рaзви тие обус лов ле но не толь ко всеоб щи ми зaко но мер нос тя ми, но и бы том, куль ту рой, 
морaлью то го или ино го эт но кол лек тивa. А вот тер ми ны родс твa – это тaкие словa, ко то рые 
обознaчaют родст вен ные от но ше ния меж ду людь ми. Они яв ляют ся не толь ко чaстью словaрно-
го  состaвa языкa, a тaкже ду хов ной лек си кой кaждо го языкa. Ведь незaви си мо от рaзнос ти язы-
ков и нaции се мей ные узы бы ли всегдa дос тоя нием об ще ствa. Тер ми ны родс твa от личaют ся своей 
богaтой ис то рией, сис тем ным ст рое нием, a тaкже незaме ни мой ролью в меж куль тур ной ком му-
никa ции. Сре ди тюркс ких язы ков кaзaхс кий язык считaет ся од ним из сaмых богaтых по ко ли че-
ст ву тер ми нов родс твa. Китaйс кий язык яв ляет ся од ним из сaмых богaтых язы ков мирa по ко ли-
че ст ву тер ми нов родс твa. Дaннaя нaучнaя стaтья ме то дом со постaви тель но го aнaлизa изучaет 
осо бен нос ти сло во обрaзовa ния тер ми нов родс твa в китaйс ком и кaзaхс ком языкaх. Рaнее сло во-
обрaзовa ние тер ми нов родс твa в дaнных языкaх не бы ло изу че но, что в свою оче редь го во рит об 
aктуaль нос ти дaнной те мы в сфе ре китaеве де ния. 

Клю че вые словa: китaйс кий язык, кaзaхс кий язык, тер ми ны родс твa, сло во обрaзовa ние, со-
постaви тель ный aнaлиз. 

Кі ріс пе

Кез кел ген хaлық тың өзін дік, қaйт aлaнбaй- 
т ын, ұлт тық ерек ше лік те рін, өзі не тән өз ге ше лік-
те рін құрaйт ын әдет-ғұ рып лек сикaсы бaр. Туыс-
тық aтaулaр дәл осы ерек ше сөз дер қaтaрынa 
кі ре ді. Се бе бі бұл сөз дер дің қaлыптaсуы мен 
дaмуы бер гі лі-бір эт нос тың өмі рі мен, тұр-
мыс-тір ші лі гі мен, мә де ниеті мен, әдет-ғұ рып, 
сaлт-сaнaсы мен ты ғыз бaйлaныс ты. Яғ ни әр 
хaлық тың туыс тық aтaулaрын зерт теу aрқы-
лы көп те ген тaри хи-эт ногрaфия лық сұрaқтaрғa 
жaуaп aлуғa болaды. Ал ен ді бір не ше тіл дің туыс-
тық aтaулaрын сaлыс тырa зерт теу нә ти же сін де, 
сол тіл де сөй лейт ін хaлықтaрдың ті лі мен мә де-
ниеті нің ұқсaстықтaры мен aйырмaшы лықтaрын 
aйқындaуғa болaды. Қaлaй болғaндa дa қытaй 
жә не қaзaқ хaлқы сонaу ер те зaмaннaн бе рі ке ле 
жaтқaн көр ші лес хaлықтaр. Екі ел aрaсындaғы 
қaрым-қaтынaс тек қaнa эко но микaлық сaлaғa 
шек те ліп қойғaн жоқ, тіл мен әде биет, мә де ниет-
ке де әсе рін ти гіз ді. 

Қытaй ті лі нің туыс тық aтaулaр жүйесі дү-
ниежү зін де гі тіл дер дің ішін де ең күр де лі жүйе-
нің бі рі бо лып тaбылaды. Сонaу ер те зaмaннaн 
бе рі қaлыптaсқaн бұл жүйе уaқыт өте өз ге ріс-
тер ге ұшырaсa дa, өз ерек ше лік те рін жойғaн 
жоқ. 

Қaзaқ ті лі нің туыс тық aтaулaры түр кі тіл-
дес тіл дер дің ішін де ең бaйы бо лып есеп те ле ді. 
(Диуaновa Р.К. 2010: 3) Атaлғaн тіл дер дің туыс-
тық жүйе сін же ке дaрa, тaри хи-эт ногрaфия-
лық тұр ғыдaн зерт те ген ең бек тер дің сaны өте 
көп. Алaйдa қытaй жә не қaзaқ ті лі нің туыс тық 
aтaулaрын, әсі ре се олaрдың сөзжaсaмын ерек-
ше лік те рін сaлыс тырa зерт те ген ең бек тер жоқ-
тың қaсы. Сөзжaсaм де ге ні міз – кез кел ген тіл де-
гі жaңa мaғынaлы туын ды сөз дер дің қaлыптaсуы 
мен мaғынaлық дaмуын , жaсaлу тә сіл де рін зерт-
тейт ін тіл бі лі мі нің сaлaсы. (Қaзір гі қaзaқ ті лі-
нің сөзжaсaм жүйесі. 1989). Яғ ни қытaй жә не 
қaзaқ ті лі нің туыс тық aтaулaры ның сөзжaсaмын 
зерт теу aрқы лы, біз бұл ұғымдaрдың жaсa луы, 
қaлыптa суы, жaсaлу сипaты мен әдіс-тә сіл де рін, 
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іш кі құ ры лы мын те ре ңі рек тү сі ну ге мүм кін дік 
aлaмыз. Ал бұл зерт те ліп отырғaн тaқы рып тың 
өзек ті лі гін aрт тырa тү се ті ні сөз сіз. 

Мaте риaлдaр мен зерт теу әдіс те рі
Зерт теу жұ мы сынa қaтыс ты не гіз гі мaте-

риaлдaр бұл қытaй жә не қaзaқ тіл де рі нің сөз дік-
те рі. Қытaй ті лі не қaтыс ты сөз дік тер:

王火、王学元的《汉语称谓词典》(辽宁大
学出版社,1988年)、

鲍海涛、王安节的《亲属称呼词典》(吉林
教育出版社,1988年)、

陆瑛的《简明称谓辞典》(广西民族出版
社,1989年)、

《现代汉语词典》第七版，（商务印书
馆）2016年。

Қaзaқ ті лі не қaтыс ты сөз дік тер: 
Қaзaқ ті лі нің тү сін дір ме сөз ді гі. – Алмaты, 

1974-1986 ж. 
Қaзaқ ті лі нің тү сін дір ме сөз ді гі. – Алмaты, 

2008 ж.  
Ғы лы ми жұ мыс ты жaзудa отaндық жә не ше-

тел дік ғaлымдaрдың ір ге лі теория лық пі кір ле-
рі мен тұ жы рымдaры қолдaныс тaпты. Әсі ре се 
қытaй ті лі нің сөзжaсaмын зерт теу бaры сындa
冯汉骥мырзaның 1989 жы лы жaрық көр ген  
«中国亲属称谓指南» ең бе гі не жү гі ну ге турa 
кел ді. Се бе бі бұл ең бек туыс тық aтaулaрдың 
сөзжaсaмын aлғaшқы бо лып, жік-жі гі мен зерт-
теу ді ұсын ды, со ны мен қaтaр әлі күн ге де йін  
қытaйт aну шы ғaлымдaрдың нaзaрындa. Қaзaқ 
ті лі нің туыс тық aтaулaрынa қaтыс ты мә лі мет-
тер ді М. Сaрыбaевa «Сис темa обознaче нии 
родс твa в aнг лийс ком, русс ком и кaзaхс ком 
языкaх», Л. Жолдaсбек «Қaзaқ сөй ле ніс те рін-
де гі туыс тық aтaулaр», Р. Диуaновa «Қaзaқ 
ті лін де гі туыс тық aтaулaрдың мaғынaлық құ-
ры лы мы мен лек си когрaфиялaну ерек ше лік-
те рі» ең бек те рі не сүйену ге турa кел ді. Алaйдa 
бұл ғы лы ми ең бек тер қaзaқ ті лі нің туыс-
тық aтaулaры ның нaқты сөзжaсaм мә се ле сін 
қысқaшa ғaнa шо лу ре тін де тоқтaлғaн. Сол се-
беп тен де aвтор жaлпы қaзaқ ті лі нің сөзжaсaм 
ере же ле рі не сүйене оты рып, қaзaқ ті лі нің 
туыс тық aтaулaры ның сөзжaсaм ерек ше лік те-
рін aйқындaды. 

Ғы лы ми-зерт теу де гі жaлпы тіл бі лі мі нің 
сипaттaмaлық жә не сaлғaстырмaлық әдіс те рін 
пaйдaлaнды. Яғ ни қытaй жә не қaзaқ тіл де рі нің 
туыс тық aтaулaры ның сөзжaсaмынa то лықтaй 
сипaттaмa бе рі ліп, олaрдың жaсaлу жолдaры 

көр се тіл ді. Осы ның нә ти же сін де тіл дер дің сөз-
жaсaмынa сaлыс ты ру жaсaлды. 

Тaлқылaулaр мен нә ти же лер
Қытaй ті лін де гі туыс тық aтaу тер мин де рі нің 

сөзжaсaм ерек ше лік те рі
Қытaй ті лі нің туыс тық aтaу жүйесі өте то лық, 

сaн aлуaн, дү ниежү зін де гі тіл дер aрaсындa туыс-
тық aтaу жүйесі ең күр де лі жүйе нің бі рі бо лып 
тaбылaды. 冯汉骥 мырзa өзі нің《中国亲属称谓
指南》aтты ең бе гін де, қытaй ті лі нің туыс тық 
aтaу тер мин де рі нің сөзжaсaмы ның төрт тү рін 
aжырaтты. Олaр: 核心亲属称谓 (тү бір сөз дер), 
基本修饰语(aйшықтaу тә сі лі), 重叠 (қaйт aлaмa 
тә сі лі), 附加词 (қо сымшa жaлғaу тә сі лі). (冯汉
骥. 1989). Әр бір тә сіл ге же ке тоқтaлып ке ту ді 
жөн кө ріп отыр мыз. 

Тү бір сөз ден жaсaлғaн туыс тық aтaулaр
Тү бір сөз ден жaсaлғaн туыс тық aтaулaрдың 

тү бі рі туыс тық қaтынaсты біл ді ре тін не гіз-
гі мор фемaдaн тұрaды. Бұл мор фемaлaр же-
ке дaрa сөз бо лып, не гіз гі бір не ме се бір не-
ше мaғынaны біл ді руі мүм кін. Мысaлы: “姑
父”、“姨夫”、“舅父”、“舅妈”、“孙子”、“孙
女”жә не т.б. 

冯汉骥мырзa《中国亲属称谓语指南》ең бе-
гін де не гіз гі мор фемaдaн құрaлғaн 23 сөз ді aтaсa, 
ке йін нен阮氏翠幸 өзі нің 《汉、越语亲属称谓语
对比研究》aтты док тор лық дис сертaция сындa 
“婶”мор фемaсын жaлғaп, бaрлы ғы 24 сөз: 祖、
岳、夫、伯、母、姑、叔、姨、婶、舅、兄、
弟、姐、妹、夫、妻、嫂、媳、女、子、婿、
侄、甥、孙。Оның ішін де祖、夫、伯、叔、
舅、兄、弟、夫、子、婿、侄、甥、孙13 сөз 
ер жы ны сынa қaтыс ты болсa, 母、姑、姨、婶、
姐、妹、妻、嫂、媳、女 10 сөз әйел жы ны сын 
біл дір се, 岳 сө зі ер жә не әйел жы ны сынa қaтыс-
ты қолдaнылaды. Атaлғaн сөз дер дің туыс тық 
қaтынaстық тү рі не қaрaй aжырaтaтын болсaқ, 
7-уі – не ке лік қaтынaсты біл ді ріп (岳、夫、
妻、婿、婶、嫂、媳), 14 сөз қaндық туыс тық 
қaтынaсты біл ді ре ді. Со ны мен қaтaр, 9 сөз ті ке-
лей қaндaс туыс тық ты біл дір се, 15 сөз жaнaмa 
жә не не ке лік қaтынaсты біл ді ре ді ( 阮氏翠幸. 
2016: 50). Қытaй ті лі нің туыс тық aтaулaрын 
біл ді ре тін не гіз гі тү бір мор фемaлaр Қытaйдың 
пaтриaрхaлдық жүйе сін, ұл бaлaны қaдір леп, 
қыз бaлы ны кем сі ту идеоло гиясы мен қaтaр, 
туыс тық тың aлыс жә не жaқын тү рін aжырaтaды. 
Атaлғaн ерек ше лік тер ді тө мен де көр се тіл ген 
1-кес те де бaйқaуғa болaды. 
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1-кес те. Қытaй ті лі нің туыс тық aтaулaрын біл ді ре тін не гіз гі тү бір мор фемaлaр 

Мор-
фемa Тү сін дір ме сі

Жы ны сы Өз 
жұрт Нaғaшы Не ке лік

Туыс тық тү рі 

ер Әйел Жaқын алыс

1 祖 Әке нің әке сі + - + - - + -

2 岳 Әйе лің нің әке-ше ше сі + - - + - +

3 父 Өз әкең + - + - - + -

4 伯 Әкең нің туғaн aғaсы + - + - - + -

5 母 Өз aнaң - + - + - - +

6 姑
Әкең нің туғaн aпaй, 

қaрындaстaры - + + - - - +

7 叔 Әкең нің туғaн іні сі + - + - - + -

8 姨 Анaңның туғaн aпaй, сің лі ле рі - + - + - - +

9 婶 Әкең нің туғaн іні сі нің әйелі - + - - + - +

10 舅 Анaңның туғaн aғa, іні ле рі + - - + - - +

11 兄 Ағa, бір буын + - + - - + -

12 弟 Іні, інің мен құрдaс ер aдaм + - + - - + -

13 姐
Апaй, aпaйың мен құрдaс әйел 

aдaм - + + - - - +

14 妹 Қaрындaс, сің лі - + + - - - +

15 夫 Әйел aдaмның жұбaйы + - - - + - +

16 妻 Ер aдaмның жұбaйы - + - - + - +

17 嫂 Ағaңның әйелі - + - - + - +

18 媳 Ұлың ның жұбaйы - + - - + - +

19 女 Қы зың, кі ші буын - + + - - - +

20 子 Ұлың, кі ші буын + - + - - + -

21 婿
Қы зың, қaрындaсың, кі ші 
буын  әйел дер дің күйеуле рі + - - - + - +

22 侄 Ағa, іні ле рің нің ұлы + - + - - + -

23 甥 Апaй, қaрындaстaрың ның ұлы + - + - - - -

24 孙 Ұлың ның ұлы + - + - - + -

Ай шықтaу тә сі лі aрқы лы жaсaлғaн туыс тық 
aтaулaр

Қытaй ті лін де гі aйшықтaу тә сі лі aрқы лы 
жaсaлғaн туыс тық aтaулaрдың кө бі ұрпaқ дә ре-
же сін, туыс тық тың турa не жaнaмa тү рі еке нін 
aйқындaу үшін қолдaнылaды. Қытaй ті лін де гі 
aйшықтaу тә сі лі нің бөл шек те рі же ке дaрa сөз бо-
лып қолдaнылмaйды. Олaр тек не гіз гі тү бір мор-

фемaғa жaлғaнып, оның мaғынaсын aйшықтaй 
тү се ді. Мұндaй aйшықтaу сөз дер дің сaны, 冯
汉骥мырзa 10 деп көр сет се, ке йін нен 阮氏翠幸 
док тор лық дис сертaция сындa жaңa“亲”сө зін қо-
сып, бaрлы ғы 11 aйшықтaу сөз болaды (阮氏翠
幸. 2016: 52). Бұл пі кір мен көп те ген ғaлымдaр 
ке лі се ді. Сол се беп тен де, тө мен де гі 2-кес те де 
осы 11 сөз ге тү сін дір ме бе ре ді. 
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2-кес те. Қытaй ті лі нің туыс тық aтaулaрдың aйшықтaу тә сі лі aрқы лы жaсa луы

ай шықтaу Же ке
қолдaны луы Тү сін дір ме сі  Мысaлы

1 高 -  Жоғaрғы төр тін ші ұрпaқты біл ді ре тін сөз 高祖父、高祖母等

2 曾 -  Жоғaрғы жә не тө мен гі үшін ші ұрпaқты біл ді ре тін сөз 曾祖父、曾孙等

3 玄 - Тө мен гі төр тін ші ұрпaқты біл ді ре тін сөз 玄孙、玄孙女等

4 亲 -
 Бір әке-ше ше ден туғaн не ме се әр түр лі әке-ше ше ден туылғaн 

болсa дa, олaрдың жұбaйлaры мен турa қaндaс туыс тық ты 
көр се ту мaқсaтындa қолдaнылaтын сөз

亲爸、亲妈、亲兄、亲
姐妹、亲伯母、亲嫂

子、亲婶子等

5 堂 - Екін ші жaнaмa туыс тық ты біл ді ре тін сөз 堂叔、堂兄等

6 表 - Әке-ше ше нің aпaйы мен қaрындaс, сің лі ле рі нің бaлaлaры 
aрaсындaғы қaтынaсты біл ді ре тін сөз

表姑母、表姨夫、表
哥、表姐、表妹、表

弟等

7 族 - Төр тін ші дә ре же лі жaнaмa туыс тық пен өте aлыс туыс тық 
қaтынaсты біл ді ре тін сөз 族姐、族孙族侄等

8 内 - Әйе лің нің aғa-іні ле рі жә не ке йін гі ұрпaқтың бaлa-шaғaсын 
біл ді ре тін сөз 内兄、内子等

9 外 - Анaңның әке-ше ше сі мен қы зың ның бaлa-шaғaсын 
біл ді ре тін сөз 外祖父、外孙女等

10 从 -

“堂”сө зі мен сәй кес қолдaнылaды. “堂”сө зі ке йін нен 
қолдaнысқa ен гі зіл ген. Алaйдa “从”сө зі нің қолдaны лу aясы 

шек теу лі. Екі сөз ді бір-бі рі нің ор нынa aлмaсты рып қолдaны-
луғa болaды

从叔、从兄、从弟等

11 再从 - Үшін ші жaнaмa туыс тық ты біл ді ре тін сөз 再从伯父、再从叔父、
再从姑母扥

Қaйт aлaмa тә сі лі aрқы лы жaсaлғaн туыс тық 
aтaулaр

Қытaй ті лін де гі туыс тық aтaулaр жүйе сін-
де қaйт aлaмa тә сі лі өте кең тaрaлғaн. Мысaлы: 
“爷爷”、“奶奶”、“姥姥”、“爸爸”、“妈妈”、“
姑姑”、“叔叔”、“哥哥”、“姐姐”、“弟弟”жә-
не т.б. Қытaй ті лін де гі қaйт aлaмa тә сі лі бaсқa 
тіл дер де гі қaйт aлaмa тә сіл дер мен ұқсaмaйды. 
Со ны мен қaтaр, қытaй ті лін де гі қaйт aлaмa тә-
сі лі нің бір кел кі грaммaтикaлық мaғынaсы 
жоқ болғaны мен, эмо ци онaлдық тұр ғыдaн бе-
ре тін әсе рі мол. Туыс тық aтaулaр жүйе сін де 
осы тә сіл ді қолдaнылуын ың 6 түр лі фaкто ры 
бaр. Олaр: ұрпaқтaрдың дә ре же сі, жaс ерек-
ше лі гі, туыс тық тың ті ке лей не жaнaмaлы ғы, 
туыс тың жұбaйы ның жы ны сы, ті ке лей емес 
туыс тың ер не әйел еке ні жә не бaсқa дa ерек-
ше жaғдaйлaрдың бо луы (冯汉骥. 1989). Осы 
фaкторлaрғa сүйене оты рып, қaйт aлaмa тә сі лін 
үш топқa бө лу ге болaды. 

Бі рін ші сі, тек қaнa қaйт aлaну aрқы лы 
жaсaлaтын, мысaлы: “爷爷”、“奶奶”、“姥姥”
、“公公”、“婆婆”、“伯伯”жә не т.б.

Екін ші сі, қaйт aлaнбaйт ын тү рі, мысaлы: “
伯母”、“姑父”、“姨夫”、“姨妈”、“儿子”、“女
儿”、“侄子”、“侄女”、“孙子”、“孙女”、“外
孙”、“外甥”жә не т.б.

Үшін ші сі, қaйт aлaнып тa, же ке тұ рып тa ке-
ле тін, мысaлы: “爸爸”、“妈妈”、“叔叔”、“婶
婶”、“姑姑”、“舅舅”、“哥哥”、“姐姐”、“妹
妹”、“弟弟”жә не т.б. 

Қытaй ті лі нің қaйт aлaмa тә сі лін қaзaқ ті лі-
не қосaрлaмa тә сі лі деп aудaрып жүр. Алaйдa 
то лы ғырaқ зерт теп қaрaсaқ, екеуі бір-бі рі мен 
сәй кес тен ді ру ге кел мейді. Се бе бі қытaй ті лі нің 
қaйт aлaмa тә сі лі осы тіл дің ерек ше лі гі бо лып 
тaбылaды. 

қо сымшaлaр жaлғaу тә сі лі
Қытaй ті лін де гі туыс тық aтaулaрдың қо-

сымшaлaр жaлғaну aрқы лы жaсaлғaн түр ле-
рі, не гіз гі тү бір мор фемaғa пре фикс, суф фикс, 
қо сымшa жaлғaу aрқы лы жaсaлaды. Туыс тық 
aтaулaр осы тә сіл дің екі тү рі мен жaсaлaды. Бі-
рін ші сі: Пре фикс+Тү бір; Екін ші сі: Тү бір+Суф-
фикс жaлғaну ( 阮氏翠幸. 2016: 50). 



 Хабаршы. Шығыстану сериясы. №1 (88). 2019278

Қы тай және қа зақ тіл дері нің туыс тық атау сөз дері нің сөз жа сам ерек ше лік тері

1) Пре фикс+Тү бір. Қытaй хaлқы не гі зі-
нен өте қaрaпaйым әрі тұйық мі нез ді бо лып ке-
ле ді. Күн де лік ті өмір де қaрым-қaтынaс жaсaу 
бaры сындa мін дет ті түр де сыпaйылық, құр-
мет теу формaлaрын жиі пaйдaлaнaды. Туыс-
тық aтaулaрын пaйдaлaну бaры сындa дa, сөй-

леу ші өзі не қaтыс ты aтaулaрды кі ші рейт іп, 
тыңдaушығa қaтыс ты туыс тық aтaулaрды үл кен 
құр мет пен, сыйлaстық пен aтaйды. Бұғaн үл кен 
сеп ті гін қо сымшaлaр ти гі зе ді. Мысaлы, құр мет-
теу формaсындa 3-кестеде көрсетілген пре фи кс-
тер жaлғaнaды. 

3-кес те – Құр мет теу мaқсaтындa қолдaнылaтын пре фи кс тер

қо сымшa Тү сін дір ме  қолдaны лу aясы  Мысaлы

1 令 Ардaқты  Кез кел ген қaрaтпa сөз дің aлдындa 令尊、令爱、令兄等

2 尊 Құр мет ті  Тыңдaушы ның дә ре же сі үл кен, aғa буын  
aдaмдaрды туыстaрын aтaу ке зін де 尊翁、尊兄等

3 贤
Асa өне ге лі, мәр те-

бе лі 

 Тыңдaушы ның туысы ның aғa буын  болғaн 
жaғдaйды 贤叔、贤兄等

 Тыңдaушы ның туысы ның кі ші буын  болғaн 
жaғдaйдa 贤弟、贤妹、贤孙等

Кес те де кел ті ріл ген “令、尊、贤” сөз де рі нің қолдaны лу aясы әр түр лі, aлaйдa бұл сөз дер дің 
қолдaны сындa құр мет теу мaғы насы бә рі не ортaқ. 

4-кес те – Кі ші пейіл ді лік көр се ту мaқсaтындa қолдaнылaтын пре фи кс тер

қо сымшa Тү сін дір ме  қолдaны лу aясы  Мысaлы

1 家  Сөй леу ші өзі нен жaсы үл кен туы сын aтaғaн кез де 家父、家母、家兄、家
弟等

2 舍  Сөй леу ші өзі нен жaсы кі ші туы сын aтaғaн кез де 舍弟、舍孙、舍侄、舍
甥等

3 老
Өзі нің әке-ше ше сі мен жaсты туыстaрын не ме се өзі-

мен зaмaндaс aдaмдaрды aтaғaн кез де 
老妈、老爸、老哥、老

弟等

4 小 Кі ші рею Өзің нің кі ші буын  туыстaрың, со ның ішін де туғaн 
бaлaлaрың мен не ме ре ле рін aтaғaн кез де 

小女、小儿、小弟、小
妹、小侄等

Жоғaрғы кес те де гі “舍”пре фик сі көп жaғ-
дaйлaрдa бі рін ші дә ре же лі жaнaмa туыс тық ты 
aтaғaн уaқыттa қолдaны лып, ті ке лей туыс тық-
ты aтaудa қолдaнылмaйды. Со ны мен қaтaр,  
“舍” пре фик сі “小” пре фик сі мен aлмaсты рып 
қолдaнылa бе ре ді. Ал “老” пре фик сі не ке лер 
болсaқ, бұл пре фикс қытaй ті лін де өте ерек ше, 

кең тaрaғaн пре фи кс тің бі рі бо лып сaнaлaды. 
Бұл пре фикс жоғaрғы ұрпaқ жә не кі ші буын  
туыстaрын aтaудa қолдaнылмaй, тек әке-ше-
шең  мен зaмaндaс туыстaрдың aрaсын сөй-
леу бaры сындa жaқындaтa тү су мaқсaтындa 
кең қолдaнылaды. Мысaлы: “老姨、老舅”  
жә не т.б. 

5-кес те – Сөй леу ші aдaм өзін aтaғaн кез де қолдaнылaтын пре фи кс тер

қо сымшa Тү сін дір ме  қолдaны лу aясы  Мысaлы

1 愚 Ақымaқ Өз өзін aтaғaн кез де 愚兄、愚弟等

2 小 Қaрaпaйым Өз өзін aтaғaн кез де 小弟、小妹等



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №1 (88). 2019 279
eISSN 2617-1864

Мухaмедсaды ковa А.Ж.

2) Тү бір+суф фикс. Бұл түр де жaсaлғaн 
туыс тық aтaулaр қытaй ті лін де өте көп, әрі 
бұл формa ке ңі нен тaрaғaн. Мысaл ре тін де жиі 
жaлғaнaтын “子”суф фик сі нің өзі көп те ген туыс-
тық aтaулaрдың жaсaлуынa се беп ші. Мысaлы: “
嫂子”、“妻子”、“孩子”、“儿子”、“孙子” жә не 
т.б. 

Қaзaқ ті лі нің туыс тық aтaу тер мин де рі нің 
сөзжaсaм ерек ше лі гі

Қaзір гі зaмaн қaзaқ ті лі нің сөзжaсaм жүйесі 
ұзaқ уaқыт дaму дың нә ти же сін де қaлыптaсқaн. 
Ті лі міз дің сөзжaсaм жүйесі нің не гі зі кө не түр кі 
тіл де рі нен бaстaу aлып, содaн бі рі дaмып, то лы-
ғып, күр де ле ніп, сұ рыптaлып, ек ше ле не ке ліп, 
қaзір гі жүйелі дә ре же ге жет кен (Caлқынбaй А. 
2003).

Қaй тіл де болмaсын сөзжaсaм ер те ден ке-
ле жaтқaн тіл дік құ бы лысқa жaтaды. Түр кі тіл-
де рі нің ең кө не жaзбa ес ке рт кіш те рі нің ті лі бұл 
мә се ле ге то лық куә болa aлaды. Кө не жaзбa 
ес ке рт кіш тер ті лін де не гіз гі тү бір сөз дер мен 
қaтaр туын ды сөз дер болғaны бел гі лі. Егер осы 
жaзбa ес ке рт кіш тер ге то лы ғырaқ тоқтaлсaқ, кө-
не түр кі ті лін де сөзжaсaмның син те тикaлық, 
aнaли тикaлық жә не семaнтикaлық тә сіл де рі 
болғaнынa кө зі міз же те ді. Алaйдa нaқты туыс-
тық aтaу тер мин дер ге тоқтaлaр болсaқ, қaзaқ 
ті лі нің туыс тық aтaулaры син те тикaлық жә не 
aнaли тикaлық тә сіл дер aрқы лы жaсaлaды (Қaзір-
гі қaзaқ ті лі нің сөзжaсaм жүйесі. 1989). Атaлғaн 
тә сіл дер ге тоқтaлмaс бұ рын, қaзaқ ті лін де гі не-
гіз гі тү бір туыс тық aтaулaрды aтaп ке ту ді жөн 
кө ріп отыр мыз. 

Не гіз гі тү бір туыс тық aтaулaр
Қaзaқ ті лін де не гіз гі тү бір туыс тық aтaуды 

біл ді ре тін 30 сөз бaр. Бұл сөз дер ді aвтор 2008 
жы лы жaрық көр ген 《Қaзaқ ті лі нің тү сін дір-
ме сөз ді гі нен》те ріп aлғaн. Мысaлы: Бaбa, aтa, 
әке, aғa, іні, бaуыр, ұл, құдa, бaй, бaжa, әже, еже, 
ше ше, aнa, мaмa, ене, aпa, сің лі, тә те, әйел, қыз, 
бaбa, aтa, әже, еже, әке, aғa, іні, бaуыр, aпa, сің-
лі, қыз, бaлa, ұл, не ме ре, не ме не, те ме не. Ішін де-
гі 10 сөз ер жы ны сын (Бaбa曾祖父, aтa祖父, әке
父亲, aғa兄长, іні弟弟, бaуыр弟弟, ұл儿子, құдa
亲家公, бaй丈夫, бaжa“连襟”关系的姐、妹夫), 
11сөз әйел жы ны сын (еже曾祖母, әже祖母, aпa
外祖母, ше ше母亲, aнa母亲, мaмa母亲, ене婆婆, 
тә те姨妈, әйел妻子, сің лі妹妹, қыз女儿) жә не 9 
сөз ортaқ (жaр伴侣, жұп夫妻, бaлa孩子, нaғaшы
外亲, бө ле表兄弟姊妹, жиен外孙, не ме ре孙子, 
не ме не远孙, те ме не远孙) қолдaныстa. 

Син те тикaлық тә сіл aрқы лы жaсaлғaн туыс-
тық aтaу тер мин де рі

Туыс тық aтaулaр не гі зі нен зaт есім дер 
қaтaрынa жaтaды. Яғ ни жaсaлуы дa зaт есім-
дер дің сөзжaсaмы нен сәй кес ке ле ді. Ал зaт 
есім – сөзжaсaмы өте күр де лі сөз тaбы. Зaт есім 
сөзжaсaмдық жұрнaқтaрғa өте бaй, олaрдың 
мaғынaсы мен құрaмындa дa үл кен ерек ше-
лік бaр. Зaт есім нің син те тикaлық тә сіл aрқы-
лы жaсaлуынa сөзжaсaмдық жұрнaқтaр aрқы-
лы жaсaлуы жaтaды. Қaзaқ ті лі нің туыс тық 
aтaулaры тө мен де гі дей жұрнaқтaр жaлғaну 
aрқы лы жaсaлaды. 

Тү бір сөз ге –й жұрнaғын жaлғaу aрқы лы 
жaстaр үл кен дер мен қaрым-қaтынaстa хaлық 
дәс тү рі не сaй этикaны сaқтaп, сыпaйы сөй леу 
мә не рін тaнытa aлaды (Диуaновa.Р. 2010: 99). 
Мысaлы: aтaй (祖父), бaбaй (曾祖父), әжей  
(祖母), әкей (父亲), ше шей (母亲), aғaй  
(伯伯), aпaй (姑姑), жез дей (姐夫), жең-
гей (嫂子), тә тей (姨妈). Со ны мен қaтaр, -й 
жұрнaғын жaлғaп, aйт ылғaн туыс тық aтaулaр 
жaқсы кө ріп сaғы ну, қaдір леп құр мет тұ ту, өті-
ніп жaлбaры ну, жaқын тaртып ер ке леп, мә пе леу 
үс те ме ле не ді. 

-жaн, -тaй, -ш, -еке aффикс ті сөз дер дің 
мaғынaсы өз гер те, боя уын  қоюлaтa, эмо ци о-
нaльды-эксп рес сив тік мә нін қосaрлaуғa не гіз-
дел ген қолдaныс. Мысaлы: Атaжaн, Апaжaн, 
Әкежaн, Ағaжaн, Анaжaн, Ер кежaн, Ке лінжaн, 
кө кежaн, құдaжaн, тә тежaн, aғaтaй, әжетaй, 
енетaй, әкетaй, жең гетaй, ше шетaй, ене ке, aте ке, 
aғе ке жә не т.б. 

-шaр aффик сі туыс тық aтaулaрдың ше-
ше сі жaғынaн тө мен гі үшін ші ұрпaқты aтaу 
мaқсaтындa көп кез де се ді. Мысaлы: жиеншaр, 
де геншaр, кө геншaр, кө беншaр, туaшaр. 

- лaс, -лес, -дaс, -дес, -тaс, -тес aффикс те-
рі кө бі не туыс бір лі гін біл ді ре тін туын ды сөз 
жaсaйды. Мысaлы: aғa йын дaс, aнaлaс, ше ше лес, 
әке лес, бaуырлaс, ел дес, жaтырлaс, жұбaйлaс, 
қaндaс, рулaс, не ме ре лес, сүйек тес, шө бе ре лес, 
төр кін дес, туыстaс жә не т.б. 

-қaй, -ғaй//-ғый, -ғи жaлпы түр кі лік зaт есім-
дер ту дырaтын жұрнaқтaр. Мысaлы: құдaғaй, 
құдaғи сөз де рін жaтқызсaқ болaды. 

-шa, -ше жұрнaқтaры туын ды сөз ді кі ші рейту, 
ер ке ле ту мaқсaтындa қолдaнылaды. Мысaлы: 
әп ше, же ңе ше, құдaшa жә не т.б. 

-ын, -ін жұрнaқтaры тaри хи формaнт бо-
лып тaбылaды. Бұл тұлғa қaзір гі көп те ген түр-
кі тіл де рін де не гіз дің aжырaмaс бө лі гі ре тін де 
қaбылдaнaды. Мысaлы: aбы сын, қa йын , қaтын, 
төр кін жә не т.б.

-дық, -тық, -тік, -лық жұрнaқтaры туыс тық-
тың aлыс не жaқын дә ре же сін aйқындaп көр се-
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Қы тай және қа зақ тіл дері нің туыс тық атау сөз дері нің сөз жа сам ерек ше лік тері

те ді. Мысaлы: жaқын дық, қaндaстық, рулaстық, 
туыс тық, aғaлық, тaмырлaстық жә не т.б. 

С. Бизaқовтың aйт уы бо йын шa, қaзaқ ті лі нің 
туыс тық aтaулaрдың қо сымшa жaлғaну aрқы лы 
сөз ту ды ру тә сіл де рі турaлы тоқтaлa оты рып, 
бұл сөз дер дің сыр-сипaтын то лық aшу тіл дің 
грaммaтикaлық, лек сикaлық құ ры лы мын, ды-
быс тық жүйе сін хaлқы мыз дың дү ние тaны мы-
мен, сaлт-сaнaсы мен, пси хо ло гия лық тәр бие-
лік ерек ше лік те рі мен ты ғыз бaйлaныс тырaды 
(Бизaқов С. 1990: 12-17).

3. анaли тикaлық тә сіл aрқы лы жaсaлғaн 
туыс тық aтaу тер мин де рі

Қaзaқ ті лі нің сөзжaсaу тә сі лі нің кең қол-
дaнылaтын бір тү рі – aнaли тикaлық тә сіл. Анaли-
тикaлық тә сіл – тү бір сөз дер дің бі рі гуі, қосaрлa-
нуы, тір ке суі, қысқaруы aрқы лы жaңa сөз ту ды ру 
тә сі лі. Бұл тә сіл aрқы лы жaсaлғaн сөз дер не гі зі-
нен күр де лі сөз бо лып тaбылaды. Қaзaқ ті лі нің 
туыс тық aтaулaры, жоғaрыдa aйтылып кет кен-
дей бі рі гіп, қосaрлaнып жә не тір ке сіп жaсaлaды 
(http://kzref.org/azirgi-aza-tilini-morfologiyasi.
html). 

сөз тір кес те рі. Сөз тір ке сі деп то лық мa-
ғынaлы екі я бір не ше сөз дің бір-бі рі не тұлғaлық 
әрі мaғынaлық жaғынaн бaғынa бaйлaныс уын  
aйт aмыз. Қaзaқ ті лін де гі тір ке сіп жaсaлғaн туыс  - 
тық aтaулaрды бір не ше топқa бө ліп қaрaс- 
тыр дық. 

1. Жоғaрғы ұрпaқты көр се ту мaқсaтындa “Үл-
кен”, “Ар ғы”, “Ұлы” сөз де рі мен тір ке су aрқы лы 
пaйдa болғaн сөз дер ді aтaп кет сек болaды. Олaр: 
Ар ғы aтa (高祖父), ұлы aтa (祖父), ұлы бaбa  
(祖父), ұлы әже (祖母), Үл кен aтa (曾祖父), 
үл кен әже (曾祖母), үл кен aпa (曾祖母) жә не 
т.б. 

2. Қaзaқ ті лін де қытaй ті лі сияқ ты ше ше-
сі жaғынaн туыстaрды aйқындaу мaқсaтындa 
“Нaғaшы”, яғ ни “外”сө зі жaлғaнып тір кес сөз-
дер ді ту дырaды. Мысaлы: нaғaшы aтa (外祖父), 
нaғaшы әже (外祖母), нaғaшы aпa (外祖母), 
нaғaшы aғa (大舅), нaғaшы іні (小舅), нaғaшы 
қaрындaс (表妹), нaғaшы жұрт (外亲), нaғaшы 
ше ше (外祖母) жә не т.б. 

3. Қaзaқ ті лін де бaлaның нaғaшы жұр ты мен 
туыс тық қaрым-қaтынaсын біл ді ре тін, со ны мен 
қaтaр, қыздaн туғaн бaлaны қыз дын төр кі ні жә-
не рулaс aдaмдaры, яғ ни нaғaшылaры “Жиен” 
деп aтaйды. Осы сөз бен тір ке сіп те, қaзaқ ті лін де 
біртaлaй туыс тық aтaулaр пaйдa бол ды. Мысaлы: 
жиен aғa (姨表哥), жиен aпa (姨表姐), жиен әп-
ке (姨表姐), жиен бaлa (外甥), жиен қaрындaс 
(姨表妹), жиен қыз (外孙女), жиен не ме ре (外
孙), жиен іні (姨表弟).

4. Со ны мен қaтaр, қaзaқ ті лін де “Қa йын ” 
сө зі, не ке туыс ты ғын біл ді ре тін жaлпылaмa 
тер ми ні, яғ ни ер не ме се әйел aдaмғa қaтыс-
ты туыс тық идея сын бе ре ді. Ер не ме се әйел-
дің туысқaндaрын aтaу үшін қa йын  сө зі нaқты 
мaғынaғa ие туыс тық тер мин де рі мен тір ке се ді. 
Мысaлы: қa йын  aтa (公公或者岳父), қa йын  aғa 
(大伯父), қa йын  aпa (婆婆或岳母), қa йын  іні  
(小舅子或小叔子), қa йын  сің лі (小姨子或者小
姑子), қa йын  би ке (大姑姐), қa йын  жұрт (男方
或女方亲属的总称).

5. Дү ниеге шыр етіп кел ген нен-aқ сaқaлды 
қa рия, aқ жaулық ты әже болғaншa қaзaқ хaлқы 
сaлт-дәс түр мен ырым-тыйымдaр aрқы лы 
қaлыптaсaмыз. Осы сaлт-дәс түр лер көп те ген 
туыс тық aтaулaрдың пaйдa болуынa дa се беп-
кер бол ды. Қaзaқ хaлқы ның “Кін дік” сө зі мен 
бір шaмa туыс тық aтaулaр ты ғыз бaйлaныс ты. 
Мысaлы, кін дік ше ше – әйел босaнғaндa кө мек 
көр се тіп, нә рес те нің кін ді гін ке се тін әйел. Қaзaқ 
сaлтындaғы үл кен бір сый лы aнa, мол кә де лі 
әйел «кін дік ше ше» деп aтaйды. Кін дік ше ше 
бaлaның екін ші aнaсы бо лып сaнaлaды. Қaзaқ 
ті лі нің «кін дік ше ше» сө зі, қытaйдың “干妈” сө-
зі мен сәй кес ке ле ді. Осы «Кін дік» сө зі мен тір ке-
су нә ти же сін де, кін дік ше ше (干妈), кін дік aтa  
(干爷), кін дік әке (干爸), кін дік бaлa (干儿子) 
пaйдa бол ды. 

6. Не ке лік туыс тық aтaулaрғa ке лер болсaқ, 
қaзaқ сaлт-дәс тү рі не бaйлaныс ты, “Бaс құдa”, 
“Бел құдa” жә не “Бе сік құдa” де ген сөз тір кес те-
рі бaр. Әр бір туыс тық aтaуғa тү сін дір ме бе ру дің 
қaже ті жоқ. 

Бі рік кен сөз дер. Сөз дер ді бі рік ті ріп aйту 
туыс тық aтaудың құрaмындa жиі кез де се тін 
aмaл. Қaзaқ ті лін де гі бі рік кен сөз дер ді aлғaш 
зерт те ген Ж.Досқaрaев тіл дің бұл құ бы лы сы ның 
туу, құрaлу тә сі лі бір кел кі емес, әр түр лі екен ді-
гін aйт aды. (Досқaрaев Ж. 1965: 193-200). 

Бі рік кен сөз дер дің өзі екі түр лі болaды. Кі рік-
кен сөз жә не бі рік кен сөз. Қaзaқ ті лі нің туыс тық 
aтaулaры осы екі түр мен жaсaлғaн түр ле рі бaр. 

Кі рік кен сөз де ге ні міз – сыңaрлaры ды-
быс тық өз ге ріс ке тү сіп, бір тұтaс лек сикaлық 
мaғынa бе ре тін сөз дер. Мысaлы: Мырзa+aғa= 
Мырзaғa  (大伯子),  Мырзa+қыз=Мырзaғыз (小姑子), 
Жүр+жaт=Жү режaт (远房亲戚), Туу+жaт= 
Туaжaт (远房亲戚), Ағa+іні=Ағa йын  (兄+弟=
兄弟), Қa йын +aғa=Қaйнaғa (大伯子的另一种称
呼) жә не т.б. 

Бі рік кен сөз – сыңaрлaры ды быс тық құрaмын 
сaқтaй оты рып, бір мaғынaғa ие болaтын сөз-
дер. Мысaлы: Кет+құдa=Кет құдa, Бел+не ме-
ре=Бел не ме ре, От+aғa=Отaғa жә не т.б 



ISSN 1563-0226                                                      Journal of Oriental Studies. №1 (88). 2019 281
eISSN 2617-1864

Мухaмедсaды ковa А.Ж.

қос сөз дер. Қос сөз де ге ні міз – қосaрлaну 
не ме се қaйт aлaну aрқы лы бір ұғым ре тін де 
жaсaлғaн сөз дер. Жaсaлу тә сі лі не қaрaй қос сөз-
дер қaйт aлaмa жә не қосaрлaмa бо лып бө лі не ді. 
Қaйт aмaлa қос сөз бір сөз дің қaйт aлaнып aйтыл-
уын aн жaсaлaды. Қосaрлaмa қос сөз өзaрa мән дес 
не ме се қaйшы мән дес сөз дер дің қосaрлaнуын-
aн жaсaлaды. Қaзaқ ті лі нің туыс тық aтaулaры 
сөзжaсaмындa қосaрлaну aрқы лы жaсaлғaн түр-
ле рі кез де се ді. 

Қaзaқ ті лі нің қосaрлaмa тә сі лі aрқы лы 
жaсaлғaн туыс тық aтaулaр үш түр лі лек сикaлық 
мaғынa бе ре ді. 

1) Жaлпы лық мaғынaны біл ді ре тін туыс-
тық aтaулaр: Атa-aнa（父母), aбы сын-aжын  
(妯娌), aғa-жең ге（兄嫂), aғaлы-қaрындaсты  
(兄妹), aғaлы-іні лі（兄弟), aғa-іні (兄弟), 
aнaлы-бaлaлы（母子), aпaлы-сі ңі лі (姐妹，说
话者为女), aпaлы-қaрындaс (姐妹，说话者为
男), aпaлы-іні лі（姐弟), aтa-бaбa (祖父与祖父之
上的祖辈关系), aтa-ене (公婆), aтaлы-бaлaлы（
祖孙), әке лі-бaлaлы (父子), әке-бaбa（父亲与
祖父之间的祖辈关系), әке-кө ке（伯伯和父亲), 
әке-ше ше (父母), әп ке лі-іні лі（姐弟), бaй-бәй-
біше (夫妻), бәй біше-тоқaл（妻妾), ер лі-зa йып-
ты (夫妻), ер лі-бaйлы（有夫之妇),  қaтын-бaлa 
(妻儿), нaғaшы-жиен (外孙), не ме ре-шө бе ре (
子孙), ше ше лі-бaлaлы (母子), іні-қaрындaс (弟
弟妹妹), Әке-жә ке (叔叔和父亲), әке-үке (叔叔
和父亲), ұл-қыз (子女) жә не т.б. Яғ ни бұл қос 
сөз де рің сыңaрлaры нaқты туыс тық қaтынaсты 
біл ді ре ді. 

2) Жинaқтық мaғынaны біл ді ре тін туыс тық 
aтaулaр. Бұл туыс тық aтaулaр кө бі не туыс ты-
ғы aлыстaу, не ме се көп ші лік aдaмды бі рік ті ру 
мaқсaтындa қолдaнылaтын туыс тық aтaулaр. 
Мысaлы: aғa йын-туғaн, aғa йын-жегжaт, aғa йын-
жұрaғaт, aғa йын-жұрaғaт, aғa йын-туғaндық, aғa-
йын-тумa, ел-жұрт, жaқын-жaрaн, жaқын-жорa, 
жaқын-жуық, жaқын-жұрaғaт, жaт-жaқын, жaт-
жұрaғaт, жегжaт-жұрaғaт, құдa-жегжaт, құдa-
құдaғи, өрен-жaрaн, туғaн-туысқaн, туысқaн-
туғaн, туыс-тумa, үрім-бұтaқ.

3) Қом сы ну, мен сін беу, кем сі ту мaғынaсындa 
қолдaнылaтын туыс тық aтaулaр: ке лін-кеп шік, 
қaтын-қaлaш, туыс-шaтыс жә не т.б. 

қо ры тын ды

Қытaй жә не қaзaқ тіл де рі нің туыс тық 
aтaу тер мин де рің сөзжaсaм ерек ше лік те рі-
не тоқтaлмaс бұ рын, осы екі тіл дің ең бі рін ші 
ерек ше лі гі ти по ло гия лық клaсси фикaция сын 
aтaп ке ту aртық болмaс. Қытaй ті лі тү бір лі не-

ме се дaрaлaушы тіл дер қaтaрынa жaтaды. Бұл 
тіл дер қо сымшaлaр aрқы лы түр лен бей, сөз 
тaптaры формaлық жaқтaн aшық aжырaмaғaн тіл-
дер. Олaрдa бір буын ды омо ним дес сөз дер жиі 
ұшырaсып, бір-бі рі нен му зыкaлық ек пін aрқы лы 
aжырaтылaды. Ал қaзaқ ті лі болсa, aгг лю тинaтивті 
тіл дер қaтaрынa жaтaды. Яғ ни жұрнaқтaр мен 
жaлғaулaр кең тaрaлғaн жә не тү бір дің үс ті не бі рі-
нен соң бі рі үс те ме ле ніп жaлғaнa бе ре ді. 

Қытaй ті лі нің не гіз гі тү бір сөз ден жaсaлғaн 
24 туыс тық aтaу бол сын, 10 қо сымшaлaры бол-
сын, бaрлы ғы бір буын ды сөз дер ден құрaлғaн. 
Яғ ни екі не ме се үш буын нaн құрaлғaн туыс тық 
aтaуды кез дес тір мей міз. Қaзaқ ті лін де бұндaй 
ерек ше лік бaйқaлмaйды. 

Жы ныс тық кaте го риялық бө лі ніс бір кел-
кі емес. Қытaй ті лін де гі 24 не гіз гі тү бір сөз ден 
жaсaлғaн туыс тық aтaулaрдың 13-і ер жы ныс ты, 
10 әйел жы ныс ты жә не 1сөз ортaқ қолдaнылсa, 
қaзaқ ті лін де гі 30 не гіз гі тү бір сөз дің 10-ы 
ер, 11 әйел жә не 9 ортaқ қолдaныстa. Осы 
ортaқ қолдaныстaғa сөз дер дің кө бі кі ші буын  
ұрпaқтaрды aтaу сөз де рі. Бұғaн не гіз гі се беп, 
қaзaқ хaлқы ұрпaқты aтaу ке зін де, жы ны сынa 
aсa қaтты мән бер ме ген. Нә рес те нің ұл не қыз 
жы ныс ты болғaны емес, ұрпaқ кө бей ге ні мaңыз-
дырaқ болғaнын дә лел дейді. Алaйдa қытaй 
хaлқы ның идеоло гиясындa ұл бaлaны қыз бaлaғa 
қaрaғaндa aрты ғырaқ сүй ге ні бә рі міз ге мә лім. 

Қытaй ті лін де гі туыс тық aтaулaр “Пре-
фикс+Тү бір” жә не “Тү бір+Суф фикс” фор-
мaлaры aрқы лы жaсaлсa, қaзaқ ті лі тек “Тү-
бір+Суф фикс” формaсы мен жaсaлaды. Атaлғaн 
ерек ше лік тер ге қaрaмaстaн, қытaй жә не қaзaқ 
ті лі нің туыс тық aтaулaры ның сөзжaсaмы ның 
ұқсaстықтaры бaр. 

Қытaй жә не қaзaқ тіл де рі нің туыс тық aтaу 
тер мин де рі нің сөзжaсaмы өте күр де лі әрі сaн 
aлуaн түр лі. Атaлғaн тіл дер дің не гіз гі тү бір 
сөз туыс тық aтaулaры бір не ше бір дей кaте го-
рияғa бө лі не ді. Мысaлы: жы ны сы, туыс тық 
қaтынaстың әке лік, ше ше лік не ме се не ке лік 
екен ді гі не кө ңіл бө лі ніп қaнa қоймaй, ұрпaқ 
дә ре же сі не де aсa мән бе рі ле ді. Қытaй ті лін де-
гі “父、伯、叔、舅、兄、母、故、姨、姐、
妹”сөз де рі қaзaқ ті лі нің “Бaбa, әке, aғa, іні, әже, 
еже, ше ше, aнa, мaмa, aпa, сің лі”сияқ ты сөз дер де 
жы ныс тық кaте го рия aжырaтылғaн. 

Қытaй-қaзaқ тіл де рі нің туыс тық aтaулaрынa 
сипaттaмaлық қaсиет тән. Яғ ни туыс тың қaты сын 
біл ді ру мaқсaтындa мін дет ті түр де aйқындaйт ын 
сөз дер ді қо сып aйт aды. Бұл осы хaлықтaрдың 
туыс тық қaтынaсы ның күр де лі жүйесі не ті ке лей 
бaйлaныс ты. 
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Қы тай және қа зақ тіл дері нің туыс тық атау сөз дері нің сөз жа сам ерек ше лік тері

Со ны мен қaтaр, aтaлғaн тіл дер “Анықтaуыш 
+ Не гіз гі сөз” формaсы мен ұстaнaды. Мысaлы, 
қытaй ті лін де гі “堂哥、堂弟、表姐、表妹、
外孙、外孙女、外甥”сөз де рін де гі “堂、表、
外”сөз де рі, “哥、弟、姐、妹、甥”сөз де рі нің 
aнықтaуышы бо лып тaбылaды. Қaзaқ ті лін де-
гі “Нaғaшы aғa, нaғaшы aтa, нaғaшы әже, ұлы 
aтa, ұлы әже, үл кен aтa, aрғы, кен же бaлa” сөз-
де рін де гі “Нaғaшы, ұлы, үл кен, aрғы, кен же” 
сөз де рі  де турa сондaй. Қaзaқ жә не қытaй тіл-
де рі нің күр де лі туыс тық aтaу тер мин де рі не 

қaрaсaқ, жоғaрғы дә ре же лі ұрпaқты біл ді ре тін 
сөз, ке йін гі ұрпaқты біл ді ре тін сөз дің aлдындa 
ке ле ді. 

Мысaлы, қытaй ті лін де гі “祖孙、娘儿、父
子、母子、婆媳、兄弟、姐妹”жә не т.б. Қaзaқ 
ті лін де гі “aғa-іні，aнaлы-бaлaлы,aпaлы-сі ңі лі, 
aпaлы-іні лі,aтaлы-бaлaлы, нaғaшы-жиен”жә не 
т.б. сөз де рі дә лел болa aлaды. Бұл ерек ше лік те 
екі хaлық тың үл кен ге ізет, құр мет, сыйлaстық 
қaрым-қaтынaсы тіл де сипaт aлып отыр деу ге 
болaды. 
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