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КІРІСПЕ

Түркі және қазақ философиялық ойындағы тарихи тұлғалар 
дүниетанымын шынайы этнофилософиялық тұрғыдан қарастыруға 
мүмкіндіктер кеңінен ашылу үшін оның тарихи-мәдени және ру-
хани бастауларының анықталуы қажет. Олардың ішінде қазақ 
философиясының көне дәуірден қазіргі дәуірге дейінгі жолын 
тарихи кезеңдеу алға шығып, этникалық әлемдегі адам мәні мен 
оның еркіндігі мәселесі, басқа этностың болмысындағы этникалық 
сана мәртебесі және т.б. мәселелер күн тәртібіне қойыла бастады. 
Қазақ халқының ежелгі түркілік замандардан бері қазіргі уақытқа 
дейін қалыптасқан философиялық ойының эволюциясы ғылыми 
жіктемелерден өткізіліп, дәстүрлі тарихи кезеңдеу сипаттары тал-
данып, нақтыланды. 

Қазіргі кезеңде қазақ философиясы мен қазақстандық 
қоғамның өзіндік санасы үшін қазақ халқының рухани өмірінің 
қалыптасуында түркілік рухани қайнарлар мәселесі ерекше 
маңызға ие болып отыр. Тәуелсіздік келген заманда ұлттық 
дүниетанымымыздың идеялық детерминанттарын анықтайтын 
тарихи жәдігерлер мен тарихи тұлғалардың көзқарастарына 
ғылыми сараптаулар жүргізіліп жатқаны белгілі. Қазақстандық 
зерттеушілердің көмегімен үлкен жұмыстар жасалып жатыр. 
«Рухани жаңғыру» идеясы болашақты ойлаудан туындаған оңды 
қадамдардың қатарына жатады. Әрине, біз өткен тарихымызды 
зерттеуді әрқашан жалғастыра береміз, әсіресе, орта ғасырлардағы 
түркі тайпаларында тараған рухани мәдениеттің негізгі сипатта-
масын беру гуманитарлық ғылым үшін ғылыми зерттеулердің 
құндылықтық маңыздылығын арттыра түседі.

 Ежелгі түркілік жазба ескерткіштерін рухани тарихымыздағы 
салыстырмалы түрде біршама биік деңгейдегі дүниелер деп 
қабылдап, тарихи дамудың арқасында өркениеттенген құбылыстың 
нәтижесі деуге болады. Түркі мәдениетіне, түркі тарихына 
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Еуропалық мәдениет тұрғысынан жоғарыдан қараушылықтың 
әлі күнге дейін бар екенін айта кеткен жөн. Ал түркілік мәдениет 
негізінен көшпенді кейіптегі әлемге деген қатынас болғанмен өзінің 
сан ғасырлық тарихында көптеген қалаларды, философиялық 
пайымдауларды қалдырғаны белгілі. Демек, қазіргі кезеңдегі ру-
хани жетістіктеріміздің тарихи тамырлары бар екеніне күмән 
жоқ. Біздің ойымызша, қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы түркі 
тайпаларының этникалық бірігуі тұсында қалыптасқан. 

Түркі әлемінің рухани кеңістігіндегі маңыздылық танытқан 
еркіндік идеясының онтологиялық мағынасы және ондағы 
этномәдени сабақтастықтар мен тарихи тамырластықтар тарихи-
философиялық тұрғыдан зерделеуден өткізіліп, этнофилософия-
ның ауқымында анықталған соны шығармалардың мәтіндеріне 
герменевтикалық талдаулар жасалды. Тарихи сана мен дүние-
танымның әртүрлі формалары болып табылатын мифологиялық, 
діни және философиялық әлемді түсінудің рухани көздері мен 
идеялық бастаулары анықталып, олардың этникалық әлемдегі 
өзара ішкі құндылықтық байланыстары ашып көрсетілді. 

Қазақ философиясында ғылыми таным процесі мен халықтың 
идеялық ізденістері, бай тарихы мен ұлттық ойлау айшықтары 
көрініс табады. Қазақ философиясы – халқымыздың тарихын 
жан-жақты түсіну үшін үлкен негіз және қоғамдық сананың басқа 
түрлерімен де тығыз байланысты. Сондықтан қазақ ғылымының 
тарихын, саяси идеологиясын, өнерін, әдебиетін, адамгершілік 
қағидаларын, діндарлығын зерттеп, үйренбейінше қазақ фило-
софиясын пайымдау мүмкін болмайды. Халықтың ұлт-азаттық 
қозғалысымен біте қайнасқан қазақ философиясы ғылыми 
құндылығымен қатар, жоғары азаматтық қасиетімен, әлеуметтік 
әділеттікке жету жолдарын тікелей іздеуге атсалысуымен, өзінің 
жемісті жетістіктерімен ерекшеленеді.

Халықтың мәдени тарихының бір бөлігі ретіндегі дүние-
таным мен философия тарихынан хабардар болу оның тарихи 
өмір сүруі мен дамуы, өзіндік бірегейленуінің қажетті жағдайы 
болып табылады. Сондықтан да монографияда тарихи кезеңдегі 
этнофилософияның дамуының қайнар көздері халқымыздың 
өткен тарихындағы тарихи жәдігерлер мен тарихи сананың өзегін 
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құрайтын негізгі дүниетанымдық пайымдауларды шығарма-
шылықпен жүйелеуде жатқандығы дәйектеледі. 

Қазақстанның ұлттық өзін-өзі анықтауы жолына түсуіне бай-
ланысты қазақ халқының бай мұрасын зерттеу қазіргі рухани қайта 
өрлеу дәуірінде ерекше мәртебеге ие болады. Әлем мен адамды 
қабылдаудың тұтастығы, ақыл-ой мен жүректің бірлігі, шындық, 
мейірімділік пен әділеттіліктің рухани-адамгершіліктік басым-
дылықтары, төзімділік пен ізгі ниеттіліктің ерекше түрі – Ұлы 
Даланың барлық осы сабақтарын қазақ философиясы өзіне сіңірді. 

Қазақ халқының философиялық ойының қалыптасуы мен 
дамуына этникалық санадағы көркем образдар жүйесінің басым-
дығы өзіндік әсерін тигізгені зерделеніп, ұлттық философия 
эволюциясына тарихи-философиялық, герменевтикалық талдау 
жасау арқылы тарихи үрдістегі руханият құбылысының мәндік 
негіздері мен қоғамдық маңызы айқындалды, салыстырмалы тал-
дау арқылы қоғамның рухани жаңғыруы жағдайындағы философ 
иялық зерделеудің ұлттық типінің негізгі аксиологиялық қырлары 
айқындалды. Қазақ халқының ұлттық философиялық пайымдау 
типі проблемалық-тарихи тұрғыда талданып, қазақтардың рухани 
мәдениетінің қалыптасу барысында елеулі мәнге ие болған басты 
даму белестері айқындалды.

Қазақ мифологиясы жалпы түрік руханиятымен тығыз бірлікте 
қарастырылып, этиологиялық, космогониялық мифтердің табиғаты 
танылып, олардың ішкі түрлері сараланады. Фольклорлық үдерісте 
қазақ мифологиясы көне дүниетаныммен, халықтың байырғы 
тұрмыс-тіршілігімен, көркем қазынамен үндес-тікте зерделеніп, 
әлемнің басқа халықтарының материалдарымен қажетінше салы-
стырылып, кезеңдік белгілері айқындала-ды.

Этностың рухани жасаушаларының даму логикасын жүйелеп 
зерттеу үшін, алдымен адамзат мәдениетін, оның руханилығының 
негізгі мәнін анықтаудан бастау қажет. Руханилық – әлем 
жайындағы әртүрлі білімдерді жинақтауға жатпайды, ол, бәрінен 
бұрын, адамның шындықты рухани қабылдауына көмектесетін 
жасампаздықтың мағынасын игеру болып табылады. Қазақ 
ойшылдарының философиялық идеялары өз уақытының шекарала-
рын кеңейте түсетіні анық және біздің мемлекетіміздің тарихының 
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қазіргі кезеңі үшін де халықтың негізгі рухани құндылықтарын 
анықтау құнды болып табылады. Осыған орай қазақ зиялыла-
ры дүниетанымында, сонымен қатар тәуелсіздік дәуірінің фило-
софиясында көрініс берген қазақ философиялық ойының жаңа 
теориялық-әдіснамалық мәселелері пайымдалды. 

Қазақ философиясы – ерекше поэтикалық қабылдауы мен 
адам және әлем өмірін сезінуімен өзінің бірегей космосын 
құрған дала мәдениетінің өзіндік санасы. Сондықтан ұлттық 
философияның айрықша сипаты болып табылатын Әлем мен 
адам қарым-қатынасы, олардың өзін-өзі тануы, тұлғаның өмірдегі 
орны мен рөлі философиялық, аксиологиялық және этикалық 
тұрғысынан жан-жақты зерделенді. Осы тұрғыдан қарастырғанда 
қазақ философиясы – шығыстық философиядағы ең алдымен, ру-
хани қырынан жетілген толыққанды адам болу рухын қастерлеу 
мен зерделеу дәстүрін жалғастыра отырып, оны өзіндік мазмұнмен 
толықтырған философия болып табылады.

Монография тақырыбы қазақ халқының тарихын, мәде-
ниетін және философиясын рухани жаңғыруға қатысты жаңа 
парадигмалық зертеулермен көмкерген терең ғылыми көз-
қарастар тұрғысынан маңызды деп айта аламыз. Заманауи 
қалыптасқан мемлекеттің рухани жаңғыру кезеңінде, халықтың 
тарихи құндылықтық басымдылықтарын пайымдауда ғылыми-
шығармашыл зиялылар жалпыұлттық құндылықтарды орнықтыруда 
сөзсіз жетекші күш болуы тиіс және ұсынылып отырған кітап 
қазақстандық қоғамда дәстүрлі және жаңа прогрессивті идеалдар 
мен гуманистік құндылықтар орнықтырудың қажеттілігімен бай-
ланысты. 
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1 ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ТҮРКІЛІК ТАМЫРЛАРЫ 
МЕН РУХАНИ БАСТАУЛАРЫНА ТАРИХИ-

ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ЖƏНЕ АКСИОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛДАУ

1.1 Қазақ философиясы тарихының бастаулары 

Ұлы өзгерістер мен қоғамдық дағдарыстар тұсында кез келген 
халық өзінің мәдениеті мен өркениеті өркендеу барысыңда, оның 
тарихи тағдыр-талайына мән беріп, ой толғантқаны жөн. Өйткені 
өркениеттің дамуы және олардың өзара бәсекелесуі қоғамның, 
мемлекеттің, жеке адамның өмірі мен тұрмысына жаңалықтың 
жаңа лебін әкеліп, жаңаша әлеуметтік ахуал қалыптастыруы әбден 
ықтимал. XXI ғасырда орын алатын сол ғаламдық өзгерістер 
міндетті түрде қазақ қауымын да қамтитыны анық. Қоғамның бір 
күйден екінші күйге ауысуындағы ахуалды тікелей өз мүддесіне 
сай пайдалана отырып, қазақ қоғамына діни-идеологиялық, 
рухани-әдептік экспансия жүргізіп жатқандығы сырт көзге байқала 
бермейді. 

Бүгінгі қазақ қауымының кез келген адамы өзінің шама-
шарқы жеткенше батыс өркениетінің материалдық және рухани 
қазыналарына ие болуға қол жеткізіп отыр. Біздің қоғамда жекеле-
ген әлеуметтік топ өкілдері қоғамның ақпараттық психологиялық 
деңгейіне ақлихаттық-әдептік сипаттағы ықпалын жүргізе алатын 
мүмкіндікке ие болды. Батыс қауымын дендеп тарап отырған осы 
дерттен қалай аман алып қалу мәселесі өте қатты толғандырады.

Еліміздегі экономикалық проблемалардың шешімі табылады. 
Ал рухани қазыналарынан орта жолда айрылып қалмай, оларды 
қайта жаңғыртып, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу көкейтесті мәселе. 
Шығыс елдеріндегі кез-келген рухани-әдептік проблемаларды 
анықтау әрі оларды насихаттау, оның құндылығын өз халқымызға 
түсіндіру, пайдалану ұлтымыздың ділін нығайтуға мүмкіндік 
береді.
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Шығыс халықтарының бір өкілі: қазақ халқы – жас халық. 
Ол өзін-өзі толық танып болған жоқ, ез құдіретін сезініп, түсініп 
өзін өзгеге әлі толық таныта қойған жоқ дегенді тілге тиек етеді. 
Шығыс мәдениеті мен шығыс дүниетанымы ерекше дүние, оған 
жаңаша көзқарас керек. Қазіргі таңда мұсылман әлемінде дамудың 
өзіндік моделін іздеу үрдісі әлі жалғасып жатқан көрінеді. Оның 
мәні – шығыс өркениетінің принциптерін негізге ала отырып, басқа 
өркениеттердің ғылыми-техникалық және мәдени жетістіктерін 
толық игеріп, оны өз қажетіне пайдалану. Еуропа жолымен дамуға 
әлі нақты балама табыла қоймаса да, бірқатар мұсылман елдері 
қоғамды жақсарту барысында ертеден қалыптасқан дәстүрлі 
қатынастың, әдет-ғұрыптың сақталып қалуына жете көңіл бөліп, 
батысқа еліктеуге жол бермей келеді. Халықтың мыңдаған жылдар 
бойы жинақтаған асыл қазынасының, зердесі мен дәстүрлі өзіндік 
мінез-құлқының, жан дүниесінің, философиясы мен мәдениетінің 
XXI ғасырда да қазақ қоғамының дамуында атқаратын рөлі 
мен маңызы өлшеусіз болады. Дүние жүзінде қазақ халқы тек 
өз мәдениеті, өз дәстүрі, өз рухани байлығы арқылы таныла 
алатындығына ешкім де күмән келтірмейді.

Ежелгі заманнан өмір сүріп келе жатқан түркі тайпалары 
негізінде қалыптасқан іргелі халықтардың бірі қазақтар ғасырлар 
бойында жазба әдебиеті болмаса да, өзіне тән бай рухани мұра жа-
сай білді. Ал жазба әдебиет пайда болғаннан кейін бұл мұра үлкен 
қарқынмен дами отырып, әрқилы ерекшеліктері бар күрделі тари-
хи жолдардан өтті.

Осы рухани мұра жүйесінде қазақтың ертедегі философиялық 
ойлау элементтерінен бастап қазіргі замандағы толысқан 
философиялық теориясын түгелдей қамтитын халықтық филосо-
фия тарихы ерекше орын алады. Оның негізгі бағыттары – тұрпайы-
диалектикалық ойларды, дүниеге шынайы түрдегі көзқарасты, 
діни танымын және басқа да еркін ойлау үрдістерін, адам туралы 
ілімдер, күш көрсетпеу идеясын және оның күш көрсету саясаты-
на қарсы бағыттарды насихаттау т.б. мәселелер болды.

Ақындар мен жыраулар, саясаткерлер мен батырлар, хандар 
мен қолбасшылар, айтыскерлер мен ертекшілер, билер мен серілер 
– бәрі де өздері өмір сүрген заманның объективті құбылыстарын 



11

1 Қазақ философиясының түркілік тамырлары мен рухани...

тілге тиек, ойға өрнек етіп, әртүрлі деңгейде, бірақ, жалпы 
алғанда, жартылай даму үдерісі шеңберінде қазақ халқының 
қоғамдық саяси, мәдени, сайып келгенде, философиялық ойлау 
жүйесінің құрылымын жасады. Олар – анайы реализм, білімнің 
негізгі жақтары еркін ойлау, деистік және пантеистік көзқарастар, 
адамгершілік, ізгілік, имандылық, зорлық-зомбылыққа қарсы 
күресу, құқықтык, саяси және философиялық жақтары, мемле-
кет, қоғам, жеке адам мәні, тағы басқалар еді. Осы аталған көзқа-
растар сыңаржақтықа, консерватизмге, тоқыраушылыққа және 
білімсіздікке, қазақ халқының прогрессивті дамуына кедергі бо-
латын басқа да, кемшіліктерге карсы бағытталады. Бұл да казақ 
философиясының калыптасуы мен дамуының өзінше ерекшелігі 
деп айтуға болады.

Қазақ философиялық ойының тағы да бір ерекшелігі – шы-
найы отансүйгіштігін, халқына сүйіспеншілігін, оның мүддесі 
және болашағын жан-жақты көрсете білуі. Әрине, қазақ филосо-
фиясы әу бастан-ақ аяғынан тік тұрған, бірден қалыптасып кет-
кен жүйе деген пікір тумаса керек. Біртұтас көзқарас, дүниені 
жан-жақты танып-білу, оның заңдылықтарын, таным процесін, 
әлеуметтік мәселелерді дұрыс түсіну, ойлау түрлерінің жүйесін 
анықтау негізінен алғанда кейінгі ғасырлардың үлесіне тиеді. Де-
генмен халықтың ақындық мұраларында қоршап тұрған табиғат 
пен әлеуметтік орта туралы ойлаудың біршама жиынтығы болды. 
Оны жүйелі, толыққанды дей алмаймыз. Бірақ адамдардың өмірлік 
тәжірибесін, халық даналығын көрсетудің философиялық мәні 
бар екені даусыз. Ойлау тәсілі ерекше, шығармашылық жолы мен 
шығармалардың сақталуы ауыз әдебиетіне тән, тез жаттап алу, оны 
есінде сақтау және ұрпақтан-ұрпаққа өзгертпей, жоғалтпай, «же-
делдете» жеткізу – бұл философия тарихындағы ғажап құбылыс.

Халқымыздың өмірін бейнелеген, адамдардың түйсігін, ой-
ларын, өскелең талабын көрсете білген фольклорда объективті 
шындықтың элементтері бар екенін байқаймыз. Халық эпостары, 
ертегілер, аңыздар, лирикалық-тұрмыстық поэмалар, мақалдар 
мен мәтелдер адамдарды, табиғи және әлеуметтік құбылыстарды, 
саяси-экономикалық жағдайларды, ізгілік мақсаттарды өз уақытына 
сәйкес танып-білудің дәлелі. Ауыз әдебиетінің ескерткіштеріндегі 
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халқымыздың танымдық, әлеуметтік өмірді тікелей бейнелеу, 
дүниенің құрылымы, оның жасырын күштері туралы тұрпайы 
түсінігі қазақ философиясының бастапқы кездегі деңгейі еді. Ол 
кезде жүйелі және негізделген көзқарас болған жоқ, сондықтан да 
философияның басты бағыттары да айқындалмаған еді.

Қазіргі кезде көптеген халықтардың философиялық мұра-
ларын тарихи-философиялық ғылым арқылы зерттеу тәжірибелі 
ұлт философиясының қалыптасуы, дамуы және қазіргі бағыттары 
зерттеудің теориялық және методологиялық мәселелерін топтас-
тыруға, ойларды тұжырымдауға мол мүмкіндік береді.

Қазақ философиясының тарихы – халық тарихының ең 
маңызды құрамдас бөліктерінің бірі. Онда ғылыми таным процесі 
мен халықтың идеялық ізденістері, бай тарихы менұлттық ойлау 
айшықтары көрініс тапқан. Қазақ философиясы – халқымыздың 
тарихын жан-жақты түсіну үшін үлкен негіз және методологиялық 
құрал. Ол қоғамдық сананың басқа түрлерімен тығыз байланыста 
болады. Сондықтан оны зерттеп, үйренбейінше қазақ ғылымының 
тарихын, саяси идеологиясын, өнерін, әдебиетін, адамгершілік 
қағидаларын, діндарлығын және т.б. пайымдау мүмкін емес. 
Халықтың ұлт-азаттық қозғалысымен біте қайнасқан қазақ фи-
лософиясы ғылыми құндылығымен қатар, жоғары азаматтық 
қасиетімен, әлеуметтік әділеттікке жету жолдарын тікелей іздеуге 
атсалысуымен, өзінің жемісті жетістіктерімен ерекшеленеді.

ХХ ғасырдың соңына дейін қоғамтану ғылымдарында 
әлеуметтік процестерді тану тәсілі ретінде таптық редукционизм 
орын алып, яғни барлық қоғамдық рухани, мәдени, саяси, т.б. 
құбылыстарды таза таптық негізде пайымдау тәсілі үстем болды. 
Бірін-бірі жоққа шығару логикасы өмірдің объективті логикасын 
ығыстырып, жұтаңдатып көрсетуге әкеліп соқты. Қазіргі кезде 
жалпы адамзаттық айшықтар, идеялар ең жоғары құңдылықтар 
есебінде танылғаннан кейін философия тарихын зерттеудің 
ауқымы да кеңейді, бағыттары да нақтылана түсті. Соның бір мы-
салы ретіңде кезінде «таптық күрестің» құрбаңдары болып кете 
барған қазақ халқының аяулы азаматтарының – әдебиетшілер, 
философтар, ақындар, саясатерлердің есімдері ортамызға қайта 
оралды, сондай-ақ өз ортамызды қайта жаңғыртуы, философиялық 
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ортаға жаңа идеялардың қосылуы және олардың қазақ философи-
ясы тарихының жаңа беттерін ашуға тигізген жан-жақты әсерін 
атап айтуға болады.

Халықтың сана-сезімінің өсуі, тоталитарлық империяның 
күйреуі, жас тәуелсіз мемлекеттердің құрылуы, философиялық 
ойлаудың жаңа түрлері адамзаттың тұтастығы мен ерекшелектерін, 
достық пен алауыздықтың айырмашылығын, халықтар тағдырының 
ажырамас бағыттарының тарихи шыңдықтарын терең де мазмұнды 
ашып беруіне көп септігін тигізуде. Осы тұрғыдан алғанда, біздер 
дүниежүзілік қоғамдастыққа қазақ халқының терең де тұңғиық 
философиялық ойларын, оның шынайы болмысын және өзіне 
тән мәдениетін көрсете білуіміз керек. Бұл мақсатты іске асыруда 
бұрыннан қалыптасып, сіресіп қалған ұғымдар мен қағидаларға 
сын көзбен қарап, оған жаңа методологиялық шешімдермен 
келуіміз керек.

Қазақ философиясының көкейкесті мәселелерінің бірі – фило-
софияның пайда болу проблемасы. Қазіргі уақытқа дейін әлемдік 
философияның тарихында осы мәселе талай пікірталас туғызып 
жүр. Біріншіден, философияның дәл шыққан мерзімін белгілеу өте 
қиын. Екіншіден, философия деген ұғымның өзіне дәл анықтама 
беруге осы кезге дейін толық қол жеткен жоқ. Үшіншіден, казақ 
философиясына келетін болсақ, оның жазба түріндегі классикалық 
тұжырымдар мәтіндері жоқтың қасы.

Әлемдік философияда үш ошақтың (Қытай, Үнді, Грекия) 
шамалас бір мерзімде пайда болғанын білеміз. Ол орталықтар 
философияның әлеуметтік кеңістігіндегі жоғары деңгей еді және 
теориялық ойлаудағы дүниенің өзін жеке тұтас ретінде бейнелеген 
алғашқы жүйелер болды. Философиялық ойдың тууына белгілі 
бір шарттар қажет. Олар әлеуметтік, теориялық-танымдық, та-
рихи шарттар десек, тарихи тәжірибе көрсетіп отырғандай, бұл 
философиялық өркениеттің ұзақ дамуының жемісі болып шығады.

Жалпы қалыптаскан көзқарасқа сүйенсек, оңда филосо-
фия экономикалық, саяси және идеологиялық жағынан нашар 
дамыған, ертедегі құл иеленуші қоғамда әрі сол қоғамның жоғары 
сатысына өту кезеңінде пайда болғанын тұжырымдайды. Деген-
мен әлеуметтік алғышарттар философияның пайда болуының тек 
тиісті жағдайларын түзейді.
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Қалыптасып келе жатқан қоғамдық қатынастарға қолдау 
көрсету немесе заңдастыру философияның алдындағы негізгі 
міндеттердің бірі. Әлеуметтік институттар мен қоғамның құры-
лымы осы қатынастарды нығайтуға бағытталып, философия өзінің 
аталған міндетін орындауға күш салады.

VІ ғасырдан бастап Қазақстанның қазіргі аумағында алғашқы 
қауымдық құрылыс ыдырап, оның орнына феодалдық әлеуметтік-
экономикалық формация орныға бастады. Осы уақыттан бері 
барлық әлеуметтік өзгерістер оның ішінде сана ауқымында, 
феодалдық формацияның ішкі заңдылықтарымен айқындалады.

ІХ-ХV ғасырлардағы Қазақстан жерінде орналасқан тай-
палар, олардың көсемдері өз биліктерін, басқару органдарын 
тәңірінің өзі берген күш ретінде есептеді. Оған қазақ философия-
сының жүйесіндегі кездесетін ақсүйектер әулеттерінің «гене-
ологиясы» дәлел. Кейініректе осы аталғанидея биліктің заңды 
«табиғаты» күштілерді ғана қалайды деп, одан кейін де адамдар-
дың әдет-ғұрпына, заңдылыққа, өнерге табынды. Осыдан келіп 
философияның шығу процесі әлеуметтік жағдайлармен қатар сол 
кездегі адам ойының даму процесімен тығыз байланыста болғанын 
көреміз.

Философияның пайда болуының тарихи алғышарты аңыз 
делінеді. Бірақ оны философия эпос арқылы өзгерген және жүйе-
ленген кезінде ғана пайдаланады. Әрбір заманға байланысты 
эпос аңыздың түрін өзгертіп отырады және сонымен қатар өнер 
мен бастапқы ғылым элементтерінің әсерімен философиялық 
шығу процесін, оның қоғамдық сананың шығу және жаңа бір түрі 
ретінде қалыптасуын жедеддетеді.

Аңыздық көзқарас пен табиғат және қоғам туралы жаңа дамып 
келе жатқан ғылым элементтерінің арасындағы қайшылықтарды 
шешу философияның пайда болуының жолы деген де тұжырымдар 
бар. Философия анызға тән дүниеге тұтас көзқарас бағытын 
сақтауға ұмтылады. Соның негізінде не аңыздық, не аллегориялық 
(деректі) – көркем, не символикалық – діни, не нақты – ғылыми 
ойлау, бірақ олардың әрқайсысынан қабылданған түрлеріне сый-
майтын, жаңа түсініктегі ойлау түрлерін құрайды.

Белгісіз дүниені түсіндіруге ұмтылудан гөрі белгісіздігі мол 
дүниені танып білуге ұмтылу, егер де ол дүние тіпті танып білуге 
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мүмкіндік бермесе, тәңірге немесе құпия ғаламат күшке табыну 
аңыздың өзіне тән ерекшелігі. Адамға әлеуметтік басқару жүйесін 
таңып, оны түсініксіздену әлдебір күштің әсерімен түсіндіру ғылым 
мен дамудың барысында оған сенбеушілік пайда болған жағдайда 
жеке адамға өзінің дүниеге көзқарасын өзгерту мүмкіндігін 
жетілдіру – бұл аңыздан философияның салмағын ажыратудың 
бір жолы. Ақылмен ой қозғау, табиғаттың өзіне бет бұру, дұрыс 
көзқарастың қалыптасуы – философияның пайда болуындағы 
теориялық жинақтау, бастапқы қайшылықтардың шешілу процесі.

Қазақ философиясының пайда болуы туралы тек ойшылдар-
дың дүниеге көзқарасы жалпылықты, көзқарастың әмбебап 
принциптерін немесе «бастауларды» анықтаудағы заңды бағыттары 
болған кезде ғана айтуға болады. Діни-аңыздық тұжырымдар әдет-
ғұрып пен беделге бой ұрса,философия заттар мен құбылыстардың, 
оқиғалардың мәнін ашуға, пікір-сайыс ретінде қолданылатын ра-
ционалды ойлауға, дүниені танып білудегі қайшылықтарды аңғару 
мен шешуге негізделеді. Бұл әрекет адамның жан-жақты ойлауы 
және оның санаткерлік сезімталдығымен (интуициясымен) бірегей 
ұштасуы нәтижесінде туады.

Қазақ тарихына зер салсақ, онда көп кездесетін «рулық» ге-
нетизм осы қоғамның әлеуметтік, таптық бөлінуі және «ақсүйек» 
рулар пайда болған кезінде күшейгенін көреміз. Соңғылардың 
қоғамдағы «заңды» орындары олардың төркіні құдайдан немесе 
батыр бабаларынан басталады деп түсіңдірілді. Сөйтіп олардың 
әлеуметтік дүниенің қажетті және заңдастырылған бөлшегі 
ретінде қоғамдағы белсенді рөлі орнықты. Осы рулардан шыққан 
ойшылдардың әлеуметтік идеялары қоғамның даму үрдісін 
біршама дұрыс бейнелейді. Осыдан келіп олардың көзқарасы ғана 
емес, қоғамның тарихи дамуының мүддесіне сай келгендіктен 
қоғамдық пікір ретінде қалыптасты. Мысалы, Төле би, Қазыбек 
би, Әйтеке би және тағы басқа даналардың ойлау жүйесі, ақыл-
кеңесі, айтқан тұжырымдары осыған дәлел бола алады.

Әдетте, қоғам дамуының көп сатыларында экономикалық 
мүдделер мен саяси қызметке қарағанда, алдыңғы орынға 
философиялық, әдептік, діни және т.б. проблемалар шығады. Олар 
азаттық және адам еркіндігі, діни сенім және ақыл-ой, өмір сүру 
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және адамгершілік қасиеті, бостандық пен құлдық, тіпті «қой 
үстінде бозторғай жұмыртқалаған» «алтын ғасыр» және «ақыр за-
ман» туралы және басқа мәселелер. Бұлар жұп санаттар ретінде 
де, немесе жекелей қазақ ойшылдарының көзінен таса қалмаған. 
Осы мәселелерді тиянақты ойластыру арқылы олар экономикалық, 
соғыс және саяси дағдарыстарды шешуде үлкен рөл атқарады.

Қоғамдық ойдың көптеген мәселелері өзінің ауқымы 
жағынан ұлттық шеңберден асып түседі. Мәселен, ағартушылық 
бағыты таза ұлттық қасиетке ғана ие емес, керісінше оның түрі, 
ұлттық ерекшеліктеріне әлемдік тәжірибемен астасып жатады. 
Қазақ ағартушылығы жалпы ағартушылықтың бір түрі, оның 
ерекшеліктеріне: ұлттык мәселені басты проблема етіп қоюы: 
қоғамдық практикамен тығыз байланысты болуы; атеизмге 
ұласпаған антиклерикальдық бағыт ұстануы жатады.

Соңғысы жалпы ағартушылықтың әлеуметтік табиғатына сай 
келеді. Жаңадан қалыптасып келе жатқан қазақ буржуазиясының 
ой-өрісін көрсете отырып, бұл ағартушылық халықтың ұлттық 
сана-сезімін оятуға, бостандыққа, рухани азаттыққа жетуіне жәр-
демдесті. Оның Қазақстанда қалыптасып, дамуына феодализмнен 
капитализмге өту барысында шыққан демократиялық элементтері, 
халықтың ауыз әдебиеті мен фольклоры негіз болған. Жалпы әлемге 
тән ағартушылыққа келетін болсақ, ол алдымен кейбір заманның 
әлеуметтік-саяси және идеологиялық сұранысына сәйкес белгілі 
бір аймақта пайда болып, басқа аймақтарға тарай береді.

Қоғамдық ойдың ұлттық және әлемдік қарым-қатынасы 
қазіргі заманда, әлеуметтік қақтығыстар мен мемлекетаралық 
қайшылықтар бүкіл адамзатты қамтып отырған кезде ең маңызды 
мәнге ие болып отыр. Оның әлеуметтік және мәдени-психологиялық 
алғышарттары ретінде қоғамдастықтың қалыптасуын атауға бо-
лады. Қоғамдастық – бұл өзінше бір тарихи институт, оның пай-
да болуы арқылы қоғам өз мәніне ие болуға қабілетті. Осы ұғым 
қоғамды құрушы күштердің әлеуметтік белсенділігін, өзін-өзі 
көрсете білуді бейнелейді. Біздің ойымызша, қазақ философия-
сында қоғамдық ой үш кезеңнен өтті. Олар – қоғам, қоғамдастық 
және қоғамдық пікір. Осы мәселенің өзі арнайы жеке зерттеуге 
лайықты.
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Қоғамдық ой білімді, сананы және өзіндік сананы қамтиды. 
Сана мен өзіндік сана біліммен өзектес жүреді, сонымен бірге 
оның түрлері де болып келеді. Білім сананың өмір сүру тәсілі, ол 
өзіндік сананың әр кезеңдегі ең жоғары шыңы болып табылады. 
Қоғам дамуының белгілі-бір кезеңінде осы аталған үшеуінің бірі 
алға шығып, жетекші рөл атқарады.

Қоғамдық ойдың бір бөлігі ретінде халықтық философияның 
және халыктық саяси көзқарастарын айту керек. Адамдардың 
күнделікті іс-тәжірибесін даналық қолданып қана қоймай, оны 
ой елегінен өткізіп қоры-тындылайды. Ойшыл озық идеялардың 
әсерімен осы күнделікті көрген-білгеннен терең де ауқымды ой 
түйеді. Нәтижесінде жоғары деңгейдегі ойлау сатысына көтеріледі 
және оқиғаларға философиялық, логикалык және ғылыми көзқарас 
қалыптасады.

Қазіргі әдебиетте философия және қоғамдық ойды бөліп 
қарамау белең алып кетті. Бұл, әсіресе қазақ философиясы тари-
хына арналған 50-80 жылдардағы зерттеулерде анық байқалды. 
Философия тарихы өзінің сапалық ерекшелігінен айырылып, сая-
си идеялар тарихы төңірегінде қалып қойды. Бұған философияны, 
оның тарихын дұрыс түсінбеу себеп болды. 

Қазақ тарихының белгілі-бір кеңістік – уақыт өлшемінде 
философия-лық құбылыстарды үш белеске немесе үш кезеңге 
бөліп қарауға болар еді. Біріншісін алғы философия (предфило-
софия) деп аталық. Оған объективтілік пен субъективтілікті өте 
нашар ажырата білетін сана тән. Оның негізінде ойлау жүйесінде 
қайшылық аз болса, онда қажетті дәлелденген теория құру мүмкін 
болмайды. Ол психологиялық образ, күйбең тірлік, эмоция деңге-
йінде үзік-үзік ойлар ретінде қалып қояды. Аталған элементтерді 
аңыздық-көркемдік әдіспен жасаудың арқасында дәл сол кезеңге 
сәйкес өзіндік семантикалық тұтастық пен семантикалық бірлік 
орнықтыруға мүмкіндік туады. Осы құбылыс қазақ философиясы 
тарихының ерте кезеңнен бастап XII ғасырға дейінгі кезеңдеріне 
тән болды.

Екінші белес философиялық кезең деп атауға лайық. Оған 
объективтілік пен субъективтілікті жоғары деңгейде ажыра-
тын сана тән. Оның негізінде санаттар мен түсініктерді, фор-
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мальды логикалық операцияларды қолдану арқылы теория мен 
тұжырымдамалар жасалынады. Басқаша айтқаңда, ойлау дәреже-
сінің ауқымы ұлғайып, қоршаған дүниені, қоғамды және адамды 
дұрыс бейнелеу белесіне жету еді. Осы құбылыс қазақ философия-
сы тарихының ХІV ғасырдан XX ғасырдың басына дейінгі кезеңді 
қамтыды.

Үшінші белес теориялық-методологиялық жолмен пайымдал-
ған, классикалық жүйеге ие болған және әлемдік рухани байлықпен 
ұштастырылған кезенді қамтиды.

Қазіргі замандағы қазақ философиясын, оның өзіндік тари-
хын қазақ философиясының метатарихы деп атаса да болар еді. 
Мұның ерекшелігі – зерттейтін объектісі осы заманның ауқымынан 
шығып, өткенді, келешекті, қазіргіні, жүйелі түрде рационалды 
ойлау процесінен өткізіп, екшеу. Сондықтан ол өн бойында жаңа 
үлгідегі ойлау мәнерін таразылауды, сақтау мен жаңартуды жүзеге 
асырады.

Жоғарыда айтқан идеяларға сүйене отырып, қазақ философия-
лық ойларының қалыптасу бастаулары хронологиялық және 
мәндік жағынан үш кезеңнен түрады дер едік. Бірінші кезең рулық 
құрылыс үстем болып тұрған уақытты және соған сәйкес келетін 
алғы философиялық (философияға дейінгі) сананы қамтиды.

Екінші кезеңге ортағасырлық, хандық және бодандық дәуірдегі 
философиялық ілім және мұрасы мен еңбектері жатады. Оларды 
саналы түрде ауызша-жазбаша ғылымға дейінгі және теориялық 
пайымдаулары орныққан әртүрлі бағыттағы көзқарастар деуге бо-
лады. Қалыптасқан пікірлерді ескере отырып нағыз философиялық 
тұжырымдамалар деп атауға болады. Себебі ойшылдардың дүниеге 
көзқарастары олардың өздерінің ерекшеліктері аркылы әркилы 
бағыттарға, жолдарға, қисындарға іштей бөлініп жатады. Негізгі 
көксеген мақсаттары әрқилы әлеуметтік топтардың мүдделерін 
жоқтау, жақтау, көздеу немесе жою.

Үшінші кезең –XX ғасырдың басынан қазіргі уақытқа дейінгі 
қазақ философиясының негізгі принциптері, даму жолдары, жеткен 
биігі мен алынбай қалған асулары, жіберілген методология-лық, 
теориялық және тұжырымдық қателері, «ақтаңдақтар». Талдауға 
жататын мәселелердің бастылары – қазақ қоғамының экономика-
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лық, саяси және рухани өміріндегі негізгі философиялық 
мәселелер. Сонымен бірге жаңадан қалыптасып келе жатқан 
ғылым – қазақ философиясының тарихын қай тұрғыдан, қай 
теориялық деңгейден зерттеуіміз керек деген проблема қазіргі кез-
де елеулі мәселеге айналып отыр.

Философия тарихы методологиясының негізгі бір мәселесі – 
жалпылық пен даралық қатынасы, ерекшеліктің орнын табу және 
сол ерекшеліктің дараға тән қасиеттерін анықтау. Былайынша 
айтқанда, жалпылық, ерекшелік, даралық диалектикасын ұлттық 
философия тарихы шеңберінде таразылау болып табылады.

Қазақ философиясының даму тарихында өзіне тән 
қалыптасқан, өнеге тұтатын басқа ұлттар философиясынан, өзіндік 
ерекшеліктері бар. Олардың негізінде қазақ халқының әлеуметтік 
тарихының оның өзіне тән қилы-қилы бұралаң дамуының жол-
дары жатыр. Себебі оның алғашқы қауымдық құрылыстан 
тікелей феодализмге, одан капитализмге соқпайсоциализмге өтуі 
көп жәйтті аңғартады. Соңғысы, қазір белгілі болғандай, тари-
хи қателік еді. Адамзаттың даму процесіндегі даңғыл жолдан 
тайған тоталитарлық жүйе философиялық ойды да тығырыққа 
тіреді. Ал феодалдық қатынастар Қазақстан аумағында көптеген 
ғасырлар бойы үстемдік етті. Капитализмнің дамуы XX ғасырдың 
басыңда біршама қарқын алғанмен, кенеттен үзіліп қалды. Осын-
дай әлеуметтік ерекшеліктер қоғамдық сананың, оның ішінде 
философиялық сананың қалыптасуына әсерін тигізбей қоймады.

Қазақ философиясы – қазақ халқының мәдени жетістіктерінің 
негізгі бөлігі және заңды жалғасы. Қазақ мәдениеті тарихтың 
әрқилы кезеңдерінде іргелі елдердің мәдениеттерімен біршама 
байланыста болып, олардан тікелей немесе жанама түрде серпін 
алып отырды. Мұндай сыртқы әсерлер казақ мәдениетінің ішкі 
мүдделеріне, оның тарихи қажеттілігіне, қандай мәселелерге зәру 
болуына байланысты, өз пайдасын тигізіпте отырды. Осындай 
ерекшеліктер қазақ философиялық ойлау жүйесін қалыптастырып, 
ұлттық дәстүрлер мен бағыт-бағдарларын орнықтырды.

Қазақ философиясы әлемдік философияның да бір бөлігі. Фи-
лософия тарихына шынайы көзқарас қазіргі кезде, оның құрамыңда 
әлеуметтік кеңістік жағдайын ескерсек, үш түрлі құрамдас бөлігі бар 
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екенін көрсетеді. Олар – ұлттық философия, аймақтық философия 
және әлемдік философия. (Аймақтық философияның классикалық 
түрі – марксизм, ал әлемдік философия әлі қалыптаса қойған жоқ). 
Қазақ философиясыңда осы аталған үш философияның әсерлері 
әртүрлі болды. Мысалы, XIX ғасырдың екінші жартысында және 
XX ғасырдағы орыс философиясы маркстік философия және 
әлемдік философияның кейбіреулері тікелей әсер етті. Өз тарапы-
нан қазақ философиясының оларға ықпалы да болмады деп айта 
алмаймыз. Бұл өзі жеке зерттеуді қажет ететін мәселе. Нәтижесінде 
жоғарыда айтылған, философия тарихы дамуындағы жалпылық, 
ерекшелік және даралық диалектикасын ұлттық философияның 
өзекті мәселелерін зерттегенде кәміл ұстану – методологияның 
бірден-бір сұранысы деп айтуға болады.

Халықтық қоғамдық сананың дамуы процесінде философия-
лық дәстүрлер қалыптасып, күшейе түседі. Қазақтың әлеуметтік 
дамуының ерек-шеліктеріне, тарихи өзгешеліктеріне қарамастан, 
қазақ философиясы тарихында оның әр кездегі сатысында өзінше 
дамып отырған философиялық ойлардың ішкі байланысы бар 
екенін және олар бірін-бірі заңды түрде алмастырып отырғанын 
анықтауға болады. Ұлы Абай айтқандай, «Адам бол!» идеясы — 
бұрынғы фольклордан бастап осы заманғы қазақ философиясына 
тән ортақ және ұдайы дамып келе жатқан идея.

Әл-Фараби философиясына тән ортақ дәстүрлермен қатар 
оның өзінің ішкі бағыттары да бар. 60-80 жылдардағы қазақ 
философиясындағы жаңадан қалыптасқан зерттеу бағыттары 
ұлттық тарихымызды, мәдениетімізді жан-жақты және терең 
түсінуімізге қажетті жағдай жасады.

Осы ретте қазақ философиясы тарихында жиі кездесетін 
әлеуметтік утопизм (бос қиялшылдық) туралы да айтпасқа бол-
майды. Жалпы әлеуметтік утопизм дегеніміз – бұл жеке және 
қоғамдық сананың сыңаржақ ойлау (умозрение) тәсілдерімен об-
раз – тұжырымдама жасау арқылы жаңа түрдегі әлеуметтік ілімге 
ұмтылуы. Ақын-жырау, билер мен көсемдер, ағартушылар мен 
философтардың көпшілігіне тән бұл құбылыстың негізгі гносеоло-
гиялық айшығы саналық пен санасыздық, эмоция мен таза ойлау, 
білімсіздіктің төменгі дәрежесімен қалыптасқан білім дәрежесінің 
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шекараларын ажырата білмеу, оларды жеке-жеке абсолюттеу деп 
білеміз. Осыған қоса утопизмге тән тағы бір айшық – ол ойлау 
дәрежесінің төменгі сатыда ғана саралануы. Осыдан барып әрбір 
жеке дара ойшылдың өз қабілетімен жасалған сыртқы дүниенің 
көрінісі аңғарылады.

Әрбір ойшылдың әлеуметтік шындықка дұрыс немесе бұрыс 
қатынасы оның өзі қабылдаған философиялық, теориялық-
методологиялық принциптеріне байланысты. Ондай құбылыстар 
әлемдік философия тарихында кездеседі. Мәселен, Гегельдің 
«Шындықпен табысу керек» деген идеясы дұрыс қатынасты, ал 
Сократтың «майевтикасы» бұрыс қатынасты білдіреді.

XX ғасырдың басындағы қазақ ұлт-азаттық қозғалысының 
көрнекті қайраткерлері А. Байтұрсынов, А. Бөкейханов, М. Шоқаев 
және басқалары өмірдің обективті жағдайларын өзгертуге күшпен 
емес, сол процеске сананы енгізу арқылы өзгерту керек деп уағыз-
дады. Олардьщың негізгі идеялары – бостандық, тәуелсіздік, 
отаршылдық езгіден құтылу жолдары және қазақ халқын жалпы 
адамзаттық құндылыққа жақындастыру болды.

Ал қазақ халқының өткен тарихын сараласақ, экономикалық, 
мәдени және рухани даму барысында оның ата-тектері ғұндардың, 
үйсіндердің және қаңлылардың дүниетанымдық түсініктерінің 
өзара байланысы нығая түскенін байқаймыз. Бұл түсініктері 
алғашқыда әралуан еді. Өйткені, ғұндар «таза» көшпенділер, бол-
са, ал қаңлылар «таза» егіншілікпен, ал үйсіндер — жартылай 
көшпенді – мал шаруашылығымен айналысты. Шамамен бес-алты 
ғасыр өткен соң жағдай айтарлықтай өзгерді. Ғұндардың басым 
көпшілігі батысқа кетті, ал қалғандары мен қайтып оралғандары 
қазақтың басқа ұлыстарына араласып, сіңісіп кетті. Қаңлылардың 
елеулі бөлігі оғыздардың оңтүстік-батысқа қоныс аударуы ба-
рысында осы тайпалардың құрамында кетіп осы қауымда және 
жаңа қоныстарында ассимиляцияға (сіңісіп кетуіне) ұшырады. 
Қалған қаңлылар үйсіндерге қосылып осы уақытқа дейін өздерін 
солардың құрамындамыз деп санайды. Бұдан ұғарымыз бірінші 
мыңжылдықтың ортасыңдағы қазақтың ата-тегінің ішінде үйсіндер 
– Қазақстан тұрғындарының негізгі дүниетанымдық бет-бағдарын 
өз бойына жинақтаған халық болды. Мұның тағы бір дәлелі қазіргі 
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бүкіл Қазақстан аумағында осы үйсіндердің шаруашылық түрі – 
жартылай көшпенді малшылық негізгі кәсіп түрі еді.

Бүкіл Еуразия даласын көктей өткен Ұлы Жібек жолы көшпен-
ділер мен егіншілер арасындағы экономикалық байланыстардың 
қаншалықты жемісті болғанын көрсетеді. Оның барысында мал, 
астық, жүн, былғары қолөнер бұйымдары саудасы белсенді жүзеге 
асты. Оның жанында бір халықтың өкілдері малшылықпен де, 
егіншілікпен де айналысты немесе олардың өнімдерін сатқан кез-
де іргелес еддермен керуен саудасы дамыды. Табиғат әрқашан 
да Қазақтан тұрғындары үшін басым әрі бірден-бір рөл атқарды. 
Ол өзінде дербес жаратушы, тіршіліктің иманенттік себептері 
мен факторларының, белсенділік пен эволюция негіздерінің 
иегері бодды. Адамдарға алғашында табиғат зандылықтарына 
мойынұсынып, қалтықсыз бағыну ғана қалды.

Көне және ежелгі заман адамдары күн сайын рудың немесе 
тайпаның дүниетанымдық пиғылына адалдығынәйгілеп отыруға 
мәжбүр болды. Өйткені ауыр және қатаң тіршілік жағдайы 
руластардың әлеуметтік бағдар мен салттардан бұлтаруына 
жол бермеді. Әйтпесе, олардың рудан аластау, яғни мұның сал-
дары көбінде өлімге душар ететін жазаға ұшырауы кәдік еді. 
Әлемді сезіну айқындала түсті. Әлемді түсіну айқын әрекеттерге 
итермеледі. Дүниетаным шарттылығы айқын болды. Табиғат 
(жаратылыс) қалтқысыз әлемдік тәртіпке бағынған, ал адам 
табиғаттың бір бөлігі және төл баласы ғана болып калды.

Әйтсе де, адамзаттың дамуына эволюциясына байланысты, 
еңбектің қолданбалық және жаңғартушылык қызметін түсінушілік 
пайда болды. Осы процесс нәтижесінде табиғи ортаны адам 
қажетіне бейімдеу және оның артынша өңдеу іске асады. Егіншілік 
өріс алып, бақша өсіру кәсіпке айналады. Малға жем-шөп дайын-
далды. Табиғи ортаны бейімдеуден адамдар енді оны бағындыра 
бастады. Осыдан келіп жабайы аңдарды, жануарларды қолға 
үйрету, жалпы малшылық және көшпенділік өмір басталады. Бұл 
өз заманындағы үлкен бір құбылыс болды.

Табиғи ортаны игерудің бастамасы философиялық көзқараста 
адамның айқын мақсатты қызметін, мақсат белгілеу факторының 
пайда болуын көрсетеді. Мұның өзі, адамның табиғаттан бөлініп 
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дербес тіршілік иесі болып қалыптасуының алғышарты еді. 
Адамның мақсатты қызметі объективті үрдістің шешуші қалпы 
болып табылады. Біртұтас, бірақ қарама-қайшылықты проце-
сте оның бір қыры табиғи зандылық және адамдардың мүдделі 
қызметі ретінде көрініс береді. Тұтас әлем заңдылығы енді 
адамдардың мақсатқа бағытталған және мұратты қызметімен, 
бірақ «табиғаттың бір бөлшегі» емес, оның әміршісі, өңдеушісі 
дәрежесіне ұмтылуымен қабат дами береді.

Табиғат әлемі адамдардың мақсат-мүдделік және мақсат-
мұраттық қызметі процесінде адам әлеміне айналады. Оның ішінде 
шешуші билікті қажеттіліктің «темірдей қатаң талабына» тәуелді 
ететін табиғи заңдылықтар емес, адамдардың еркін қайраткерлігі 
алады. Олар сыртқы жағдайлардың детерминациясына ұқсас қана 
емес, еркіндік заңымен шығармашылыққа кіріседі. Бұл кезеңде 
адам табиғат субстанциясынан бөлініп, өзін табиғатқа қарама-
қарсы қояды. Бұл ұзын-сонар процесте бірте-бірте жеке адамдардың 
екі байланысқалыптары қалыптасады; біріншісі олардың табиғи 
компоненттерін игеруге және кұруға бағытталған ортақ әрекеті, 
ал екіншісі – этностың қоғамдық қалыптарын тұтастыруға және 
дамытуға, ұдайы өндіріске, адамзат өмірін жалғастыруға, оның 
биологиялық және әлеуметтік қажеттерін өтеуге бағытталған 
өзара байланыс.

Жеке адам өзара байланыстарының бұл қалыптары қазақ-
тың ата-тектеріндегі малшылық, егіншілік және бақша өсіру 
кәсіптерінің ортақ қызметі ретінде өмір сүрді. Табиғатты оның 
көші-қонға, егіске, бақшаға, жеміс-жидек ағашына жарамды 
кеңістік ретінде игерді. Мұның ішінде, ең бастысы жартылай 
көшпенді мал шаруашылығы болып табылады. Және осы еңбек 
процесіндегі ортақ қарым-қатынас, өмір сүру қалыптарын туын-
датады, яғни үйсіндер мен қаңлылардың ішінде жеке меншіктен 
мүліктік теңсіздікке негізделген қоғамдық құрылыстың орнауына 
жағдай жасалады. Бұл материалдық өндіріс процесіне танымдық 
және бағалаушылық өлшемдерінің қатар қолданатынына көз 
жеткізеді. Осының өзі жалпы алғанда кейіннен тіршіліктің 
дүниетанымдық бағдарына қарай өркен жаяды. Сөйтіп қоғамдық 
санада бұлар әлеуметтік мінез-құлықтың салты, ережесі дәстүрі 
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ретінде қалыптасып, адамдардың тарихи қауымдастығының, 
сондай-ақ қазақтың ата-тегін де реттеп отырады.

Қауымдық сана қоршаған орта ерекшеліктеріне, қауымдық 
болмыстың тіршілік-тынысына байланысты дамып отыра-
ды. Табиғатты игеру барысындағы адамдардың тәжірибелік 
іс-әрекеттерін бейнелейтін саналуан дәстүрлі әдет-ғұрыптар, 
әпсаналар, қарапайым түсініктер пайда бола бастады. Олардың 
бәрі қауымдық өмірдің күнделікті тәжірибесін жинақтаудың, 
танымның, көбінде сезімдік даму сатысына тән нәтижелерін 
қорытудың негізінде дүниеге келді.

Қауымдық болмыстың бейнесі – қауымдық сананың өзекті 
мазмұнын құрайтын, жеке адамдардың, қауым мүшелерінің 
мінез-құлқын қалыптастыруға ықпал жасайтын, олардың нақты 
іс-әрекеті үшін жетекшілік, жолбасшылық, реттеушілік рөл 
атқаратын әпсаналық ой кешу үрдістерінің жиынтығы, танымдық 
тәжірибесі, көргені мен көңіліне түйгені мол ру ақсақалдарының 
құзырында болды. Оларды қазақта «жазып қойған хатпен тең» 
деп бекер айтпаған. Жазу-сызудың жоқ кезінде ру көсемдерінің 
ұрпақтан ұрпаққаұласкан тәжірбиені зердесіне сақтаған әрі 
күнделікті өмір сүру процесінің қарапайым қағидаларын 
тұжырымдап отыруы – сол заманға тән заңдылық болатын. Ол 
қағидалар қауымның, рудың мүддесін бәрінен де жоғары қоятын. 
Қазақтың «у ішсең – руыңмен» деген мәтелі осының айғағы бол-
са керек. Жеке адамдардың санасында ру ақсақалы мен рудың өзі 
бір туындас нәрсе ұғым ретінде қабылданатын. Өмірдің саналуын 
салаларындағы соғыс, шаруашылық, тұрмыстық мәселелерді және 
т.б. шешу ақсақалдар кеңесінің үлесіне тиді. Олардың шешімдері 
барлық қауымдастар үшін жазылмаған заң, ал оларды орындамаған 
адамға қолданылатын ең ауыр жаза қауымнан аластату болатын. 
Қауымнан тыс қалу дегеннің өзі жеке адам үшін өлім жазасына 
кесумен бірдей еді, себебі ол заманның жағдайында жалғыз адам 
өз алдына дербес тіршілік ете алмайтын.

Қауымдастықтың өзі саналылықтың нәтижесінде емес, өмір 
сүруге стихиялық ұмтылысы болды, жан сақтаудың табиғи түйсікке 
негізделген мүдделеріне сәйкес қалыптасты. Осы рулық-тайпалық 
қауымдастыққа тән ұжымдық сипаттағы ой кешудің әпсаналық 
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үрдістері жеке адамдардың санасы мен мінез-құлқының, іс-
әрекеттерінің құдіретіне табыну болатын.

Тілдің дамуы алғашында экстенсивтік жолмен, яғни сөздерді 
сан жағынан барынша көбейте түсу бағыты арқылы, ал кейіннен 
тілдің (субъектінің) даму дәрежесіне сәйкес интенсивті жол-
мен, яғни тұжырымдау, заттар мен құбылыстардың қасиеттерін 
бейнелейтін көп сөздерді бірыңғай ұғымдарға жиынтықтау арқы-
лы дамиды. Мысалы, қазаққа тән мал шаруашылығына байланы-
сты төрт түлік мал атаулары олардың нақтылы түсіне, жасына, 
тұрқына, т.т байланысты жүздеген сөздер арқылы бейнеленеді. Тіл-
дік дамудың алғашқы кезеңінде сиыр, түйе, жылқы, қой деген жал-
пылама атаулардың болмағандығы ақиқат. Оның есесіне аталған 
түліктердің әртүрлі жалқы қасиеттерін бейнелейтін жүзде-ген 
сөздер мен сөз тіркестері орын алған. Мысалы, құлын, тай, құнан, 
дөнен, бесті, бие, айғыр, сәурік, кысырақ дегендей. Ал «жылқы» 
деген жиынтық жалпылама ұғым кейіннен пайда болады.

Мыңдаған жылдарға созылған жартылай көшпенді халықтың 
бай сөздік қоры тек қана тікелей өндірістік қатынастардың тікелей 
ықпалымен ғана емес, қоғамдық мәдениеттің болуымен, яғни 
белгілі бір тіршілік салтының әсерінен қалыптасты.

Қазақтың болмыс шындығына тікелей жақындығы, олардың 
бақыланушы және қабылданушы әлемге жақындығы, бұл бол-
мысқа етенелігі өз көрінісін уақытты, кеңістікті, адамның ішкі 
әлемін, тіршіліктің басқа әлемін, болмыс мәнін, ар-ождан ба-
стауларын түсінуінен тапты. Мұның барлығы дүниенің негізгі 
шындық түптамырына, осыдан келіп басқа ешбір әлем түсінігіне 
ұқсамайтын, әлемнің ұлттық образы, дүниетанымы туындайды де-
ген қағидаға келіп саяды.

Ұғымдар жүйесінің қалыптасып дамуы ой кешудің сезімдік-
деректік нұсқасынан арылу барысында жүзеге асады. Себебі, заттар 
мен құбылыстардың өзара қатынастарын, байланыстары мен жал-
пы қасиеттерін көзбен көріп, қолмен ұстауға болмайтындықтан, 
тек ақыл қуатымен тұшыну, пайымдау арқылы ғана танып білуге 
болады. Жалпы ұғымдар жүйесінің қатары неғұрлым көбейіп, 
олардың таным ауқымдылығының барынша кеңеюі табиғат сыр-
ларынан адамды алшақтата беретін сияқты пікір туғызады. Ал 
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шын мәнісінде ұғымдар байлығы адамдарды әлемнің тылсым 
сырын танып біліп, табиғат күштерін игеруге жақындата түседі. 
Сондықтан да тіл байлығы оның лексикалық қатыптасу барысы 
арқылы бағаланады.

Қауымдық құрылыстың адамдары коршаған ортаны жалпы-
лама пайымдады. Олардың заттар мен құбылыстардың физикалық, 
химиялық қасиеттерін зерттейтін шама-шарқы болмады. Сондық-
тан да олар табиғатты балауса көңілмен риясыз қабылдайтын, 
әлемге шаттана қарайтын, жер-ананың төл перзенттері болатын. 
Өйткені ол заманда адамзат бейкүнә, сәби тақілеттес еді. Бұл 
аталмыш қасиеттерден сайын далада мыңғырған мал өсірген, жаз 
жайлауын, қыс қыстауын жайлап, рулық-тайпалық құрылымға 
негізделген қауымдастық өмірге сәйкес өзіндік әпсаналық ой кешу 
үрдістері қалыптасқан қазақтар да кенде болмаған. Көшпелі өмір 
салтының рухани ажары болған, бағзы заманның тыныс-тіршілігін, 
халықтың арман тілегін, мұң-зарын, қуаныш-қайғысын, сенім мен 
үмітін бүгінге жеткізетін қазақи қауымдық ой кешу үрдістерінің 
алатын орны ерекше.

Халыктың қауымдық санасы оның жекелеген өкілдері үшін 
оның сыртында өмір сүре алмайтын мәдени контекстібілдіреді. 
Өйткені бұл адамдар бір-бірімен бірлескен әрекетке қатысады, 
белгілі бір тілдердің кодын (шартты белгісін) қолданады. Бұл 
мағынада «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жыры өзі бастау алатын 
ғұндар мен сақтар үшін де, солардың ұрпақтары болып саналатын 
қыпшақтарға, наймандарға, арғындарға, сондай-ақ қазірге дейін 
махаббат жайлы осы бір жырды сүйіп оқитын қазақтар үшін де 
тең дәрежеде ұғымды, түсінікті. Бұл мәдениеттің мирасқорларын 
көрсетіп қана қоймай, дастанның кейіпкерлері Көрпешке, Баян 
сұлуға, Қодарға байланысты олардың көзқарасының белгілі бір 
дәрежеде үндесуінен де көрінеді.

Қазақстан аймағындағы алғашқы адамдар, тас дәуірінен ба-
стап еңбек құралын сапасына қарай таңдады, осыдан мәнді іс-
әрекет процесі басталды. Қола дәуірі тарихта жалпы тұрғындардан 
бақташы тайпалардың бөлінуімен және алғашқы ең үлкен қоғамдық 
еңбек бөлінісі болуымен белгілі. Бұл материалдық мәдениеттің да-
муына, өркендеуіне қуатты, қозғаушы күш болды. 



27

1 Қазақ философиясының түркілік тамырлары мен рухани...

Сапа санаты қасиет ұғымына саяды. Ол пәннің басқа заттар 
мен шындыққа деген қатынасынан туындайды. Қасиет сапаның 
мазмұны, әлеуетті мүмкіндігі болып табылады. Ғұндардың өзі 
заттар мен тіршілік иелеріне сапа тұрғысынан қарады. Мейлінше 
күшті күтім тілемейтін, алыс жорықтарға төзімді асыл тұқымды 
жылқыларды өсіргенді дұрыс көрді. Тайпа көсемін оның 
сапалыққасиеттерін салмақтай отырып сайлады. Оның қасиеттері 
неғұрлым күштілігімен, айлалы көрегендігімен бағаланды. 
Мұндай сапалық қатынас мынадан да көрінеді. Күштілері айлалы 
және дәмді асты жейді, қартайғандары солардың қалдықтарымен 
тамақтанады. Жастар мен мықтыларды сыйлайды, кәрілер 
мен әлсіздердің сыйы аз. Жауынгерлік касиет – жауынгерлік 
сапа көрінісі. Осының өзі енді берілген сапалардың сандық 
өлшемін туғызады. Бұл диалектиканың келесі санаты ретінде 
сан мәселесіне көшу іске асады. Сан ұғымы заттар санағының 
түзілуімен, жетілуімен, олардың өлшенуімен, объектілерге әртүрлі 
сандық сипаттамалардың телінуімен туындайды. «Үйсіндерде 
жылқы көп, олардың ең бай адамдары төрт-бес мың жылқы 
иеленеді» дейтін де сөз бар. Мал шаруашылығының дамуы сандық 
айқындылықты қажет етті. Санның онтологиялық сипаттама-
сы әрқашан да кеңістік пен уақыт болды. Санның қатынастары 
алғашында өлшеу әрекетінебайланысты мүшеленді. Бұл сол 
сәттен-ақ сезімдік әрекетке бейімделді. Мал басын түгендеуде, 
өзен жағалауларындағы, аңғарларындағы егін салынатын жерлерді 
бөліскенде пайдаланылды.

Қазақтың ата-тегінің еңбек әрекетімен, яғни мың шақырым, 
одан да ұзаққа созылған көші-қон жолдарынан белгілі бір күн 
мен айда өтуін белгілеумен кеңістік ұғымның орнығуы бастала-
ды. Тіпті күндік көш жолы бір көш, сондай-ақ қозы көш, апталық 
көш, т.б. қашықтық мөлшерлері белгіленді. Кеңістік бет-бағдары 
қазақтардың ата-тегімен көне түріктерді басқа халықтардан 
тұрақтарының есігін шығысқа бағытталуымен ерекшелейтін 
Ғұндар жайлы былай делінген: «Шаньюй ертемен қосынан күнге 
табыну үшін, кешке айға табыну үшін шығады. Ол сол жақта 
бетін солтүстікке беріп отырады. Ғұндардан қалған бұл дәстүр 
түріктерге ауысты. Бұл ғұндардың алғашқы түріктер екендігі жай-



28

Қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруындағы қазақ...

лы болжамды қуаттайды. Киіз үйлердің есігі әрқашан оңтүстікке 
ашылған Монғолиядан айырмашылығы осында. Бір қызық жәйт, 
Монғолия қазақтарының киіз үйінің есігі де оңтүстікке қарайды. 
Таным бағдарында шығысты құрмет тұтушылық көне балбал та-
стардан көрінеді. Түріктердің ежелгі молаларының барлығының 
беті шығысқа бағытталады. Тіптен көне түрік тілінде шығыс 
алдыңғы жақ, батыс – (кейінгі) арқа бет, ал оңтүстік – оң, 
солтүстік – сол жақ болып саналады. Күлтегін ескерткішінде: 
«Ілгері – күншығыска, оңға – түстікке, кейін — батысқа, солға – 
терістікке» деп жазылған. Әйткенмен көшпенділіктің дамуымен 
бағдар өз мәнін жоғалта бастады. Егер есік пен түңліктің шығысқа 
бағытталуы күннің алғашқы сәулелерін сезінуге мүмкіндік берсе, 
ал бұдан кейін күн сәулесінің шаңырақ шеңберін бойлай жылжуы 
және уықтар ерекше бір уақыт өлшеуіші сағат қызметін атқарады. 
Ал бұл кеңістікте орналасудың қатаң тәртібін орнықтырды.

Жалпы философияға тән ұғымның бірі – уақыт. Қазақтар 
үшін уақыттың ең бірінші бағдары ауа-райы болды. Жуанның 
жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер қыстың соңғы күндерінен соң 
көктемгі алғашқы көкке ілігумен қайта түлеу, өзгеріс болатын. 
Көктемгі күн мен түннің теңелуімен жаңа жыл – Наурыз келді. 
Осыдан барып «шөптің көгі» уақыттың объективті өлшемі бо-
лып табылады. Бұл көктемгі, күзгі науқанға, қыстаудан жайлауға 
шығу, осы көш жолындағы көктемгі және күзгі бағымға байла-
нысты әртүрлі мейрамдардың тууына негіз болды. Қазақтың ата-
тегіндегі көктем мен жазда түстіктен терістікке көшу және күздегі 
терістіктен оңтүстікке бағытталған ендіктік көштің басымдығы 
осы ұзақ кашықтықты өз уақытында алу үшін уакыттық 
өлшемдердің болғандығын көрсетеді. Бұл көш жолдары мыңдаған 
шақырым, тіпті одан да ұзаққа созылды. Он екі жылдық өлшем 
көне түріктерде кең орын алды.

Жалпы адамзат өркениетіндегі әйгілі мәдени ошактардың 
ұдайы көшпенділер мекенімен іргелес өңірлерде дүниеге келіп 
отырғаны кездейсоқ емес. Әлемдік діндердің бастауына Тәңірлік 
діннің өзекті қағидалары арқау болған. Тәңірлік дін уақыт пен 
кеңістікті игеруге талпынған, бұл қоршаған ортамен тіл табысуға 
ұмтылған адам баласының алғашқы таным-түсінігі еді. Тәңірлік 
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дін көшпенділердің өмір сүруінің кепілі болып, өмір салтына ай-
налды.

Қазақтар күні бүгінге дейін таңның атуы мен күннің батуына 
дейінгі уакытты беске бөледі: таң, сәске, түс, екінді, ақшам. Осы 
дәстүр Сырдария бойында туған Заратуштра діні арқылы иудаизм-
ге ауысты, одан ислам дініндегі бес уақыт намаздың орнығуына 
себепші болды.

Қазақтар әрбір маусымды өз ішінде үшке бөледі: Қоңыр 
күз, сары ала күз, қара күз немесе қыстың басы, қыстың ортасы, 
қыстың аяғы, т.б. Осынау өмір салтынан бір жылды он екі айға 
бөлетін таным-түсініктің бастауы аңғарылады.

В.О. Ключевскийдің бейнелі сөзімен айтқанда, мылтық пайда 
болғанға дейін «Көшпенділер тарихтың дырау қамшысы болды». 
Кез келген өркениетті қоғамның түпкі нәтижесі сол қоғамдағы 
адам санасымен анықталатын болса, көшпенділердің қабілет-
күші мен ақыл-парасатының өзара үндесе кемелденуі, сөз жоқ, 
сол ортадағы өмір салтының әбден реттеле орнығуының нәтижесі 
еді. Бұл жөнінде Шоқан былай дейді: «Далалық ортаның тұрғыны 
– қазақ өзінің ақлихаттық қасиеті, ақыл-ойы, қабілеті жөнінен 
отырықшы татар немесе түркі шаруаларына қарағанда әлдеқайда 
жоғары тұр... Осынау дала көшпенділерінің ақынжанды болып 
келетіні, ой-қиялының жүйрік болып бітетіні мұңсыз-қамсыз 
көшпелі тіршіліктің арқасы болу керек немесе ұдайы ашық аспан 
астында, шет-шегі жоқ шүйгін дала құшағында ғұмыр кешкен соң 
табиғат шіркінді Тәңірі тұтқандықтан да болар».

1.2. Қазақ рухани әлемі қалыптасуының тарихи негізі: 
түркілік рухани дәстүрлер 

Қазіргі кезде қазақстандық философия мен қазақстандық 
қоғамның өзіндік санасы үшін қазақ халқының рухани өмірінің 
қалыптасуында түркілік рухани қайнарлар мәселесі ерекше 
маңызға ие болуда. Бұл Қазақстанның тәуелсіздікке қол жеткі-
зуі, өмірмәнділік бағдарларды пайымдау мен түркілік рухани 
мәдениеттің құндылықтары ерекше маңызға ие болатын негізі 
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рухани-мәдени түп тамырларын түсінуге қызығушылық тудыру-
ымен байланысты. Қазақстаның мемлекеттілігін анықтауда, оның 
бірегейлігін іздестіруде негізгі назар қазақ халқына, оның мәдение-
тіне, тарихына, құндылықтары мен дәстүрлеріне түседі, сондықтан 
оның түркілік қайнарларының өзектілігі зерделенуі заңды. 

Қазақстан дамуының ғаламдық стратегиясы жаңа тарихи 
жағдайда қазақ халқының дүниетанымы мен рухани мәдениетіндегі 
түркілік қайнарлардың рөлі мен маңызын жан-жақты, терең зерде-
лемей, қазақстандық қоғамның дүниетанымдық жаңғыруларының 
жемісті бола алмайтындығын көрсетті. Тарихи жүзжылдықтар 
бойы үзілмей келе жатқан қазақ халқының рухани өмірінің 
қайнары мен тамыры ашылып көрсетілетін негіз болғандықтан, 
өзінің негізіне оралу деп түсіндірілген дәстүрді түркілік кон-
текст пен контент оның іргетасы етті. Ғылыми зерттеулердің үздік 
дәстүрлерін жетілдіруші тамаша түркітанушы ғалымдар – В.В. 
Бартольд, В.В. Радлов, П.М. Мелиоранский, Б.А. Серебренников, 
Н.К. Дмитриев, Н.А. Баскаков, Л.Н. Гумилев, Н.Т. Сауранбаев, 
М.Б. Балақаев, А.И. Искаков, С.А. Аманжолов, С.Г. Кляшторный 
және көптеген тағы басқалары түркі халықтарының тарихы, тілі, 
дәстүрлерін, сонымен қатар түркілік мәдениеттің үздік өкілдерінің 
дүниетанымын зерделеуде көп үлес қосты.

Ежелгі грек ойшылдарының көптеген идеялары мен еңбектері 
антикалық философия мен ғылымның негізінде, оларды ислам 
ғалымдарының дамытуы арқылы ортағасырлық Еуропаға таныл-
ды. Қазіргі Қазақстанның оңтүстігінде дүниеге келген Әбу Насыр 
әл-Фараби ортағасырлық Таяу және Орталық Шығыста зияткерлік 
қозғалыстың ірі өкілдерінің бірі болып қалыптасып, антикалық 
философияның идеяларын, бәрінен бұрын көне грек классиктері 
Аристотель мен Платонның, ислам дүниетанымы мен антикалық 
философия жетістіктерін жемісті түрде синтездей отырып, да-
мытты. Әл-Фараби философиясы арқылы ислам, антикалық және 
түркі мәдениеттерінің жемісті сұхбаты ғана жүргізілген жоқ, со-
нымен бірге жалпыәлемдік мәдениет, ғылым, философия дамуына 
әсер еткен энциклопедиялық мұра да қалды. 

Қазіргі Орталық Азия елдерінің саяси және рухани-адамгер-
шіліктік дамуы көзқарасы тұрғысынан әл-Фарабидің қоғамдық 
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қатынастарды идеологиялық реттеудегі діннің рөлі жайындағы 
«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат», 
«Азаматтық саясат», «Әріптер кітабында» айтылған ойларының 
маңызы зор. Әбу Насыр әл-Фарабидің рухани мұрасын замана-
уи електерге салып байыптағанда оның түркілік ділі мен бойы-
на жинақталған ата-бабасынан берілген қадыр-қасиеттердің де 
әлеуеті ескірілгені жөн. Сонда ғана ғұламаның араб жеріндегі 
ұзақ жылдар бойғы философиялық шығармашылығына, оның 
жеке басының даралылығына, дарынына объективті және шынайы 
тұрғыдан әділ баға беріледі. Ол өзінің «Әлеуметтік-этикалық трак-
таттарында» адам мен қоғам ізгі мақсаттарға жету үшін ізгілікті 
игіліктерге, шынайы құндылықтарға арқа сүйеуі қажеттілігін ба-
яндайды [1, 333 б].

Түркі әлемі ойшылдарының рухани-мәдени тамырлары мен 
ғылыми идеяларының сабақтастығын Әбу Райхан әл-Бируни 
шығармашылығынан да байқауға болады. Мысалы, әл-Фарабидің 
нәтижелі математикалық, жаратылыс ғылымдарындағы және 
астрономиялық болжамдары әлемдердің көптігі туралы әл-
Бирунидің болжалды гипотезасына әсер етті. Әл-Бирунидің 
шығармашылығын қазіргі зерттеушілер ортағасырлық ғылымдағы 
эксперименттік әдісін жасаушылардың бірі деп есептеуге 
толықтай болады деп атап өтеді [2, 22 б]. Жүсіп Баласағұнидың 
шығармашылығы жалпыадамзаттық идеалдардың, мейірімділік, 
әділеттілік, ақыл-ойдың дамуына өз үлесін қосты. Ол ортағасырлық 
ислам философиясындағы ойтолғаулардың едәуір бөлігінен орын 
алатын бақыт тақырыбын дамытуды жалғастырады. Ол көптеген 
ортағасырлық Шығыс ойшылдарының қатарын-да, шығыс 
перипатетиктері – әл-Фарабидің, Ибн Синаның, Ибн Руштың 
философиялық шығармаларында орын алады. Ж. Баласағұнидің 
«Құтадғу білігінің» («Құтты білімі») мазмұны оның шығыс 
перипатетиктерінің философиялық-адамгершіліктік ізденістері 
дәстүрінде жазылғандығын көрсетеді. Бақыт деген не, адам 
бақытты бола ала ма, адамның жетілуі неде, жетілген адам қанадай 
болуы керек және әділетті қоғам және т.б. сұрақтарға жауап іздейді. 

Жүсіп Баласағұни дүниетанымы түрік рухани дәстүрінің, 
мұсылман дәстүршілдігінің, прагматикалық рационализм мен 
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сопылықтың синтезі екендігі айқындалды. Түркі философиясын-
да зайырлы-рационалистік және сопылық екі бағыт болды, олар 
өзара ұштасып қатар өмір сүре отырып, түркілік ортағасырдың 
этикалық ойының одан әрі дамуы анықталды. 

ХІ ғасырдағы түркі тайпаларының рухани өмірі келесі түркі 
зерттеушісінің шығармаларында, яғни Махмұт Қашқаридың «Ди-
ван лұғат-ат-түрк» («Словарь тюркских наречий») көрсетілген. 
Бұл еңбек түркі әлемі терминдерін зерделеуде ғана емес, түркі 
тілдес халықтардың әдет-ғұрыптары мен тұрмыс ерекшеліктерін, 
сонымен қатар тарихтың сол кезеңіндегі жаратылыстану 
ғылымдарының пайымдауларын өте тамаша ашып берді [3]. М. 
Қашқаридың әлеуметтік-имандылық көзқарастары – халық ту-
ралы, оның әділеттілік пен бақытқа лайық өмірі туралы ойла-
рынан туындайтын жалпы дүниеге көзқарасының құрамдас бір 
бөлігі. Ойшыл адам баласының бәріне бейбіт өмір, тыныштық 
пен бақыт тілейтіндіктен қонақжайлылық ұғымын дәріптейді, 
оның мағынасын аша түседі. М. Қашқаридың дүниетанымдық 
тұжырымдамасында әлемнің екі түрлі көзқарасқа, яғни Тәңір 
мен адамға тікелей бөлінбейтін қалып екендігі негізделеді. Әлем 
біртұтас және гармониялы кейіпте көрініс табатындығы әртұрлі 
дәйектемелер арқылы пайымдалады. 

Түркілік кезеңде қазақ даласында ислам діні орныға бастады. 
Осы діннің негізгі қағидалары көп ойшылдардың дүниетанымынан 
орын алуы да заңды болатын. Сондықтан ғылыми жобада діни 
философ Ахмет Иүгінекидің ортағасырлық түркі философиясы-
на қосқан үлесі анықталды. Ахмет Иүгінекидің «Ақиқат сыйы» 
мұрасындағы әлеуметтік-саяси мәселелерді талдап көрсетіліп, ис-
лам құндылықтарын түркі әлемінің діни-этикасымен ұштастыру 
мәселесіндегі ойшылдың өзіндік көзқарастарын сараланды. 
Ислам дәуірі әдебиетінің көрнекті өкілі Ахмет Иүгінекидің 
«Ақиқат сыйы» дастаны өз заманының көкейтесті мәселелерін 
– ақыл-парасатты, білімділікті, қарапайымдылықты, әдеппен 
сөйлеуді, кішіпейілділікті, сабырлылықты т.б. ізгі қасиеттерді 
этикалық-дидактикалық сарында жырлаған көркем туынды. 
Түркілік философияның негізгі тұғырлы ұғымдары қатарынан ой-
шыл әдептілікті ерекше атап көрсетеді. Әдептілік ортағасырлық 
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гуманистік философияда – іргелі этикалық категориялардың 
бастыларының бірі. 

Исламды тарихи тұрғыдан зерделеуге және түркі 
мәдениетіндегі философияға әсерін, сонымен қатар мәдениеттің 
рухани тамырларының ортақтығы ХІІ ғасырда (қазіргі Түркістан 
қаласы) Яссы қаласында тұрып қызмет еткен ұлы ойшыл, дана 
Қожа Ахмет Ясауидің шығармашылығы ерекше маңызға ие. 
Оның басты еңбегі «Диван-и-Хикмет» («Даналық кітабы») діни-
этикалық құндылықтарға арналған. Сонымен қатар жұмыста түркі 
тайпаларының сол тарихи кезеңдегі рухани және әлеуметтік өмірі 
жайлы көптеген ақпараттар бар. Қожа Ахмет Ясауи исламдық 
құндылықтар әлемі аясындағы сопылықты насихаттайды және 
осы негізде бүтін бір діни-дүниетанымдық мектеп ашты. Ясауидің 
діни тұжырымдамасының негізінде мейірімділіктің, әділеттіліктің, 
адамшылықтың жалпыадамзаттық қағидат-тары жатыр, сондықтан 
да оның сопылық идеялары түркілік ортада түсіністікке ие бо-
лып қолдау тапты. Сопылық көзқарастар мен халықтың сенімнің 
жаңғыру аясында Ясауи мұраларын түсіндіру, дәстүрлі түркілік 
мәдениет пен ислам мәдениетінің синтезі Ясауи хикметтерін 
түсінудің кілті көне түркілік мифологияда жатқандығын 
тұжырымдаудың дәлелі. Оның көптеген шәкірттері болды, соның 
бірі Сүлеймен Бакырғани еді. Әрбір ғылыми зерттеудің мақсаты 
ақиқатты іздеу. Сондықтан рационалистің де, сопының да мақсаты 
біреу – ақиқаттты, этикалық идеалды, адам мен әлем үйлесімін 
іздеу болды, алайда бұл мақсатқа жету жолдары әртүрлі. С. 
Бақырғанидің шығармашылығының, қызметінің, бүкіл өмірінің 
өзегіндегі негізгі идея адамның рухани-адамгершілік кемелденуі 
жайлы ілім екендігі зерттеушілер тарапынан ашылып көрсетілді. 

Дәстүрлі түркілік дүниетаным – қазақ мұсылмандығының 
қалыптасуындағы негізгі құндылықтық әрі құбылыстық (фено-
менологиялық) бастаулардың тұғыры мен ұстындық негізі. Мұның 
негізгі себебін қазақ мұсылмандық түсінігінің қалыптасуындағы 
Ясауидің әдістемесінен көруге болады, оның ілімінің ислам 
өркениеті мен дәстүрлі түркілік дүниетаным арасындағы еркін 
сұхбат негізінде қалыптасқаны белгілі. Ясауи дәстүрлі түркілік 
дүниетанымдық ұстындарды исламдық ұстындармен үйлестіре 
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отырып дәстүрлі түркілік дүниетаным мен ислам мәдениеті арасын-
да «еркін сұхбат» құра білді. Ясауи ілімі өзіндік әдістемелер жүйесі 
арқылы осы тарихи, табиғи сұхбаттың жүзеге асырылуындағы ба-
сты себеп, әрі бүгінгі қазақ философиясының ислам және түрік 
өркениеттерінің біртұтас болмыстық ерекшеліктерге ие болуына 
ықпал еткен арналы өзек.

І. Ерғалиевтің ойынша, түркілік дүниетанымның темір 
қазығы, негізгі мәселесі – Адам мен Әлемнің біртұтастығы. 
Шындығында да түркілік дүниетанымда адам әлеммен тұтастықта 
болғанда ғана бақытқа жетеді. Сонымен қатар бұл тұтастық 
түркілік дүниетанымның мистикалық-натуралистік табиғатын 
да көрсетеді. Дәстүрлі түркілік дүниетанымда Тәңір де, адамның 
рухы да, табиғат та мәңгілік өлмес сипатқа ие болады. Уақыт – 
мәңгілік қайталанулардан тұратын тыныштық, бақыт сыйлай-
тын киелі ұғым. Тәңірдің еркін білдіретін хандар мен қағандар 
универсалдық үндестікке сай әрекеті үшін дәстүрлі қоғам ада-
мын алғыс-бата беру арқылы қолдап отырады. Мысалы, перзенті 
жоқтар тікелей үлкен ақсақалдардың алғысы арқылы Тәңірдің 
тілегіне жете алады. Оның тағдыры дәстүрлі қоғам әлемімен 
үндестікте болуына байланысты. Дәстүрлі түркілік дүниетаным 
адамы өз тағдырын осы дүниеде-ақ өзгерту мүмкіндігіне ие. Тәңір 
— қағида, заң, тәртіп, құдірет, кие және ие болып табылады. Бұл 
жағдайда адам «Тәңір–әлем–адам» біртұтас компоненттерінің 
маңызды бір бөлшегі. Басқаша айтқанда, адам моральдық тұрғыдан 
осы біртұтас әлемнің бөлшегі ретінде оның тұтастығын сақтауға 
міндетті. Сонымен Тәңір – «Адам-Тәңір-Әлем» үштік ғарыштық 
компоненттерінің орталық ұстыны ретінде адам мен әлемнің өзара 
үндестігінің себебі болып табылады.

Қазіргі кезде түркі әлемінің ұлы ойшылдарының көзқарастары 
қазақстандық философиялық дискурсқа, компаративистикалық 
зерттеулер контексіне, заманауи философиялық антропологияға, 
аксиологияға, этикаға және эстетикаға енгізілуде және бұл 
олардың ізгілікті идеяларына жаңа үн қосып, адамзаттың мәңгілік 
құндылықтарын өзектендіріп және оны қазіргі тәрбие мен 
білім беруде жүзеге асыруға бағыттайды. Осындай мәселелерді 
шешу қазақстандық зерттеуді мәдениетаралық байланыстың, 



35

1 Қазақ философиясының түркілік тамырлары мен рухани...

бәрінен бұрын түркі тілдес ғалымдардың халықаралық ғылыми 
ынтымақтастығын жаңа деңгейге көтереді. 

Қазіргі уақытта жаңа жаһанданған заманның тарихи кезеңі 
келді, рухани дүние де демократиялана бастады, яғни ойлау 
еркіндігінің ұстындары қоғамдық санада беки түсуде. Сөйтіп, бұл 
қазақ халқының және басқа да халықтардың ой-тұжырымдарының 
тарих доңғалағының астында жоғалып кетпей, олар халықтың ру-
хани терең тамырларында бойлай орналасқанын, өмір сүргенін 
байқатты. Сол рухани күштердің, тарихи деректердің еркіндікке 
шығу кереметін, яғни басқаша айтқанда, халық рухының шабыттық 
асқақтауын қазіргі заманда өз көзімізбен көріп, оның куәсі болып 
отырмыз.

Түркі филсофиясы ғылыми қауымдастық тарапынан терең 
зерттелуге әбден лайық. Оның философиялық дәстүрде де, әлемдік 
тарихи-философиялық үдерістің зерттелуінде де орын алуға толық 
құқығы бар. Оның дамуында, түркі мәдениетінің дамуындағы 
сияқты, белгілі бір кезеңдер болған, оларды алдын-ала жалпы 
түрде: ежелгі, ортағасырлық және қазіргі кезеңдер деп көртсеуге 
болады. Өз кезегінде ондай кезеңдерді әрі қарай жіктеуге болады 
және біздің қазіргі кезең деп белгілеген нәрсеміз өз дамуындағы 
бірнеше кезеңдерге жіктеледі, мысалы, кеңестік кезең, тәуелсіздік 
алған кезең және т.с.с. Дәл осындай жіктеуді ортағасырлық кезеңге 
қатысты жүргізіп, оның ішінен түркі философиясының дамуын-
дағы классикалық кезеңді бөліп алуға болар еді. Түркі философия-
сы зерттелген салаға айнала бастаған кезде, кезеңге бөлу мәселесі 
де нақтыланып, өзгеріп, тереңдей түспек. Жалпы алғанда, түркі 
философиясы туралы түркі әлемінде пікірталас ұйымдастырған 
жөн деп есептейміз.

Қазіргі кезде түркі тілдес халықтардың тарихындағы, мәде-
ниеті мен философиялық ойындағы ақтаңдақтарды мұқият зерт-
теу мен анықтау жұмыстары жүріп жатыр. Жаңа тарихи дерек-
тер жинақталып, материалдық мәдениет ескерткіштерінің жаңа 
археологиялық табылымдары белгілі болып жатыр, философияның 
дамуындағы алдыңғы кезеңдер философиялық сынға алынып, 
алынған білімді жалпылау мен жүйелеуді қажет ететін ғылыми 
зерттеулердің жаңа эмпирикалық қоры жасалуда. Өзгеріп отыра-
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тын пәндік сала, оның тарихи деректер мен құжаттарда, мәдени 
мәтіндерде толық ашылмауы түркілік зиятты-рухани аймақтың 
философиялық зерттелуіне қатаң талаптар қояды. Қазіргі фило-
софияда жаңа деректер жаңа әдіснамалық және дүниетанымдық 
тұрғыда талданып, мәдениет пен философиялық ойдың терең ішкі 
талдауы жүзеге асырылса да, жалпы әлемдік философияның да, 
түркі философиясының да мәні, тағдыры, мағынасы сияқты іргелі 
сипаттағы мәселелер мәңгі мәселелер болып қала береді. Бұл 
мәндегі олардың үнемі ашықтығы мен толық шешілмеуі – тоқта-
майтын философиялық ізденістердің пәні.

Қазіргі кезеңде кез келген халық өзінің мәдениеті мен 
өркениетін өркендету барысыңда, оның тарихи тағдырына мән 
беріп, ой толғантуы тиіс. Себебі өркениеттің дамуы мен олардың 
өзара бәсекелесуі қоғамның, мемлекеттің, жеке адамның өмірі мен 
тұрмысына жаңалықтың жаңа лебін әкеліп, жаңаша әлеуметтік аху-
ал қалыптастыруы әбден ықтимал. XXI ғасырда орын алатын сол 
ғаламдық өзгерістер міндетті түрде қазақ қауымын да қамтитыны 
анық. Қоғамның бір күйден екінші күйге ауысуындағы жағдайды 
тікелей өз мүддесіне сай пайдалана отырып, қазақ қоғамына діни-
идеологиялық, рухани-әдептік экспансия жүргізіп жатқандығы 
сырт көзге байқала бермейді. 

Ежелгі заманнан өмір сүріп келе жатқан түркі тайпалары 
негізінде қалыптасқан халықтардың бірі қазақтар ғасырлар бой-
ында жазба әдебиеті болмаса да, өзіне тән бай рухани мұра жа-
сай білді. Ал жазба әдебиет пайда болғаннан кейін бұл мұра үлкен 
қарқынмен дами отырып, әрқилы ерекшеліктері бар күрделі тари-
хи жолдардан өтті. 

Осы рухани мұра жүйесінде қазақтың ертедегі философиялық 
ойлау элементтерінен бастап қазіргі замандағы толысқан филосо-
фиялық теориясын түгелдей қамтитын халықтық философия та-
рихы ерекше орын алады. Оның негізгі бағыттары – тұрпайы-
диалектикалық ойларды, дүниеге шынайы түрдегі көзқарасты, 
діни танымын және басқа да еркін ойлау үдерістерін, адам туралы 
ілімдер, күш көрсетпеу идеясын және оның күш көрсету саясаты-
на қарсы бағыттарды насихаттау т.б. мәселелер болды. 

Қазақ мәдениетінің өзегін оның философиялық дүниетанымы 
құрайды. Егер ежелгі тарих қойнауына үңілетін болсақ, онда 
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қазақ философиялық ойының да өзіндік дамуы және оның 
қалыптасуының қайнар көздері бар. Қазіргі тәуелсіздік кел-
ген заманда ұлттық дүниетанымыздың идеялық детерминант-
тарын анықтайтын тарихи жәдігерлер мен тарихи тұлғалардың 
көзқарастарына ғылыми сараптаулар жүргізіліп жатқаны белгілі. 
Қазақстандық зерттеушілердің көмегімен үлкен жұмыcтар жаса-
лып жатыр. Мемлекетіміздің рухани жаңғыру негізісін өзектендіруі 
де бұл игілікті істі алға жылжытуға өзінің әсерін тигізері анық. 
«Рухани жаңғыру» идеясы болашақты ойлаудан туындаған оңды 
қадамдардың қатарына жатады. Әрине, біздер өткен тарихымызды 
зерттеуді әрқашан жалғастыра береміз, әсіресе, орта ғасырлардағы 
түркі тайпаларында тараған рухани мәдениеттің негізгі сипат-
ттамасын беру гуманитарлық ғылым үшін ғылыми зерттеулердің 
құндылықтық маңыздылығын арттыра түседі.

Рухани және идеялық бастаулар туралы айтқанда, алдымен 
ежелгі түркілік жазба ескерткіштер мәдениеті еске түседі. Олар-
ды рухани тарихымыздағы салыстырмалы түрде біршама биік 
деңгейдегі дүниелер деп қабылдап, тарихи дамудың арқасында 
өркениеттенген құбылыстың нәтижесі деуге болады. Қоғамдағы 
ой мен түсініктерді жазба мәдениеті арқылы жеткізудің өзі үлкен 
өркениеттіліктің белгісі, өнімді қадам екені анық. Бұл жерде түркі 
мәдениетіне, түркі тарихына Еуропалық мәдениет тұрғысынан 
жоғарыдан қараушылықтың әлі күнге дейін бар екенін айта кеткен 
жөн. Ал түркілік мәдениет негізінен көшпенді кейіптегі әлемге де-
ген қатынас болғанмен өзінің сан ғасырлық тарихында көптеген 
қалаларды, философиялық пайымдауларды қалдырғаны белгілі. 
Демек, қазіргі кезеңдегі рухани жетістіктеріміздің тарихи тамыр-
лары бар екеніне күмән жоқ.

Әрине, көне заманның тарихи белгілері әлемнің көптеген 
халықтарының мәдениетінен табылып жатыр. Адамзат тарихында-
ғы талай ашылмаған жаңалықтар өз авторларын күтуде. Мыса-
лы, ежелгі Қытай мен Үндістанда, Германия мен Скандинавия 
елдерінде осындай тарихи ескерткіштердің табылғаны жөнінде 
ғалымдар кейбір деректер келтіруде. Жалпы, жазба ескерткіште-
рінің әлемнің түрлі елдерінде, өркениеттерінде әр түрлі кейіптерде 
көрініс бергенін тарихи зерттеулер нәтижелері көрсетті. Мәселен, 
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философиялық дүниетанымның нағыз тарихи отаны болған Ежелгі 
Грек, Ежелгі Қытай және Үнді елдерінің жазба мәдениетіне назар 
аударып қарасақ, онда бұл мәдениеттердің әр қайсысында жазуды 
қолданудың өздеріне ғана тән сипаттағы әр қилылықты байқаймыз, 
сонымен қатар бұл жерлерде орын алған алғашқы философиялық 
туындылар мен түсініктер тарих түкпірлерінен бастау алатыны 
байқалады. 

Философия ілім ретінде тарих сахнасында пайда болуы 
үшін ол мифологиялық қайнар көздерден сусындауы тиіс. Демек, 
тарихтың даму логикасына сәйкес түркілік мәдениеттің пайда бо-
луында мифологиялық кезең анық орын алғаны белгілі және ол 
кезегінде түркілік көшпенді өмір салтына сәйкес философиялық 
дүниетанымның пайда болуына түрткі болды. «Түркі жазуы» де-
ген тарихи құбылыс – түрік хандығын кұрған Естемес, Түмен, 
Күлтегін сияқты ел басшылары 552-744 жылдары кең қолданған 
жазу. Олардың тарих беттерінен ығысып кетуіне себепкер болған 
жалпы тарихтың ішкі қисынынан туындайтын өзгерістер болып 
табылады. Әр түрлі жазулар туралы түгелдей мәдениеттер мен 
өркениеттер тарих сынағына шыдамай басқа тарихи құбылыстарға 
орнын беріп жатады. Дәл солай көптеген өркениеттер өзінің 
тіршілігін тоқтатып, басқа формалардағы руханияттарға орын 
бергені белгілі.

Қазақтың ежелгі тарихынан бергі алуан руханияттың алты 
мың жылғы дамуын алып қарастыру қажеттігі туындайды. Осыған 
орай қазақ этносының рухани өткенін тарихи кезеңдеу мәселесіне 
түбегейлі бағдар берілген еңбек Елбасының «Тарих толқыны» 
[4, 271-293 бб.] болып табылады. Қазақстан Республикасының 
ұлт көшбасшысы өзінің «Ұлы Дала Елінің» тарихын сараптаған 
еңбегінде оның тарихи-мәдени эволюциясын өркениеттік тарихи 
кезеңдерге жіктемелейді. Әрбір тарихи кезең өзіндік ерекшеліктерге 
толы екені белгілі. Олардың бір-бірімен байланысы болуы үшін 
тек материалдық қана емес, сонымен қатар рухани сабақтастық 
та қажет еді. Ал рухани сабақтастықтың өзегін дүниетанымдық 
құрылымдардың үндестігі, құндылықтық бағдарлардың жалғасын 
тауып отыруы құрайды. Осы тұрғыдан алғанда түркілік дүниетаным 
мен қазақтық этнос ретіндегі қауымдастық дүниені пайымдауы 
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өзара қайшылыққа келмейді, олар этикалық принциптерден бастау 
алып әлі күнге дейін өзінің өркениеттік ерекшеліктерін сақтап 
отыр. Қазіргі тәуелсіз Қазақстан заманында киелі жерлердің карта-
сын жасап, жас ұрпақ пен рухани құндылықтарымызды таныстыру 
мәселесі соңғы уақытта пәрменді түрде қолға алынуда.

Өткен тарихтың мәдени мұрасы түгелімен жойылып кетпейді, 
ғасырлар сабақтастығының арқасында құндылық ретінде сақталып 
отырады, қазіргі заманның мәдениетіне де өзінің игілікті әсерін 
тигізуі мүмкін. Сондықтан рухани жаңғыру барысында мәдени 
үдерістің осы қырын ескергеніміз жөн. Әрине, ол таңбаларды, 
жазуларды қайтадан қолданысқа енгізуді алға мақсат етпейтініміз 
белгілі. Дегенмен, қазіргі замандағы зерттеу талпыныстары-
мыз тарих қойнауындағы бабаларымыздың рухани әлемін, ойлау 
жүйесін, әлем туралы түсініктерін, пайымдауларын тереңірек біле 
түсуге шақырады, бұл игілікті іс өткенге қарай отырып болашаққа 
қадам жасау үшін керек деген тұжырымға алып келеді. Ұлттың 
мәдени мұрасының қазіргі мәдениетке, дүниетанымдық жүйеге, 
технологиялық, ақпараттық өзгерістер заманында әлеуметтік 
практика үшін қажетті тұстары бір қарағанда тікелей байқала 
қоймайды, дегенмен, тарихи процестің терең астарына үңілген 
адам ондағы барлық құбылыстардың өзара байланысын аңғарады 
және руханияттың терең заңдылығын мойындайды, прагма-
тизм жалаң болмай, ойлау дәстүріне, ділдік ерекшеліктерге арқа 
сүйегенде өнімді нәтижелер беретінін көрсетті.

Заманауи түркілік мәдениеттің тарихи бастаулары ортақ де-
сек те болады. Сондықтан түркі тілдес көптеген халықтарға ортақ 
негіз болатын дүниелерге көп таласа бермеуіміз керек. Жалпы, 
дәстүрлі қоғамдағы құнды рухани қайнар көздерді анықтағанда 
олардың мәдени мұра ретінде қызметіне назар аударуымыз ке-
рек. Ол өз кезегіндже құндылықтық сараптауларды қажет етеді. 
Әр түрлі тарихи жәдігерлер қазіргі ұрпағымыз үшін игіліктенген, 
ізгіліктенген рухани құндылықтар ретінде көрініс берсе, онда 
халықтар арасындағы зияткерлік үйлесімдік те арта түседі. Кез 
келген халықтың өзінің этникалық тамырлары мен түбірлеріне 
барынша көңіл бөліп, оны ғылыми талқылаудан өткізуге тыры-
су – ғылыми зерттеулер тұрғысынан заңды құбылыс. Осыған 
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байланысты М.С. Орынбеков былай деген еді: «Қазақтың ата-
тегінің арғы философиясынан бастап діни сенімінде, Тәңірге 
табынушылығында және сақтар, ғұндар, үйсіндер, қаңлылардың 
мифологиясында алдыңғы орынға философиялық дүниетанымдық 
зәру мәселе ретінде көшпелілердің (ғұндар), малшы-егіншілердің 
және отырықшы тайпалардың тіршілік бағыттарының, жолдары-
ның ара-қатынасы шығады. ...Бұның өзі көне түрік жазу 
мәдениетінің дүниеге келуімен белгілі» [5].

Жалпы адамзат өзінің тарихи өмірінің барлық кезеңдерінде 
тарихи мұраға, өткенге көзқарас үнемі бірқалыпты, бір ұдай 
болған жоқ. Ол қоғам дамуымен бірге өзгеріп отырды. Бұл өзгеріс-
тер күні бүгінге дейін жүріп жатыр. Бүгінде «мәдениеттегі әрбір 
құбылысты бастапқы даму жолы дайындаған белгілі бір сара 
кезең» деген жайдақ эволюционистік көзқарас өткен тарихи 
кезеңдерде қалғаны анық. Біз мәдени және тарихи өткеніміздің 
қазіргі таңда бізбен бірге және қатар, әрбір адамзат болмысының 
қажетті бөлігі ретінде өмір сүріп отырғанын түсінеміз. Қоғамның 
даму диалектикасы осылай болмақ. Біздің де әлеуметтік өміріміз 
бен рухани өмірімізде үздіксіз қозғалыс бар. Қиыншылық кездерде 
біз ойланамыз, толғанамыз, келесі дамуға қайратымызды жиямыз. 

Бүгін Еркіндік пен Тәуелсіздіктің арқасында өткенімізді 
меңгеріп, қабылдап, түсініп, өзіміздің тарихи, рухани, мәдени 
байлықтарымызды, оның берік іргетасына сүйене отырып игеретін, 
бүкіл әлемдік өркениетте лайықты орнымызды алатын сәт қазіргі 
рухани жаңғыру дәуірінде келді. Жалпы адамзаттың өркениет 
қазынасына өз үлестерін қосқан халықтардың мәдени және 
ғылыми мұраларын зерттеу – ғасырлар тереңінде өздерінің ізгі 
ойларын ұсынған ұлы адамдарың есімдерін ғана емес, әр ұлттың 
өзіне тән бай мәдениетін де көрсетеді. Басқа әлем халықтары 
сияқты қазақтар да бай, дамыған мәдени-ғылыми философиялық 
ойлары бар халық екеніне күмән келтірмеу керек. 

Қазақ философиясының тарихы – халық тарихының ең 
маңызды құрамдас бөліктерінің бірі. Онда ғылыми таным процесі 
мен халықтың идеялық ізденістері, бай тарихы мен ұлттық ойлау 
айшықтары көрініс тапқан. Қазақ философиясы – халқымыздың 
тарихын жан-жақты түсіну үшін үлкен негіз және әдіснамалық 
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құрал. Ол қоғамдық сананың басқа түрлерімен тығыз байланыста 
болады. Сондықтан оны зерттеп, үйренбейінше қазақ ғылымы-ның 
тарихын, саяси идеологиясын, өнерін, әдебиетін, адамгершілік 
қағида-ларын, діндарлығын пайымдау мүмкін емес. Халықтың 
ұлт-азаттық қозғалысымен біте қайнасқан қазақ философиясы 
ғылыми құндылығымен қатар, жоғары азаматтық қасиетімен, 
әлеуметтік әділеттікке жету жолдарын тікелей іздеуге атсалысу-
ымен, өзінің жемісті жетістіктерімен ерекшеленеді. Қазақ халқы 
үшін өмір сүрудің, мәнді өмір сүрудің маңыздылығы ең басты 
құндылықтар қатарына жатады. Халық өмірді, жарық дүниені 
жоғары бағалайды. Дәстүрлі қазақ мәдениетінде «адам-жер-әлем» 
қатынасы арқылы адам мен табиғат, адам мен әлем, адам мен 
өмір арасындағы қатынас деңгейі тұтастай алынады, олар рухани 
өмірдің негізі болып есептеледі. Қазақтардың жерге деген өзара 
қатынасы олардың өмірлік болмысын анықтап берді. «Ел мен Жер 
егiз» деп бiлген халық табиғаттың адаммен байланыс жақындығын 
аса бiр даналықпен, көрегендiкпен тұжырымдаған. Жер тағдыры 
адам өмiрiмен, оның мәнімен тығыз байланыста қарастырылды. 

Қазақ философиясы үнемі өзгеріс үстінде болды: әлеуметтік-
мәдени мәнмәтін өзгеріске ұшырады, онымен бірге өз дәуірінде 
туындаған жаңа мәселелерге байланысты үздіксіз даму арқылы, 
ой да өзгеріске түсе отырып, дамыды. Қазақ тарихындағы басты 
кезеңдер түгел дерлік, жаңа өміршеңдік мұраттардың пайда болу-
ымен өзара байланысты болды, солар арқылы халықтың тағдырын 
жақсарту бағытында өзгерту мақсаттары көзделді. 

Қазіргі тарихи кезеңдегі рухани жаңғыру және жаhандану 
үдерістері терең философиялық пайымдаулардан өтуі тиіс. Ал 
жаhандану үдерісінің іштей қайшылықты екендігі аян. Бұл 
қайшылықтар дамудың бір-біріне қарама қарсы бағдарларын 
білдіреді. Мысалы, бір бағыт ұлттық экономикалық, қаржылық, 
саяси, ақпараттық-коммуникативтік және мәдени жүйелердің 
ғаламдық өзара байланыстылығы мен өзара бағыныштылығының 
тереңдеуіне бағдарланса, сонымен бір мезігілде екіншісі геосаяси, 
өркениеттік, конфессионалдық-діни және этномәдени қақтығыстар 
мен қарсылықтардың үдеуіне бағытталған. 

Тәуелсіздік тұсындағы отандық философия мен мәдениет-
тануда мәдени мұра мен тәуелсіздік философиясы, ұлттық, мәдени 
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және өркениеттік бірегейлік, қазақ ұлты және ел бірлігі, ұлттық 
идея, өтпелі және ашық қоғамның қалыптасуы мен құндылықтары, 
дәстүр мен инновациялық даму және оның диалектикасы, жаhанда-
ну және ұлттық дербес даму, толеранттылық және өзара түсіністік 
философиясы, әлемдік дағдарыс және планетарлық этиканың 
қалыптасуы мен дамуы, техника философиясы сияқты тақырыптар 
алдыңғы қатарға шықты. 

Рухани жаңғырудың көптеген қырлары әрбір қазақстандық-
тың дүниетанымы мен құндылықтар әлеміне ауадай қажет. Қазір-
гі уақытта гуманитарлық салалардың білікті мамандарының 
белсенділігі рухани жаңғыру үдерісінде шешуші рөл атқарып 
отырғаны белгілі. Еліміздің бұқаралық ақпарат құралдарында, 
көптеген еңбек ұжымдарында рухани жаңғыру концептісінің 
маңызы мен мәнінің талқылануы көпшіліктің бұл құбылысты 
жете түсінуіне, соған сәйкес өзінің саласында, өңірінде шешімді 
қадамдар жасауына негіз болады.

Халықтың бұқаралық санасындағы оң бағдарлардың қалып-
тасуы мен дамуы барлық жерлерде маңызды және кешенді 
үдерістерге серпін беретін құбылыс екеніне көзіміз жетті. Рухани 
жаңғырудың дүниетанымдық маңызына тоқталатын болсақ, онда 
тұлғалық және ұжымдық жауапкершілік мәселесін айналып өтуге 
болмайды. Қазіргі тәуелсіз еліміздегі әрбір азаматтың өзіне қойған 
жоғарғы талабы, кәсіби біліктілігі мен жаңашылдыққа бейімділігі 
әлеуметтік өрлеу пен жасампаздық жолында болуымыздың қайнар 
көзі екені анық. Сондықтан «жұмыла көтерген жүк жеңіл» дейді 
дана халқымыз. Бірлік пен білімнің арқасында өркениетті қоғамды 
қалыптастыра беру барлығынан қымбат.

Қандай ұлттық мәдениет болмасын өзінің дамуында рухани-
ят дүниесіне сүйенеді. Әлемдегі басқа ұлттар мен ұлыстар сияқты 
қазақ халқының көп ғасырлық тарихында даналықтың озық үлгісі 
боларлық әлемді танып-білудің, зерделеудің өзіндік сипаттама-
лары, түркілік ерекшеліктерді танытатын философиялық ойлар 
мен тұжырымдары жеткілікті болған. Мәселе сол рухани інжу-
маржанның қадірін біліп, қаймағын бұзбай қазіргі жаһандану за-
манында жүйелі түрде жинақтап алуда және оны әрбір жаңадан 
келетін жас ұрпаққа рухани сабақтастықпен жүйелі түрде бере 
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білуде болып отыр. Осы жауапты істі абыроймен жүзеге асырған 
жағдайда ғана еліміздің еуразиялық кеңістіктегі өзіндік ерекшелігі 
бар халық ретіндегі мәртебесі өседі, басқа халықтар алдындағы 
қүрметімізді асқақтата түседі. Өйткені, өзінің тарихта қордаланған 
маңызды рухани құндылықтарын құрметтеген, аялаған, өрбіткен 
ел ғана және оған жаңа заманда өзіндік жаңғырту бедерлерін, 
келбетін бере білген халық қана адамзаттың өркениеттік арена-
сында шынайы және лайықты бағалануға ие болатыны сөзсіз.

Әлемдік философияның бастауларын іздегенде көбінесе 
Ежелгі Қытай, Үнді мен Грек елінде атап өтіледі. Алғашқы филосо-
фиялық мектептер, ағымдар мен бағыттар осы үш орталықта пай-
да болған, ал қалған елдер осы үшеуінен тараған философиялық 
түсініктерді қолдана отырып өздерінің философиялық ұғымдарын 
қалыптастыра алған деген пікір қазіргі кезеңде көптеген 
оқулықтарда орын алған. Әрине, жоғарыда аталған өркениет 
кеңістіктерінде шынымен де философияның озық үлгілері тари-
хи үдерістің ерекше белгісіндей көрініс тапқанын мойындауға 
тиістіміз. Дегенмен философиялық қайнар көздерді іздегенде 
әлемді рухани игерудің рационалдық түрлерімен шектелмеуіміз 
керек, адамзат тарихының сан қырлы мүмкіндіктерін айшықтай 
түсіп қана оның бойындағы тылсым қуаты мен күшін, орасан 
зор шығармашылығын аша түсеміз. Міне осы тұрғыдан алғанда 
түркілік философиялық ойлар өзіндік тарихи ерекшеліктері бар 
дүние және ол көркем бейнелерді жандандыра түсетін, белгілі 
бір тұтастанған жүйеге бағынатын, өзіндік келбеті бар рухани 
құрылым болып табылады.

Адамзат тарихы руханиятының ең маңызды негізі оның 
ақыл-ойынан, парасатты дербес ойлау тәжірибесінен байқалады. 
Ойлаудың ұғымдық, түсініктік жүйеленуі әлемдік философиялық 
дәстүрдің жарқын көрінісі ретінде танылады. Жалпы адами 
дамудың өлшемі ретінде даналық үлгілерін алуға толық болаты-
ны анық. Осы тұрғыдан алғанда адамзат тарихындағы кез келген 
халықтан философиялық пайымдаудың үлкен жүйелі құрылым-
дарынан бастап өлшеулі деңгейдегі тұжырымдар мен түсініктерден 
тұратын ерекше сілемдер аралығындағы мәдени көптүрлілікті 
аңғаруға болады. Олардың барлығына әр қилы бағалау беріп, әр 
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түрлі өлшемдер арқылы сараптаудан өткізу міндеті гуманитарлық 
ғылымдар алдында тұрған қасиетті міндет. Дегенмен негізінен 
ойлау жүйесінің адами ұстындарының өзара ұқсастығына тәнті 
боламыз және әрбір мәдениеттің өзіндік көріністерінің, ерекше 
сипаттарының бар екенін де мойындауға тиістіміз. Міне, осыған 
орай халқымыздың өзіндік философиялық ойлау жүйесі, филосо-
фиялық мәдениеті бар екеніне еліміздегі көрнекті ғалымдар өткен 
ғасырдың екінші жартысында түбегейлі көңіл бөліп, философиялық 
мәселелер кәсіби тұрғыда игеріле бастады.

Қазақ халқының философиялық ойы жайлы еліміз тәуелсіздік 
алғалы бері ғана толыққанды зерттеліп, қазақ және орыс тілдерін-
де бірталай еңбектер жарық көрді. Қазақ философиясы қазақ 
халқының өмір сүру, даму және көркею философиясы. Қазақ 
философиясы қоғамның рухани жаңаруының әдіснамалық және 
дүниетанымдық негізі. Олардың кейбірі жеке монографиялар мен 
мақалалар болса, біршамасы оқулық немесе оқу құралы түрінде 
көрініс тапты. Бірақ олардың баспадан шығу даналары да, таралу 
ауқымы да жоғары оқу орындарындағы күннен күнге ұлғайып келе 
жатқан зияткерлік рухани байлыққа деген сұранысты толығымен 
қанағаттандыра алмасы анық. Оның үстіне философиялық ой-
лау тарихына деген көзқарас біржақты болмауы тиіс, ол әртүрлі 
түсініктердің сұхбатынан, өзара байланысынан қалыптасқаны 
тиімді. Сонда ғана жас ұрпақтың шығармашылыққа деген тал-
пынысы күшейе түседі, тарихи тұлғалардың дүниетанымдық 
жүйелері бойынша соны ойлар туындайды.

Қазақ философиясы еліміздің рухани тәуелсіздігінің көрінісі 
болып табылады. Қазақ философиясы адамзат тарихында ғасырлар 
бойы қалыптасқан әлемдік философияның ажырамас құрамдас 
бөлігі екені белгілі. Күні кешеге дейін бұл тақырыппен байланы-
сты мәселелердің барлығы мұқият бақылауда болып, көбісі тыйым 
салынған жабық дүниелер қатарында болып келгені баршаға аян. 
Өйткені, социализмнің ұстындары тек бір коммунистік идеяның 
төңірегіне шоғырланғандықтан оған сәйкес келмейтін басқаша 
мағынадағы түсініктердің барлығын жоққа шығарып отырды. 
Тіпті, бұл тақырыппен айналысамын деген зерттеушілердің 
әрекеттеріне өткен қоғам «ұлтшылдықтың жалауын көтеру» де-
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ген үстірт бағалаулар беруге асыққаны да рас. Тоталитарлық қоғам 
қазақ философиясымен айналысамын деген азаматтардың осы 
мақсатта ұлттық ойлау жүйесін жандандыруға ұмтылғандарын да 
осындай бағалаумен шектеп отырды. Міне, осындай идеология-
лық тұмшалаудың арқасында тарих сахнасында әртүрлі рухани 
тереңдіктердегі өздерінің даналыққа толы тұжырымдарын бұқара 
халыққа жеткізген ойшылдардың шығармаларының мәтін түрінде 
қоғамда кең тарамай және ғылыми зерттеулер түрінде өз бағалау-
ларын ала алмай ондаған жылдар бойы уақыт өткізгені белгілі.

Қазақ халқының философиялық мәдениетіне мән беріп, назар 
аударған ғалымдардың көбісі халықтың дәстүрлі дүниетанымында 
«көркем образдар» ғаламы үстемдік ететінін байқайды. Шыны-
мен де, қазақтар әлемді ұғымдық мағынада шегелеп көрсетуден 
гөрі, көркем бейнелермен астарлап өрнектегенді қалап келген 
халықтардың қатарына жатады. Олар сөз бен сазды жоғары қойған 
данышпан халық. Оның бұл ерекшелігі оның кемшілігі болып 
есептелмейді, керісінше, ақын-жанды халықтың арманшылдығын, 
аңқаулығын, ақкөңілділігін және даналығын білдіреді. Дегенмен 
сан ғасырлар бойы ділге әсер еткен ауыр психологиялық соққылар 
мен саяси қыспақтар бұл ерекшелікті біршама көмескілеп, тұмша-
лап тастағаны байқалады. 

Ал қазіргі кезеңде жаһандану үдерістері алып келген сұрық-
сыздық, тұтынушылық психологиясы мен дарашылдық, өзімшілдік 
философиясы қазіргі замандасымыздың санасына енбей қоймайды. 
Міне, сондықтан бұрынғы кісілікті, ізгілікті, қайырымдылықты, 
құтты бәрінен жоғары қоятын халықтың санасы өзгерістерге 
ұшырауда. Сөйтіп, жаңа тұрпайы материалистік, прагматистік, 
тіпті, утилитарлық сипаттағы құндылықтар жүйесі қоғамдық са-
нада беки түсуде. Мұндай теріс мағынадағы үдерістер Жер бе-
тіндегі барлық халықтардың тағдырына қатысты екені байқалады. 
Қазақтар сол тұтастықтың бір бөлігі. Осыған орай қазақ халқының 
тағдыры абстрактілі мәселе емес, ол сол халықтың әрбір өкілінің 
бақытты өмірімен, дүниетаны-мымен астасып жататынын айтуға 
болады. Ал әрбір тұлға бақытты болуы үшін халықтың ғасырлар 
бойы қордаланған даналыққа толы рухани байлығын игеруі тиіс 
және әлеуметтің әрбір ғылыми мәселесін жан-жақты зерделеу 
әріптестеріміздің қасиетті парызы.
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«Қазақстан-2050»  стратегиясы аясында әрбір қазақстандықтың 
көңілінде жатқан көптеген сұрақтардың шешімі табыла бастауы 
мүмкін. Ал, енді экономиканы, әлеуметтік мәселелерді бір жүйеге 
келтіру арқылы қоғамда тиімді рухани құндылықтар жүйесін 
қалыптастыруга болады деген үстірт пікір бар. Себебі руханилық 
қолайлылықтан туындамайды. Керісінше, ол қиындықты адамдар 
жұмыла отырып бірге жеңе білуге үйрену, ешкімді шыққан тегі мен 
түр-түсіне, өмір сүру салтына қарамай шеттетпеуден басталады. 
Ал, биік деңгейдегі руханилық орныға бастаған қоғамда құнды-
лықтар әлемі өзінің нағыз шынайы бейнесінде, өз формасында бол-
мысын көрсетеді және адам үшін қызмет етеді, жеке тұлғаны бұл 
өмірде бақытты-лыққа жеткізеді. Қазақ философ-ойшылдарының 
шығармашылығында осындай бағыттағы даналық үлгілері көптеп 
кездеседі.

Қазіргі жаһандану заманында ұлттық ерекшеліктерді сақтай 
отырып, өз даму жолын табу – қай қоғамға да болмасын өзекті 
мәселе. Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» [6] 
мақаласында өткен тарихқа шолу жасап, дәл осындай қазақ-
стандық даму бағдарын қалыптастыру мәселесін қозғайды. Мұн-
да ұлттық ерекшеліктерді сақтай отырып, әлемдік тәжірибеге 
негізделу керектігі көрсетілген және өз кезегінде әр қазақстандық-
тың, сәйкесінше, тұтас қоғам санасының жаңғыруын қажет етеді. 
Себебі, халқымыздың бойында, дүниетанымында бар құндылық-
тарды жаңғыртуымыз қажет. 

Жаһандану үдерісінің қарқын алуы дүние жүзіндегі көптеген 
мемлекеттердің ұлттық саясаты мен ұлттық идеологиясына, 
ұлттық сәйкестілігі мен мемлекеттілігіне қатысты сындарлы 
жаңа міндеттерді алға тартып отыр. Бұл халықаралық қатынас, 
экономикалық интеграция, ұлттық қауіпсіздік, мәдени-гуманитар-
лық салалардағы еліміздің ұстанымын ұлттық мүдде тұрғысынан 
қарастырудың қажеттігін айқындайды. Жаһандану дәуірінде 
әлемдік өркениеттер ықпалдастығының артуы технологиялық 
жетістіктерді адамзат баласының қолдану мүмкіндігін кеңейткені-
мен, ұлттық құндылықтарды, тіл, жазу, дін, діл, ұлттық мінез-құлық 
пен ұлттық сана-сезім, рухани-әдеби мұраларды жою қатерін 
арттыратыны сөзсіз. Қоғам мен мемлекеттің саяси, әлеуметтік, 
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экономикалық, мәдени, рухани және басқа да барлық күштерін 
біріктіру міндеті туындаған кезде кез келген ел өзінің ұлттық иде-
ясын қалыптастыруға деген қажеттілікті сезінеді. Жаңа жаһандық 
демократиялық құндылықтардан бас тартпай, осы жаңашылдықты 
қалыптастыруда қазақтың дәстүрлі құндылықтарын жаңғырту 
қажет. 

Халқымыздың тарихи-рухани болмысын қалыптау, мәдени-
этникалық мүдделерін іске асыру, қоғамдық-әлеуметтік ғылымдар-
дың басты мақсаттарының бірі болып табылады. Тарихынан көз 
жазып қалған халықтың дамуы баяу болады, санасы салғырт тар-
тады. Сол тарихтың үлкен бір бөлігі – рухани тарих, ол – адам-
зат тарихының айнасы. Себебі, ұлттық менталитетті, этностың 
мыңдаған жылдық тарихында қалыптасқан аңыздарды, нышандар-
ды, бейнелерді, ұғымдарды тек шын мәніндегі халықтың рухани та-
рихын білу арқылы ғана тануға болады. Мұны біз егемен еліміздің 
тәуелсіз дамуы барысындағы халықтың рухани ұмтылыстарынан 
анық аңғарамыз. Жалпы тарихқа, оның ішінде рухани тарихқа ден 
қоюдың күшейе түсетін себебі – адамдар өткеннен бүгінгі күнге 
ұқсастықтар іздейді, одан бүгінгі күн мәселелерінің шешімдерін 
табуға, тәлім-тәрбие, тағылым алуға талпынады.

1.3 Даналық бастаулары 

Қазақ халқының рухани тарихының өн бойын қамтитын 
тәуелсіздік идеясы халықтың атауының өзінен-ақ көрініп тұр. 
Қиын-қыстау заманда елдің тәуелсіздігін сақтап, ру-тайпаларды 
біріктіруден «Алты Алаш» идеясы туған еді. Ноғайлы елі мен қазақ 
халқының айрылысуына байланысты айтылатын халық әндері мен 
күйлерінің біршамасы және XV-XVІІІ ғасырлар аралығындағы 
қазақ жырауларының авторлық поэзиясы, яғни Дайырқожа, 
Қазтуған, Асан қайғы, Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет, Марғасқа, 
Ақтамберді, Тәтіқара, Үмбетей, Бұхар жырау шығармашылығы 
арқылы сипатталды. 

Егер «Зар заман» өкілдері дәстүршілдікке шақырса, он тоғы-
зыншы ғасырда орын алған қазақ ағартушылығы құбылысы 
(Шоқан, Ыбырай, Абай) білім мен ғылымды бақытқа жеткізетін 
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күш ретінде жоғары бағалайды. Өз халқының төл мәдениетін 
заман ағымына бейімдеп, жоғары көтеріп, жалпы адамзаттық 
мәдениетке тең етіп қосу уақыттың талабы еді. Жалпы алғанда, 
ағартушылық XІX ғ. аяғы мен XX ғ. басында отаршылдық езгідегі 
Шығыс елдерінің әлеуметтік-саяси және рухани дамуын реформа-
лау түрінде көрінген саяси және мәдени модернизация үшін болған 
күрестің идеялық бастамасы болып табылатын маңызды фактор. 

Батыстың қоғамдық институттары мен құндылықтарын 
орнықты игеруге шақырған қазақ ағартушылығының элитарлық 
бағытта жүргенін, негізгі әлеуметтік-саяси мәселелерді, ұлттық 
бірегейлену мен ұлттық азаттық мәселелерін шеше алмағанын айта 
кету керек. Бұл мәселелер олардың ағартушылық идеологиясының 
бағдарламаларынан тыс екені байқалады. Дегенмен, ағартушылық 
құбылысы кейінірек реформаторлықпен бірігудің нәтижесінде 
қоғамдық санада жаңа идеялық ағымдардың, рационалдық 
негіздердің пайда болуына түрткі болды.

Қазақтың халықтық философиясының мәні мен мағынасы 
осы уақытқа дейінгі қазақ философиялық ойының даму тари-
хында мамандар үшін «ақтаңдақ» мәселе болып келгенін ескеру 
қажет. Мәселе, түркілік және кейінгі қазақтық тарихи кезеңдерінің 
тұлғалары – Асан қайғының, Абылай ханның, Бұқар жыраудың, 
«Зар-заман» дәуірінің ақындары – Дулаттың, Шортанбайдың, 
Мұраттың философиялық көзқарастары туралы болып отыр. 
Өздерінің діни көзқарастары мен идеялары мұсылмандық Шығыс 
халықтарының рухани мәдениеті мен ұлттық ойының тарихында 
қомақты орын алғанымен сипатталатын және ұлтттық философия 
тұрғысынан біршама зерттелген Абай мен Шәкәрімнің философи-
ясына үлкен көңіл бөлінудің өзі заңды құбылыс.

Қазақтың ұлы ойшыл-философтары Абай мен Шәкәрімнің 
рухани мұрасын талдау адамзат өмір сүруі мен дамуының кеңістігі 
бұл ақын-ойшылдардың шығармашылығында қомақты орын 
алатынын көрсетеді. Оның үстіне Абайдың да, Шәкәрімнің де 
философиялық көзқарастары тұла бойында діни-эстетикалық иде-
ялар мен гуманистік идеяларға, ұлтты біріктіру идеясына тұнып 
тұр. Екі ойшылдың да дүниетанымының қайнар көзі өзінің ерекше 
өзгешеліктері мен көпғасырлық тарихымен сипатталатын даналық 



49

1 Қазақ философиясының түркілік тамырлары мен рухани...

дәстүр болып табылады. Ойшылдар өз шығармаларында барлық 
әлем мен адамның өзара рухани байланысын, бүкіл болмыстың, 
оның ішінде адам болмысының да ерекше деңгейлілігін үнемі 
атап өтіп отырды. Сонымен, бұл қазақ философтарының 
әмбебаптылығын білдіреді.

ХІХ ғасырдың заңғар биігі, ерекше тарихи тұлғасы, өз 
ұлтының қамын ойлаған ойшыл (ақынды тек «ағартушы» деп 
шектеуге де болмайды, ол әмбебап бүкіләлемдік тұлға) Абай 
Құнанбаевтың шығармашылығы (өлеңдері, поэмалары, аударма-
лары, қарасөздері) қазақ мәдениеті үшін ғана емес жалпы адам-
заттық рухани байлық үшін де орасан зор құндылығы бар дүние. 
Данышпанға тән көрегендігі бар ұлы бабамыз өзінің әрбір ойын, 
тұжырымын өте нақты, дәлелді және көркем образды суреттеу 
арқылы жеткізуге тырысқан. Абай өзінің лирикалық өлеңдерін 
философиялық ойтолғаулар түрінде жеткізе білген және оның 
қандай шығармасын алсақ та жақсыға ұмтылуға, сүйсінуге бау-
лиды, азаматтарды сұқбатқа шақырады, үнемі тәрбиелік міндетін 
атқарып отырады. 

Абай өз заманында бұл дүниенің тұтқасы махаббаттан 
тұратыны туралы пікірін пайымдаған еді. Абайдың «Үш сүюден» 
құралған рухани әлемдегі қарым- қатынастың ішкі механизмі – 
алдымен Алланың адамзатты сүюінен, сосын адамның Алланы 
сүюі және соңынан – адамның адамзатты сүюінен тұрады. «Бұл 
айтылған үш хаслеттің иелерінің алды – пайғамбарлар, онан соң 
– әулиелер, онан соң- хакимдер, ең ақыры – кәміл мұсылмандар» – 
дейді Абай, «толық адамның» жетілуі деңгейлерін сатылай көрсете 
келіп [7, 103 б.]. Міне, осы жіктемелеулерден кәміл мұсылман 
деңгейіне жетудің өзі кез келген адам үшін бірталай белестен 
тұратын көкжиек екенін байқаймыз. 

Жоғарыдағы сөздердің астарында ойшылдың өзіне де-
ген сыни көзқарасы, үздіксіз жетілуге, Ақиқатқа ұмтылуға де-
ген талпыныстың жүзеге асуға тиісті мүмкіндігі жатыр. Өзінің 
қателіктерін мойындамаған жан тәкаппарлықтың құрбаны екені 
анық және рухани жетілмейді. Адам өз бойындағы рухани әлем 
сыйлаған, өзінің жеке басының жетілуі арқылы қордалаған шы-
найы мүмкіндіктерін жөнді жүзеге асыра алады. Ақын «тіршілікте 
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қателіктерге толы жолға түсіп кетуі де ғажап емес-ау» деген ойды 
ортаға салады, көпшілікті бұл мәселе төңірегінде үнемі ойланып, 
қырағы болуға шақырады. Кейінгі ұрпаққа қаншама жоғарғы 
деңгейдегі нақыл сөздер айтқанмен ойшыл өзінің де басқалар 
сияқты қарапайым пенделік жақтары бар екенін жасырмайды. 
Міне осындай ашықтыққа бару үшін оған да азаматтық ерлік 
қажет, рухани шынайылық керек. Ал қысқа ғұмырында басқаларға 
тек ақыл айтуды ғана мақсат еткен адам өзін өзге жұрттан біршама 
биіктете түсетіні белгілі. Даналардың ілімі өзінің дүниетанымдық 
адалдығымен, әлеуметтік дамудағы рухани заңдылықтарды 
айқындаудағы шынайылығымен кейінгі ұрпаққа құнды.

Одан әрі қарай Абайдың адамсүйгіш көзқарастарына тағы да 
назар аударсақ, онда ол ғылымның адам өміріндегі орны туралы 
өз тұжырымдарын төмендегі жолдар арқылы келтіреді: «Ғылым 
– Алланың бір сипаты, ол хақиқат, оған ғашықтық өзі де хақлық 
һәм адамдық дүр. Болмаса мал таппақ, мақтан таппақ, ғиззат – 
хұрмет таппақ секілді нәрселердің махаббаты мен ғылым-білімнің 
хақиқаты табылмайды» [7, 104 б.]. Абай үшін Ақиқаттың сырын 
ұғуға тырысу – нағыз әлемге деген риясыздықтан, шынайылықтан 
басталады және одан туындайтын іс-әрекет жасампаздық қасиетке 
ие болады. Міне, осы ерекшеліктеріміздің арқасында адамдар 
әлемінде руханилықтың, ізгіліктің негізі қаланады, махаббат де-
ген ерекше қасиет адам өмірінің мәніне айналады. Бұл ақиқаттың 
астарына күмәндана қарау әркімнің өз еркінде болары анық. Де-
генмен ақиқаттың болашағы қара түнекпен, теріс құбылыстармен 
салыстырғанда түбінде айқын, жарқын бола түсері белгілі.

Шәкәрімнің діни-философиялық тұжырымдары негізгі 
философиялық еңбегі «Үш анықта» келтірілгені ғылыми көпшілікке 
белгілі. Діни философияның шешетін негізгі мәселелерінің қата-
рына жан мен рухтың өзара байланысы, рухани дамудың тылсым 
күшін байыптауға тырысу жататыны белгілі. Шәкәрімнің бұл 
сұрақтарды зерделеуде Абайдың көзқарастарын біршама деңгейге 
дамытқанын, тереңдеткенін мынандай сөздерінен байқауға бо-
лады: «Адам ақиқатты бас көзімен көрмейді, ақыл көзімен көре-
ді... Өлімнен соң бір түрлі тіршілік бар. Екі өмірге де керекті 
іс – ұждан. Ұждан дегеніміз ынсап, әділет, мейірім», – [8, 4 б.] 
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дей келіп, руханилықтың субстанциялық орталығын, барлығын 
біріктіруші шынайы өзегін таба біледі. Міне, осы ойлар түркілік 
мәдениеттің озық үлгілерінің қазақ топырағындағы шынайы ру-
хани сабақтастығының бар екенін білдіретін деректер боларына 
күмән келтіруге болмайды.

Жоғарыда аталған қасиеттермен қатар адамда ақ ниеттің, 
шыдамдылықтың болуы қажеттігі туралы Шәкәрімнің ойла-
ры нағыз тұтастанған дүниетанымның қазақ ойшылында ХХ 
ғасырдың басында-ақ қалыптасып үлгіргенін білдіреді. Міне, 
осы қасиеттердің бәрі бір адамның басына жинақталған кезде біз 
нағыз Тарихи Тұлғаны көз алдымызға елестетеміз. Сол сабырлы 
да қарапайым жан өзінің имандылығымен, руханилығымен таныл-
са қоршаған әлеуметтік ортаның піріне айналады, сонау Қорқыт 
атадан басталған, әл-Фарабимен жалғасқан, кейінгі тарихи беле-
стерде Ахмед Иүгінеки, Қожа Ахмет Ясауи, Асан Қайғы, Абай, 
Шәкәрім, Мәжһүр Жүсіп Көпеевтер сияқты даланың даналары бар 
халық өзінің мәдени және рухани мұрасын түгендегені, саясат пен 
гуманистік мәдениетті терең астастырғаны байқалады.

Өткен ХХ ғасырдың басында гуманистік ой-сананы қазақ 
топырағында барынша биік деңгейге көтеруші ойшылдардың 
қатарына Шәкәрім Құдайбердіұлын жатқызамыз. Оның діни-
философиялық тұжырымдары негізгі философиялық еңбегі 
«Үш анықта» келтірілгені ғылыми көпшілікке белгілі. Діни 
философияның шешетін негізгі мәселелерінің қатарына жан 
мен рухтың өзара байланысы, рухани дамудың тылсым күшін 
байыптауға тырысу жататыны белгілі. Шәкәрімнің бұл сұрақтарды 
зерделеуде төмендегідей қорытындыларға келгенін көруге бо-
лады: «Адам ақиқатты бас көзімен көрмейді, ақыл көзімен 
көреді... Өлімнен соң бір түрлі тіршілік бар. Екі өмірге де керекті 
іс – ұждан. Ұждан дегеніміз ынсап, әділет, мейірім» [8, 8 б.] дей 
келіп, руханилықтың субстанциялық орталығын, оның барлығын 
біріктіруші шынайы өзегін таба біледі. Міне, сондықтан осын-
дай типтегі философиялық дүниетанымды біз нағыз гуманистік 
құндылықтық жүйе, халық үшін болашаққа жетелер мұрат пен 
бағдар деп атар едік.

Шәкәрімнің ойлары нағыз әмбебап биік тұлғаға тән 
тұтастанған дүниетанымның қазақ ойшылында ХХ ғасырдың 
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басында-ақ қалыптасып үлгіргенін білдіреді. Ал осындай 
дүниетанымдағы біртұтастыққа жеткен көрнекті тұлғалар, та-
рих даралары қай халықта болса болғаны анық. Бірақ, өкінішке 
орай осындай аксиологиялық тұжырымдар Шәкәрім өмірінен 
кейін көптеген жылдар өткен соң ғана айтыла бастады. Тек 
адамның «жан дүниесінің, рухының мәңгі екендігін» айтудың өзі 
үлкен данаға тән рухани көрегендіктің белгісі болатын. Осындай 
руханилыққа толы әрекеттердің халықтың руханияты үшін құнды 
екендігін қазіргі кезеңде ғана ой талқылауынан барынша өткізе 
бастағанымыз байқалады. 

Шәкәрімнің қазақ мәдениетіндегі орны мен философиялық 
ой тарихындағы атқаратын қызметі жайлы төмендегі пайымдаулар 
нақты берілген әділетті және нақты бағалау дей аламыз: «... Шәкәрім 
өзіне дейінгі болған, өзінің рухани ұстаздары Шоқан, Ыбырай, 
Абайға қарағанда, грек, Еуропа кәсіби философиясының тарихы-
мен тікелей шұғылданып, оларды тек танып-біліп қана қоймай, ол 
өз пікірлерін, ойларын ортаға салып, айта отырып, өмірге қазақ 
кәсіби философиясының іргетасын қалап, өзі де нағыз қазақтың 
алғаш кәсіби философы атанды. Сөйтіп, қазақ философиясының 
деңгейін әлемдік философияның қатарына қосуға жақындата 
түсті. Біздіңше, ұлттық философиялық тұғырнамамыздың баста-
уы, қалыптасуы осы кемеңгер ойшыл, ақын, философ Шәкәрім 
Құдайбердіұлынан басталады деп батыл айта аламыз» [9, 257 б.] 

Әйтпесе, жалпы адам өмірінің барлық құндылықтық іргетасы 
әлеуметте шайқалып, өмірде мағынасыздық құрылымдары өзінің 
билігін жүргізер еді. Қазіргі Батыстағы постмодернистік бағыттағы 
ілімдердің көбісі осы мағынасыздықтың бел ортасында жүргендей 
күй кешуде. Олардың бағадарлары қандай? Мәселен, жеке бастың 
даралылығын барынша дәріптеу, оны қоғамға қарсы қою, әрбір та-
рихта қалыптасқан тұрақты мағынадағы рухани құндылықтардың 
өзіне күмәнмен қарау сияқты әрекеттер белең алуда. Нигилизм 
ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Батыс философиясының 
ерекшелігіне, ішкі қасиетіне айналғанына талай жылдардың жүзі 
болды. Міне, сондай жағдайды қалып ретінде қабылдап, фило-
софия әлемінде соны қанағат тұтынушылар көбейіп жатқандығы 
зияткерлік саладағы әлемдік рухани дағдарыстың белгілерін 
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білдіреді. Әрине, оның бәрі бекер емес болатын. ХХ ғасырдағы 
әлеуметтік төңкерістер, дүниежүзілік соғыстар әрбір жеке адам 
үшін жөнді ешнәрсе бермеді, есесіне топтық, таптық өзгерістерге 
деген сенімін жоғалтты.

Қазақтың философиялық ойының дамуының тұтастай 
картинасының бүгінгі қоғам болмысы мен қазіргі құндылықтық па-
радигмалар тұғырын ескере отырып, қайта қалыптастыру, зерттеу 
– бұл бүгінгі гуманитарлық ғылымдардың мұқтаждықтары болып 
табылатын философиялық танымның мүлдем жаңа қырлары бо-
лып табылады. Әртүрлі тарихи кезеңдердегі қазақ ойшылдарының 
философиялық дүниетанымын тарихи-мәдени және рухани аядан 
оқшау қарастыруға болмайды. Біздің пікірімізше, Асан қайғыдан 
бастап Шәкәрімге дейінгі қазақтың далалық халық ақындарының 
дүниетанымындарының қалыптасуындағы ұлттық идея туралы 
тақырып – бұл үлкен зерттеу аймағы болып табылады. Сондықтан 
дәстүрлі қоғамдағы қазақ философтарының рухани мұрасын оқшау, 
тұйық күйінде емес, бүкіл түркі өркениеті кешенінде, үздіксіз 
әлеуметтік мәдени даму процесінде зерттеу қажет. Сонда ғана 
қазақ халқының Ұлы Дала Елі философиясына тән сипаттамалық 
белгілер айқынырақ ашылады.

Міржақып Дулатовтың «Оян, қазақ» идеясы, Абайдың «Адам 
бол!» деген қанатты сөзінен кейінгі этностық сананың жаңа та-
рихи кезеңде жаңа құндылықтар жүйесіне бет бұра бастағанын 
білдіртеді. Қазіргі тарихи дәуірдегі «Мәңгілік Ел» ұлттық идесының 
өзектенуі кездейсоқ емес. Оның тарихи қайнар бастаулары болған 
еді. Қазақ елі үшін ұлттық тәуелсіздіктің құндылығын іздеген 
Мұстафа Шоқай мен Әлихан Бөкейханов сынды қазақ зиялылары 
қазақ халқының ХХ ғасырдың басында ешкімнен кем емес өзіндік 
келбеті болуын қалады. Сондықтан олар кезінде ұлттың шынайы 
бірегейленуін қалағандықтан саяси қудалануларға ұшырады.

 Міржақып Дулатов сияқты қоғам қайраткерлерінің идеяла-
ры тарих қатпарларында жатқан қоғамдық гуманистік идеялардың 
жандануына түрткі болды. Міне, сөйтіп, екі жақтан түйіскен 
белсенділік ұлттық болмыстың біршама жетілуіне әкеліп соқты, за-
ман көптеген тарихи тұлғаларды туындатты. Бұл қазақ қоғамының 
саяси тұрғыда сауаттана түсуімен қатар әлемдік өркениеттегі 
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маңыздылығы жоғары құндылықтар дүниесімен танысуға мүмкін-
діктер ашты. Патшалық Ресей барынша қараңғылықта ұстамақ 
болған өзінің боданындағы, тәуеліндегі елдерде мәдени гүлденудің 
қажеттілігін мойындағысы келмеді. 

Қазақтың ұлттық интеллигенциясының буржуазиялық-
демократиялық революцияға, тіптен, одан кейінгі социалистік 
революцияға кейбір үмітпен қарауының себебі түпкі қайшылық-
тардың шешілмей келуінде болып тұрған еді. Ал, Мұстафа 
Шоқай, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, жоғарыда 
аталған Міржақып Дулатов және т.б. көптеген қазақ қоғамының 
бетке ұстар көрнекті қайраткерлері халық үшін тәуелсіздік кел-
мей қайшылықты мәселелер тиісті шешімін таба алмасын білді. 
Міне, сондықтан алдымен «ұлттық-мемлекеттік автономия» иде-
ясын жүзеге асыруды ойласа, оның арғы жағында егемендік алу, 
тәуелсіздікке қол жеткізу сияқты қадамдар жасалынатына нық 
сенімді болатын. Осындай саяси бағдарлар қазақ қоғамын барын-
ша түлете түсті, саяси мәдениетті көтерді.

Қоғамдық сананың жоғары руханилыққа, білімділікке қарай 
ұмтылуы, әрбір азаматтың сауатты да ақылды болуына жол ашу 
түбінде әлеуметтік дүниедегі жетілуді, үйлесімділікті өркендете 
түсетініне ХХ ғасырдың басында өмір сүрген қазақ зиялылары да 
ерекше көңіл бөліп, үлкен мән беріп отырған. Мәселен, халқының 
мәдени, азаматтық және рухани жетілуінің қамын ойлаған Ахмет 
Байтұрсынов төмендегідей тұжырымдарын көпшілікке ұсынады: 
«Осындай жұртқа пайдалы, үлгі аларлық жақсы істі жұрттың 
құлағына салып, біздің айтайын деп отырғанымыз мынау: білім 
жарысын істеу әр жұрттың қолынан келетін іс. Істейін десе, 
қазақтың да қолынан келеді. Европадай зор істеуге болмаса да, 
бойымызға шағындап, «сабасына қарай піспегі, мұртына қарай 
іскегі» дегендей етіп істеуге болады. Осыны есімізге алып, Европа 
үлгісін қазақтың мүшесіне лайықтайық» [10, 6 б.]. Қазаққа керек 
үлгіні Еуропадан іздеудің арғы жағында қазақ қоғамының жетілу 
тетіктеріне алаңдаушылықтар жатырғандай.

Қазақтың кең даласын өзінің нәзік лирикасымен өрнектей 
білген Мағжан Жұмабаев сынды керемет ақынымыз өзінің көркем 
образдарға толы дүниетанымын поэзиясында жеткізе білген. 
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Ол өзінің «Бір күні» деген философиялық сипаттағы өлеңінде 
тіршіліктегі өзара бәсекелестің бітпейтін негізінің құпиясын 
іздейді. Бұл құбылыстың негізінен күшті мен әлсіздің арасында ту-
ындайтынына мегзей келе осы текетірестің нәтижесі қандай деген 
сауал да қойып үлгереді. Әрине, күштінің басымдық танытатын 
кезеңі көбірек болады. Енді жағдай сондай болды екен деп әлсіз 
үнемі жүнжіп жүре беру керек пе? Осы жерде ақын «күшсіздер де 
тырыссын, қатар болсын!» деген өз шешімін ұсынады [11, 8-9 бб.]. 

Шыныменде әрбір табиғат мүшесінің, әрбір жеке адамның, 
әлеуметтік субъектінің ішінде игерілмеген күш бар, ашылмаған 
мүмкіндіктер бар. Солар дүниеге паш етілгенде ғана ол 
жаңаша қырынан танылады. Бұл керемет диалектикалық заңды 
Мағжан Жұмабаев барынша түсінікті көркем баяндаулармен өз 
оқырманына жеткізеді. Жалаң саясаткершіліктен гөрі, осындай 
шығармашылықтың халықтың зердесіне рухани құндылық болып 
орныға қалар мүмкіндігі көбірек. Себебі, қазақ халқы өлең сөзге, 
оның қадіріне өте үлкен мән-мағына берген және оны өзінің діліне 
жақын еткен халық болып табылады. 

 Шын мәнінде өмір деген үлкен теңіздің бойына бойлау үшін 
әрбір адамның ішіндегі өзімшілдіктің қорғанын бұзып, оны ба-
рынша азайған, басқаша айтқанда зерделенген күйге түсіруі керек. 
Ол дегеніңіз Мағжан айтқандай «рухани күшсіздердің күшейуін 
қажет ететін нәрсе». Атақты ақынымыз болашақ ұрпақты осындай 
маңызды нәрселерге назар аудартып отырын байқаймыз. Әрине, 
бұл ойды бұрмалап, тіршілікте басқаша түсінуге тырысқандар 
өмірдің ащы дәмін тартары анық. Әркімнің жетілу барысында, 
тұлға ретінде қалыптасу жолында өтуге тиісті соқпағы, алуға 
тиісті асуы бар екені белгілі. Сондықтан ол да кейбір пенде үшін 
қажетті өмір мектебі.

Әрине дүниедегі барлық қайшылықтардың шешімі бір сәтте 
табыла кетпейді. Әлемнің, тарихи субъектінің тарихи процестегі 
даму заңдылығына сәйкес жетілудің өзіндік сатылары, кезеңдері 
мен бұрылыстары, қайшылықтары мен белестері болады. Ал 
әлеуметтегі, тұлғалық жетілудегі биік шыңдарға жетуге тек шар-
шауды білмейтін, қайраты қандай істе болмасын қажымайтын, 
атқарған әрекетінің қоғамдағы тек әділеттілік үшін қызмет ететініне 
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сенген жандар ғана шыға алады. Оның дұрыс немесе бұрыстығына, 
нәтижесі игілікті ме, әлде бір сәттік тез оңып кетер әсіреқызылдай 
дүние ме? Оны Уақыт деген үлкен сарапшы, Ақиқат деген қатаң 
сыншы өлшеуден өткізеді. Сонда ғана құндылықтардың шынайы 
бағасы, парқы белгілі болады. Оған дейінгі адами ізденістер сол 
ақиқаттың өлшеміне бір қадам болса да жақындай түсуге тырысу 
болып табылады.

Қазақтың философиялық ойындағы ұлттық дәстүрдің қалып-
тасуы мен дамуын деректік тұрғыда зерттеу – бұл Елбасы Н.Ә. 
Назарбаевтың кезінде ұсынған «Мәдени мұра» атты Мемлекеттік 
бағдарламасының орындалуы қазіргі көп этносты Қазақстандағы 
руханият үшін аса маңызды болып саналатын рухани мұраны 
зерделеумен астасып жатады. Бұл бағдарламаның толығымен 
жүзеге асуы арқылы рухани мәдениетімізге біршама қомақты 
үлес қосылды. Жоғарыдағы айтылған рухани мәдениетімізге 
байланысты ойларымызды жүзеге асыру теориялық нәтижелерге 
қол жеткізумен қатар әлеуметтік және практикалық маңызды 
мақсаттарға жетуге мүмкіндік берді.

Үшінші мыңжылдықта қарқыны жеделдей түскен жаһандық 
тұтастану, шекара талғамайтын қаржы мен ақпарат ағындары өзін 
сақтап қалмақ болған әрбір ұлтты жаңа қатер қаупінен қорғануға 
мәжбүр етіп отыр. Ендігі жерде өзіндік «Менін» сақтауға ұмтылған 
әрбір ел-жұрт, ең алдымен, тарихи жадын, бірегей ұлттық болмы-
сы мен ойлау машығын, өзіндік дүниетанымын, ана тілі мен ерек-
ше ділін, дәстүрлі төл мәдениетін дамыту, жалпы жаңарған ұлттық 
рухты аман алып қалу жолында қамдануы, жанталасуы қажет бола-
тын. Бір жағынан, бұл объективті сипаттағы жаһандану процестері 
тарихтың өзіндік қисынынан туындап отырса, екінші жағынан, 
әрбір халықтың өзіндік тарихи санасының, ұлттық келбетінің 
сынақтан өтетін кезеңі енді келді десе де болады. Жаһандану 
үндемей ғана, сөздерге көп уақытын бөліп, шығынданбай-ақ өзінің 
жетекші принциптерін, қалыптарын, саяси және мәдени құнды-
лықтарын әлемдік әлеуметтік ортаға орнықтыра, ендіре бастауда. 

Сондықтан қазіргі тарихи кезеңде, біз үшін жасанды, вир-
туальды әлемде жоғалып кетпеу, жаһандану заманында өз 
төлтумалығымызды, қайталанбас ұлттық болмысымызды, ұлттық 
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ойлауымыз бен кейпімізді сақтап қалуымыз маңызды болып отыр. 
Батыс мәдениетімен бәсекеге түсе алатындай XXI ғасырдағы 
рухы биік жаңарған мәдениетімізді дамытқанымыз жөн. Рухы 
мен мәдениеті биік деңгейдегі халық пен мемлекеттің болашағы 
да жарқын. Оны ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялылары да 
терең түсінген іспетті. Белгілі бір процестердің халық санасын 
барынша нигилистендіріп, өзіне де, өзге де жатсындырып кетуі 
мүмкін екендігін әсте ұмытуға болмайды. Оған қазіргі жаһандану 
заманының өзінде ешқандай күмән болмасы анық. Постмодернизм 
ұстанымдағы зерттеушілер осы үрдістің болашағы көмескі екенін 
айтып, оның адам қоғамының барлық мәнін жоя бастайтындығына 
мегзейді. Әрине, құр пессимизмге салыну, теріс үрдістерді анықтау 
ешқандай мәселені түбегейлі шеше алмасы анық. Сондықтан 
жасампаздық идеясын іздеу ғана қоғамды алға қарай жылжы-
та алады және адам мен қоғамның өмірінен болмыстық мән мен 
мағына табуға негіздер бере алады.

Енді бүгін ХХI ғасырдың жаңа тарихи ахуалы тіптен жаңа 
типтегі қайшылықтар мен өзекті мәселелер топтамасын адамзат 
алдына ұсынып отыр. Олардың ішіндегі ең маңыздысы – жал-
пы адамзаттың тұтастанған дүниені түсінуге, біріге өмір сүруге 
ұмтылуға тиістілігі болы отыр. Ол үшін өзара түсіністік пен 
адамдардың бір-біріне деген сенімі керек. Ол табиғи деңгейде 
орныға алмайды, тек рухани биікке көтерілген жағдайда ғана ол 
өзіндік ерекше құбылыс ретінде әлеуметтік дүниеде жүзеге аса ба-
стауы мүмкін. Әзірге адамзат жіктелуге. Бір-біріне қарсы тұруға, 
бәсекелесуге бейім. Яғни адамзаттың күрделі мәселесін шешу үшін 
жаңа өмір философиясы керек. Ол руханилықты, адамгершілікті 
барлығынан биік қоятын философиялық жүйе болары анық. Одан 
басқа жол жоқ. 

Шыққан тегі мен өскен тарихының, әдет-ғұрпы мен мінез-
құлқының, табиғи ортасы мен шаруашылығының, ең соңында, 
ұлттық ойлауы мен тілінің, дүниетанымының тығыз байланы-
сы бір ұлт болып ұйыған кез келген халық үшін маңызды. Әрбір 
жеке адамға бойы азат және тәуелсіз ел болуды аңсау, жұмыр жер 
бетінен, адамзат тарихынан өзіне лайықты орнын алу заңды түрде 
арман болып табылады. Арманынан айырылған, сенім мен мұратын 
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жоғалтқан адам да, тіпті тұтас халық та, мемлекет те дара тұлғалық 
қасиетінен айырылып, азып-тозып, ақырында жоғалып бітеді. 
Бұл табиғи-тарихи дамудың қоғамдағы, әлеуметтік кеңістіктегі 
ұжымдық бейсаналық кейіптегі, яғни ділдік сипаттамасындағы 
айқын көрінісі екені анық.

Қазіргі замандағы техникалық прогресс пен мәдени жаһандану-
дың адам болмысын біршама өзгерткендігі, психологиялық, 
ділдік түзетпелер жасауға алып келгендігі белгілі. Экономикалық 
бәсекелестікке түскен әртүрлі ғаламдық корпорациялардың қар-
жылық табыстарды қуалап, ұжымдық өзімшілдік жолында кеткені 
және соның нәтижесінде көптеген мәдениеттерде этностық ерек-
шеліктер біршама сұрықсызданып, мәдени төлтумалық жоғалып, 
бедерсізденіп келе жатқаны өзінше шешімін таппаған күрделі 
үрдіс болып отыр. Әрбір халық мәдениеттің өзіндік тарихи құнды-
лығы зор екендігіне және оны барынша кемелдендіріп, дамыту 
мәселесіне де баса назар аударылуы тиіс. 

Әсіресе, өзінің өткен тарихында көптеген қиындықтар көрген 
ұлттар мәдениеттерінің ішкі әлеуетін ашып, бойындағы дарынын 
толықтай паш ету мәселесіне жете көңіл бөлетін уақыт келгендігі 
айтылды. Әрине, халықаралық байланыстардың тереңдей түсуі 
де шарт, ал бұл құбылыстың негізін құрайтын нәрсе – өзара 
түсіністікті орнататын тілдің болуы. Осы әмбебап құралды әлемдік 
конгресте ағылшын тілі орындады. Біздің әртүрлі саладағы 
мамандарымыздың халықаралық деңгейге шығуының бір қыры 
осы ағылшын тілін толық меңгерумен астасып жататындығын 
мойындауға тиістіміз. Орыс тілі ТМД елдері ауқымында өзара 
қарым-қатынаста, ғылыми сұхбаттарда қандай маңызды рөл 
атқарса, әлемдік деңгейде негізінен ағылшын тілі арқылы көпте-
ген салаларда шынайы сұхбат орнайтындығы айқын. Бірақ бұл 
коммуникациялық құрал сипаттындағы тілдің қызметін басқа 
саяси, немесе идеологиялық түрдегі құрал ретінде қолданудың 
ешқандай негізі жоқ. 

Адамзаттың Жер бетіндегі әрбір адамның жеке өмірінің, 
азаматтық тағдырының өзіндік құндылығына назар аударып ғана 
ХХI ғасырдың адам руханилығын асқақтату ғасыры болатыны-
нан үміттенуге болады. Ол үшін сол адам өмір сүретін мәдени, 
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саяси, рухани, әлеуметтік және экологиялық ортаның үйлесімді 
дамуының қажеттілігін байыптай түсуіміз керек. Міне, осы мәселе 
бойынша қоғамдағы рухани элитаның, зиялы қауымның нақты 
қауымдастықты, қоғамды өркениеттендіру, руханиландыру, гу-
манизациялау мақсатындағы белсенділігі аса маңызды екендігі 
белгілі. 

Қазақтың өмірде «бірлік бар жерде тірлік те бар» деген 
көрегенді сөзі басты гуманистік идеямен, оның бағыт-бағдары-
мен сәйкес келетінін айта кеткен жөн. Өйткені, философия 
саласындағы әріптестер жер-жерде адамзатты ыдыраушылықтан, 
оқшалану мен өзара шендесуден, текетірестік пен кикілжіңдерден 
құтқарудың жолдарын іздеуде. Қазіргі заманның кешенді дамуы 
барысында, әсіресе өркениетті елдерде жеке адамның өзіндік 
оқшаулануларына алып келетін техникалық прогреске, ақпараттар 
дүмпуіне қарай бет бұрғаны айқын. Ал адамның рухани дамуы тек 
әлеуметтік қатынастар негізінде және адамгершілік принциптерін 
орнықтыру арқылы жүзеге асатыны белгілі. Сондықтан халықтың 
сан ғасырлық даналығына, әлеуетті жетілдіретін мораль филосо-
фиясына, діннің озық нормаларына және демократияны өрбітуге 
деген тәуелділік те осыдан туындайды. 

Адамзат тарихының ең маңызды сапалық түпнегізі, та-
рихи санасының қаймағы оның ақыл-ойынан, парасатты ой-
лау тәжірибесінен байқалады. Ойлаудың ұғымдық, түсініктік 
жүйеленуі әлемдік философиялық дәстүрдің жарқын көрінісі 
ретінде танылады. Жалпы адами эволюцияның өлшемі ретінде 
даналық үлгілерін алуға толық болатыны анық. Осы тұрғыдан 
алғанда адамзат тарихындағы кез келген халықтан философиялық 
пайымдаудың үлкен жүйелі құрылымдарынан бастап өлшеулі 
деңгейдегі тұжырымдар мен түсініктерден тұратын ерекше 
сілемдер аралығындағы көптүрлілікті аңғаруға болады. Олардың 
барлығына әр қилы бағалаулар беріп, әр түрлі өлшемдер арқылы 
сараптаулардан өткізу міндеті гуманитарлы ғылымдар алдында 
тұрған қасиетті міндет. Дегенмен негізінен ойлау жүйесінің ада-
ми принциптерінің өзара ұқсастығына тәнті боламыз және әрбір 
мәдениеттің өзіндік көріністерінің, ерекше сипаттарының бар 
екенін де мойындауға тиістіміз. Міне, осыған орай халқымыздың 
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өзіндік ойлау жүйесі, философиялық мәдениеті бар екеніне 
еліміздегі көрнекті ғалымдары өткен ғасырдың екінші жартысын-
да түбегейлі көңіл бөле бастады, терең мағынадағы шығармалар 
жазыла бастады.

Қазақ философиясы адамзат тарихында ғасырлар бойы 
қалыптасқан әлемдік философияның ажырамас құрамдас бөлігі 
екені белгілі. Күні кешеге дейін бұл тақырыппен байланысты 
мәселелердің барлығы мұқият бақылауда болып, көбісі тый-
ым салынған дүниелер қатарында келгені баршаға аян. Өйткені, 
социализмнің принциптері тек бір коммунистік идеяның төңірегіне 
шоғырланғандықтан оған сәйкес келмейтін басқаша түсініктердің 
барлығын жоққа шығарып отырды. Тіптен, бұл тақырыппен ай-
налысамын деген зерттеушілердің әрекеттеріне өткен қоғам 
«ұлтшылдықтың жалауын көтеру» деген үстірт бағалаулар беруге 
асыққаны рас. Тоталитарлық қоғам қазақ философиясымен айна-
лысамын деген азаматтардың осы мақсатта ұлттық ойлау жүйесін 
жандандыруға ұмтылғандарын да осындай бағалаулармен шектеп 
отырды. Міне, осындай идеологиялық тұмшалаудың арқасында 
тарих сахнасында әр түрлі рухани тереңдіктердегі өздерінің 
даналыққа толы тұжырымдарын бұқара халыққа жеткізген 
ойшылдардың шығармаларының мәтін түрінде қоғамда кең та-
рамай және ғылыми зерттеулер түрінде өз бағалауларын алмай 
ондаған жылдар бойы уақыт өткізгені белгілі.

Енді, міне қазіргі уақытта жаңа заманның тарихи кезеңі келді, 
рухани дүние де жаһандану жағдайында демократиялана бастады, 
яғни ойлау еркіндігінің принциптері қоғамдық санада қиындықтар 
арқылы беки түсуде. Сөйтіп, бұл басқа мәдени, саяси дәуір орыстың 
философиялық даналығының, қазақ халқының және басқа да 
халықтардың ой-тұжырымдарының тарих доңғалығының астын-
да жоғалып кетпей олар халықтың рухының терең тамырларында 
бойлай орналасқанын, өмір сүргенін байқатты. Мәңгіге жабылған 
шығар, енді олар Ақиқат әлемінен орын теппес деген тарихтың 
«ақ таңдақтары» бірте-бірте ғылыми кеңістікте мамандар үшін 
ізденістер ауқымы, нысаны ретінде күн санап ашылу үстінде. Сол 
рухани күштердің, тарихи деректердің еркіндікке шығу кереметін, 
яғни басқаша айтқанда халық рухының шабыттық асқақтауын 
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қазіргі заманда өз көзімізбен көріп, оның куәсі болып отырмыз. 
Бұл құбылыстар шын мәнінде қазіргі тарихи кезеңнің дәуірлік, 
шынайы тарихи сипаттамасы болып табылады, этникалық 
жаңғыруымыздың бастамасы болары хақ.
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2 ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ 
МИФОЛОГИЯ МЕН ФОЛЬКЛОРДЫҢ РӨЛІ МЕН ОРНЫ 
ЖƏНЕ ОНЫҢ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ҮДЕРІСІНЕ ƏСЕРІ

2.1 Мифтерді тудырған ортаның ойлау жүйесі мен мифтік 
сананың даму кезеңдері

Кез келген философиялық жүйе адамзат тарихында өзінің 
бастауын мифологиядан туындатады. Өзінің рухани тарихын-
да мифологиялық кезеңнен өтпеген халық жоқ. Сондықтан қазақ 
философиясының терең қатпарларын анықтау үшін мифологияға 
назар аударуға тиістіміз. 

Мифология дүниетанымның алғашқы тарихи қалыптасқан 
тұтас жүйесі болып табылады. Мифтер Ежелгі әлемнің барлық 
мәдени аймақтарында кездеседі. Мифология – қоғамдық сана-
ның жүйеленген, әмбебап формасы және алғашқы қоғамның 
әлемді игерудегі рухани-тәжірибелік тәсілі. Бұл – адамдардың 
дүниетанымдық мәселесіне, олардың әлемді түсінуі мен өзін-өзі 
анықтауындағы қажеттілігін қанағаттандыруға берілген алғашқы 
тарихи әрекеті. 

Қарапайым сана бойынша миф дегеніміз – бұл ертегі, сағым, 
бірақ ХХ ғасырдың ортасынан бастап академиялық ғылым миф 
ешқандай ойдан шығарылмаған, ол да басқа қоғам өмірін құрушы 
шындық деген түсінікке келді. Грек тілінен аударғанда «миф» 
аңыз әңгіме дегенді білдіреді және оның осы ұғымы бүгінге 
дейін сақталып қалды. Ол дүниетанымдық ойлаудың да, тарихи 
ойлаудың да бастапқы бейнесі ретінде көрінеді. Мифология белгілі 
бір әлеуметтік-этностық топтың белгілі бір дәстүрін, наным-
сенім жүйесін береді. Кеңестік белгілі зерттеушілер А.Ф. Лосев, 
А.И. Ракитовтардың пікірінше, мифтің негізгі атқаратын қызметі 
этиологиялық функция, яғни адамға қоршаған ортадағы қандай 
да бір нақты құбылысты түсіндіру болып табылады. Академик А. 
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Лосев мифті жоғарғы ақиқат деп атады. Ол мифологияны діннен, 
діни санадан тыс қарастырады: «Миф алғашқы дәуірмен де, кейінгі 
уақыттармен де байланысты болғанымен діни сенімге ешқандай 
қатысы жоқ,- деп жазады А.Ф. Лосев» [1]. Осы көзқарасқа сәйкес 
оның негізгі қайнар көзі алғыфилософиялық мифтер болып табы-
лады. Философтың көзқарасы бойынша миф «тірі, рухтанған және 
болмыстың антропоморфты түсінігі» [1]. А.Ф. Лосев миф ұғымын 
алты бөлікке бөліп, талдап көрсетеді: 

1. Миф ойдан шығарылған, фантастика емес, логикалық, ең 
алдымен диалектикалық сана мен болмыстың қажетті категориясы.

2. Миф мінсіз болмыс емес, өмірде сезілетін және тудыратын 
заттық ақиқат. 

3. Миф ғылыми, қарапайым-ғылыми емес құрылым, өзіндік, 
ғылымнан тыс, таза мифтік ақиқаты, нақтылығы, түбегейлі 
заңдылығы мен құрылымы бар субъектілі-объектілі өзарабайланыс. 

4. Миф метафизикалық құрылым емес, иерархиялықтың, 
жатсынудың түрлі дәрежесін өзіне сақтаған, нақтылық пен сезімді 
тудыратын ақиқат. 

5. Миф үлгі де, тұспалдау да емес, бірақ нышан, онда үлгілік, 
тұспалдық және өмірлік-нышандық қабаттар бар. 

6. Миф поэтикалық шығарма емес, бірақ берік, тығыз байла-
ныста біріккен ортаға адам субъектісімен интуициялық-түйсікті 
және қарапайым-биологиялық өзарақатынаста оқшауланған және 
дерексіз заттарды көрсету.

 Миф – біздің өмірімізге белгілі бір мән-мағына беретін сенім-
нанымдар жиынтығы. Миф адамдар мен қоғамның өздерінің айна-
ласына жақсы және сыйлы түрде үйренісіп кетуіне жағдай жасайды. 
Ежелгі түркілердің дүниетанымы, сол негізде түзілген мифология-
сы әлі де тереңдей зерттеуді қажет етеді. Көне түркілердің наным-
сенімі туралы арнайы сөз еткен ғалымдар қатарында француз Жан 
Пьер Ру, ресейлік И.В. Стеблева, С.Г. Кляшторныйларды атауға бо-
лады. ХХ-ХХІ ғасырға дейін Орта Азия халықтарында сақталып 
келген танымның көне түркілік дүниетаныммен сабақтасытығы 
Ш.Ш. Уәлиханов еңбектеріне арқау болды. Түркі мифологиясына 
тән басты сипат – табиғатты тірі рух түрінде қабылдап, құрметтеу. 
Табиғатты құрмет тұту түркі халықтары мифтерінде ерекше орын 
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алады. Ш. Уәлиханов шамандық туралы айта келіп, оның дүниеге 
келуі табиғатқа жалпылай және жекелей сыйынумен байланысты 
дейді. Табиғаттағы зат пен құбылыс атаулы адам сияқты түйсінеді, 
тіршілік етеді деген түсініктің өзі табиғат пен рухты тең деп түсіну 
сенімінен туындаған.

Мифте әртүрлі уақытты әр халықтың бейсаналық құрылымы-
мен, тотемдік ойлау логикасымен анықталатын белгілі бір жалпыға 
ортақтық бар. Солай болса да әр мәдениет өз бірегейлігінің 
мөлшерінде болмыстың мәңгілік мәселелерін ерекше көрсете оты-
рып, өз мифін тудырады. «Мифсіз қандай мәдениет болса да өзінің 
табиғи күшінің шығармашылық сипатын жоғалтады: тек жекеле-
ген мифтермен ғана олардың ой-өрісі қандай да бір тұтас мәдени 
қозғалыспен тұйықталады» деп жазады Ф.Ницще. 

Миф алғашқы адамдар тіршілігінің ажырамас бір бөлігі бо-
лып табылады. Миф дегеніміз – ойдан шығарылған қиял да, 
ғылыми қағида да, символикалық таңба да, діни сенім де емес. 
Ол – сөз құдіретіне ие болған мәдени тұлғаның уақыты. Жазу-
лы ақпарат жоқ кезде миф оның қызметін атқарған, адам мен 
дүниенің дәнекері болған. Сонымен, мифологиялық кезеңде адам 
мен табиғаттың арасындағы бірлік ерекше жоғары дәріптелді. 
Егіншілік пен бақташылық, тіпті, қолөнердің өзі ежелгі дәуір 
мәдениетінен табиғатпен сырлас болуды талап етті. Скиф-сақ 
өркениетіндегі «аң стилі», қытайдың инь, ян бастамалары, Еги-
пет пен Шумердегі өліп, қайта тірілген құдай туралы аңыздар, 
табиғат пен үйлесімдікке шақыратын рәміздер т.б. Әлемдік ми-
фология үш сипатта көрінеді: бірінші – алғашқы қауымда пайда 
болған рухтық мифтер. Олар жер бетіндегі әр алуан объектілердің, 
өсімдіктердің, жануарлардың, тіпті адамдардың пайда болу тари-
хы мен жекелеген аспан шырақтары жайында баяндайды. Екінші 
– құлиеленуші мемлекеттер тұсында туып, қалыптасқан миф-
тер. Мұнда екі үдеріс орын алады: бұрынғы мифтер өңделеді, 
әрі жаңа мифтер туады. Үшіншісі – феодалдық мемлекет кезінде 
қалыптасып, дамыған бірқұдайлық мифология. Мұнда алғашқы 
қауымдағы рухтық мифология да, құлиеленуші мемлекет 
тұсындағы көпқұдайлық мифология да қайта қаралып, рухтар 
мен көп құдайлардың орнын енді әлемді бір өзі жаратып, бір өзі  
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басқаратын жалғыз Құдай иемденеді, бұрындағы рухтар мен 
құдайлардың барлық қасиеті жалғыз ғана Құдайдың бойына 
жинақталады. Сөйтіп, бірқұдайлық мифология адамзат қоғамының 
дамуындағы жаңа белес болып, жаңа дәуір пайда болғанын 
айғақтайды. 

Бұл үш сипатты мифологияның үшеуінде де көрініс беретін 
бір тақырып бар, ол – дүниенің жаратылуы мен күйреуі, яғни то-
пан су мен одан кейінгі тіршілік туралы баяндайтын миф. Осы 
алуандас мифтерді зерттеу арқылы әлемдік мифологияның жал-
пы даму жолдары, оның жалпы-адамзаттық (типологиялық) және 
ұлттық сипаттарын айқындауға болады. Топан су туралы мифтер-
де дүниенің қирауы мен ақырзаман жайында баяндалады. Бұлар 
– эсхаталогиялық мифтер. Олардың қарапайым үлгілері сонау 
алғашқы қауымда пайда болған және космогониялық сипаттағы 
миф-термен араласып жүрген. 

Исламға дейінгі түркілік дүниетанымдағы әлемнің 
мифологиялық суреттемелерінің рәміздік негіздері енді ғана 
зерттеліп келе жатқан мәселе. Өйткені тәуелсіздік алғаннан кейін 
ғана тарихи сана мен дүниетанымды еркін зерттеуге мүмкіндік 
туды. Бұл мәселенің қазіргі руханият үшін де маңызы зор. 
Абайдың сөзімен айтқанда «дүниенің көрінген һәм көрінбеген сы-
рын түгендеп, ең болмаса білмесе, адамдықтың орны болмайды».

Мифте әрдайым өткен тарих айтылады, бірақ ол бүгінгі өмірдің 
мәнін түсіндіруге, сол арқылы болашақ нәтижені пайымдауға ар-
налады. Сол себептен мифте өткен шақ, осы шақ, болашақ 
– үшеуі тоғысып тұрады. Бұл жанр әсіре түсіндірмелі, себе-
бі ол байырғы замандарда (мифтік дәуірде) бабалар орнатқан 
реттілік пен тәртіпті, үйлесім мен үлгілерді қорғаушы 
әрі орнықтырушы. Оның мәтіндері осы құндылықтарды растай-
ды, куәлендіреді, сендіреді, сол мақсатта түсіндіреді, де-
мек, мифтің этиологиялық болуы содан. «Миф» – деп жазады 
А.Қасымжанов «Рухани тамырлар» еңбегінде, – «алғашқы қауым 
адамына тән ойлаудың бірінші бөлінбеген формасы. Мұнда поэзия 
мен қазіргі ғылымның, дін мен моральдың, рационалды әсердің 
белгілері бар. Миф алғашқы адамның тіршілігінің ажырамас бір 
бөлігі болып табылады» [2,76]. 
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Мифтік дәуірде барлық заттар мен құбылыстар пайда бо-
лып, осы күнгі түр-түсін, ерекшелігін иеленгендіктен бұл уақыт 
қасиетті уақыт деп түсінілген. Мифтік сана бойынша заттың мәнін 
ұғу үшін оның шығу тарихын білу керек, яғни заттың мәні мен тегі 
теңестіріле байланыстырылған. Қай заттың болмасын шығу тегін 
білмейінше, оны пайдалануға болмайды. Академик С. Қасқабасов: 
«Біздің қазақ фольклоры тұрғысынан қарағандағы миф деп 
отырғанымыз – әлемдік мифология ауқымынан шықпайтын, 
тіпті типологиялық сипатымен соған сәйкес келетін дүниенің, 
жаратылыстың әртүрлі құбылыстары мен обьектілерінің пай-
да болуын, аспан мен жердің жаратылуын, адамзаттың алғаш 
қалай пайда болғанын және аңдар мен құстардың шығу тегі мен 
мінез-құлқын, ерекшеліктерін түсіндіріп баяндайтын прозалық 
шығармалар», – деген тұжырым жасайды [3, 65].

Миф – көне аңыз, әңгіме, тарихи-мәдени сананың ерекше 
күйі. Ежелгі мифтер мен аңыздар алғашқы адамдар тіршілігінің 
маңызды бөлігі болып, олардың рәміздік мазмұны арқылы адам 
қоршаған ортаны игеріп, жете түсінді. Мұнда поэзия мен алғашқы 
білімнің, дін мен әдептің, өнер мен өмірлік тәжірибенің ерекше 
бірлігі орын алды. Миф дегеніміздің өзі – халықтың арманшыл, 
қиялшыл жаны. Олар өзінің тарихи танымын осы ұғымға сыйды-
рады. Ертедегі мифтер бүгінгі жаңа өмірімізге енді. Мифтік об-
раздарды біз өнердің барлық түрлері: архитектура, мүсін, музыка, 
сурет салаларының бойларынан көреміз.

Қазақ мифологиясының тарихы, қазақ халқының мифология-
лық мұрасы өзінің бастауын көне түркілер дүниетанымынан алады. 
Көне түркілер мифологиясы туралы арнайы зерттеулер болғанымен, 
оның мәдени-аксиологиялық табиғаты жете зерттелмеген. Қазақ 
фольклорындағы – миф дүниежүзі халықтарында кездесетін мифке 
типологиялық сипатымен ұқсас, сонымен қатар, өз ерекшеліктері 
де бар. Қазақ мифі – алғашқы қауымға тән австралиялықтар мен 
африкалықтар, солтүстік азиялықтар мен американдықтардың 
көне мифі мен антикалық Греция, Рим, сондай-ақ ежелгі Египет, 
Үнді, Қытай, Вавилондықтар мифологиясының ортасындағы 
аралық жанр. Ол өзінің алғашқы классикалық түрінен дамып 
шыққан да, тарихи қоғамдық дамуға сәйкес мифология ретінде 
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жүйеленбей жатып, басқа жанрға айналған. Оның басты себебі – 
Қазақстанда ертеде мекендеп, қазақты құраған ру-тайпалардың 
құл иеленуші мемлекет құрмай, рулық қауымнан бірден феодалдық 
қоғамға иек артуы. Рулықтан бірден феодализмге көшкен елдерде 
көпқұдайлы емес, бірқұдайлы дін орнап, көне миф жүйелену емес, 
қуғынға ұшырап, ыдырап кеткен, циклға түспеген, демек көркем 
дүниеге бірден айналмай хикаяға, ертегіге ойысқан, жаңа жанр 
қалыптастырған. Феодалдық, бірқұдайлық қоғамда көркемдік-
эстетикалық функцияны миф емес, фольклордың басқа жырлары 
атқарып кеткен. 

Түркілер әлемінің мифологиясын басқа халықтардың мифо-
логиясы тұрғысынан зерттеуге болмайды. Яғни, мифологияның 
түркілік, соның ішінде қазақ ұлттық мектебінің өз бейнесі бо-
луы керек. Көне түркілердің діни-мифологиялық тағылымдарына 
тоқталар болсақ, Орхон руникалық жазбаларының мән мәтінінде 
Тәңір, Ұмай және Жер-Су наным-сенім ұғымдары берілген. Ака-
демик С.Г. Кляшторный Сібір-Орталық Азия мифологиясының 
негізінде сол кезеңдегі халықтық дүниетанымда өзіндік құдайлар-
дың классификациялау жүйесі орын алғандығын алға тартады [4, 
121]. Атап айтқанда, макрокосм ежелгі түркілерді Жоғары, Орта 
және Төменгі трихотомды әлемдерге бөлген, олардың арасында 
жанды заттар, құдайлар және перілер болған. Бұл трихотомды кон-
цепция әлемнің көлденең моделін тігінен суреттейтін үлгісімен 
толықтырды. Оның ойынша, Көк Тәңірі Жоғары әлемнің билеушісі 
және көне түркі пантеонының құдайы болды. Көк Тәңірі басқа 
құдайлармен бірлесе отырып, адамдардың тағдырын билеген. 
Тәңір қағандарға билік пен даналықты сыйлады. Жоғары әлемнің 
тағы бір құдайы Ұмай ана адамзат баласына өмір сыйлаған. Өлім 
көне түркі мифологиясы бойынша Эрклигтің қолында. Түркі ми-
фологиясы Орта әлемде «Жер-Суды» киелі санады. 

Аспан ғарыштың бөлшегі ретінде мифологияда және Ор-
хон-Енисей жазбаларында «Көк-Тәңірі» деп аталады. «Көк 
аспан» – ұшу, көтерілу секілді етістіктермен сипатталады. Ал 
жер көне түркі мифологиясында төрт бұрышты, шаршы кеңістік. 
Күлтегіннің жазуында «Төрт бұрыштың бәрі жау еді» деген мәтін 
түркі әлемінің дүниетанымдық шекарасын көрсетеді. Ышбара 
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қағанның хатында өздері мекен еткен аймақтан тыс мекенде «төрт 
теңіз» бар екендігі суреттеледі. Оны жердің төңірегіндегі әлемнің 
мәңгі өзгермейтін негізі немесе әлемнің шегі деп түсінуге болады. 
Руна ескерткіштерінің авторлары үшін әлемнің құрылысы көгілдір 
аспан адамдар мекен еткен әлемді яғни жерді жауып тұратын төбе. 

Ағылшын ғалымы Э.Б. Тэйлор мифтің мынадай түрлерін 
атап көрсетеді: философиялық немесе түсіндірмелік мифтер; та-
рихи немесе аңыздық тұлғалар туралы мифтер; нақтылы, бірақ 
бұрмаланған деректерге сүйенген мифтер; фантастикалық және 
метафоралық мифтер; саяси-әлеуметтік және тұрмыстық мифтер 
[5,137]. Типологиялық сипатына орай мифтерді архаикалық не-
месе классикалық мифтер деп те бөлуге болады. Қазақ мифтері 
ежелгі классикалық мифтер түріне өте жақын. Ежелгі классикалық 
мифтің мазмұны – әлемнің жаратылуы, алғашқы адамның дүниеге 
келуі мен оның жасампаздығы туралы болып келеді. Архаикалық 
мифтің кейінгі, адамзат қоғамы мен санасының ілгерілеген 
кезіндегі мазмұны – адамды қоршаған ортаны, дүниенің пай-
да болу ерекшелігін, аңдар мен жануарлардың мінез-құлқын 
түсіндіру. Бұл мифтік сананың кейінгі, дамыған сатысы. Мұнда 
алғашқы қауым адамы өзін табиғаттан бөліп алып, оған қарсы қоя 
бастайды. Табиғаттан, қоршаған дүниеден, аңнан, құстан өзінің 
ерекше екенін түсінген адам енді соның себебін іздеген. Сөйтіп, 
ол өзі туралы, аңдар мен құстар туралы миф туғызған. Бұл кездегі 
миф бұрынғы ізбен, яғни ескі таным-түсінікті пайдалана жасалған. 
Бірақ бұл уақыттағы миф түсіндірмелі сипатта болған, яғни олар 
түсіндірмелі мифтер тобына жатады. Онда сол архаикалық таза 
күйінде болмаса да көне заманғы мифке тән мифтік сана, уақыт, 
мифологиялық ұғымдардың іздері айқын көрінеді. Қазақ мифінен 
мифтік сананың дамуындағы екі сатыны да, космос моделін де, 
ілкі атаның жасампаздығын да, адам мен табиғатты қарсы қоюдың 
да, аң мен құстардың мінез – құлқын түсіндіріп әңгімелеудің 
де көріністерін табуға болады. Бұл қазақ мифтерінің, қазақ 
мифологиясының өзіндік ерекшелігі, әмбебаптығы. 

Дүниедегі барлық халықтар өзінің фольклорында әлемнің 
қалай жаралғаны, жер бетінде тіршіліктің қалай пайда болғаны, 
адамдардың қайдан шыққаны туралы әңгімелеп, алуан түрлі миф-
тер мен хикаяттар, аңыздар шығарған.
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Олардың көпшілігінде дүниенің адамнан әлдеқайда бұрын 
пайда болғаны жайлы айтылады, аспан мен жер, көктегі жүлдыздар 
мен жердегі тау-тастар, өзен-сулар, сондай-ақ жануарлар мен 
жәндіктер дүниеге қалай және қандай жағдайда келгені жайын-
да баяндалады. Бір кереметі барлық елдің мифінде дүние ең ал-
дымен түпсіз тұңғиықтан, шетсіз де шексіз ғаламнан, түбі жоқ, 
жағасы жоқ телегей теңізден, қараңғылықтан, тұманнан жаралған 
болып келеді. Мифологиялық дүниетанымның кіндігі – кеңістік 
пен уақытты адаммен жақындастыру талпынысы, бағдары. 
Мифологиялық уақытта адам мен табиғаттың арасында алшақтық 
жоқ болды. Миф алғашқы адамдардың тіршілігінің ажырамас бір 
бөлігі болып табылады. Миф – адамның қауымдық санасының 
алғашқы қалыптасуының көрінісі. Ол ешбір құбылыстың түп 
негізін, шығу себебін ашпайды. Жазулы ақпарат жоқ кезде миф 
оның қызметін атқарған, адам мен дүниенің дәнекері болған. Со-
нымен, мифологиялық кезеңде адам мен табиғаттың арасындағы 
бірлік ерекше жоғары дәріптелді.

Қазақ мифтерінің тағы бір ең байырғы түрлерінің бірі – жан-
жануарлардың, өсімдіктердің қалай пайда болғандығы туралы ай-
тылатын түрлері. Бұлардың дені адамдарға да қатысты. Әсіресе, 
бір кездегі адамдардың жан-жануарларға, жәндіктерге, құстарға 
немесе олардың керісінше адамға айналғандығы жайында миф-
тер өзінің қарабайырлығымен ғана емес, логикалық-құрылымдық 
жүйесінің де біртектестігімен де ерекшеленеді. Мифтік сана-
ның алғашқы кезеңінде адамның жануарға не басқа заттарға 
айналуының себептері тіптен айтылмаған. 

Қазақ философиясының және дүниетанымының қалыптасуы-
на мифологиялық (қиял-ғажайып) ертегілер, хайуанаттар (жан-
жануар) жайындағы ертегілер; реалистік (тұрмыс салт) ертегілері-
нің де үлкен әсері болды. Бұл ертегілер өте ерте заманда адамның 
табиғат сырын әлі толық түсініп болмаған кездерде туған. Қазақ 
аңыз, ертегілерінің ой туғызар дүниетанымдық тұстары олардың 
адамды бірінші орынға қоя білуінде. Мысалы: патриархат дәуі-
рінде адамды ең басты киелі күш деп ұғынуы үстем болған. 
Табиғаттың тілсіз күштерін мифтік ойлаумен образдап, соған адам 
әрекетін қарсы қоятын қиял-ғажайып аңыз-ертегілері осы ізде 
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туған. Көшпенділердің аңыздарының бір ерекшелігі оның жалпы 
халықтық мазмұндылығында. 

Ертедегі қиял-ғажайып ерекшелік ондағы фантастика арқы-
лы өріледі, яғни, фантастика – қиял-ғажайып ертегілердің жаны. 
Халық ертегілерінде фантастиканы жасау үшін неше қилы 
тәсілдер қолданылған. 1) Сенім-нанымды оқиғаға айналдыру. 
Алғашқы қоғам адамдарының ұғымынша табиғат дүниесіндегі 
барлық заттардың рухы бар, сол рухтар бейне адам баласы 
секілді ой-сезімге, түйсікке ие. Ертегілердегі жердің жарылып 
немесе бас кейіпкердің жер астына түсіп, қатерден құтылуы, 
сиқырлы сулардың адам баласын әр қилы хайуанға айналдыруы, 
жануарлардың адам баласына қамқорлық жасауы, сол сияқты 
адамға серік болуы, әруақтардың тірі адамдармен қарым-қатынас 
жасауы, балгерлердің болжам айтуының нақты өмірде іске асуы, 
адамды хайуанға айналдыру секілді әрекеттердің бәрі таңғажайып 
фантастика. Мұның бәрі ертедегі адамдардың жерге, суға, тауға, 
ағашқа, жануарларға және ата-бабалар рухына сыйынатын 
көзқарастары. 2) Әсірелеу. Ертегілердің бір бөлігінде табиғат 
дүниесіндегі белгілі бір зат, тұрмыс бұйымдарын әсірелеп, олардың 
маңызы мен жұмыстағы қызметі шектен асырыла көтермеленді. 
Мысалы, қылыш – адамдардың жыртқыш аңдармен, жауларымен 
арпалысуында қолданатын өте маңызды құралы, басқа қызметі 
де елеулі болған. Сондықтан қылыштың жасалуы өзінің дәуірі 
тұрғысынан айтқанда зор тапқырлық саналған. Сол үшін адам-
дар қылышты ертегілер әлеміне енгізіп, оның қызметін әсірелеу 
арқылы өздерінің бағытты тұрмысқа жетуі жолындағы армандарын 
қылыштың қасиеті арқылы жетуге болады деп түсінген. Сандық – 
халықтың алтын қазынасын, киім-кешегін, т.б. да бағалы заттарын 
сақтауға пайдаланатын мүлкі. Сондықтан сандық ертегілерде ке-
дейлерге тауар шығарып беретін игі қасиетке ие етілген.

Қиял-ғажайып ертегілердің екі түрлі саласы бар, біреуі — 
қазақтың өз тумасы. Екінші түрі – алуан түрлі жолдармен, көптеген 
елдерді аралап келген ертегілер. Бұлардан басқа қазақ тарихымен 
үздіксіз қатынаста болған Орта Азия халықтарының және Алтай, 
Саян, Байкал атырабында, Сібір терістігінде болған елдерден де 
ауысқан ертегілер көп. Бұл ертегілердің біразы ескі нанымдармен 
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(буддизм, шаманизм, көне Ираннан шыққан зарадуштра) байланы-
сып келеді. Дүниенің жаралуы жайлы сырлы қиял, ғажайып ұғым, 
нанымдар жасап, соны дін іргесі еткен және осы жайлардың бәрі 
ертегі, аңыз әңгіме түрінде туып, тараған. Ол ертегіге заманының 
білімі де, ұғым-нанымы да түгел жиылған. Сол күндегі адамның 
шама-шарқына қарай құралған өзінше даналық қазынасы енген. 
Атаның балаға сіңірген тәлім-тәрбиесі болған. Мұндай ертегілер 
жалғыз қазақта емес, басқа елдердің бәрінде болған, қазірде де 
бар. Қиял-ғажайып ертегілерінің мол саласы — қазақ халқы айтқан 
көне түрлері, ең ескісі аңшы мергендер жайындағы ғажайып 
ертегілер. Өзгеше қиял дүниесінің ішінде әрекет ететін мергендер 
– «Еділ-Жайық», «Құла мерген», «Жерден шыққан Желім батыр», 
«Аламан мен Жоламан» сияқты ертегілер.

Әлем халқы мифтерінің қайсысында болмасын аспан денеле-
ріне қатысты аңыздар мол кезігеді. Оның себебі Жаратылыста 
қыры мен сыры жұмбақ көріністер де, әрекеттер де баршылық. 
Жалпы кез келген құбылыстың сипатын, астарын айқындауға 
адамзат сандаған ғасырларды сарп етіп барып қол жеткізген. Әлі 
ашылмаған тылсым дүниелер қаншама? Соған сәйкес әр дәуірлерде, 
түрлі жайттерге байланысты мифтік әңгімелер туындап отырған. 
Олардың белгілі бір бөлігі жаратылыс заңдылығымен белгілі бір 
үндестікте алынса, келесі адамзат қиялының жемісі негізінде 
өмірге келген. Мифологиялық туындылар өз заманындағы адамның 
ой-түсінігінен, қабылдауынан, ұғымынан белгілі бір деңгейде ха-
бар береді. Олай болса аспан әлеміне қатысты аңыздардың да адам 
баласының жаратылысты тануға талпынған әрекетінен барып 
туған деп тұжырым жасауға әбден болады.

Шәкір Ыбыраев: «Салыстырмалы зерттеулердің нәтижелеріне 
қарағанда, ең қарапайым және ең көне мифтердің қатарына аспан 
денелері – Күн, Ай, Жұлдыздар мен планеталар туралы айтыла-
тын мифтер жататыны көрінеді. Бұлардың әлем жұртшылығына 
кең таралғандығы және миф атаулының ішінде алатын орнының 
мән-мазмұны олар бір кезде адам болды деген түсінікті айшықтап 
көрсетеді. Күн сәулесінің өткірлігін оның мінезінің тік, өжеттігіне, 
Ай сәулесінің әлсіздігін оның жұмсақ мінезіне байланысты 
түсіндіру де олардың адам кейіпінде ұғынылғанын дәлелдейді» 
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[6], – деген тұжырым жасайды. Ай – ару қыз, күн күйеу жігіт деп 
бейнеленеді де, аспан әлемінде екеуі бірін-бірі іздеумен күн кешеді. 
Бірақ кездесе алмайды, кейде қайғырып, қамығып жылайды да ол 
жерге жаңбыр болып жауады, енді бірде кейіп, реніш білдіргенде 
аспанды қара бұлт торлап, қар борайды, енді бірде үмітке сүйеніп, 
кездесеміз деп ойлағанда күн ашылып, әлем жадырайды, осылай-
ша бірін-бірі аңсаумен, сағынумен өмірлерін өткізе береді. Бұл 
күн мен ай туралы ел ішінде сақталған көптеген мифтердің бір 
нұсқасы ғана. 

Мифологияда адам өзін өлі табиғаттан, жан-жануарлардан 
бөлек екенін сезінген. Бұл мифтерде адамның басқа нәрсеге ай-
налуы өз еркімен емес, біреудің күштеуімен, немесе бір жағдайға 
байланысты мәжбүрліктен болады. Бұл кезде адамдар жер 
бетіндегі заттар мен жан-жануарларды «танып» болып, енді аспан 
шырақтарына назар аударады, сөйтіп Күн, Ай, Жұлдыздар қалай 
пайда болды деген сауалдарға жауап іздейді. Оған жауап ретінде 
мифтер шығарады да, енді бұрынғы әдісті қолданып, маңайындағы 
дүние қалай жаралса, аспанда да солай деп түйіндейді. Өз өмірін 
аспанға көшіреді, әрі ежелгі мифтерді пайдаланады, оны өзгертеді. 
Соның нәтижесінде аспан шырақтары да адамның айналуынан пай-
да болған деген мифтер туады. Бірақ мұндағы айналу бұрынғыдан 
басқаша: адам әр түрлі себептен аспанға ұшып, жұлдыздарға айна-
лады, көп жағдайда жазадан қашып немесе қорқып көкке ұшады.

Қазақтың қиял-ғажайып ертегісінде ғажайып жар «ай десе 
аузы, күн десе көзі бар» күн астындағы Күнікей сұлу немесе ал-
тын шашты қыз, жалмауыз кемпір, жезтырнақ, жалғыз көзді дәу, 
жеті басты айдаһар, жеті басты жылан, қарақұлақ, алып қара құс, 
тұлпар ат, басы алтын, арты күміс киік т.б. бейнелер кездеседі. 
Бұлардың бір тобы ертегі батырына дос болып, бір тобы ұдайы 
қас күш есебінде әрекет етеді. Алып қара құс, тұлпар ат және неше 
түрлі: тоқпақ, кездік, қазан, жүзік, қырық құлаш семсер сияқты 
заттар батырдың көмегіне, керегіне әрекет етеді. Осылай екіге 
бөлінген ғажайып жан иелері мен зат-бұйымдар арасында кей-
де дос, кейде қас боп кездесетін бір алуан қиял кейіпкерлер бар. 
Олар – алыптар (таусоғар, көлжұтар, көреген, желаяқ, саққұлақ) 
сияқты бір топ кейіпкерлер және осылардай екіұдай әрекет атқара 
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жүретін жылан патшасы, басы алтын киік, жады кемпір, жұмбақ 
жар сияқтылар болады.

Ертегі кейіпкерінің жүретін жері тек жердің үсті ғана емес, 
ол – кейде жеті қабат жер асты, кейде алып қара құс алып кететін 
аспан үсті. Ол арадан «жер тоқымдай» немесе «жер теңгедей» боп 
көрінеді. Кейде күн астында Күнсұлу, ай астында Айсұлулардың 
адамзат баспас мекені, кейде бұл от дариясының ар жағы, кей-
де барса келмес сиқыр арал боп кетеді. Кейде адамзатқа жұмбақ 
жай – жалмауыз мекені немесе су асты. Сол дүниелерден барып 
шығатын мерген мен батыр не ажалына, не бағына жетеді. Осын-
дай ертегілердің бәрінде адам қандай, адамды қоршап тұрған 
дүние қандай? Ол дүниенің жаратылыс сыры туралы сол күндегі 
адамның ең алғашқы ұғым-нанымы, түсінік қиялы қандай? Қандай 
мифтік түсініктер, болмыс? Адам жаратылысының өзі жұмбақ 
және сол адамның күшіне сену, нану қаншалық дәрежеде биік, 
берік еді? Осының бәрін халықтың ой қиялы тудырған ғажайып 
ертегілері алуан түрде өзінше шешіп, ашып береді.

Адам мен жануарды бөлмеу, адамды екі кейіпті болады деп 
түсіну ол замандардағы миф кейіпкерін жартылай адам, жартылай 
жануар түрінде бейнелейді, зооантропоморфтық образ жасайды. 
Бұл, әсіресе, тотемдік мифтерде кең етек алған, ал кейінгі дәуірлерде 
мифтің басқа да түрлерінде орын тепкен. Кейінірек мұндай 
құбылудың себептерін қарғыстан, уәдесін орындамағаннан, таза-
лаудан, шаршағандықтан деп негіздеу орын алды, әрі бұл мифтік 
ойлаудың жаңа бір кезеңін белгіледі. 

Қазақ мифтерінің енді бір саласы адамдар, оның жараты-
луы жайлы айтылатын антропогендік мифтер. Бұлар қоғамдық 
сананың недәуір биікке көтерілгенін айғақтайды. Себебі адамның 
өзі туралы, оның қайдан, қалай пайда болғандығы жайында ой-
лау мифтік ой-сананың күрделене бастаған кезеңіне сәйкес. Адам 
өмірінің түрлі кезеңдерінде, түрлі жануарларға ұқсайтындығы, о 
баста оны құдай балшықтан жаратқандығы – көптеген халықтарға 
ортақ сарындар. 

Эсхаталогиялық мифтер (ақырзаман жайлы мифтер) деп ата-
латын әңгімелер қоғамдық сананың салыстырмалы түрде жоғарғы 
деңгейге көтерілген тұсына сәйкес. Ақырзаман болған жоқ, бірақ 
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болуы мүмкін. Миф логикасына байланысты, барша дүниенің 
қалыпты жағдайы бұзылған кезде ақырзаман орнамақ. Дүниенің 
қалыпты жағдайы – қайдағы бір абстракциялық ұғым емес, мифтің 
өзінде баяндайтын бір кездегі құдайлардың, алыптардың, ілкі 
қаһармандардың, ата-бабалардың жасап, жаратып кеткен жолы 
мен дәстүрі. Қазақ халқында мифтің эсхаталогиялық түрі аз емес. 
Мысалы, сараңдықтың кесірінен суырға айналған адам, көкекке 
айналып кеткен қыз, құндыз бен суырға айналған мергендер тура-
лы т.б. шығармалар. 

Қазақ халқының оқиғасын шындық өмірден алып ауызша 
шығарған көркем шығармаларының бір саласы – аңыз әңгімелер. 
Аңыз әңгімелер тарихта болған белгілі бір адамдардың атына, іс-
әрекетіне байланысты туады. Мұндай адамдардың ел үшін еткен 
еңбегі, қамқорлығы, халық намысын қорғауы, сол жолда жасаған 
игілікті іс-әрекеттері ел аузында аңыз әңгімеге айналып, ұрпақтан-
ұрпаққа жеткен. Аңыз әңгімелерде халықтың қоспасы болғанымен, 
негізгі ой түйіні барлық жерде бірдей сақталады. Олардың өміріне 
байланысты әңгімелерде ертегілердегідей әсіре қиялдау көп 
кездеспейді. Оқиға желісі күнделікті өмірде кездесетін қарапайым 
сюжетке құрылады. 

Қазақ аңыздарында көшпелі елдің төл ерекшелігі, белгілері 
бірден байқалады. Себебі олар тұрмыс-салтымыздың, болмысы-
мыздың негізінде туған аңыздар. Осындай дала аңыздары ішінде 
халық арасында Қорқыт, Асан қайғы туралы толып жатқан 
аңыздар бар. Бұл тараған аңыздар Қорқыт асқан күйші, қобызшы 
болғандығын айта келіп, табиғаттың дүлей күшіне қарсы күрескен, 
өліммен алысқан алып жанды танытады. Қорқыт халық ұғымынша, 
болашақты көре білетін, өлімді өнермен жеңуге ұмтылған алып фи-
лософ, ұлы қобызшы. Жалпы айтар болсақ, көне шығыс пен алғы 
түркі мәдениетінен нәр алған қазақ аңыз ертегілерінің көшпелілер 
рухани болмысымен біте қайнасқан ауыз әдебиеті, фольклор, 
эпостық жырлар, сал серілер, ақын жыраулар шығармашылығы, 
халық даналығының қазақ философиясының қайнар көз, алғы ба-
стауы болды деп айта аламыз.

Кейбір аңыз әңгімелердің басты кейіпкері көрші елдерге де 
ортақ болып келеді. Мысалы, Қожанасыр қазақ, қырғыз, өзбек ауыз 
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әдебиетінде ортақ кейіпкер. Ол «ауылы аралас, қойы қоралас», қыз 
алысып, қыз берісіп құда-жекжат болып кеткен көрші елдердің 
ежелгі мәдени байланысының куәсі. Аңыз әңгімелерде көбінесе 
сарандықты, жалқаулық пен қиқарлықты өткір сатирамен әжуалап 
сынау арқылы жастарды жаман әдет, жат мінездерден аулақ болуға 
баулуды мақсат тұтады. Қожанасыр әңгімелерінде (аңызда) оғаш 
қылығы, аңғал мінезі әжуа-күлкі туғызып отырғанымен, негізі 
түйін ойда үлкен тәрбие-тәлім толқыны анық байқалады, оқып күле 
отырып шындықты түсінеді. Осындай халық арасына кең тараған 
күлкілі сықақ аңыз әңгімелердің бір тобы Алдар көсе атымен бай-
ланысты туған. Көсе образы – қарапайым халықтың күлкіні сараң 
байларға, оның өкілдеріне қарсы жұмсау, оларды келеке-мазақ 
ету тілегінен туған образ. Мұны біз «Алдар көсе мен Алаша хан», 
«Алдар көсе мен шық бермес Шығайбай», «Алдар көсе мен сауда-
гер» т.б. аңыз әңгімелерден көреміз. Осы аттары аталған хан, бай, 
саудагерлерді Алдар көсе өзінің тапқырлығы, ақыл-айласының 
арқасында алдап соғады, ел алдында мазақ, күлкі етеді. Халық 
аузындағы мәтелге айналған «Жұмыртқадан жүн алатын», «Өзі 
тойса да, көзі тоймайтын», «Кесіп алса қан шықпайтын» шық бер-
мес Шығайбай – сараңдықтың жиынтығы. Шығайбайдың әдеті 
мен ісінен сарандық, дүниеқорлық, өзімшілдік айқын көрінеді. 
Оның осы мінезін жек көрген халық қапияда жол, қапылыста сөз 
табатын, айла-амалы мол Алдар көсені жіберіп, Шығайбайды 
бірнеше рет жер қаптырады. 

Халық ұғымында шайтанды ешкім алдай алмайтын болса, бұл 
әңгімеде Алдар көсе өзінің қулығымен шайтанды да алдап кетеді. 
Оның өтірік өліп тірілуі, шайтанға қазы алдыруы, үлкендігін 
бұлдап, шайтанның мойнына мініп қамшымен сабауы, шайтан-
дар қорқатын тікен арасына тығылып, ала қаптағы алтынды алып 
құтылып кетуі арқылы адам айласы шайтанды да жеңеді деген иде-
яны білдіреді. Алдар көсе туралы аңыздардың қай-қайсысы болма-
сын оны тапқырлықтың өкілі етіп және ол қандай іс-әрекет жа-
саса да жазғырмай, сүйікті етіп көрсетуі Алдардың ел санасынан 
ұнамды кейіпкер түрінде тұрақты орын алғандығын аңғартады.

Философияның пайда болуының тарихи алғышарты – миф. 
Бірақ оны философия эпос арқылы өзгерген және жүйелеген кезінде 
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ғана пайдаланды. Әрбір заманға байланысты эпос мифтің түрін 
өзгертіп отырды және сонымен қатар өнер мен бастапқы ғылым 
элементтерінің әсерімен философияның шығу процесін, оның 
қоғамдық сананың шығу және жаңа бір түрі ретінде қалыптасуын 
жеделдетті.

Мифологиялық көзқарас пен табиғат және қоғам туралы жаңа 
дамып келе жатқан ғылым элементтерінің арасындағы қайшылық-
тарды шешу философияның пайда болуының жолы деген де 
қалыптасқан тұжырымдар бар. Философия мифке тән, дүниеге 
тұтас көзқарастың бағытын сақтауға тырысады. Соның негізінде 
мифологиялық не аллегориялық – көркем, не символикалық – 
діни, не нақты – ғылыми ойлау, бірақ олардың әрқайсысынан 
қабылданған түрлеріне сыймайтын, жаңа түсініктегі ойлау нысан-
дарын құрайды.

Белгілі дүниені түсіндіруге тырысудан одан да белгісіздігі мол 
дүниені танып-білуге ұмтылу, егер де ол дүние, тіпті, танып-білуге 
мүмкіндік бермесе, тәңірге немесе құпия ғаламат күшке сілтеме 
жасау – мифтің өзіне тән ерекшелігі. Қазақ философиясының пайда 
болуы туралы тек ойшылдардың дүниеге көзқарасы жалпылықты, 
көзқарастың әмбебап принциптерін немесе «бастауларды» 
анықтаудағы заңды бағыттары болған кезде ғана айтуға болады. 
Діни – мифологиялық тұжырымдар әдет-ғұрып пен беделге бой 
ұрса, философия заттар мен құбылыстардың, оқиғалардың мәнін 
ашуға, пікір-сайыс ретінде қолданылатын рационалды ойлауға, 
дүниені танып-білудегі қайшылықтарды аңғару мен шешуге ты-
рысады. Бұл әрекет адамның жан-жақты ойлауы және оның интел-
лектуалды интуициясымен бірегей қабысқан нәтижесінде туады.

Әрбір халықтың өзіндік тұрмыс-салтын туындатқан дүние-
таным мифологияда өзіндік болмыс-бітім қалыптастырады. Миф-
тер ғылыми білім санатына жетпесе де, көне дәуірлерде орын 
алып, артынан ешбір із қалдырмаған белгілі бір оқиғалардың 
бетпердесін ашуға қабілетті және ғылыми талдау үшін нақты де-
рек бола алатын фактілер санатына жатады. 

Адамның өзін әрі өз әлемін жасауы, болашақ әлем бейнесін 
таңдаудағы қабілеті адам тіршілігінің терең сипаттамасы болып 
табылады. Адам жасаған дүние оның игере, түсіне алатын барлық 
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әлем заңдылықтарына ашық. Ол бүкіл әлемді бойына сіңіре алады, 
бүкіл әлемнен, соның мұқтажымен, тағдырымен, тынысымен өмір 
сүре алады. Дамыған адамның жан-дүниесі бүкіл әлемге бара-
бар. Табиғат заңдылықтарын тану негізінде оны өзінің мақсатына 
сәйкес қайта өзгертуден басқа адамда еркіндікке жетудің жолы жоқ. 
Ол бұл дүниеге еркін күйінде келген жоқ, еркіндікті өзі жеңіп алуы 
керек. Табиғатты өз әлеміне айналдырудағы адамның жетістігі 
адамның, адами қоғамның қандай екендігіне байланысты, себебі 
адам табиғатты өзінің образына сай өзгертеді. Адамның табиғатты 
тануы мен өзгертудегі мақсаттары қоғамнан, ондағы қоғамдық 
қатынастардан шығады. Адамның табиғатқа үстемдігі жердің, жер 
бетіндегі өсімдіктер мен жануарлар әлемінің, тіпті адамның да 
өзгеруіне алып келді. Жер аз болғандай адам өзінің назарын шексіз 
Әлемге аудара бастады. Бұл жағдай көптеген қиындықтарға әкеліп 
соқтырды, тіпті адамның жер бетіндегі өмір сүруіне қауіп төне ба-
стады. Сондықтан адам табиғатты түсіну үшін тек табиғатты ғана 
өзгертпей, өзін, қоғамдық қатынастарды өзгертуі керек. 

Мифологиялық сана
Қоғамдық өмірдің алғашқы қауымдық формасының жойы-

луына байланысты қоғамдық сананың алғашқы түрі ретінде ми-
фология да тарих сахнасынан кетті. Бірақ мифологиялық сана-
да туған сұрақтар: дүниенің, адамның пайда болуы, әлеуметтік 
өмірдің себебі, адамның тууы мен өлімі т.б. жайындағы сұрақтар 
дүниеге көзқарастың түбірлі сұрақтары ретінде қалып қойды. Ми-
фология – адамның өзін таныту құралы, адамның шығармашылық 
қабілеттерін айқындаудың ежелгі, мәңгілік бітімі. Ол адамзат 
мәдениетінің барлық типтері мен бітімдерінің негізінде жатыр. 
Мифтің жалпыға ортақ теориясы жоқ. Бірақ мифті түсіндіру мен 
зерттеу үзіліссіз жалғасып келеді. Мифологиялық ойлау тәсілі ой 
түйіндеуге, логикалық талдау жасауға қабілетті. Миф семанти-
касында жұптық (бинарлық): жоғары-төменгі, өмір-өлім және т. 
б. қарама-қарсылықтың маңызы зор. Бұл оппозициялар сананың 
түбегейлі қайшылықтарын бейнелейді, ал мифологиялық сана 
оларды біріктіруге тырысады.

Мифологиялық дүниетанымның кіндігі – кеңістік пен уақытты 
адаммен жақындастыру талпынысы, бағдары. Мифологиялық 
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уақытта адам мен табиғаттың арасында алшақтық жоқ болды. 
Миф алғашқы адамдардың тіршілігінің ажырамас бір бөлігі бо-
лып табылады. Миф – адамның қауымдық санасының алғашқы 
қалыптасуының көрінісі. Ол ешбір құбылыстың түп негізін, 
шығу себебін ашпайды. Жазулы ақпарат жоқ кезде миф оның 
қызметін атқарған, адам мен дүниенің дәнекері болған. Сонымен, 
мифологиялық кезеңде адам мен табиғаттың арасындағы бірлік 
ерекше жоғары дәріптелді. 

Көне ғасырдан бері қалыптасып келе жатқан мифологиялық 
сана қазіргі кезде рухани мәдениеттің маңызды бір бөлігі болып та-
былады. Дүниежүзі халықтарының мифтері ғылыми зерттеулердің 
бастысы болып, тарихи-салыстырмалы тұрғыдан қарастырыла 
бастағаннан бері мифтердің де түрлі қоғамдық-әлеуметтік сатыла-
ры, тарихи деңгейлері, түрлері мен тақырыптық санасы болатыны 
анықталды. Қазақтар мифтер мен аңыздарға сенген, қазақ мифтері 
көне классикалық мифке жақын. Онда көне замандағы миф-
ке жақын мифтік сана, уақыт, мифологиялық ұғымдардың іздері 
айқын көрінеді. Қазақ мифтерінен мифтік сананың дамуындағы 
адам мен табиғатты қарсы қоюдың, аң мен құстардың мінез-
құлқын түсіндіріп әңгімелеудің де көріністерін көруге болады. 

 Миф – фольклордың ең көне жанры, ол адамзаттың алғашқы 
қауым болып өмір сүрген шағында пайда болған. Онда сол 
кездегі адамның өзін қоршаған табиғаттың, аспан мен жердің, 
әлемнің қалай пайда болғаны, әртүрлі құбылыстар мен жан-
жануардың сыры мен алғашқы адамдардың дүниеге келуі, адамның 
өмірі, жаны, өлімі т.б. жаратылыстың түсініксіз жайттары туралы 
ойлары мен түсініктері көрініс тапқан. Мифтік сана, мифтік ой-
лау бұл тарих, яғни фольклордың алғашқы дәуірі. Мифтік сананың 
өз даму кезеңдері бар. Бірінші кезеңде мифтік сана табиғат пен 
рухты, адам мен затты, өлі мен тіріні бөлмейді, мұнда теңдік заңы 
негізге алынады. Екінші кезеңде адам мен табиғаттың теңдік 
заңы бұзылып, адам өзін табиғаттан, маңайындағы әлемнен, жан-
жануардан бөлек сезінген. Сөйтіп, осы айырмашылықтың сы-
рын түсінуге тырысқан. Қаншама ғасырлар бойы қалыптасқан 
мифологиялық сана бүгінгі күні рухани мәдениеттің, ұлттық 
бірегейліктің маңызды бөлігі болып табылады. Соңғысы 
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«әлеуметтік бірегейліктің құрамдас бөлігі, белгілі бір ұлттық топқа 
немесе қауымға қатысты екенін түсінген тұлғаның психологиялық 
категориясы; өз кезегінде ол өзіндік бірегейліктің нәтижесі, сол 
ұлттық топтың өкілі екенін сезінген когнитивті-көңіл-күй үрдісі» 
[7, 15 б.]. 

Мифтің ең көп туатын мезгілі – мифтік сананың екінші кезеңі. 
Адамзат қоғамы дамып, сана жетілген сайын, мифтік сана да, миф 
те өзгеріске түсіп отырған. Яғни, мифтің өзгеріп, жаңғыруы да 
оның тарихилығының белгісі. Осы заңдылықты қазақ фолькло-
рында сақталып, қазіргі дәуірге жеткен көне шамандық мифтің 
өзгеру жолы арқылы көрсетуге болады. Дін тарихын зерттеуші 
Мирча Элиаде миф туралы: «Миф белгілі бір қасиетті тарих ту-
ралы болған алғашқы оқиғаны сөз етеді. Бұл әрқашан «жараты-
лыс» туралы, белгілі бір заттың қалайша қалыптасқандығы, яғни 
өз тіршілігін қалай бастағандығы туралы сөз», – деген анықтама 
берсе [8], К.Г.Юнг «Миф – энергияның сарқылмас қайнаркөзі» 
дейді [9]. 

Космогониялық мифтер
Мифтер адамзат рухани өмірінің көне формасы ретінде өте 

ертеде алғашқы қоғамға сай келетін әлемді қабылдау, қоршаған 
ақиқатты және адамның өзін пайымдау тәсілі ретінде көрінеді. 
Бұл жерде дүниетанымдық сананың барлық негізгі элементтері – 
әлемнің (космогониялық мифтер) және адамның (антропогониялық 
мифтер) жаралуы, туу мен өлу мәселесі, адам тағдыры, өмір мәні 
(өмір мәндік мифтер), болашақ, «ақырзаман» жайлы сәуегейлік 
(эсхатологиялық мифтер) мәселелері бейнеленеді. Осылармен 
бірге басқа да мәдени игіліктердің тууы туралы мифтер: отқа 
табыну, егіншілік, қолөнер кәсібі және адамдар арасындағы 
белгілі бір әлеуметтік ережелерді, әдет-ғұрыптар мен ырымдарды 
қалыптастыру маңызды орын алады. Зерттеуші ғалым С.Қондыбай 
қазақ мифологиясы деген ұғымға «бүгінгі қазақ халқын жасауға 
қатысқан бірнеше мыңжылдық көшпелі ру-тайпалардың «орта-
ша» алынған сөздері, дүние-ғалам, өмір туралы түсініктерінің, 
ежелгі танымдарының бірыңғай жүйесі» деп түсінік бере келіп, 
мифологияның ауыз әдебиеті мұраларының – жырлар мен 
дастандардың, әртүрлі шежіре аңыздардың, ертегілердің, жұмбақ 
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пен мақал-мәтелдің, фразеологизм мен діни әфсаналардың өн бой-
ында және қазақ тілінің сөздік қорының қойнауында жасырынып 
жатқандығын айтады [10].

Түркі халықтарының мифологиясында ғарыштың құрылымы 
былай бейнеленеді: жеті қабат Жер бар, онда Көктөбе тұр, 
Көктөбеде Көктерек өсіп тұр, ол Көккүмбезді тіреп тұр. Бұл киіз 
үйдің құрылымына да ұқсас. Қазақтың әлем туралы түсінігінде 
әсерлі бейненің бірі – алып бәйтерек. Дүниежүзілік ағаш таңбасы 
Жер мен Аспанның тығыз байланысын білдіреді. Осы биік 
бәйтеректен эпос батырлары аспан денелеріне өрмелеп жете ала-
тын болған. Әлемдік ағаштың тағы бір атқаратын қызметі оның 
жоғары және орта дүниемен байланыстыра алуында. Тірілер әлемі 
өткен кезбен, аруақтармен қатынасын үзбейді. Көктеректің тамыр-
лары жер астында орналасқан. Жасыл-желек өмірлік ағаш күш-
қуат пен нәрді төменгі дүниеден алады.

Қазақтардың ата-тегі түріктердің басты құдайы – Көк 
Тәңірі. Оның рақымымен елді билеген қағандар «Аспанда туған 
және Күнмен, Аймен безендіріліген» деп аталған. Түрік жа-
зуларында көшпенділердің барлық жеңістері Көк Тәңірімен 
байланыстырылған. Аспанды және оның шырақта-рын қадірлеу 
түрік өркениетіне жататын барлық халықтардың дүниетанымы-
ның маңызды белгісі. Мысалы, «Оғызнаме» эпосында Оғыз қаған 
өз балала-рының атын Көк, Күн, Ай, Жұлдыз, Тау, Теңіз деп 
қойғаны белгілі.

Ең қарапайым, әрі ең көне мифтердің қатарына аспан 
денелері – Күн, Ай, жұлдыздар мен планеталар туралы айтыла-
тын мифтер, яғни космогониялық мифтер жатады. Космогониялық 
мифтердің түп-тамыры бізді қоршаған дүние қашан, қалай жа-
ратылды, жаратқан кім? деген сауалдарға жауап іздеумен байла-
нысты. Осы мифтердің әлем жұртшылығына кең таралғандығы 
және миф атаулының ішінде алатын орнының мән-мазмұны олар 
бір кезде адам болды деген түсінікті айшықтап көрсетеді. Күн 
сәулесінің өткірлігін оның мінезінің тік , өжеттігіне, Ай сәулесінің 
әлсіздігін оның жұмсақ мінезіне байланысты түсіндіру де олардың 
адам кейпінде ұғынылғанын дәлелдейді. Миф бойынша Ай мен 
Күн асқан сұлу қыздар екен, бір-бірінің сұлулығын қызғанып, 
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Күн айдың бетін тырнап алыпты, содан Айдың бетінде дақ қалып, 
бұдан кейін бірге жүрмейтін болыпты. Тағы бір мифте: жігіт 
бейнесіндегі Айға жердегі жетім қыз ғашық болып қалыпты. 
Өгей шешесі қызды түнде су әкелуге жұмсайды. Қыз суға барса, 
ғажайып бір сұлу жігітті көреді, сөйтсе ол су бетінде шағылысқан 
Айдың бейнесі екен. Қыз Айға жалынып, өзін алып кетуді өтінеді.
Сөйтіп Айға барып қосылған, қолына шелек ұстап тұрған қыздың 
бейнесін Айдың бетінен көруге болады. Бұл мифтердің бәрінде де 
аспан денелерін адам ретінде түсіну айқын көрінеді. 

Қазақ, моңғол, бурят халықтары Күн мен Айды ерлі-зайыпты 
ғашықтар, кейде апалы-сіңлілер, кейде бақталасып бірінің бетін 
бірі тырнаған қыздар деп ұққан. Ай түнгі аспан шырақтарының 
ішіндегі ең үлкені де, оны адамзат баласы басқа аспан денелерімен 
үнемі салыстырулар жасап, тәжірибе түйген. Бұл тұрғыдан кел-
генде ол күннен мәнді, маңызды қызмет атқарған. Сондықтан да 
халықтың есінде күнге қарағанда ай мен жұлдыздар туралы ескі 
әңгімелер мол сақталған.

Қазақ мифтерінің арасында аспан мен жердің, күн мен 
айдың, жұлдыздар мен планеталардың қалай пайда болғандығы, 
оларды кімдер жаратқаны туралы мифтер аз сақталған. Деген-
мен, жұмыртқадай жерді көтеріп тұрған көк өгіздің мүйізі екені, 
бір мүйізінен екінші мүйізіне ауыстырғанда жер сілкінетіні, 
дүниежүзіне мәлім миф бойынша әлемді топан су басқаннан кейін 
Нұх кемесі тоқтаған жерде тіршілік басталғаны, аспан иесі (әрі Жа-
ратушы) – Тәңір, кейбір түркі халықтарының мифтерінде жердің 
иесі әйел Құдай – Ұмай, аспанды еркек, жерді әйел бейнесінде 
ұғыну дүниежүзінің көптеген халықтарына тараған. Жер бетіндегі 
тау-тас, өзен-көлдер бір кездегі алып адамдардың (Еділ, Жайық, 
Толағай, т.б.) іс-әрекеттерінің нәтижесінде пайда болған дейтін 
түсініктердің арғы негізі олар қалай жаратылды, кімдер жаратты 
дейтін сауалдармен байланысты екені анық. Демек, әр халықтың 
аспан денелері, қоршаған орта туралы айтатын мифтерінен 
олардың өзіне етене таныс, әрі нақтылы білетін өмір салты мен 
тұрмыс-тіршілігінің бейнесін көреміз.

Қазақ мифологиясында айды – ару қыз, күнді күйеу жігіт 
деп бейнелейді де, аспан әлемінде екеуі бірін-бірі іздеумен күн 
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кешеді, бірақ, кездесе алмайды екен. Кейде қайғырып, қамығып 
жылайды да ол жерге жаңбыр болып жауады, енді бірде кейіп, 
реніш білдіргенде аспанды қара бұлт торлап, қар борайды, енді 
бірде үмітке сүйеніп, кездесеміз деп ойлағанда күн ашылып, әлем 
жадырайды, осылайша бірін-бірі аңсаумен, сағынумен өмірлерін 
өткізе береді. Бұл күн мен ай туралы ел ішінде сақталған көптеген 
мифтердің бір нұсқасы ғана. Ал грек мифологиясында ай тұлғасын 
сомдайтын, соның кейпіндегі құдайды Селена дейді. Яғни грек 
тілінен аударғанда, «жарық», «сәуле» деген ұғымдармен төркіндес. 
Ол – Гиперион мен Тейи титандарының қызы, Гелиос пен Эостың 
апасы. Бізге оның сұлу Эндимионға ғашық болып, түнде соның 
үңгіріне кездесуге баратындығы туралы мифтер жеткен. Ал рим 
мифологиясында Ай Диана құдайының әмірлігінде. Ал Күн 
құдайы гректерде – Гелиос болса, египеттіктерде – Ра. Мифке 
сүйенетін болсақ, Гелиос Гиперион титанының баласы (Гипери-
он – «жоғарыда өмір сүретін»). Селена (Ай құдайы) мен Эостың 
(таңғы арайдың құдайы) ағасы. Антикалық өнерге сай Гелиос – 
өзгеше бір көз тартарлық дәрежеде жарқыраған күн басты адам. 
Кейде оның жанары от болып жанғанда адам шошырлықтай. Ал 
қазақ мифологиясында Күн – Нұрмен сабақтасқан форма. 

Сондай-ақ жұлдыздар туралы да аңыздар жеткілікті. 
Солардың бірі Жетіқарақшы жұлдызымен байланысты. Аспан 
әлемінде көңіліне ұнағандарын шамалары келсе тартып алатын 
немесе ұрлап алатын Жетіқарақшы мекендейді. Олар атақты екі 
батырдың Ақбозаты мен Көкбозатын ұрлап алғылары келіп, бірақ 
Темірқазыққа мықтап арқандалған аттарды бір түннің ішінде 
ағытып алу мүмкін болмайды, таң атып қарақшылар үлгере алмай 
қашып кетіп отырған. Осылайша өмір тоқтаусыз өте береді, ал ат-
тарды жеті қарақшы ала алмайды. Бұл бір нұсқасы ғана. Келесі 
бір нұсқасында Темірқазық таза алтыннан құйылған екен. Соны 
жеті қарақшы ұрлап аламыз деп аңдумен болады. Бірақ Ақбозат 
пен Көкбозатқа мінген батырлар түнімен күзетіп алғызбайды. Таң 
ата қарақшылар қашып кетеді екен де, батырлар дем алуға жатады 
екен. Міне, күнге, айға, жұлдыздарға қайсысы осы тәріздес миф-
тер ел санасына әбден сіңгендіктен, халықтық мұраларда әр түрлі 
сипатта, белгілі бір деңгейде көрініс беріп отырған. 
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Бір кереметі мифтердің бірінің жер ғаламшарына байланы-
сты болуында. Жер қалайша құлап кетпейді? деген сұраққа осы 
миф жауап береді. Яғни, жерді көк өгіз көтеріп тұр, мүйізі тар-
тып екінші жағына ауыстырғанда сілкініс болады, көк өгізді жай-
ын балық көтеріп тұр, ал ол жайын дарияда тұр дегенді айтады. 
Мұндағы бір назар аударатын жай, халықтың жер өздігінен тұрған 
жоқ, оны бір күш ұстап тұр деген ұғым-түсінігі. Соны белгілі бір 
күш иелеріне балап, мифті өмірге әкелген. Осы аңыз да діни да-
стандарда кездеседі. 

Жалпы діни дастандарда ғана емес, өзге де эпостық туын-
дыларда мифологиялық қолданыстардың бар екендігі айқын. Бұл 
мәселе жайында ғалым А. Қыраубаева мифті адамзаттық дүниенің 
сырын білмеген кездегі балаң сананың көрінісі деген пікірге қарсы 
шығып, қазақ қисса-дастандарының негізінде мифтер жатқанын 
растап, қазақтың қисса-дастандарындағы мифтердің негізін салы-
стырулар арқылы айқындайды [11].

Аспан әлеміне қатысты мифтердің бірінде аспан жеті қабат 
деп айтылады. Бұл бүгінгі күні ғылыми тұрғыдан да өзінің 
ақиқаттығын айқындаған. Дегенмен, миф – миф түріне сақталып 
қалған. Аталмыш көрініс «Алланың елшісінің мығражға көтерілуі» 
дастанында қолданылады. Поэзия әдемілікті, сұлулықты талап 
етеді. Сондықтан оған сөз көркемдігі ғана емес, ой көркемдігі 
де қажет. Ал халықтық дастандарда осындай сұлулықты бой-
ына сіңіру үшін миф таптырмас әсемдік көзі болған. Дастан 
оқиғасының өзегінде ақиқат жатқанымен суреттеу барысында 
сұлулық болуының сан қырлы түрлері қиюластырыла отырып 
пайдаланылған. Солардың бірі — жеті қабат аспанды әспеттеу. Әр 
қабатта әр кейіптегі періштелерді де тамаша үйлесімде бейнелеген 
және аспан қабаты арта түскен сайын оларда арта түседі. Мұнан 
кейінгі үшінші, төртініші, бесінші, алтыншы қабаттарда бұрынғы 
өткен пайғамбарлармен, Адам Атамен кезігеді. Ислам дінінде төрт 
пайғамбарды тірі деп есептейді. олар: Ғұзайыр, Қызыр, Ғайза, 
Ыдырыс. Бірақ дастанда аспан әлемінде тұрып жатқан біраз 
пайғамбарлардың есімдері аталады. Дінмен арасында алшақтық 
болғанымен, көркем туындының тартымды шығуын мақсат етіп 
қойған ақын көптің көңілін тартатын түрлі құбылыстарды қолдана 
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білген. Дегенмен, космогониялық мифтердің кезігуін осындай 
шағын сипаттармен шектеуге болмайды. Әсіресе Ай мен Күнге, 
Шолпанға қатысты аңыздардың біршама мол пайдаланғандығын 
атап айтқан жөн. Мифтердің мазмұны – ғажайын әлем. Сондықтан 
оны қажеттілігіне орай іске жарату шығарма жемісін ширатып, 
тартымдылығын арттыра түседі. Ал, діни дастандар болса, осын-
дай ерекшелігімен дараланып көрінетіндігі сөзсіз.

Діни дастандардағы мифологиялық көріністер
Мифтік түсініктерге, болжамдарға, көріпкелдік пен 

сәуегейлікке арқа сүйеген жазусыз мәдениет өз пиғылын жеке 
адамның еркінен тыс жағдайда жүзеге асырады. Ұжымдық 
тәжірибе мен әдет-ғұрыпты арқау еткен қоғамның қуатты бол-
жау мәдениеті болуы шарт, ал бұл табиғатты, әсіресе, аспан 
шырақтарын бақылауды міндетті түрде ынталандыра отырып, 
осыған байланысты теориялық танымның өркендеуіне алып келеді. 
Мифтік танымның уақыт пен кеңістікті игеру құралы екендігін 
көреміз. Жазулы ақпарат жоқ кезде миф оның қызметін атқарған, 
адам мен дүниенің дәнекері болған. Кейін құдай адамдарға кітап 
(Інжіл, Құран) сыйлаған соң, мифтік дүниетанымды дін мен фило-
софия ығыстырды. Бірақ ол уақыт ағынында жоғалып кетпей, ба-
спананы көмескі сана мен архетиптік жадыдан табады.

Мифте әрбір объект, әрбір іс-қимыл басқа объектілермен, іс-
қимылдармен ұштасып жатады. Мифтік бейнелер субстанциялық 
сипатта, нақты, шынайы нәрселер ретінде қабылданады. Миф-
ке метафоралық тән емес, өйткені миф бәрін шындық ретінде 
бейнелейді. Тек кейіннен мифтің тілдік құрылымында метафоралық 
ерекшелік қабылданды. Миф архаикалық сана үстемдік еткен 
дәуірде пайда болғанымен, кейінгі мәдениеттерде де сақталып 
қалды. Қазақ мифологиясы – ежелгі Тұран, Иран, Үнді, Араб, грек 
мифтерімен байланыста болған бай дүниелер. Оны зерттеу арқылы 
қазақ дүниетанымының қалыптасу жолын, түріктік үрдістерді 
терең ажыратуға болады. Қазақ мифологиясының негізгі баста-
уында Авеста тұр, ондағы түсініктер, дүние-жаратылыс тура-
лы ұғымдар, өлім-өмір елестері ежелгі әдеби ескерткіштерде, 
қисса-дастандарда, аңыз-мифтерде сақталған. Қисса-дастандар 
оқиғасының желісі шығыстық мифтерден бастау алады. 
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Шығыс сюжеттері негіз болған туындылардың ауқымды 
бір бөлігін діни дастандар құрайды. Жалпы діни сарындағы 
шығармалар құрылымының түпкі өзегі, негізгі қозғаушы тетігі 
– барша мұсылмандарының асыл діні Исламды дәріптеу, оның 
әлем халықтары арасындағы беделін көтеру және мойындату 
мәселелері. Халық шығармаларында осы күрделі де аса жауап-
ты миссияны орындау жолындағы Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбар 
мен ұрпақтарының, оның Әбу Бәкір, Омар, Оспан, Әзірет 
Әли сынды серіктерінің, сенімді сахабаларының жорықтары, 
Пайғамбардың жеке басынан өткен оқиғалар, қарапайым халыққа 
қатысты атқарған өнегелі іс-әрекеттері, тағылым-ғибраттары, 
өсиет-насихаттары т.б. баяндалады. Сондай-ақ ынтымақ-бірлік, 
адамгершілік, адал еңбекпен мал табу, тұрмысы нашарларға көмек 
қолын созу, әділдік, әдептілік, аяушылық, қайырымдылық, мейірім 
таныту сияқты имандылық қағидалары – діни дастандардың ба-
сты идеясы болып табылады. Дін жолындағы күрестерде көзсіз 
ерлік көрсету, бас тігу, мақсатқа жету, намысты аяққа таптатпау 
секілді қаһармандық сипаттар кейіпкерлердің негізгі қасиеттері 
ретінде бейнеленеді. Сондықтан бұл санаттағы туындыларда ба-
сты кейіпкерлер тарихи тұлғалар тұрғысында ғана емес, негізі 
эпикалық қаһарман бейнесінде дараланады. Тарихи деректер, 
оқиғалар көмескіленіп, қайраткерлер бірде діни, болмаса мифтік, 
ертегілік, хикаялық кейіпке, бір сөзбен айтқанда, фольклорлық 
бейнеге айналып кетеді. Қызықты оқиғаларға толы, тілі шұрайлы 
және таза қазақ тілінде жарияланған бұл шығармалар сол тұста өте 
жоғары сұранысқа ие болды.

Діни қиссалар – Пайғамбарлар мен әулие-әмбиелер, 
періштелер мен сахабалар өмірі мен олардың дін жолындағы іс-
әрекетін бейнелеген шығармалар. Діни қиссалар сюжеті Құран 
Кәрімнен алынған. Өйткені, Құран Кәрім тек діни кітап қана емес, 
сонымен бірге, араб классикалық әдебиетінің де ғажайып үлгісі. 
Исламның белді де белгілі батырларының бірі, тарихи тұлға, 
пайғамбардың әрі аталас туысы, күйеу баласы Әзірет Әли Ибн 
Әбу Талиб туралы қисса-жырлар бар, солардың бірі «Ғалидың құл 
боп сатылғаны» дастанында Әлиді сатып алған шаhар халқын жыл 
сайын қырғынға ұшырататын алып айдаhарды шауып өлтірген 
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осы Әли екендігі айтылады. Әлидің күшінің мықтылығын, он-
дай әлді адамның әлемде жоқ екендігін суреттеу барысында көк 
өгізге қатысты мифті қолданған. Көк өгіз шабылса, жер құлайды. 
Жер құласа, адамзат жойылады. Бұл мифтік ұғымнан тыс жатқан 
көрініс. Әрі әдемі, әрі әсерлі қолданылған. Сонымен қатар басты 
кейіпкердің тұлғасын даралап көрсетуге септігін тигізіп тұр. Миф 
пен дін үйлесімділікте. Тарихи тұлға мифологиялық қолданымдар 
арқылы өзінің аңыздық бейнесін көрсетеді. 

Діни мифологияны сюжет қылып жазған «Бозторғай» даста-
нында Мұхаммед пайғамбар заманында өмір сүрген бір мүсәпірді 
қарыздан құтқару үшін Әзіреті Әлінің ерлік жасағаны айтылған. 
Әли – мұсылман аңыздарын-дағы мифтенген бейне, Мұхаммед 
пайғамбардың немере бауыры, әрі қызы Фатиманы алған күйеу 
баласы. Мұхаммед пайғамбарға туыстық қатынасына байланы-
сты оның әулиелік қасиеттері дәріптеліп, көрсетілетін болған. Әли 
кісінің кесілген қолын орнына салып, арыстанның бетін қайтарып, 
Ефрат өзенінің суын кері ағызған деп сипатталады. 

Көне дәуірден жеткен, оқырман қауымға кеңінен таныс 
дастандардың бірі – Жүсіп-Зылиха» дастанының халықтық 
нұсқасы да, авторлық нұсқалары да бар. Түрік әдебиеті әлемінде 
дастанды туғызған Әли ХІII ғасырда өмір сүрген. Əй, Ата, түсімде 
Ай мен Күнді көрдім, Он бір жұлдыз қасында бірге көрдім. Он 
бір жұлдыз барлығы сəжда қылды, Жоруын, ата сізден сұрай 
келдім [12]. Бұл жерде А.Қыраубаева түс көрудің өзін мифтік 
желілерге жатқызады: «түс көру, оны жору өнері өте-мөте көне 
замандардан келіп жеткен. Антика әдебиетінде Артемирдордың 
«Түс жорығыш» атты кітабы болған. Түс көру жемісінің іздері 
«Гильгамеште» бар. Жүсіп пен Жақып мифтерінде түс-көру 
негізгі желі болып кірген» [11] дейді. Дастанда Жүсіпті жеп қойды 
деген қасқырға тіл бітіп, өзінің Жүсіпке ешқандай жамандық 
жасамағанын жеткізеді: Қасқыр айтты: Жүсіпті жегенім жоқ, 
Һəм жəне қайда екенін білгенім жоқ. Олда, тақсыр, балаңды мен 
көрмедім, Бейкүнəмін, ей, тақсыр, сөзімді ұқ [12]. Әрине, аңның тіл 
бітіп, сөйлеуі мифологиядан келе жатқан қалыптасқан дәстүр. Сол 
дәстүр діни дастанда өзінің жалғасын тапқан. Бірақ мұнда мифтегі 
жан-жануарлардың сөйлеуі, өздігінен, яғни адамша сөйлеуі, оларға 
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туа біткен тәрізді. Ал, діни дастанда Жақып пайғамбардың тілеуі 
бойынша, Алланың құдіретімен тіл бітіп, сөйлейді. Яғни қасқыр 
адамша сөйлеу білмейді, пайғамбар тілеген соң орындалып тұр. 
Қасқырға бір Алладан əмір болды, Алдында Исрафилдің сөйлейді 
енді [12]. Екіншіден, қасқыр адаммен сөйлесу барысында Аллаға 
мойын ұсынатындығын жария етеді. Ей, тақсыр, өзім де ақ, сөзім 
де ақ, Мағлұм Алла куəға, жаратқан хақ [12]. 

Діни датандардың қай-қайсысын алып қарасақ та, негізгі 
өзегі ислам дінімен ұштасып жатыр. «Сияр Шариф» дастаны 
соңғы пайғамбар  Мұхамедтың (с.ғ.с.) өмір жолын баяндауға 
арналған. Онда жаратылыс құбылысына қатысты көптеген діни 
ұстанымдарды пай етеді.

Алғашқы жаратылыс Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбардың нұры  
десе, онан кейін Аспан, Жер, Ғарыштың пайда болғандығын айтады.

Аспан, Жер, Ғарыш-Күрсілі Лаулы ғалам,
Сындырған Жаннат,тозақ бәрін тәмам. 
Ол нұрдың фазылынан пайда болды, 
Жаралған он сегіз мың күллі ғалам [12].
Содан кейін Адам жаратылады және адамзаттың жан мен 

тәннен тұратынынан хабар береді. 
Адамды топырақтан қылды бейне, 
Кірген деп пәрмен етті жанды Құдай. 
Қараңғы, қорқынышты жай екен деп, 
Жан қорқып қарап тұрды кірмей мұнда [12]. 
Бұл топырақтан жаратылу жолының көнеден келе жатқан 

мифпен үндес-тікте екендігінде. 
Алтын Орда тұсында дүниеге келген түркі жазба 

ескерткіштерінің ішінен діни-исламдық тақырыпта жазылған 
Рабғузидің «Қисса-сул әнбия» атты еңбегі ерекше орын алады. 
Бұл «Пайғамбарлар туралы әңгімелер» деген мағынаны білдіреді. 
Шығарма Мұхаммедке дейінгі пайғамбарлардың өмірі мен олардың 
бастан кешкен оқиғаларын және Мұхаммедтің өзі мен мұсылман 
халифтарының өмірін баяндауға арналған. Ол дүниенің жаралуы, 
жер жүзін топан су басуы және Жер бетінде жаңа тіршіліктің ба-
сталуы туралы мифологиялық әңгімелер, түрлі аңыздар, ертегілер 
мен мысал әңгімелерден тұрады. 
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Қазақтың мифтері өздерінің барлық компоненті жағынан 
көне классикалық мифпен жақын. Онда сол архаикалық таза 
күйінде болмаса да көне заманғы мифке тән мифтік сана, уақыт, 
мифологиялық ұғымдардың іздері айқын көрінеді. Қазақ мифінен 
мифтік сананың дамуындығы екі сатыны да, космос моделін де, 
ілкі атаның жасампаздығын да, адам мен табиғатты қарсы қоюдың 
да, аң мен құстардың мінез-құлқын түсіндіріп әңгімелеудің де 
көріністерін табуға болады. Мифтегі оқиғалардың болатын шағы 
– мифтік дәуір. Мифтік сана бойынша заттың мәнін ұғу үшін оның 
шығу тарихын білу керек, яғни заттың мәні мен тегі теңдестіріле 
байланыстырылған. Қай заттың болмасын шығу тегін білмейінше, 
оны пайдалануға болмайды. 

Қазақ мифтерінің тұрақты бейнелерінің бірі – дию, мыстан 
кемпір мен сиқыршылар Авеста заманында да бар. Авестадағы 
Вэртрагна: Талқандап жауды жеңемін, Мыстан кемпір, сиқыршы, 
Көзбайлағыш – бәрін де, Дірілдеткен мен едім, – дейді. Шаһна-
маның» алғашқы бөлігіндегі Иранның жауы – диюлар болса, ди-
юларды орманға қуып тыққаннан соңғы қақтығыстар Тұранмен 
екі арада өтетін. «Шаһнама» оқиғаларының жартысынан астамы 
Тұранға, оның Иранмен қарым-қатынасын суреттеуге арналған. 

Мифтердің ең көнесінде әлемді, адамды, дүниенің бәрін жа-
саушы – аса бір жарқын қасиетімен көріне қоймайтын жасампаз 
қаһарман. Кейін рулық-тайпалық кезеңнің мифтерінде жасампаз 
қаһарман қызметін шамандар (бақсылар) атқарады. Бұл шамандар 
кейінгі замандардың мифологиясында жақсылықтың құдайына 
және жамандықтың қүдайына айналып, ізгілік пен зүлымдықтың 
таусылмас күресін туғызады. Бұл жағдай бергі дәуірде қалыптасқан 
бірқұдайлық мифологияда да сақталған. Ислам мифологиясында 
ізгіліктің иесі Алла болса, зұлымдықтың өкілі – Шайтан. Хри-
стиан мифологиясында да солай: Бог пен Сатана – бітіспес жау. 
Осы күрес кейін көркем әдебиет пен фольклорда, өнерде кең ты-
ныста суреттеліп, адам өмірі – ақ пен қараның шайқасы ретінде 
түсіндіріледі.

Мифологиялық көзқарас пен табиғат және қоғам тура-
лы жаңа дамып келе жатқан ғылым элементтерінің арасындағы 
қайшылықтарды шешу философияның пайда болуының жолы деген 
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де қалыптасқан тұжырымдар бар. Философия мифке тән, дүниеге 
тұтас көзқарастың бағытын сақтауға тырысады. Соның негізінде 
мифологиялық не аллегориялық – көркем, не символикалық – 
діни, не нақты – ғылыми ойлау, бірақ олардың әрқайсысынан 
қабылданған түрлеріне сыймайтын, жаңа түсініктегі ойлау нысан-
дарын құрайды. Діни – мифологиялық тұжырымдар әдет-ғұрып 
пен беделге бой ұрса, философия заттар мен құбылыстардың, 
оқиғалардың мәнін ашуға, пікір-сайыс ретінде қолданылатын 
рационалды ойлауға, дүниені танып-білудегі қайшылықтарды 
аңғару мен шешуге тырысады. Бұл әрекет адамның жан-жақты ой-
лауы және оның интеллектуалды интуициясымен бірегей қабыс-
қан нәтижесінде туады. Әрбір халықтың өзіндік тұрмыс-салтын 
туындатқан дүниетаным мифологияда өзіндік болмыс-бітім 
қалыптастырады. Мифтер ғылыми білім санатына жетпесе де, 
көне дәуірлерде орын алып, артынан ешбір із қалдырмаған белгілі 
бір оқиғалардың бетпердесін ашуға қабілетті және ғылыми талдау 
үшін нақты дерек бола алатын фактілер санатына жатады. 

Қазақ философиясының пайда болуы туралы ойшылдардың 
дүниеге көзқарасы жалпылықты, көзқарастың әмбебап принцип-
терін немесе «бастауларды» анықтаудағы заңды бағыттары болған 
кезде ғана айтуға болады. Діни-мифологиялық тұжырымдар әдет-
ғұрып пен беделге бой ұрса, философия заттар мен құбылыстардың, 
оқиғалардың мәнін ашуға, пікір-сайыс ретінде қолданылатын 
рационалды ойлауға, дүниені танып-білудегі қайшылықтарды 
аңғару мен шешуге тырысады. Бұл әрекет адамның жан-жақты 
ойлауы және оның интеллектуалды интуициясымен бірегей 
қабысқан нәтижесінде туады. Әрбір халықтың өзіндік тұрмыс-
салтын туындатқан дүниетаным мифологияда өзіндік болмыс-
бітім қалыптастырады. Мифтер ғылыми білім санатына жетпесе 
де, көне дәуірлерде орын алып, артынан ешбір із қалдырмаған 
белгілі бір оқиғалардың бетпердесін ашуға қабілетті және ғылыми 
талдау үшін нақты дерек бола алатын фактілер санатына жатады.

Мифологиялық көзқарас пен табиғат және қоғам тура-
лы жаңа дамып келе жатқан ғылым элементтерінің арасындағы 
қайшылықтарды шешу философияның пайда болуының жолы деген 
де қалыптасқан тұжырымдар бар. Философия мифке тән, дүниеге 
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тұтас көзқарастың бағытын сақтауға тырысады. Соның негізінде 
мифологиялық не аллегориялық – көркем, не символикалық – 
діни, не нақты – ғылыми ойлау, бірақ олардың әрқайсысынан 
қабылданған түрлеріне сыймайтын, жаңа түсініктегі ойлау нысан-
дарын құрайды.

Қазақ мифологиясының қабаттары уақыт тұрғысынан алып 
қарағанда, алғашқы қауымдағы бабалар заманымен тұстас, 
төркіндес келеді, кеңістік тұрғысынан қарасақ, қазақ халқы 
ешқашан да томағатұйық «темір шымылдық ішінде» жеке дара 
өмір сүрмегендіктен әлем елдерінің мәдениетімен белгілі дәрежеде 
сабақтасқаны байқалады. Көшпелілер жаһандану үдерісін төрткүл 
дүниеге неше мәрте жүргізген жауынгер халық болғандықтан да 
олардың рухани мұрасы адамзаттан оқшау болмағаны анық, ал 
қазынамыздың алтын өзегінде, тек көшпелі мәдениетке тән терең 
астарлы ағыс бар.

 

2.2 Фольклор ұғымының рухани-құндылықтық мәні 
және оның рухани жаңғыру үдерісіне әсері 

Фольклор синкерттік өнер, онда халықтың наным-сенімі, 
тұрмыс-салты, дүниетанымы, мақал-мәтелдері, жыр-дастандары, 
ақындық дәстүрі біртұтас көрініс тапқан. Фольклор – бірнеше 
дәуірдің, әр түрлі қоғамның жемісі, сондықтан ол көпқатпарлы, 
көпсатылы, көпмағыналы және көпқырлы. Фольклор терминін 
(ағылшын тілінен аударғанда – халық даналығы) 1848 жылы 
ағылшын ғалымы Дж.Томсон енгізген, ал 1878 жылы құрылған 
ағылшын фольклор қоғамы ресми түрде қабылдаған. Фольклор 
ұғымының мәні кең, халықтың көзқарасы, сенімі, музыкасы, өнері 
т.б. рухани мәдениетінің көптеген саласын қамтиды. Халық ауыз 
әдебиеті фольклордың маңызды құрамының бірі болып табыла-
ды. Барлық ғасырлар ағымында ауызша әдебиет қазақ халқының 
рухани өмірін, қоршаған әлемді түсінуі мен пайымдау үрдісін 
көрсететін тұрақты өмірсерігіне айналды. 

Қазақ халқының ауыз әдебиеті өзінің көркемдік-идеялық 
нәрімен, эстетикалық талғамымен, жанрларының молдығымен, 
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тақырыптық байлығымен, тәрбиелік мән-мазмұнымен ерекше-
ленеді. Ол – көне тас дәуірінде пайда болып, түркілік тұтастықты 
бастан кешірген, одан бері де қазақ халқының қалыптасу тарихы-
мен біте қайнасып, бірге жасап келе жатқан теңдесі жоқ рухани 
мұра. Біздің ата-бабаларымыздың наным-сенімдерінен, тарихы-
нан, тұрмыс-тіршілігінен, жақсы мен жаман туралы түсініктерінен, 
асыл арманы, биік мұратынан жан-жақты мағлұмат береді. 

Фольклор арқылы этностың мәдени дәстүрі сақталады. Қазақ 
халқы өзінің философиялық ойларын вербальдік, ауызша форма-
ларда бейнеледі. Түркі Қағанаты дәуірінде түркілердің төл жазу 
үлгілері болғаны қазір дәлелденіп отыр. Бірақ тарихи даму бары-
сында көнетүркілік жазу мәдениеті бірте-бірте жоғалып, кешпелі 
халықтар өз мәдениетін кейінгі ұрпаққа вербальдік формалар 
арқылы ғана жеткізіп отырған. 

Бұл құбылыстың жағымды да, жағымсыз да жақтары бол-
ды, бір жағынан үлкен рухани жеңіліс, себебі тарихи тұлғалар, 
оқиғалар туралы мәліметтер жазылып алынбағандықтан, ұмыт 
бола бастады, нақтылықтың орнын аңыздар басты. Жазба 
әдебиеттен ауыз әдебиетіне көшудің жағымды жағына келетін 
болсақ, бар алфавитінен айырылғанмен, халықтың ендігі сенері, 
сана-сезімі болды. Өлең, жыр, эпос, дастандар ел арасында ау-
ызша тарап, соның арқасында ауыз әдебиетінің философиялық 
пайымдауларға толы небір үлгілері біздің заманымызға дейін 
жетіп, асыл мұрамызға айналды. Этносты сипаттайтын – оның тілі 
мен мәдениеті. Қазақтың шұрайлы мазмұны терең, сөздік қоры 
бай, өміршең тілін және оған деген қазақ халқының көзқарасын 
зерттеу арқылы оның дүниетанымын түсінуге болады. 

Сөз өнерін қазақ ежелден аса жоғары бағалады, қоғамдық 
өмірдің қай саласында болмасын, қазақтың сүйеніші тілі мен сөзі 
болды. Қазақтың сөз өнері жай ғана ауызекі тілдің қызметімен шек-
телмей, пайымдық, пікірталастық сипатта болды. Ол адамдардың 
арасында туындайтын мәселелерді күштің көмегімен емес, ақылға 
құлақ түре отырып пікір алысу мен пайымдауға жүгіну арқылы 
шешіп, субъектілер арасында түсіністік орнатады, жай келісім 
емес, әлеуметтік келісімге қол жеткізеді. Бұл ерекшелік қазақ 
халқының шешендік өнерінен, әсіресе мал мен жан, жер мен жесір, 
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ар мен намыс дауын қара қылды қақ жарып әділ шешкен дала сот-
тары – билердің қызметінен жақсы байқалады.

Ауыз әдебиетінің философиялық тұрғыдан зерттелмеген қара 
өлең, қоштасу, жоқтау, аңыз және тағы басқа түрлері философиялық 
пайымдауларға толы жәңе бұл философиялық толғаныстардың ба-
сты объектілері – адам, өмір және қоғам. Қоштасу мен жоқтау ер-
теден келе жатқан, мазмұны жағынан қара өлеңге жақын түрлері. 
Қоштасу қазақта қалыптасқан дәстүр бойынша өлең-жырмен не-
месе нақыл сөзбен айтылған. Оның түрлері – жермен, елмен, за-
манмен, өмірмен қоштасу болып келеді. Бұл өлендердің бәрі 
өмір туралы толғауларға толы. Ерекше атап көрсететін бір нәрсе 
– қазақтың қоштасу елеңдерінде өлімнен қатты қорқу жоқ, өлімді 
өмірден бөлмей, заңды құбылыс ретінде түсінеді. 

Көшпелі қоғам мәдениетінде табан астында туып, тыңдау-
шысын тәнті етпеген өлеңді, мәнерін таппаған жырды өнер деп 
танымаған. Осындай тіршілік аясында қалыптасқан ауыз әдебиеті 
классикалық деңгейге көтерілген. Көшпелі қоғамда фольклор 
белгілі бір әлеуметтік топтың ғана шығармашылығы емес, жал-
пы халықтың ханы мен қарасына, батыры мен биіне, байы мен 
кедейіне ортақ өнер, бәріне тиесілі мұра болды. Қазақ даласындағы 
көшпелі қоғам мәдениет пен ғылымның біраз салаларынан кенже-
леп жатқанымен, ауыз әдебиетінің тұтас, қоғамдық дәрежеде даму-
ына мейлінше толық жағдай жасады. Ауызша айту фольклордың 
тек қана шығарылу, таралу жолы емес, бүкіл қоғам тарапынан 
қолдау тапқан өнердің басты шарты болды. Үлкен де, кіші де ау-
ызша өнер дәстүріне дағдыланды, жасынан санасына сіңіріп, соны 
ғана мойындады. 

Халықтың тарихи зердесі, философиялық ой-түйіндері, 
адамгершілік нормалары ауыз әдебиетіне жүктеледі. Іс жүзінде 
шілдеханадан бастап рулар арасындағы дау-дамайлар, бесік 
жыры, жоқтау, лирикалық өлеңдер, ырым-түсініктер, қоғамдық 
дүниетанымдық аңыз-әңгімелер, мифтік сенімдер, қоғамдық ой-
пікірлер фольклорға келіп тоғысты. Сондықтан да ол қай заманда 
да белгілі бір топтың ғана мұрасы болған жоқ. 

Қазақ фольклорының бай мұраларын, оның көшпелі қазақ 
қоғамында билік, басқару, құқықтық тәрбие саласында атқаратын 
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рөлін тұңғыш болып Шоқан Уәлиханов айтып кеткен. Қазақ ағар-
тушысы фольклордың көшпелі қазақ қоғамында ерекше мәндік 
сипатқа ие болғанын ерекше атап көрсетеді. Оның пікірінше 
фольклордағы шешендік өнер – билер институтының, әділ сот ісін 
жүргізудің ең тиімді, ұлт санасына ғасырлар бойы қалыптастырған 
ел басқарудағы тиімді рухани құрал. Шоқан Уәлиханов халық 
дәстүрінің, салт-санасының, оның фольклорының қоғамдық да-
муда өлшеусіз рөл атқаратындығына ерекше көңіл аударады. 
Ол өзінің жазған еңбектерінде тіпті сот жүйесіндегі фольклор 
қалыптастырған шешендік өнердің маңызының зор екеніне ерек-
ше тоқталады. «Қазақтарда, – деп атап көрсетті Шоқан Уәлиханов, 
– құрметті би атағы халық тарапынан қандай да сайлау жолымен 
немесе халықты билеп отырған өкіметтің бекітуімен емес, тек 
сот рәсімін терең білетін, оған қоса шешендік өнерін меңгерген 
қазаққа ғана берілген. Би атану үшін қазақ халық алдында 
әлденеше шешендік сайысқа түсіп, өзінің заң-жораны білетіндігін, 
шешендігін танытатын болған. Мұндай адамдардың есімі жел-
дей есіп, әлейім жұртқа таралып, біріне емес, бәріне де танылған. 
Сөйтіп би атағы сот пен адвокаттық істегі патентке айналды да, 
бидің балалары заңнан тәлімі болғандықтан, әке орнына мұрагер 
болып қала береді» [13, 135 б.]. 

Қазақтың ұлы ағартушысы Ыбырай Алтынсаринның шығар-
машылығында, саяси-құқықтық көзқарастарында фольклор 
мәселелері кеңінен қамтылған және олардың негізінде құнды 
тұжырымдар жасалынған. Ойшыл қазақтардың некелік құқықтық 
қатынастарын зерттей келе, қазақ даласында кең қанат жайған ата-
стыру, айттыру институттарының қайнар көздерін фольклормен 
тікелей байланыстырып зерттеп баға береді. 

Отбасының қалыптасуына ықпал ететін аталмыш институт-
тарға талдау жасап, мынандай қорытынды жасайды: «Даңқты 
қазақтар өзінің баласына басқа бір рудан, тайпадан барып, өзіндей 
даңқты адамдардың қыздарын айттыруға тырысады, қазір де со-
лай. Қазақ арасындағы аңызға қарағанда, қыз айттырудың мұндай 
тәртібі Есім деген ханның бұйрығы бойынша орнаған көрінеді. 
Қазақ қарттары мұндай тәртіпте алысты болжағандық бар екенін, 
өйткені қазақ арасы тыныш болмаған кездерде оның халыққа пай-
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да келтіргенін айтады. Шынында да, қазақтарға кейбір билердің 
ықпалының өте күштілігіне қарағанда жауласып отырған рулардың 
басты адамдарының бір-бірімен құда болуы жеке рулардың өзара 
татуласуына себеп болды деуге болады. Қазақ арасында қазір берік 
орын теуіп отырған әдет, атап айтқанда, өзінің сегіз атадан жақын 
туысқандарының қызына үйленбеу әдеті, мүмкін осы себептен 
енгізілген болар» [14,247 б.]. 

М.О. Әуезов өзінің «Қазақтың ауыз әдебиеті» деген та-
маша еңбегінде фольклордың маңызы туралы былай деп атап 
көрсетті: «Қазақтың ауыз әдебиетінің қазынасын жасаушылар 
және ғасырдан-ғасырға, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отырушылар 
халық ішінен шыққан талапты ақындар, жыраулар, жыршылар, 
суырып салма ақындар. Ақындар жырларды, дастанды, этностық 
шығармаларды шығарған, суырып салып айтқан. Сонымен 
бірге бұлар ауыз әдебиетінің көптеген ақындық шығармаларын 
өздерінің жадында сақтап келген, оларды шебер өңдеп, өздерінің 
ізін ұстағандарға жеткізіп отырған. Шын мәніне келгенде, ақындар, 
суырып салып айтатын жыршылар жазбасы жоқ өз халқының 
шежірешілері болған. Бұлардың осы творчестволық дәстүрі ежелгі 
замандардан басталған» [15, 403 б.]

Қазақ халқының көрнекті философы, қоғам қайраткері, фи-
лософия ғылымдарының докторы, профессор Сәбетқазы Ақатай 
фольклордың бай рухани құндылықтарына ерекше көңіл бөлген. 
2008 жылы «Қазақ әдебиеті» газетінде оның бұрын жарияланбаған 
мақаласы жарық көрді. Мазмұны терең, философиялық әдіснамасы 
жоғары деңгейде жазылған еңбекте ғалым фольклор туралы бы-
лайша тебірене жазады: «Жазба мәдениетінен кенде халық үшін 
фольклор зерде тоғысқан философиялық көзқарастық рөлімен қоса 
«ағарту мекемесі» қызметін атқарғанын айтып жүрміз. Адамзаттың 
әр буыны шама-шарқына (жасына, зейініне) орай өзінің әлеуметтік 
және рухани кемелденуіне қажетті үрдістерді фольклордан та-
уып отырған. Фольклор-көне заманның әліппесі, тіл емлесі бол-
ды... Жітілей зерде салсақ, фольклор әр адамның ақыл-ойын, іс-
әрекетінде, дүние туралы көзқарасына тікелей ықпал етуші, бір 
жаңа буынды сөйлеу және ойлау мәдениетіне үйретуші оқу құралы 
міндетін де мойнына алған екен. Демек, фольклорды дүниені руха-
ни игерудің логикасы, ойлау емлесі десек те болар» [16]. 
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Қазақ халқы сөз қадiрiн өз қадiрiм деп бiлген. өзiнiң елдiгiн 
де, кеңдiгiн де, кемеңгерлiгiн де осы сөзге сыйғызған. Бiтпес 
даудың да, бәтуасыз шудың да кесiмi сөз болған. Шешендік – қазақ 
сөз өнері салаларының халықтық көркемдік ойлау денгейін таны-
татын байырғы үлгілерінің бірі. Қазақ халқының қалыптасуы мен 
дамуы кезеңдерінде тұрмыстық-әлеуметтік қарым-қатынастардың 
аса маңызды мәселелерін, жеке адамдар мен халықтың тағдырын 
шешетін сын сәттерінде би-шешендердің шешімдері негізгі ықпал-
ды құқықтық, тәлім- тәрбиелік қызмет атқарған. 

 Би-шешендердің қызметі қазақ халқының барлық әлеуметтік 
топтарының адамгершілік-имандылық мінез-құлық дағдыла-
рының ата-бабалық қалыптасқан жүйемен жүріп отыруын 
қадағалаған, елді басқарып отырған хандарды да, қол бастаған 
батырларды да, мыңғырған малы бар байларды да, дәулеті жоқ 
кедей шаруаларды да, ел ісіне араласа бастаған бозбалаларды да 
халықтық адамгершілік ұлағатымен тәрбиелеген. 

Қазақ философиясы қазақ ауыз әдебиетінен, оның ақындық, 
жыраулық, шешендік өнерінен бастау алады. З. Қабдолов айтқан-
дай, «...тіл жоқ жерде көркем әдебиет те жоқ, ...тіл жоқ жер-
де философия да жоқ...». Тілдік құралдардың мәдени сипатын 
айқындау, сөйлеу мәдениетін жетілдіру философияның да өзекті 
мәселелерінің бірі болып табылады. Қазақтың ауыз әдебиеті, 
ақын-жыраулары мен шешендерінің сөз саптауынан қазақтың 
тіл өнерін жетік меңгергенін танимыз. Қазақтың би-шешендері 
өздерінің философиялық пайымдауларында ғылым мен білімнің 
адам өміріндегі орнын, қоғамның дамуында маңыздылығын 
халыққа үндеген. 

Қазақ халқы қисынды, дәлелдi сөйлегендi тәуiр көредi. Ол 
әр уақытта сөздiң парқына мән берген. Мақал-мәтелдерiмiзде 
тұнып тұрған философия. Сондықтан шешендер сөзін дәлелдi ету 
үшін қашанда мақал-мәтелдерге жүгініп отырған. Олар мақалдың 
даналығын әбден ұғынған, сөз өнерiнiң қиындылығын да, құрмет-
тiлiгiн де бiлген. Шешеннiң негiзгi құралы – сөз. «Сөзден тәттi 
нәрсе жоқ. Сөзден ауыр да нәрсе жоқ. Шешендiк батырлықты да, 
батылдықты да мойындатады. Мысалы, Бөлтiрiк шешен билiк ай-
туда керемет тапқырлығымен, семсер тiлдiлiгiмен әйгiлi болған. 
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Тезек төреге өзi туралы: «Менiң атым – Бөлтiрiк, Қазақ пенен 
қырғызға, Сөзiмнен құлап мертiккен, Не мықтылар өкiрiп. Шын 
буырқансам, кетермiн, Бiр ауыз сөзбен өлтiрiп!» [17, 45б] – дейдi. 
Төренiң бiлiмпаз шешендерiнiң ешқайсысы Бөлтiрiк шешеннiң 
тегеурiнiне шыдамаған екен. 

Қоғам дамуының бастапқы кезеңінде қалыптасқан фольклор-
лық шығармалар халық поэзиясына, әнге жақын, ол өзі ауызша 
халық шығармашылығының ажырамас жанры болып табылады. 
Сол кезеңдегі адамдар ата-бабаларының ауызша шығармашылығын 
жақсы білуге және білуге міндетті болды. Қазақ қоғамындағы фоль-
клорды білу әрқашан адамдар арасындағы қарым-қатынастың, 
өмір сүрудің қажетті шарты болып саналды. Өмір құбылыстарын 
түсінуді бейнелі ойлау арқылы жеткізетін фольклор шын мәнінде 
қоғамның көптеген мүшелерінің шығармашылық қызметінің 
нәтижесінде пайда болды. Ауызша шығармашылықтағы жеке 
мамандардың қоғамдық және әлеуметтік қызметі халықтың фило-
софиялық дүниетанымының субъективті негізі болды. 

Әр халықтың фольклоры тарихилығымен және философи-
ясымен ерекшеленеді. Фольклор әрқашан халықтың тұрмыс-
тіршілігімен, рухани өмірімен тығыз байланысты болды. Әр 
халық басынан өткен оқиғаны шынайы көрсете білді. Сонымен, 
фольклор авторлық шығармаларға қарағанда әлдеқайда тарихи бо-
лып келеді. Фольклорлық шығармалардан белгілі бір халықтың, 
белгілі бір елдің дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын, ойлау тәсілі мен 
философиялық түсініктерін дәл анықтауға болады. Қазақтың сана-
сезімінің тарихилығы осыдан көрінеді. Қазақ фольклорында алды-
мен жалпы халықтық ойға айналған табиғат, қоғам, өмір туралы 
түсініктер дамиды. Фольклор әмбебап құбылыс ретінде табиғатты, 
адамды, тарихты, этнографияны, сәндік-қолданбалы өнерді және 
мәдениеттің басқа да тұрлерін бір-бірі мен толықтырып, өзара 
байланыстырады. Фольклорлық шығармалар философиялық та-
ным үрдісінде – танымнан танымға, қарапайымнан күрделіге, 
дерексізден нақтылыққа маңызды рөл атқарады. Қазақ фолькло-
ры, басқа халықтар сияқты, алдыңғы ұрпақтың философиялық 
даналығына ие.



97

2 Қазақ философиясының қалыптасуындағы мифология...

Қазақ философиясының негізгі кезеңдерін, оның ішінде ауыз 
әдебиеті түрлерінде жинақталған дүниетанымдық ұғымдарын 
таңдау арқылы қазақтың ұлттық философиясы жалпы қазақ халқы-
ның, оның әрбір өкілінің бойында қалыптасқанын, қазақ халқының 
басқа халықтар философиясынан еш кем емес философиялық 
дүниетанымы бар екенін айқын көруге болады.

Ұлттық сананың қалыптасу негізіндегі қазақ 
фольклорының рөлі.

Бүгінгі күні қазақстандық қоғамда ұлттық өзіндік сананы 
жаңғырту мен төл мәдени мұраны игеру және оны қазіргі заманғы 
даму үрдісіне лайықты жаңғырту өзекті мәселеге айналып отыр. 
Болашақ дамудың рухани бағдарын анықтау үшін халықтың ғасыр-
лар бойы жинаған мәдени мұрасын игеру қажет, өйткені мәдениет 
кез-келген ұлт бірегейлігінің маңызды көрсеткіші болып табылады. 

Қазіргі жаһандану заманында ұлттық ерекшеліктерді сақ-
тай отырып, өз даму жолын табу – қай қоғамға да болмасын 
өзекті мәселе. Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында өткен тарихқа шолу жасалып, дәл осын-
дай қазақстандық даму бағдарын қалыптастыру мәселесі қозғал-
ған. Мұнда ұлттық ерекшеліктерді сақтай отырып, әлемдік 
тәжірибеге негізделу керектігі көрсетілген және өз кезегінде әр 
қазақстандықтың, сәйкесінше, тұтас қоғам санасының жаңғы-
руын талап етеді. Сондықтан, халқымыздың бойындағы, дүниета-
нымындағы бар құндылықтарды жаңғыртуымыз қажет [18]. 

Ұлттық өзіндік сананың қалыптасуына әртүрлі факторлар 
әсер етеді: ұлттың өмір сүруінің әлеуметтік-экономикалық және 
тарихи жағдайлары, этникалық орта, этноәлеуметтік жағдайлар, 
этномәдени салт-дәстүрлер, құндылықтар, мемлекеттің экономика-
лық дамуындағы әлеуметтік идеялар, оның институттары мен 
қарым-қатынастары, саяси сезімдер мен топшылаулар, діни 
көзқарастар, халықтың көші-қоны, этникааралық белсенді бай-
ланыстар, мемлекет және оның институттары, отбасы, білім беру 
жүйесі (оқыту және тәрбиелеу), БАҚ, мәдени мекемелер және т.б. 
Адам бойындағы ұлттық өзіндік сана оның тұлғалық қалыптасуы 
және әлеуметтік-психологиялық тұрғыда нақты бір деңгейге жетуі 
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үшін қажетті маңызды өлшемдердің бірі болып табылады. Ұлттық 
сананың дамуы «сана» және «ұлттық өзіндік сана» ұғымдарын 
анықтаумен тығыз байланысты. Саналы адам өзін қоршаған орта-
да объективті шынайылық түрінде бөліп көрсетіп, өзінің «менін» 
сыртқы заттардан бөліп қарастырады, ал заттардың сипатын, 
ерекшеліктерін олардың өздерінен ажырата біледі. 

Ұлттық сана – бұл тұлғаның өзін белгілі бір ұлттық қауым-
дастықтың өкілі екенін түсінетін, өзге ұлт өкілдерінің мәдениетін 
дұрыс бағалай алатын, сонымен қатар оның тілін, мәдениетін, өз 
қауымдастығының ерекшеліктерін білетін және діни, аумақтық, 
мемлекеттік қоғамдастықтағы ұлттың өткен тарихы жайлы өз 
көзқарасы бар адамның тұлғалық даму сипаты болып табылады. 
Ұлттық сананың негізгі белгісі – әр ұлттың өзін-өзі танып білуі, 
өзін өзге ұлттардан айыра білуі, ұлттық мақсаттар мен мүдделерді 
іске асыру үшін күресу, ұлттық мақсаттар мен мүдделерді бүкіл 
адамзаттың мақсаттары мен мүдделеріне ұштастыра білу. 

Ұлттық сананың дамуы адамның халықтың салт-дәстүрін, 
яғни этникалық шыққан тегін білуімен байланысты. Сөйтіп, 
ұлттық өзіндік сананың дамуының маңызды тұстары ондағы 
этникалық, ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтардың 
біркелкілігі болып табылады. Д.В. Ольшанский «ұлттық өзіндік 
сана – белгілі бір ұлттық-этникалық қауымдастық өкілдерінің 
өзіндік ерекшеліктерін білдіретін, оның тарихи, қазіргі жағдайы 
және болашақ дамуының мазмұнын көрсететін, сонымен қатар 
басқа өзі тектес қауымдастықтармен өзара қарым-қатынаста нақты 
бір ұлттың орны мен мәнін сипаттай алатын көзқарастар, ой-
пікірлер және қатынастардың жиынтығы», – деп түсіндіреді [19]. 

Ұлттық сананың негізі – тарихи таным, тарихи сана-сезім. Сен 
өзіңнің қайдан шығып, қалай жаратылғаныңды білмей, бұл өмірге 
келуіңнің мақсатын да түсінбейсің. Сондықтан түбіңді білуің ке-
рек. Ұлттық тарихи сана-сезім қалыптасуы үшін мұның бәрі ал-
дымен оқулықтарда қамтылуы тиіс. Жаңарған қоғамның жастары 
жаңа ұлттық саясатты түсінуі және білуі – уақыт талабы. Ұлттық 
саясат – бір мемлекетте тұратын әртүрлі этностардың, этностық 
топтар мен диаспоралардың арасындағы қарым-қатынастарды 
реттеу. Өркениетті мемлекеттерде ұлттық саясат этносаралық 
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татулық пен қоғамдық келісімді сақтауды және нығайтуды мақсат 
етеді. Сондықтан ұлтаралық қатынастарды, ұлт мәселесін және 
ұлттардың өзін-өзі билеуі мәселесін шешуге, реттеуге бағытталған 
ұлттық саясатқа деген зәрулік әлем мемлекеттерінің басым 
көпшілігіне тән құбылыс. Қазіргі заман талаптарының бірі жастар-
ды қоғам мүддесіне сай дамыған адам ретінде қалыптастырып, 
олардың бойында ұлттық сананы орнықтыру. Ал фольклор – та-
рихи оқиғалар ізімен қиялдау, образдау тәсілі арқылы жасалған 
көркем сөз байлығының басты бір саласы. 

Фольклор – халық мұрасы, ұлттық өнер және ол сол 
халықтың әлеуметтік тағдырымен, өткен-кеткен тарихымен, 
шаруашылық бейімділігімен тығыз байланысты. Осыған лайық 
ауыз әдебиетінің әр халықтың тарихындағы көтерген жүгі мен 
даму сипаты да бірдей дәрежеде болған емес. Себебі ол барлық 
дәуірлерде, барлық аймақтарда, барлық халықтарда бірдей 
өркендеп, бірдей жүк арқаламаған. Оның да пайда болған, дамыған, 
шарықтап шалқыған, бәсеңдеген, бір жанрдың ұмытылып, 
екіншісінің дүниеге келген кездері бар. Бұл құбылыстар қоғам 
құрылымымен, жазу-сызу мәдениетімен, ғылым-білімнің сала-
ланып дамуымен, өнердің түр-түрлерінің жіктеліп даралануы-
мен, шаруашылық бейімділігінің өзгеруімен тығыз байланысты. 
Яғни, фольклордың сипаты мен даму дәрежесі, атқаратын қызметі 
уақыт пен кеңістіктен, мезгіл мен мекеннен тыс тұрған құбылыс 
емес. Қай халықтың да тарихында фольклордың әдет-ғұрыптан, 
ырым-салттардан неғұрлым молырақ бөлініп, негізгі түрлерінің 
көркемдік деңгейі биікке көтерілген тұсы – орта ғасырлар. Кейбір 
халықтардың тарихи, әлеуметтік дамуының өзгешелігіне байла-
нысты фольклордың шарықтау кезеңі шамамен рулық дәуірдің 
соңы мен орта ғасырлардың алғашқы жартысына сәйкес келеді. 
Мұның өзінде де фольклор бітімі айна қатесіз бірдей болған жоқ. 
Көшпелі тіршілікті бастан кешіріп жатқан қазақ даласында болған 
зерттеушілердің, ғалымдардың, саяхатшылардың өздері бұрын 
Еуропада көрмеген жаппай әншілік, жыршылық, жыраулық, 
ақындық, шешендік, әңгімешілдік өнерден нәр алып жатқан ұшан-
теңіз ауызша байлыққа таңданып та, қызығып та қарағанын сол 
кездегі жолжазбалар, күнделіктер, зерттеулер, мақалалар, хаттар, 
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экспедиция материалдары, қолжазбалар, ресми және ресми емес 
іс қағаздары жан-жақты растайды. Олардың бәрінде сол кезде 
терең талдау, ауызша өнердің мән-маңызын жан-жақты ажырату 
болмағанмен, көргенін көргендей куәлендіру барысында қыруар іс 
тындырылды. 

Қазақ фольклоры біздің заманымызда өткен қоғамдардағыдай 
дамудың қайнар көзінде, өсіп-өркендеудің ең биік сатысында тұр-
мағанымен қазір де ұлан-ғайыр әлеуметтік жүк арқалауда. Ұлттың 
рухани болмысын, мінез-сипатын, тұрмыс-тіршілік тынысын осы 
фольклор арқылы танимыз. Еліміздің тәрбиелік, эстетикалық, 
адамгершілік мұраттарының айқын айғағы, рухани өлшемі де осы 
фольклордан бастау алады.

Қазақ халқының мәдени және рухани байлығын игеруде фоль-
клор жанрының орны ерекше, ол халыққа дәстүрлі дүниетанымды 
түсінуге мүмкіндік беретін халық даналығының қайнар көзі. Ах-
мет Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» атты кітабында қазақ 
фольклорының эпос, ертегі, тұрмыс-салт жырлары т.б. тәрізді жанр-
лары алғаш рет іштей жіктеліп, олардың өзіндік ерекшеліктері, 
анықтамалары бірге берілді. А. Байтұрсынов оқулықтағы фольклор-
ды тек мәтін ретінде ғана қолданбаған, сондай-ақ фольклорлық 
мәтінді өзінің тұжырымына, анықтамасына мысал ретінде алған. 
Фольклорға А. Байтұрсынов: «Жазу-сызу, өнер-ғылым жоқ анайы 
халықтарда жазба шығарма болмайды. Ондай халықтардың асыл 
сөздері анайы тілмен айтылған ауыз шығармалар болады. Сондық-
тан ондай асыл сөздер ауыз әдебиеті деп аталады» [20], – деген 
анықтама береді. Ахмет Байтұрсынов фольклорды сөз өнері деп 
біледі. Сондықтан ол сөз өнері адам санасының көрінісі болып 
табылатын ақыл, қиял, көңіл ұғымдарымен байланысты дейді де, 
соның бәрі тіл арқылы іске асатынын, сол себепті фольклор тілі де 
өзіндік сипатқа ие екенін айтады. Фольклорды да әдеби шығарма 
дей отырып, оның тақырыбы, жоспары, мазмұны, түрі болатынына 
назар аудартады.

Қазақ фольклоры жанрларындағы табиғат, қоғам, өнер, өмір 
жайлы ұғымдар мен түсініктер мазмұны жағынан өрістей келе 
халықтық асыл қазынаға айналып, ұлттық санаға тереңдей енді. Ата-
бабаларымыз күнделікті тұрмысқа қажетті қарапайым нәрседен 
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бастап, күрделі әлемдік құбылысқа дейінгілерді шығармашылық 
пен ертегіге, аңыз әңгімеге, эпостық жырларға, мақал-мәтел мен 
жұмбақтарға және ауыз әдебиеті жанрының түрлеріне қосып, өз 
ұрпағын адамгершілікке, азаматтыққа тәрбиелеумен қатар тылсым 
дүниенің әсемдік сырын бейімдеген. М. Әуезов: «Біз ауыз әдебиетін 
зерттей отырып, халық санасындағы Отаншылдық сезімді, халық 
ұғымындағы адамгершілік гуманизмді, эстетикалық мәдениет пен 
рухани байлықты сол халықтың өткендегі өмірін, аңсау-арманын, 
әдет-ғұрпын, халық тәрбиесінің жемісін көреміз» [15], – дейді.

Талай ғасырлардан бері ұрпақтан-ұрпаққа жеткен ауыз 
әдебиетінің халқымыз үшін маңызы зор. Себебі, онда ата-бабала-
рымыздың жүріп өткен жолынан, тарихынан, тыныс-тіршілігінен, 
аңсаған асыл армандарынан сыр шертіледі. Сол бабаларымыздан 
қалған руханиятымыздың алтын діңгегін балаларға насихаттау, бой-
ына сіңіру бүгінгі қауым өкілдерінің парызы. «Фольклор» ұғымына 
халық музыкасын, биін, өлеңін, театрын, әдебиетін, қолөнерін, 
халық қолданатын ырымдар мен ғұрыптарды, салттар мен наным-
сенімдерді жатқызамыз. Демек, фольклор дегеніміз – тек ел арасы-
на тараған ауызекі шығармалар ғана емес, фольклор – халықтың 
бұрынғы замандарда өмір сүрген бабалары шығарып, пайдаланып, 
ұрпақтан ұрпаққа аманат етіп, бүгінгі дәуірге жеткізген көп сала-
лы, көп сипатты және көп қызметті, синкретті руханият. Өте ерте 
заманда туып, жүздеген ғасырлар бойы өмір сүргендіктен, фоль-
клор – ежелгі қоғамның дүниетанымы және мәдениеті болады. Сөз 
өнеріне айналған фольклор ерте заманда туып, бірден-бірге айты-
лып, ұрпақтан-ұрпаққа ауысып отырған, сөйтіп, біздің дәуірімізге 
жеткен авторы жоқ ауызекі шығармалар екені белгілі. Ал, ауыз 
әдебиеті – ол да ауызша туып, ауызша тарап, орта ғасырлардағы 
қазақ қоғамы үшін кәдімгі кәсіби жазба әдебиеттің рөлін атқарған 
туындылар. Оның фольклордан бірнеше айырмашылығы бар: 
біріншіден – автордың болуы; екіншіден, мәтіннің біршама тұрақ-
тылығы; үшіншіден, шығарма мазмұнының нақтылы, белгілі бір 
оқиғамен, адаммен байланыстылығы; төртіншіден, шығармада 
автордың өзіндік «мені» болуы, стилінде даралық сипаттың 
көрінуі; бесіншіден, шығармалар тек қана поэзия түрінде, толғау, 
арнау, мадақтау үлгісінде орындалуы; алтыншыдан, шығарманың 
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қалың елдің, хан кеңесінің, жауынгер-сарбаздардың алдында де-
реу, импровизациямен айтылуы. Сондықтан мұндай дүниелерді 
«авторлық ауыз әдебиеті» деп, жеке бөліп атаған жөн.

Кез келген ұлттың философиялық ойының өмір сүру фор-
маларын, оның философиялық ойының тарихи кезеңдерінен 
көре аламыз. Қазақ халқының даналық ойының дамуы біртұтас 
қалыпта көрініс береді. Себебі қазақ халқында философиялық ойы 
шешендік сөздер, нақыл сөз, мақал-мәтел, аңыз-әңгімелер поэ-
зия арқылы беріледі. Көркем сөз зергерлері өмір құбылыстарын, 
адамдар арасындағы қарым-қатынастарды дүниетаным негізінде 
халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан әдет-ғұрып, рухани өмі-
рімен, арман-мүддесімен таныстыра білген. Бұлардың дені 
қоғамға, дүниеге, табиғат құбылыстарына, адам өміріне белгілі бір 
маңызды оқиғаға немесе өз басына деген көзқарасын білдіретін 
философиялық ой-толғаныстар, даналық ой тұжырымдар болып 
келеді.

Мақал-мәтел-халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе 
жатқан, өзіндік ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойы-
ның көркем жиынтығы. Онда халықтың өмір сүру барысындағы 
барлық тәжірибенің өнегелі өсиеттері айтылған, халық даналығы 
сақталған. Мақал-мәтелдер өзін жасаушы халықпен бірге жасай-
ды, біреулері ескіріп қолданудан шығып, екіншілері жасарып, 
жаңадан туындап жатады. Халық шығармасының басқа түрлері 
секілді мақал мен мәтелдерді де жеке адамдар шығарады, оны 
біреуден біреу естіп, жаттап айта жүреді, өңдейді, өзгертеді, сөйтіп 
олар бірте-бірте жалпы халықтық мұраға айналады. Демек, мақал-
мәтелді белгілі бір халықтың өмірде көрген-білгенін жасаған 
қорытындысы, ақыл-ой түйіні деуге болады. Мақал-мәтел адам 
тұрмысындағы алуан түрлі оқиғаларды, қарым-қатынастарды 
қысқа, тұжырымды тілмен түсіндіреді. Сондықтан да халық сөздің 
көркі – мақал деп бағалаған. 

Дүниетанымдық элементтерді өз бойына мол дарытқаны, 
философиялық мазмұнның тереңдігі жағынан шағын жанрлардың 
ішіндегі шоқтығы биігі де – мақалдар-мәтелдер болып табыла-
ды. Онда халық тарихы, оның әлеуметтік тіршілігі, ақыл- өнегесі 
мол көрініс тапқан. Мақал-мәтелдер дәлдігімен, тереңдігімен, 
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ықшамдылығымен ерекшеленеді. Мұнда өмірдің сан-алуан құбы-
лыстарына баға беріліп, үлкен түйін жасалады, халықтың ғасырлар 
бойғы тәжірибесі қорытылады. 

Мақал-мәтелдер – халық психологиясының айнасы. Өйткені 
мақал арқылы біз халықтың тұрмыс-тіршілігінен мәлімет аламыз. 
Мақал-мәтелдерде елдің жай-күйі, салт-дәстүрі, күнделікті өмірі, 
бір сөзбен айтқанда – жалпы мәдениеті суреттеледі. «Мақал-мәтел 
– сөз мәйегі», «Мақал – сөздің мұнарасы», – деп, қазақ халқы ауыз 
әдебиетінің асыл жанрына аса құнды баға берген.

Біздің дәуірімізге жеткен фольклор қоғамдық сананың бір түрі 
ретінде өнерге жатады, бірақ ол өнер дәрежесіне бірден жетпеген. 
Фольклордың түрлері адамзат өмірінің әр кезеңінде туып отырған, 
өзгеріске түсіп жатқан, тіпті, ұмытылып, қолданыстан шығып 
жатқан. Осы күнге жеткен дәстүрлі фольклорлық шығармалардың 
көбісі – сол бұрынғы фольклордың негізінде туып, солардың 
жұрнағын сақтап қалған, сондықтан көптеген жанрлардың құра-
мында бір жағынан, алғашқы қауымға тән ұғым-түсініктің, қара-
байыр діннің, екінші жағынан, қарапайым білімнің, үшінші жағы-
нан, қарапайым өнердің белгілері кездеседі. Бұл синкреттік сипат 
кейінгі дәуірлерде пайда болған жанрларда да көрініс табады, 
өйткені, әрбір жаңадан туған жанр өзінен бұрынғыға негізделеді, 
соны пайдаланады, өзіне бейімдейді, сөйтіп, жеке жанр ретінде 
қалыптасады. 

Халық ауыз әдебиетінің өлең-жыр, ертегі, мақал мәтелдері, 
лиро-эпостық жырларында қарапайым адамдардың, еңбек адам-
дарының жасампаз күшіне, ақыл-парасатпен сенген, солар-
ды мадақтаған. Сондықтан, ауыз әдебиетіндегі бұқара өкілдері 
тек жақсы жағынан ғана суреттеледі, олар тамаша қасиеттері 
арқылы оқушыны өзіне еліктіре біледі. Мақалдардың ауыз 
әдебиетінің басқа түрлеріне қарағанда өзіне тән ерекшеліктері 
мен өзгешеліктері бар. Ең алдымен, мақал толғау, образ арқылы 
берілген логикалық ой қорытындысы болып келеді. Ол адам 
өмірінде, тұрмыс-тіршілікте, қоғамдық жағдайларда кездесетін 
әртүрлі құбылыстарға, тарихи мәні бар оқиғаларға, берілген 
даналық баға, тұжырымды түйін есебінде қолданылады. Қандай 
мақалды алсақ та, оның шығуына себеп болған үлкен оқиға, мәнді 
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әңгіме жатады. Мақал соларға берілген баға, жасалған қорытынды 
яғни «тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні» есебінде жүреді. Халық 
аз сөзге көп мағына сыйдыра отырып, өзінің өмірінде көргендерін, 
бастан кешірген кезеңдерін, алған тәжірибелерін, мақал арқылы 
айтып береді. Бұл жағынан алғанда, көптеген мақалдар ақыл-
өсиет, нақыл сөз есебінде қызмет атқарады.

Мақалдар халықтың тұрмыс-тіршілігіне, қоғамдық өміріне, 
еңбегі мен тәжірибесіне байланысты туғандықтан, оның тақырыбы 
да орасан көп. Бұл ретте мақалға қосылмаған нәрсе жоқ деуге бо-
лады. Халықтың тұрмыс-тіршілігі, әдет-ғұрпы мен салты, дүние 
танудағы көзқарасы, шаруашылығы мен кәсібі, қуанышы мен 
қайғысы, айтатын ақыл-өсиеті, үйретуі мен үкімі, қысқасы халық 
өмірінің барлық жақтары мақалдардың басты тақырыбы болып 
отырады.

Қазақ халқының оқиғасын шындық өмірден алып ауызша 
шығарған көркем шығармаларының бір саласы – аңыз әңгімелер. 
Аңыз әңгімелер тарихта болған белгілі бір адамдардың атына, 
ісәрекетіне байланысты туады. Мұндай адамдардың ел үшін ет-
кен еңбегі, қамқорлығы, халық намысын қорғауы, сол жолда 
жасаған игілікті іс-әрекеттері ел аузында аңыз әңгімеге айналып, 
ұрпақтан ұрпаққа жеткен. Аңыз әңгімелерде халықтың қоспасы 
болғанымен, негізгі ой түйіні барлық жерде бірдей сақталады. 
Олардың өміріне байланысты әңгімелерде ертегілердегідей әсіре 
қиялдау көп кездеспейді. Оқиға желісі күнделікті өмірде кездесетін 
қарапайым сюжетке құрылады. Қазақ аңыздарында көшпелі елдің 
төл ерекшелігі, белгілері бірден байқалады. Себебі олар тұрмыс-
салтымыздың, болмысымыздың негізінде туған аңыздар. Осындай 
дала аңыздары ішінде халық арасында Қорқыт, Асан қайғы туралы 
толып жатқан аңыздар бар. Бұл аңыздар Қорқыттың асқан күйші, 
қобызшы болғандығын айта келіп, табиғаттың дүлей күшіне 
қарсы күрескен, өліммен алысқан алып жанды танытады. Қорқыт 
халық ұғымынша, болашақты көре білетін, өлімді өнермен жеңуге 
ұмтылған алып философ, ұлы қобызшы. 

Жалпы айтар болсақ, көне шығыс пен алғы түркі мәдениетінен 
нәр алған қазақ аңыз ертегілерінің көшпелілер рухани болмысы-
мен біте қайнасқан ауыз әдебиеті, фольклор, эпостық жырлар, сал 
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серілер, ақын жыраулар шығармашылығы, халық даналығының 
қазақ философиясының қайнар көз, алғы бастауы болды деп айта 
аламыз. Кейбір аңыз әңгімелердің басты кейіпкері көрші елдерге 
де ортақ болып келеді. Мысалы, Қожанасыр қазақ, қырғыз, өзбек 
ауыз әдебиетінде ортақ кейіпкер. Аңыз әңгімелерде көбінесе 
сараңдықты, жалқаулық пен қиқарлықты өткір сатирамен әжуалап 
сынау арқылы жастарды жаман әдет, жат мінездерден аулақ болуға 
баулуды мақсат тұтады. Қожанасыр әңгімелерінде оғаш қылығы, 
аңғал мінезі әжуа-күлкі туғызып отырғанымен, негізгі түйін ойда 
үлкен тәрбие-тәлім толқыны анық байқалады, оқып күле отырып 
шындықты түсінеді. Осындай халық арасына кең тараған күлкілі 
сықақ аңыз әңгімелердің бір тобы Алдар көсе атымен байланысты 
туған. Көсе образы – қарапайым халықтың күлкіні сараң байларға, 
оның өкілдеріне қарсы жұмсау, оларды келеке-мазақ ету тілегінен 
туған образ. Мұны біз «Алдар көсе мен Алаша хан», «Алдар көсе 
мен шық бермес Шығабай», «Алдар көсе мен саудагер» т. б. аңыз 
әңгімелерден көреміз. Осы аттары аталған хан, бай, саудагерлерді 
Алдар көсе өзінің тапқырлығы, ақыл-айласының арқасында алдап 
соғады, ел алдында мазақ, күлкі етеді. Халық аузындағы мәтелге 
айналған «Жұмыртқадан жүн алатын», «Өзі тойса да, көзі той-
майтын», «Кесіп алса қан шықпайтын» шық бермес Шығайбай 
– сараңдықтың жиынтығы. Шығайбайдың әдеті мен ісінен 
сарандық, дүниеқорлық, өзімшілдік айқын көрінеді. Оның осы 
мінезін жек көрген халық қапияда жол, қапылыста сөз табатын, 
айла-амалы мол Алдар көсені жіберіп, Шығайбайды бірнеше рет 
жер қаптырады. Халық ұғымында шайтанды ешкім алдай алмай-
тын болса, бұл әңгімеде Алдар көсе өзінің қулығымен шайтанды 
да алдап кетеді. Алдар көсе туралы аңыздардың қай-қайсысы бол-
масын оны тапқырлықтың өкілі етіп және ол қандай іс-әрекет жа-
саса да жазғырмай, сүйікті етіп көрсетуі Алдардың ел санасынан 
ұнамды кейіпкер түрінде тұрақты орын алғандығын аңғартады.

Қазақ халық фольклоры мен ауыз әдебиеті үлгілерінің эстети-
калық мәдениетті қалыптастыруда мәні ерекеше болды. Өйткені 
олардың мазмұны балалар мен жастарды кішіпейілділікке, ғибрат-
тылыққа, мейірімділікке, имандылыққа бағыттады, борыш, парыз, 
ар-намыс, аброй ұғымдарынан түсінік берді, мінез-құлық әдебіне, 
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моральдық қарым-қатынас мәдениетіне баулыды, қиялына қанат 
бітіріп, арман асуларына жетеледі. Халық оларды (мақал-мәтелдер, 
аңыз-ертегілер, жұмбақтар, эпостық жырлар, дастандар және т.б.) 
эстетикалық, мәдениетті қалыптастыруда өте ұтымды пайдалан-
ды, мүмкіндіктерін жоғары бағалады. Мысалы, «Өнер алды – 
қызыл тіл» деп тіл өнерін жоғары бағалаған, «Өнер» сөзінің ая-
сына көп ұғымды сыйғыза білген, яғни бұл сөз түрлі контекстерге 
орай бірде «өнер», бірде «көркем өнер», бірде «шеберлік», бірде 
«ісмерлік» мағынасында қолданылып отырған. Сондықтан, өнер 
жөніндегі көптеген мақал-мәтелдер халықтың өнерге, өнердің 
белгілі бір түріндегі шеберлікке деген көзқарасын бейнелейді. 
Мәселен, «Өнерлі өрге жүзеді», «Өнерлі бала сүйкімді», «Ақыл көпке 
жеткізеді, өнер көкке жеткізеді» деген мақал-мәтелдер бұған айғақ. 

Қазақ халық педагогикасында тағылымдық мақал-мәтелдер 
де көптеп кездеседі. Олардың ерекшелігі айтылатын ой-пікірдің 
тура мағынасы астармен жанама түрде жеткізіледі. Мысалы, «Сы-
рын білмеген аттың сыртынан жүрме», «Түйенің үлкені көпірден 
таяқ жер», «Қызым саған айтам, келінім сен тыңда» және т.б. 
Бұл да, үлкен кішінің жеке басына деген сыйластықтың, жоғары 
мәдениеттіліктің белгісі болса керек.

Балалар мен жастардың эстетикалық талғамын, мәдени 
эстетикалық көзқарасын, эмоционалдық сезімін дамытуда қазақ 
халқы ертегілерді ұтымды пайдаланған. Ертегіде суреттелген 
кейіпкерлердің көркем бейнелері, сондай-ақ адамдардың сұлулық 
пен нәзіктікке берген жоғары бағалары арқылы баланың әдемілікке 
деген қызығушылығын арттыруға талпынған. 

Қазақ халқы қыздар мен балалардың эстетикалық көзқарасы-
ның дамуына үлкен мән берген, оларды сұлулықты түсінуге және 
оны өздерінің қолдарымен жасай білуге үйреткен. Сұлу, әсем 
бұйымдар адамға эстетикалық ләззат береді, жағымды сезім ту-
дырады, өзіне қызықтырып, көңіл-күйді көтереді деген түсінікпен 
қазақ халқы қыздар мен ер балаларды қолданбалы өнерге (кілем 
тоқу, ағаш өңдеу, сырмақ сыру, кесте тігу, алаша, ши тоқу, алқа, 
сырға, шолпы, тас қашау және т.б.) үйрете отырып, әсемдік 
сезімін, сұлулықты түсініп, жасау шеберлігін, өмірді әдемі, өнегелі 
етуді, қоршаған табиғаттың түрі мен бояуын қабылдай білуді 
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қалыптастырған. Балаларға кішкене күннен бастап әдемілікті 
ұсқынсыздықтан айыра білуге ықпал ететін сезімді тәрбиеледі. 

Халықтың осы ежелден қалыптасқан қолөнерінің сан-алуан 
түрлері, әдіс-тәсілдері, амал-жолдары ұрпақтан-ұрпаққа үзіліссіз 
беріліп келеді. Көркемдік өнер мен халық шеберлерінің туынды-
сы бүгінгі жастарымызға үлгі және халықтың ғасырлар бойғы 
көркемдік тәжірибесінің сарқылмас қайнар көзі болып отыр.

Фольклор қазақ рухани мәдениетінің ірі тұжырымдамалық 
қорын құрайды. Фольклор арқылы этностың мәдени дәстүрін 
сақтау мен табыстау іске асырылатындықтан фольклордың этно-
сты қорғаушы сипаты мен оның өмір сүру мәнділігін атап өткен 
дұрыс. Бұл фольклордың халықтың өмірімен, тарихымен және 
болмысымен тығыз байланысынан көрінеді. Фольклор ұлттық ру-
хани мәдениет бөлігі ретінде өз деңгейінде түрлі әлеуметтік және 
демократиялық элементтердің дамуын іске асырады, сол арқылы 
қазақ халқының тұтастығы мен отансүйгіштігі көрініс табады. 
Фольклор ұлттық сананы көрсете отырып, жалпы көзқарастар 
мен мұраттардың, сонымен бірге маңызды өмірлік мәселелердің 
қорғаушысы болып табылады. 

2.3 Рухани жаңғыру және қазақтың ауыз әдебиетіндегі 
өмірмәндік ойтолғаулар

 
Қазіргі жаһандану жағдайында мемлекеттердің десуверендеуі 

процесі күшейе түсіп отырғаны анық. Осыған байланысты адам-
зат тарихында өзін сақтап қалуға ұмтылған кез келген мемлекет 
өзінің қайталанбас ерекшелігін, мәдениетін, руханиятын, тілі 
мен ділін, ұлттық кодын нығайтуы тиіс. Мұндай мемлекеттің 
басшылығы бұл міндеттің ұлт пен халық үшін аса өзектілігін 
терең түсініп, қоғамның барлық саласын, соның ішінде қоғамдық 
сананы жан-жақты қамтитын стратегиялық бағдарламаларды дер 
кезінде дайындап, оны жүзеге асыруы қажет екенін өмірдің өзі 
дәлелдеп отыр. «Қазақстан – 2050» Стратегиясы, «Мәңгілік Ел», 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» 
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қыры бағдарламалары аталған міндетті біздің еліміздің билігі 
жақсы түсінгенінің дәлелі [21]. 

Жасыратыны жоқ, жаһандану бізге оң өзгерістермен бірге 
көптеген теріс ықпалын да ала келді. Бұрынғы идеологиялық 
ұстаным тұғырдан тайып, оның жаңа бағытын анықтап алғанша, 
арада идеологиялық бостық пайда болды да, оны тобырлық 
мәдениет жаулап алды. Бір-бірінен ешқандай айырмашылығы 
жоқ, өмірлік қажеттіліктері тым қарапайым, өзіне сенімді, уайым-
қайғысыз, күрделі мәселелер туралы ойланып, басын қатырмайтын 
адамдардан құрылған тобырлық қоғам тобырлық мәдениетті ту-
дырды және ол жастардың санасын тез жаулап алды. Оның нақты 
мысалдарын қадам басқан сайын көріп отырмыз [22]. 

Бұған қарсы тұрудың амалдары қандай? Біздің ойымызша, 
тобырлық мәдениетті қазақ халқының философиялық дүниета-
нымында бейнеленген ұлттық құндылықтарымызды күшейту 
және оларды жас ұрпақтың санасына терең тарату арқылы жеңуге 
болады. Қазақ халқының философиялық көзқарасының бір ғана 
тармағын – өмірдің мәні туралы түсініктерін талдау, оларды қоғам 
мүмкіндігінше көбірек қабаттарына жеткізудің әсері мықты да 
пайдалы болатыны сөзсіз. 

Назарымызды аталған сұраққа аударуымыз кездейсоқтық 
емес. Экзистенциалдық мәселелер тізбегі ХХ ғасырдың соңы мен 
ХХI ғасырдың басындағы адамды қатты толғантып отыр. Өмірдің 
күрделілігі және қиындығымен қазіргі заманғы адам күн сайын 
дерлік бетпе-бет кездесуде. Әлеуметтік өзгерістер бұрын бейқам 
өмір сүрген жандарды «Ендігі өмірім не болмақ?», «Өмірімнің 
мәні бар ма?» тектес экзистенциалдық сұрақтарға жауап іздеуге 
мәжбүр етіп отыр. Осы гиперрефлексия жүгін жеңілдетуге көмек-
тесетін ғылым философия десек, жүрегі қазақ адам өмірмәндік 
сұрақтардың кілтін қазақ философиясынан табады деп ойлаймыз. 

Қазақ халқының философиялық дүниетанымы ең алдымен 
ауыз әдебиетінде бейнеленген. Қазақ фольклоры ең алдымен 
қазақ өмірінің айнасы десек, осы тұжырымның дәлелі – қара өлең. 
Ауыз әдебиетінің ертегі, аңыз, эпос секілді түрлері де қоғамдық 
өмірді бейнелейді, бірақ оларда болмыстың сан қырлы материалы, 
әртүрлі аспектілері қайта өңдеуден өткізіліп, трансформация жаса-
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лады. Ал қара өлеңде бос қиялдың жемісі мен жоқ нәрсені ойдан 
қосу кездеспейді, яғни өмір шын күйінде суреттеледі. Қара өлеңнің 
ерекшелігі тек мұнымен шектелмейді. Ол ауыз әдебиетінің халық 
арасында ең кең тараған түрі. Қара өлең арқылы тұтас халық қана 
емес, жеке субъект де өз көзқарасын бейнелейді, қоғам мен тұлға 
көзқарасы қара өлеңде үйлесімді тоқайласып отырады. Сондықтан 
да қара өлең идеологиядан тәуелсіз. Осы фактордан қара өлеңнің 
шыншылдығы, тазалығы туындайды. Жалтақсыз, қарапайым ха-
лықтың жүрегінен шыққан нәрсе ғана өмір шындығын көрсете 
алады. Қара өлеңнің өміршеңдігінің де себебі осы. Ол халық ара-
сында әлі күнге дейін өмір сүріп келеді. Қара өлеңді үкіметтің 
қаулы-нұсқауларының бұйрығымен жүргізу мүмкін емес, ол қазақ-
тың өмір салтының ажырамас бөлігіне айналды, «ауылдың екі ау-
ызы» өзін қазақпын деген адамның жүрегінен мықтап орын алған.

Ауыз әдебиетінің қазақ өмірінде кеңінен тараған осы бір 
түрі ғылыми тұрғыдан мардымсыз зерттелген, тіпті қара өлең 
нұсқаларының жарық көрген нұсқалары да саусақпен санарлықтай. 
Оның себебін белгілі әдебиетші, ғалым Ақселеу Сейдімбек «...қара 
өлеңге тіс батыру қиын. Ол бұрыннан белгілі бір қалыпқа, немесе 
біржақты логикалық құрсауға да сыймайды. ...Оны ешбір үлгі мо-
дельге, ешбір алдын-ала әзірленген таным қалыбына қуып-тығуға 
болмайды...Қара өлеңнің ғасырлар бойы тербеп өскен тал бесігі – 
көшпелілер ортасы, көшпелілердің өмір салты, дүние танымы», – 
деп дұрыс атап көрсеткен [23, 159 б.]. 

Ғалымның бұл ойларында үлкен мән жатыр. Жаңаны тез 
қабылдағыш қазақ халқы өз мәдениетін жат, кірме мәдениет 
көзімен қабылдауға тырысып, талай қателіктерге ұрынды емес пе? 
Ал мәдени құбылысты шын мәнінде, шығармашылық тұрғыдан 
түсіну дегеніміз ең әуелі өз мәдениетінен бас тартпай, бағалай 
білу, оны басқалардан төмендетпеу, өзіне тән құндылықтарды 
көре білу. Сонда ғана оны толық та тереңірек тану мүмкіндігі ту-
ады. Ақселеу Сейдімбектің осы пікірі тек қара өлеңді, халық ауыз 
әдебиетін ғана емес, жалпы қазақ мәдениетін, оның философия-
сын зерттеушілерге арналған пайдалы ескерту сияқты. Себебі, 
қазақ философиясын классикалық құрсауға салып талдау көп рет-
те жеміссіз болып жүргені белгілі.
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Қара өлеңнің тақырыптары сан алуан, бірақ олардың арасында-
ғы ең бастысы – адам өмірі. Қазақ өмірді бейнелеу үшін «дүние» 
категориясын қолданғаны белгілі. Қара өлеңде де осы дүние катего-
риясы арқылы өмірдің сан қыры суреттеледі. Дүние-өмірдің ең ба-
сты ерекшелігі – оның өткіншілігі. Қара өлеңде өте көп кездесетін 
«дүние-жалған», «сұм дүние», «өттің дүние» сөз тіркестері осы-
ны адамның есіне қайта-қайта салғандай болады. «Дүние жалған» 
деген сөз, ойлап қарасақ, тек қазақта кездеседі екен. Бірақ ауыз 
сөзге үлкен философиялық ой сиып тұр. Дүниені жалған деп си-
паттау арқылы қазақ өмірді тәрк етіп, жоққа шығарып тұр деп қате 
түсінбеген жөн. Керісінше, осы ұғымды қолдану арқылы өмірді 
асқақтатып, адамға бір-ақ берілетін өмірдің шолақтығын, көзді 
ашып-жұмғанша өте шығатынын ескертеді, сондықтан да оны 
бағалап, қадірлеуге шақырады.

 Ойлап тұрсам дүние бір қызғалдақ,
 Дүние үшін біз жүрміз жанды жалдап.
 Оралыңның барында ойна да күл,
 Өте шығар бұл дүние аз күн алдап.

 Жанып тұрған жастық шақ алқызыл гүл,
 Сипаттауға сымбатын жетпейді тіл.
 Өміріңнің қадірін біле білсең,
 Өкінішпен дүние өтпейді құр,

деген жолдар аталған ойлардың айғағы [24, 275 б.]. 
Мәнді өмір ғана өкінішсіз өтеді. Қазақ ұғымындағы өмірдің 

мәні қара өлеңде қалай түсіндіріледі екен? Үстіртін қараған адам 
өмірдің мәні қара өлеңде көп кездесетін «ойнап-күлуде» деуі 
мүмкін. Талдап тексерсек, өмірдің мәнін қазақ терең түсінгенін 
көреміз:

 Бұл дүние жеткізбейтін арман дүние,
 Бұрынғы бабалардан қалған дүние, 

деген шешімде үлкен мән жатыр [24, 274 б.]. «Дүние-арманның» 
жетегінде, бос қиялға, құр арманға жүгініп өмір сүрген адамның 
өмірі бос әурешілік, тіпті үлкен трагедия. Өз мүмкіндіктері мен 
арманының арасындағы алшақтықты түсіне алмаған адам рухани 
күйзеліске тап болады, арман қуалап, бос өмір кешеді. Қазақтың 
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арманшыл халық екенін теріске шығармасақ та, өмірдің мәніне 
байсалды көзқарас танытқанын қара өлеңнің мазмұны дәлелдейді. 
Қазақ өмірдің мәнін реалды болмыстан тыс нәрседен іздемеді, 
адамның өз өмірінен, өзінің және қоғамдағы басқа адамдардың 
болмысынан табуға тырысты. Бұл қасиет үлкен философиялық 
даналыққа тән екенін ескертуіміз керек.

«Жалған дүниені» мәнді ететін нәрселердің бастысы ретінде 
қазақ еңбекті атайды. Еңбек пен еңбекқорлық қазақтың түсінігінде 
адамгершілік өлшемі, арлы адамды арсыздың алдында биіктететін 
асылы, өмірінің соңында қалдыратын ізі, ал жалқаулық пен 
зұлымдық өмірдің мәнін кетіретін теріс қасиеттер. Өмірдің мәні 
мен сәнін келтіретін өнер мен білім де қара өлеңде көрініс тапқан.

Өмірдің мәнін құрайтын мақсаттардың бірі ретінде қазақ 
жақсы дос, адал жарды түсінді:

 Дариға дүниеге неге келдім,
 Келдім де бір жемтіктің соңына ердім.
 Сене алмай, сендім деуге дос таба алмай,
 Екенін фәни-жалған енді білдім, 

деп өкінсе, ғашықтық, сүйіспеншілік тақырыбы қара өлеңде одан 
да терең бейнеленеді [24, 180 б.]. Сүйгеніңмен қосылу өміріңді 
жандандырады. Қара өлеңде бұл құбылыс аса биік дәрежеге 
дейін көтеріліп, «өз үйің Мекке емес пе сүйгенді алсаң» деп, өте 
дәл суреттеледі. Қазақ кішкентай дүние-ғұмырға екі келу жоқ 
екенін ескертіп, өз сүйгеніңмен, достарыңмен ғана емес, ағайын-
бауырмен және қоғамдағы басқа адамдармен сыйласып өмір 
сүруге шақырады. Байқап қарасақ, қазақ өмірдің мәнін тек осын-
дай рухани құндылықтардан іздеген екен, қара өлеңнен байлыққа 
ұмтыл, мал жина деген үгітті кездестіру қиын, керісінше, адам 
адамшылық қасиеттерімен ғана артында із қалдыра алатынын 
тынбай уағыздайды.

Экзистенциалдық мәселелер қара өлеңде әуелі пессимистікке 
жақындау тұрғыдан қойылғанымен, осылайша оптимистік рух 
деңгейінде шешіледі. Табиғатынан өр мінезді қазақ өмірдің ауыр 
тауқыметіне сергек те сезімтал көңілін қарсы қоя білді. Қазіргі за-
манда маңызы арта түспесе, азая қоймаған қара өлеңнің тәрбиелік 
мәні зор. Қара өлең өмір қаншалықты қиын болғанымен оны 
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теріске шығаруға негіз жоқ, өмір адам үшін басты құндылық деп 
үйретеді. Өмірмәндік мәселелер қара өлеңде толық философиялық 
шешімін тапты деу асығыстық болар, бірақ вербальды-дискурсивті 
ойлаудың осы түрі философиялық сананың элементтеріне толы 
екендігі күмәнсіз. Қара өлеңнен бастауын алған экзистенциалдық 
мәселелер көшпелі қазақ ауыз әдебиетінің одан күрделі қоштасу, 
жоқтау, қаһармандық-лирикалық эпос және ақын-жырау туынды-
ларында өзінің жалғасын тауып отырды. 

Қоштасу мен жоқтау қазақтың салт өлеңдерінің ертеден 
келе жатқан, мазмұны жағынан қара өлеңге жақын көне түрлері. 
Қоштасу қазақта қалыптасқан дәстүр бойынша өлең-жырмен не-
месе нақыл сөзбен айтылған. Оның түрлері сан алуан: «жермен, 
елмен, өтіп бара жатқан дәуренмен, заманмен, өмірмен, артта 
қалып бара жатқан дүниемен қоштасу болады» [25, 52 б.].

Қоштасу өлеңдерінің осы аталған қай түрі болмасын өмір 
туралы толғауларға толы. Қаннен-қаперсіз, бейқам өмір сүрген 
адам өмір, оның мәні туралы күнделікті өмірде ойлана бермеуі 
де мүмкін, ойланса да қара өлеңде сипатталған деңгейден көп 
аса бермейді. Ал өмір туралы мазасыз толғаныстар көбіне басқа 
қиындық түскен кезеңдерде, өлім мен өмірдің бетпе-бет келген 
тұстарында күшейе түседі. Өлім жақындаған уақытқа дейін өмір 
туралы сұрақ қарапайым адамға алыстағы сағым секілді көрініп, 
анда-санда ғана мазалауы мүмкін. Әсіресе, жастық дәурен кеш-
кен кезеңде бұл мәселені шешуге әлі көп уақыт бар, бар өмір алда 
сияқты көрінеді. Міне, өмір де зымырап өте шықты, ойлануға 
уақыт аз. Қалай, қандай өмір сүрдім? Не бітірдім? Соңыма не 
қалдырдым? Адамның өлім алдында өзіне қоятын сұрақтарының 
негізгілері осылар. Өтіп бара жатқан өмірі туралы толғауларын, 
қорытынды есебін қазақ қоштасу өлеңдерінде түйіндейді. 

Ерекше атап көрсететін бір нәрсе – қазақтың қоштасу 
өлеңдерінде өлімнен қорқу сезімі байқалмайды. Ол өлімді өмірден 
бөлмей, заңды құбылыс ретінде түсінеді. Өлім өмірдің абсолютті 
қарама-қарсылығы болғанымен, одан тыс тұрған нәрсе емес, 
болмыстың дамуындағы диалектикалық бірліктің, өмірдің екінші 
жағы. Осыны ұғына білген қазақ өлімді үрейсіз қарсы алуға тыры-
сады, белгілі қазақ ақыны Қасым Аманжолов:
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Өкінбен мен де бір күн өлемін деп,
Өкінем ұқсата алмай келемін деп,

айтқандай толғанады. Өлім алдындағы қорқыныш мәнсіз өмір 
сүрген адамның бойында ғана туындайды. «Маңдайға жазылған 
өмірді мәнсіз кештім бе, артымда із қалдыра алмадым ба?» деген 
ой адам жанын мазалап, өмірді қайтадан бастасам, бұрынғыдан 
басқаша өмір сүрсем деген тілек туғызады. Керісінше, өз өмірін 
белгілі бір іске, мақсатқа арнаған, артында осы істі жалғастырушысы 
бар, өміріне риза адам өлімді тайсалмай қарсы алады. Оның мы-
салын Наурызбай батырдың өлім алдындағы қоштасуынан көруге 
болады:

Аққу жалғыз оттамас,
Қара нар қабырғалы қолын жоқтамас.
Ақ сұңқар қолға түссе де,
Қанат-құйрығын шалдырмас.
Сыздық-Жаппар – екі інім
Тірі жүрсе дүниеде
Дұшпанға кегім алдырмас,
Жауға сырын білдірмес,

деп толғанған батыр өлімді өкінішсіз қарсы алады, себебі ол өмірін 
мәнді өткізді және оның ісін әрі қарай жалғастырушы бауырлары 
бар [26, 217 б.].

Әйгілі Әсет ақынның замандас құрбысы Кемпірбай ақынның 
қоштасуында өлім алдындағы қорқыныш сезілмегенімен, оны 
«аһ» дегізген өкінішті байқаймыз. Ауырып, әл үстінде жатқан 
ақын өзінің жанын түсінетін сырласы Әсет ақын келгенде ғана 
басын көтеріп, ілулі тұрған домбырасын сұрайды да, қоштасу 
өлеңін айтады. Өткен өміріне шолу жасаған Кемпірбай досына 
ең басты арманын, өкінішін жеткізеді. Ол өкініш – ақындық ісін 
жалғастыратын ұрпағы жоқ:

 Ұшсам да қанат байлап аспанменен.
 Өлімнің кім құтылар құрығынан
 Сұрасаң хал-жайымды, Әсетжаным,
 Жатырмын ұшайын деп тұғырымнан.
 Әсетжан, осы аурудан өлем білем.
 Алланың аманатын берем білем.



114

Қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруындағы қазақ...

 Кеудемнен көк ала үйрек «қош» деп ұшты,
 Сол шіркін кәрі жолдас өлең білем...
 Әсетжан, осы ауру қоймас білем,
 Алланың әмірі екі болмас білем.
 Соны айтып қайрылмастан ұшып кетті,
 Осы өлең Серкебайға қонбас білем... [27, 52 б.].
 Өлім аузында жатқан Кемпірбай ақынды қинайтыны – баянсыз 

өмірді мәнді ететін сенімнің жоқтығы. Осы ретте Лев Толстойдың 
өмірдің мәні сенімде, ал Серен Къеркегордың адамды өлімнің ал-
дында дәрменсіз ететін сенімсіздік дегені еске түседі. Ақындық 
өнерінің арқасында халық құрметіне, атақ-даңққа бөленіп өмір 
сүрген Кемпірбай өмірлік ісінің жалғасын табатынына сенімсіз. 
Осы ой оның жанын жегідей жеп, күйіндіреді. Бақұлдасып қалуға 
келген досы Әсетпен бөліскісі келген мұңы да осы. Өз мұңын 
жеткізе отырып, ақын досына да, ол арқылы басқаларға да ой 
салуға, өмірмәндік мәселенің түйінін көрсетуге тырысады.

Қазақ ауыз әдебиетінің өмір, оның мәні туралы толғаныстар 
көрініс тапқан тағы бір түрі – жоқтау. Өмірден өткен қимас адамы-
на жоқтау айту қазақтың ертеден келе жатқан, қазір мүлдем дерлік 
ұмыт бола жаздап отырған салты. Жоқтауда өмірдің жалғандығы, 
баянсыздығы мен тұрақсыздығы жоғарыда айтылған қара өлең 
деңгейінде суреттеледі, өлімнің заңдылығы да жоқтауда сөз бола-
ды. Жоқтау мазмұнындағы маңыздырақ нәрсе – өмірмәндік мәселе. 
Жоқтау айтқан адам өмірден өткен асыл азаматтың өмірін, ерекше 
қасиеттерін, тындырған ісін, қоғамдағы орнын, және қол жетпе-
ген армандарын сипаттайды. Мамай батырдың шешесі Қараүлек 
айтқан жоқтау – қазақ жоқтауының классикалық үлгісі. Себебі, бұл 
жоқтаудың иесі қасіретті ананың өзі (жоқтауды кейде басқа адам-
дар шығарып, о дүниелік адамның қызына, келініне, бауырына 
айттырған), сондықтан да өзінен туған ұрпағын жоғалтқан ананың 
орасан зор қайғысы, жан азабы, күйзелісі мейлінше дәл суреттел-
ген:

Жылай-жылай жалықтым,
Қайғы жұтып, жабықтым.
Тас емшегім жібіттің, 
Қу сүйегім еріттің,
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Өкпе, бауырым суыттың,
Кәрі шешең қайғымен
Ағар бұлақ құрыттың, 

деп баласын жоқтаған ана енді бір сәт өзін жұбатады [28, 148 б.]. 
Азалы ананың көңіліне медет болатын күш – баласының үлгілі 
өмірі. Мамай елі үшін опат болды, оның өлімі жай өлім емес, ерлік 
өлім, елін жаудан қорғау – батырдың өмірінің мақсаты еді, ол сол 
мақсатына жетті. Қараүлек ана енді: 

Мамай тірі жүргенде,
Өткір еді алмасың,
Қалмақтың басы Қараман – 
Оны ұстап өлтіріп,
Кесіп едің қан басын...
Мамайжан тірі жүргенде,
Еліңді жауға бермедің,
Қолыңды айға сермедің,...
Алтын тақтың үстінде
Ханмен қатар көлбедің, – дейді [28, 146 б.].
Мамай батырдың елін жаудан қорғау жолындағы көзсіз ерлігі 

– оның адамгершілік қасиетінің көрінісі, дәлелі, батырдың ерлігі 
оның моральдық ой-пікірімен ұштасып тұр. Гегель адамды оның 
субъективті ниеті бойынша емес, реалды ісі арқылы тану қажеттігін 
айтқан болатын. Қазақтың басқа батырлары секілді Мамай батыр 
да өзінің адамгершілік келбетін сөз жүзінде ғана емес, іс-әрекеті 
арқылы да танытты, сондықтан да халықтың беделіне ие болды. 
Оның өзі өлсе де, ісі жұртының есінде мәңгі қалмақ. Батырдың 
өмірін де мәнді етіп тұрған осы қызметі. Мамайдың мәнді өмірі 
өлімге осылайша қарсы тұра алады, өлім оны жеңуі мүмкін емес. 
Қараүлек ананы жұбататын да осы ой. Өмірдің қай саласында бол-
масын қазаққа қорғаныш болған өлеңі оның өліммен күресінде де 
демеу болды. Жоқтау айта отырып көңілін басқан қазақ өмірден 
күдерін үзбейді, түпкілікті түңілмейді, өмірдің өлімнен күштілігіне 
сенеді. 

Қазақ ауыз әдебиетінің өмір мен өлімнің күресі ғажайып су-
реттелген тағы бір саласы – аңыз. Адам қоғамы пайда болғаннан 
бері өмір сүріп келе жатқан аңыз қоғам дамуының сан қырлы са-
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тыларынан адаммен бірге өтіп, әлі күнге дейін қоғамдық сананың 
елеулі бөлшегі болып қалып отыр. Оның бұндай өміршеңдігінің 
себебі аңыз арқылы адам қашанда өзін әлеуметтік орта мен үрейлі 
табиғатқа қарсы қоюға тырысатындығында жатыр. Аңыз адамның 
өмір сүруінің ішкі тірегі деуге болады. Оның негізгі объектісі 
әдетте қоғамның табиғаты мен тарихы, ертеңі, қоғамдағы 
әлеуметтік, туыстық қатынастар, халықтың батыр, дана адамдары 
болып келеді. Яғни, аңыздың бастауы өмірдің өзінде.

Аңыздың әлеуметтік сипаты туралы «өмір философия-
сы» ағымының өкілдері Фридрих Ницше, Анри Бергсон, психо-
аналитиктер Зигмунд Фрейд, Карл Юнг және тағы басқалардың 
пікірлері қазір қызықты пікірталастар туғызып отыр. Олар 
аңыздардың прагматикалық функциясын ерекше бөліп көрсетеді. 
Бұл пікір бойынша аңыз алғашқы қауымдық құрылыс қоғамы 
адамының танымдық сұранысының нәтижесі ғана емес, қауымның 
әдеп-ғұрпы, салтымен тығыз байланысты табиғи және әлеуметтік 
тәртіпті реттеу мен сақтау құралы. Кеңестік зерттеушілер кезінде 
«дағдарыс кезеңінің жемісі» ретінде бағалаған бұл көзқарас 
негізінен алғанда шындыққа жақын деп ойлаймыз. Оның дәлелі 
– қазіргі заманғы қоғамда өмір сүрген және әлі күнге дейін өмір 
сүріп отырған аңыздар. (Мысалы, коммунистік жарқын болашақ, 
кемелденген қоғам, Америка туралы және тағы басқа көптеген 
аңыздар). Осыдан келіп аңыз қашанда адамның өмір сүруін 
жеңілдету құралы деуге болады. Оның дәлелін қазақтың Қорқыт, 
Асан Қайғы туралы аңыздарынан көреміз.

Түркі халықтарына ортақ тұлға Қорқыт тақырыбы біршама 
зерттелді. Әсіресе соңғы уақытта Қорқыт туралы түрікмен, 
әзірбайжан, түрік, қазақ ғалымдары дайындаған көптеген ғылыми 
еңбектер дүниеге келді. Әл-Фараби, Қожа Ахмет Йасауи, Махмұд 
Хайдар Дулати секілді Қорқытты да жалпы түркі халықтарын 
біріктіруші ортақ тұлға деп қарастырғанымыз жөн.

 Қорқыт туралы соңғы уақытта жазылған ғылыми дүниелердегі 
басты мәселе – оның өліммен күресуі, өлімнен қашуы, яғни 
экзистенциалдық мәселелерді шешуге тырысуы. Ғалымдар Бүркіт 
Ысқақов пен Шәкір Ыбыраев аударған «Қорқыт Ата кітабының» 
мазмұнына үңілсек, оның негізгі желісі адам, оның өмірі мен 
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өлімі екенін көреміз. Қазақ аңызында Қорқыт ақылды, дана, еліне 
қамқор парасатты жан ретінде суреттеледі. Бұл тұрғыдан алғанда 
оны түркі жұртының шын мәніндегі нағыз философы деуге бо-
лады. Олай дейтін себебіміз – Қорқыт белгілі бір адамның не-
месе топтың, билік басындағылардың мүддесін қорғаушы емес, 
қарапайым адамдардың ақылшысы, сөзімен ғана емес, ісімен 
де өнеге көрсетуші, нағыз философқа тән сөз бен істің бірлігін 
қуаттаушы. Мұхтар Әуезов Қорқытты қазақ тарихындағы белгілі 
тұлға Сыпыра жыраумен салыстыра отырып «...бұл мінсіз дұрыс 
адам, жөні дұрыс,  ...үнемі хан қасында отырған Сыпыра жыраудай 
хан сарайының ақылшысы емес, баласыз атаға, панасыз жасқа да 
аталық жәрдем етіп жүретін көмекші қария болды», – деп сипат-
тайды [25,89]. 

Еш мінсіз, адамзатқа тән кемшіліктерден ада адам туралы 
қазақтың арманын осы Қорқыт бейнесінен көреміз. Ол бәрінен де 
жоғары, барлық адамдардан таза, оны Ницше айтқан «ең жоғары 
адам» деуге де болады. Бірақ Қорқыт екі аяқты пенде, оны да адам 
тірлігінің шектеулігі толғандырады. «Адам түбінде өлмек болса, 
өмір сүріп керегі не?» деп шарқ ұрған Будда секілді, Қорқыт та 
осы сұраққа жауап іздеп шартарапты кезеді. Бірақ бұл құбылыс 
көптеген зерттеушілер айтып жүрген өлімнен туған қорқыныш 
емес. Экзистенциалдық мәселелер адамды ажалмен бетпе-бет кел-
генде ғана емес, әрбір адамды күнделікті өмір ағымында да ой-
ландырады. Осы тұрғыдан алғанда қазақ философы Ғарифолла 
Есімнің Қорқыт туралы тосын ойлары өте қызықты. Ол: «Қорқыт 
ажалдан қашқаны үшін тарихта қалмас еді. Мәселе Қорқыттың 
аса ақылдылығы мен даналығында, оның кереметтігінде, қазіргі 
тілмен айтсақ әулиелік харизмінде. Мәселе ажалда емес, мәселе 
адам болмысының жұмбақтығында», – деп өте дәл атап көрсетеді 
[29, 186]. 

Шынында да Қорқыт философиясының негізгі мәселесі 
адам өмірі, оның болмысы. Адам шарасынан аса ала ма? Оның 
мүмкіндіктерінің шекарасы қандай? Өмірдің мәні неде? Әулие 
философ Къеркегор, Ницше, Шопенгауэр, Камю, Ясперс, Хайдег-
гер секілді ойшылдар XІXXX ғасырларда көтерген мәселелерді 
сол кездің өзінде-ақ айтып кеткен екен. Осыны басқалардан бұрын 
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түсінген қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаев XX-шы ғасырдың 
басында өзінің «Қорқыт» туындысын дүниеге әкелген еді.

Жоғарыдағы экзистенциалдық сұрақтарға Қорқыт қалай жа-
уап бергенін тексеріп көрейік. Қорқыттан қалған «қайда барсаң 
да Қорқыттың көрі» дегенді ол ажалдан қашты, өлімнен қорықты 
деп үстіртін түсінуге болмайды, оның мәні тереңде. Осы ұғым 
арқылы Қорқыт өлімді өмірден кейінгі заңды құбылыс ретінде 
қабылдағанын көреміз. Өлім – ақиқат. Осыған көзі жеткен Қорқыт 
өлімге қарсы тұратын адам мүмкіндігі ретінде мәнді, құндылықты 
өмірді қояды. Қорқыт үшін өмірден артық құндылық жоқ. Ол 
өмірге ғашық, бірақ өмір шектеулі. Қайда барса да алдынан шыға 
берген көр осы шектеулі өмірдің бейнесі. Оны жеңудің жолы 
– мәнді өмір сүру екеніне Қорқыттың көзі жетті. Ендігі міндет 
өмірді мәнмен толтыру. Қорқыттың түсінігінде ең жоғарғы мән 
– ар-иман. Қорқыт туралы аңыздардың қайсысында болмасын ар-
иман ұғымы міндетті түрде кездеседі. Өмір өткінші, қай өмір бол-
са да өліммен бітеді, бірақ ең бастысы – адамшылықты, ар-иманды 
сақтау:

Қане, мақтанған бек, жарандар!
Дүнием менің дегендер!
Ажал алды, жер жұтты,
Фәни дүние кімге қалды?
Келімді-кетімді дүние,
Соңы – өлімді дүние!
Өлім уақыты келгенде, ар иманнан айырмасын! [30, 195 б.]. 
Яғни, Қорқыт өмірдің мәнін адамгершілік, руханилық 

ұғымымен байланысты түсіндіреді. Бұл түсінік қазақ халқының 
өмірдің мәні туралы ойларымен тікелей ұштасып жатыр. 
Қорқыттың өлімге қарсы қойып отырған тағы бір амалы – 
қобыз күйі. Қорқыттың қобызды таңдауы тегін емес. Қобыздың 
өзі қазақтың ұғымында қасірет пен азаптың символындай, 
ол қобызшының өзіне де, тыңдаушысына да өмірдің өткінші, 
өлімнің ақиқат екендігін өзінің азалы үнімен жеткізіп, олардың 
сезіміне қатты әсер етеді. Қорқыт қобыз күйі арқылы өнерді, 
шығармашылықты бейнелеп отыр. Күй – мәңгілік құндылық. 
Мәңгілік, рухани құндылықтармен толтырылған өмірді өлім жеңе 
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алмайды, халқына өлмес мұра, шығармашылық із қалдырған адам 
өлмек емес.

Сонымен, қазақ ауыз әдебиетін философиялық тұрғыдан 
зерттеу арқылы қазіргі заманғы адамды мазалаған көптеген 
сұрақтардың жауабын табуға болады. Қазақ фольклорының қара 
өлең, қоштасу, жоқтау және аңыз секілді түрлері өздерінің талдау 
сағатын күтіп, бұғып жатқан өмірмәндік мәселелерге толы. Олар-
ды талдап тексере келе, қазақ өмірді адам үшін ең басты құндылық 
деп қастерлегенін көреміз. Қазақтың түсінігінде, өмір – табиғаттың 
сыйы, тіршілік негізі, оны бағалап, адамгершілік мәнге толтыра 
біл.

Адам, оның өмірі туралы ғажайып толғаныстар қазақ ауыз 
әдебиетінің көне түрлері қаһармандық және лирикалық эпостар-
да да кең көрініс тапқан. Бірақ көне эпостар ұзақ жылдар бойы 
халықтың салт-санасынан, әдеп-ғұрпынан, дүниетанымынан 
бөлек қарастырылып келді де, олардың мазмұнын тереңдеп зерт-
теу мүмкін болмады. Бұл кемшіліктерді белгілі фольклортану-
шы ғалымдарымыз да атап көрсетіп жүр. Көне эпостарды зерт-
теу ісіне мол үлес қосқан белгілі ғалым Рахманқұл Бердібаев 
эпостарды халық басынан өткен қилы-қилы жағдайдың өзінше 
бір энциклопедиялық жиындысы деп қарастырғанда ғана оның 
жан-жақты сипаты танылмақ екендігін ескерте отырып, «..фоль-
клор шығармаларын тану үшін қажет жерінде тарихтың да, 
археологияның да, музыканың да, тілдің де шарттылықтары 
көмекке келе алады», – деп, дұрыс атап көрсетті [31, 4 б.]. 

Бұл ойға қосарымыз – эпостарды зерттеу ісіне философия 
ғылымы да атсалысуы қажет. Эпосты зерттеуге философиялық 
көзқарас вербалдық мәтіннің мазмұнынындағы күрделі ой-
дың тұңғиық сырына бойлауға, сол арқылы қазақ халқының 
дүниетанымын толығырақ ашуға мүмкіндік береді. Өмірмәндік 
мәселенің эпоста бейнеленуі деңгейін де осы философиялық 
әдіске сүйене отырып түсіне аламыз.

Қаһармандық эпос немесе батырлар жырының басты кейіпкері 
– батыр адам. Өз тәуелсіздігін қорғау жолында қазақ халқы бірнеше 
ғасырларға созылған қанды шайқас, тынымсыз күрес жолын ба-
стан кешті. Осы тар жол, тайғақ кешуден өткен батырлардың өмірі 
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– қаһармандық эпостардың негізі. Елін жаудан қорғаған батырлар 
өз жұртының сүйіктісіне айналып отырды, олар туралы мифтер, 
ертегілер, аңыз әңгімелер қаһармандық эпостарды дүниеге әкелді. 
Осы пікір белгілі фольклортанушылар Виктор Жирмунский, Еле-
азар Мелетинский және тағы басқа ғалымдардың еңбектерінде 
көбірек кездеседі. 

Ал қазақ эпосының қалыптасу негіздері туралы мәселеге кел-
сек, ғалым Шәкір Ибраев «...бұл зерттеулер дүние жүзі халықта-
рының эпикалық мұраларынын қалыптасуында универсал модель 
бола алмайды», – деген пікір айтады және өз тұжырымын Мұхтар 
Әуезовтің ойларымен нақты дәлелдейді [32, 12 б.]. Кезінде Мұхтар 
Әуезов қазақ эпосының негізі жоқтау, естірту, қоштасу секілді 
тұрмыс-салт жырлары болуы мүмкін екендігін айтқан еді. Осы 
пікірдің дұрыстығына эпостар мазмұнын зерттей отырып көз 
жеткізу қиын емес. Біздің ойымызша, қазақ эпосында халық ауыз 
әдебиетінің барлық дерлік түрі тығыз байланыста көрініс тапқан. 
Көне эпостардың қай түрін болмасын алып тексерсек, миф, ертегі, 
аңыз, жоқтау, қоштасу, естірту ғана емес, айтыс, мақал-мәтел, 
шешендік сөздерді молынан кездестіреміз. Демек, қазақ эпосы 
әлемдегі басқа халықтық эпостардан мазмұны және құрылым 
ерекшелігі, байлығы жағынан асып түспесе, кем емес. 

Қаһармандық және лирикалық эпостардың тағы бір ерекшелігі 
– олар түгелімен халық туындысы. Бірақ бұл туындылар жай 
дүние емес, оқиғалар мен адамдар туралы түсініктер жинақы, 
ықшам түйінделген күрделі құрылым. Эпостар ең әуелі қарапайым 
халықтың тарихи өмірінің бейнесі. Қазақ эпостарын зерттей оты-
рып, қазақ халқының өміріндегі басты тарихи оқиғалар туралы 
біршама мағлұмат алуға болады, әсіресе қаһармандық эпостарда 
қазақ тарихының ізі сайрап жатыр, «қаһармандар қатарында тарих-
та жасаған адамдардың өз аттары аталып, істері баяндалып отыра-
ды» [33, 93 б.]. Осы тұрғыдан алғанда фольклор зерттеуші Елеазар 
Мелетинскийдің «түркі халықтары мен буряттардың қаһармандық 
эпосына тарихилық тән емес», – деген пікірімен келісе қою қиын 
[34, 257 б.]. 

Эпостардағы басты тұлға – құдай немесе белгісіз рух емес, 
нақты адам. Бұл ерекшелік әсіресе қаһармандық эпоста анық 
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көрінеді. Эпостағы батыр аңыздағы адамның өзгерген, жаңа 
жағдайда дамыған түрі. Аңыздардағы жалғыз адам қаһармандық 
эпоста жауынан тайсалмайтын, жауға жеке шабатын, дұшпанын 
аяусыз қыратын көзсіз батырға айналған. Батырдың бойын-
да жеке тұлғаға да, сонымен бірге жалпы халыққа да тән небір 
асыл құндылықтар жинақталған. Бұл бірліктің стихиялық сипа-
ты бар, себебі рулық байланыстардың жеке адам өміріндегі рөлі 
әлі де болса басым. Бірақ әскери демократия кезеңінде рулық-
патриархалдық байланыстар әлсіреп, жеке тұлғаның белсенділігі 
күшейе түсті де, батырлар образының пайда болуына қажетті алғы 
шарттар жасалды.

Қаһармандық эпостағы батыр қоғамның жеке мүшесінің 
табиғаттан, рудан, жалпы қоғамнан бөлініп шыға бастауының 
көрінісі. Ол енді «мылқау қоғамның» елеусіз бөлшегі емес, өзіндік 
әлеуметтік санасы қалыптаса бастаған белсенді тұлға. Ғалымдар 
Жабайхан Әбділдин мен Раушан Әбділдина атап көрсеткендей, 
«эпикалық басты кейіпкер – рудың, оның күштілігі мен бірлігінің 
айнасы, ол арқылы ру өзін-өзі сезінеді, түсінеді» [35, 19 б.]. 

Яғни, батыр бейнесі шын өмірден алынған, сондықтан да оны 
сомдауда ойлаудың дискурсивті түрінен гөрі шындықты көркемдік 
тұрғыдан бейнелеу басымырақ. Эпостардағы адам бейнесін су-
реттеуде фантастикалық элементтердің кездесетінін де жоққа 
шығаруға болмайды, бірақ олар діни сипаттардан, белгісіз күшке 
деген сенімнен ада, халықтың өзінің сүйікті ұлдарына деген махаб-
баттан туған ниет қана. Реалды шындықтан алынған бейнелерді 
суреттеуде қолданылған әсірелеу, қоспалардың негізінде жан-
жақты жетілген, өзі батыр, өзі ақылды, тұла бойы адамгершілікке 
толы тұлғаны аңсаған қазақтың арманы, сол тұлғаның өмірі ту-
ралы түсінігі жатыр. Сондықтан да қаһармандық эпостың басты 
кейіпкері батырдың бойына қазақ ең асыл қасиеттерді жинаған. 

Қазақ батыры ең алдымен елін жаудан қорғайтын көзсіз ер. 
Ерлік, батырлық оның басты қасиеті, «ездік өмірден ерлік өмір 
артық» ұраны оның басты ұраны. Қаһармандық эпостардың 
барлығының кейіпкерлеріне тән ортақ сипат осы. Қамбар, Қобылан-
ды, Алпамыс, Едіге сынды батырлардың ерлігі даңғазалық, 
даңққұмарлықтан емес, еліне, халқына деген патриоттық сезімнен 
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туындайды. Елін жаудан қорғау – олардың өмірінің мәні және 
мақсаты. Бұл жолда оларға ештеңе де бөгет бола алмайды, ел 
тәуелсіздігінің сын сағаты соққан кезеңде қай батыр болмасын 
ойланбастан атқа қонады. Батыр үшін басқаны айтпағанда жеке 
бастың қайғысы да ел мүддесін көлеңкелеуге дәрменсіз. Перзент 
зары өтіп: 

Сып етіп өмір өте ме,
Бір белгі жоқ арт жақта [36, 52 б.] 

деп үйінде қайғы жұтып жатқан Бөгенбай батыр да, кедей деп 
менсінбеген еліне өкпелеп жүрген Қамбар батыр да еліне жау қауіп 
төндіргенде қол бастайды.

Баладан жаудың ісі жаман батып,
Қайғырып сонда еліне, қалды талып,

деп Бөгенбай, [37, 52 б.]
Аттарыңды суытқын,
Өткен істі ұмытқын,
Жұртым үшін туыппын,
Өзім үшін күйіппін,
Тезірек жүріп кетелік,

деп Қамбар батыр елін жауға қарсы жұмылдырады [37, 105 б.]. 
Тәуелсіздік жолындағы күресте батырлар осылайша ел 

мүддесін жоғары қойған қолбасшы ғана емес, елді басқарушы, 
ағайынды татуластырушы ақылды басшы да болды. Ел арасындағы 
ішкі араздықты жою да батырдың өмірлік мақсаты, себебі осы 
фактор тәуелсіздіктің алғы шарттарының бірі екенін қазақ батыр-
лары жақсы түсінді. Мысалы, менсінбей, тойына шақырмаған деп 
көршілеріне өкпелеген руластарына Қамбар батыр:

 Шақырмаған тойына
 Біздің елдің құны бар,
 Сасып кепті қалмақтан,
 Жәрдем тілеп біздерден,
 Қарап тұрсаң мырзалар
 Бізден басқа кімі бар, 

деп басу айтады, біріге отырып, жаумен күресуге шақырады 
[37, 105 б.]. Қазіргі заманға дейін жүзге бөлінуден шаршамаған 
қазақтарға Қамбар батырдың осы ойы керек-ақ. 
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Батырдың өмірлік асыл қасиеттерінің тағы бірі – намыс. На-
мыс – өмірмәндік мәселенің маңызды компоненттерінің бірі. Жал-
пы қазақ үшін намыс ең жоғарғы адами қасиеттердің бірі, тіпті ең 
бастысы десек, қателеспейміз. Қазаққа әлі күнге дейін күш беретін 
екі қасиет – намыс пен аруаққа сиыну. Намыс өз бойына сан қырлы 
биік мағыналар мен асыл құндылықтарды жинақтаған. Ол қазақ 
өмірімен біте қайнасқан, ғасырдан-ғасырға жалғасып келе жатқан 
ұғым. Қазақ тілінде намыстай жиі қайталанатын сөзді атаудың өзі 
қиын, ол қазақ табиғатының ажырамас бөлшегі. 

Соған қарамастан, намыс ғылыми тұрғыдан мүлдем зерттел-
меген. Намыстың ғылыми сипаттамасын сөз етсек, қазақ филосо-
фы Балташ Қасеновтің анықтамасына жүгінуге болады: «Намыс – 
ұлттық өр рух пен жан, өр ар-ұят,өр өзін-өзі қадірлеу, өр еркіндік, өр 
сезім және асқақ сезімталдық, өр қарапайымдылық, өр төзімділік, 
құдайға және аталар аруағына деген өр сенім, қазақтың өз руы мен 
жүзі, туған жері, отаны үшін өмірін құрбан етуге дайын дәрежедегі 
мақтаныш» [38, 84]. Бұл анықтама намысты мейлінше дәл сипат-
тайды деп ойлаймыз. Анықтамада «өр» сөзінің қайталануы да 
түсінікті, себебі намыс өрлікпен, асқақтықпен тығыз байланысты. 

Қаһармандық эпоста намыс батырдың қарапайым ішкі 
«Менінің» көрінісі ғана емес. Қазақ батыры өр мінезді, қызба, 
көзсіз ер. Жеке басының намысына шаң тигенде ол ештеңені де 
мойындамайды. Оның мысалын Қамбар батырдың мына ісінен 
көруге болады. Қыз Назымды қаншама жақсы көрсе де, кедейлігін 
бетіне басқан ауыл ағаларының менмен қылығы намысына тиген 
Қамбар өр басын Назымға имей, ақылды сезімнен биік ұстап, қыз 
аулына ат басын бұрмай кетеді:

Түскен жолы Қамбардың
Шұбырған малдың ізі еді.
Жағалай құлын байлаған,
Теңіздің бойын жайлаған,
Қыз Назымның ауылының
Үстіне түсті көздері.
Мұны көріп Қамбардың
Жоқшылық кірді есіне.
Қымызы бар деп ақ үйдің
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Түсемін барып несіне
Қырындап өтіп барады
Сұңқарын тұтып бетіне [39, 45 б.]. 
Бұл ретте батырдың ішкі «Мені» намысты тежеуге дәрменсіз, 

намыс рухани-психологиялық күш ретінде сыртқа шығады. 
Қаһармандық эпоста намыс тек осындай қарапайым, бейса-
на деңгейде суреттелумен шектелмейді. Батырлар жырлары-
нан қарапайым жеке намыстың одан күрделі рулық, жүздік және 
ұлттық намыс дәрежесіне дейін бірте-бірте дамуын көруге бола-
ды. Батыр үшін ұлт, халық намысы оның өзінің жеке намысынан 
қымбат. Гүлбаршын сұлудың үгітіне құлақ түрмей, ел намысы 
үшін қалмаққа қарсы шапқан Алпамыс, қалың қазақтың намысын 
қорғап қырғызбен шайқасқан Кенесары мен Наурызбай ұлт намы-
сы жолында өлімге бас тігеді:

Батырлардың келіспес
Майданға кірмей тұрғаны.
Кенекем келді біз үшін,
Бар қазақтың қорғаны.
Аянбай бүгін іс көрсет,
Таманың батыр Құрманы!
Денедегі шыбын жан
Ар-намыстың құрбаны! [39, 22 б.] 
Қаһармандық жырларда осылайша мол суреттелген жеке және 

ұлттық намыстың ұлттық рухани-құндылықты феномен екендігін 
қазіргі заманда ерекше есте сақтау қажет. Намысты жалған рулық 
өрлік, жалған жүздік мақтанышпен шатастырмай, тәрбиелілік, 
білімділік, даналылық, ұстамдылықпен ұштастыра отырып, ұлт, 
мемлекет деңгейіне көтеруге әбден болады. Қазіргі қазақ ұлтына 
жетпей отырған нәрсенің бірі осы намыс. 

Намыссыздықтың себебін ұлтымыздың көрнекті ұлдарының 
бірі Тұрар Рысқұловтың өз ұлты туралы ащы, ащы болса да 
шындыққа жақын мына бір ойларынан іздеп көруге болатын сияқты. 
Қазақтың жағымсыз қасиеттері туралы айта келіп, ол жағымпаздық, 
надандық, өтірікке бейімділікті ерекше бөліп көрсетеді де, оның 
себебі ұзақ жылдарға созылған патшалық езгі болуы мүмкін де-
ген болжам жасайды [40, 9 б.]. Аталған қасиеттердің ауылы 
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намыссыздықтан алыс емес, яғни намыссыздықтың да түп-төркіні 
– күні кешеге дейін саналы түрде жүргізілген отарлық саясат. 
Соның нәтижесінде қазіргі қазақтың намыс туралы түсінігі ғасыр 
басындағыдан да төмен десек, қателеспейміз. Ұлттық намыстың 
қандай дәрежеде екенін 1986 жылғы желтоқсан оқиғалары айқын 
көрсетті. Дегенмен де осы оқиғалар қоғамдық санаға біршама 
қозғау салып, 90-шы жылдардың басында ұлттық сана, ұлттық 
намыс оянғандай болған. Қазір бәрі баяғы қалпына келгендей. 
Бұл құбылыспен келісуге болмайды. Намыс – ұлт тәуелсіздігінің 
маңызды компоненті, қазақ ұлты үшін өмірмәндік мәселе. Ұлттық 
намыссыз ел болып, жеке намыссыз адам болып өмір сүрудің мәні 
жоқ. Ақын  Мұхтар Шахановтың сөзімен айтсақ: «Ерте ме, кеш пе әр 
ұлт өзінің ұмытшақтығының, бойкүйездігінің, намыссыздығының, 
дарақылығының, керек десеңіздер момындығының да жазасын 
тартады» [41].

Ерлікті, намысты өзіне ту етіп көтерген батыр қаһармандық 
эпоста өлімнен қорықпайды, себебі оның өмірмәндік мәселесі 
анық. Елін жаудан қорғау мақсаты жолында ол өмірін құрбан 
етуге әзір. Бірақ жалпы адам атаулыға тән өлім алдындағы 
толғаныстар батырларда да бар. Оның мазмұны санқырлы. 
Кезінде батырлығымен халқына әйгілі болған Ағыбай батырдың 
толғанысы соның мысалы. 

Сексен үш жасқа келіп, төрінен көрі жақындаған батыр 
ағайын-туғанымен қоштасар алдында өткен өмірін қорытады. 
Еліне адал қызмет етті, өмірінің мәніне жетті деген батырдың да 
өлім алдында жанын жегідей жеген өкініші бар. Бұл өкініш жай 
ғана, өмірдің шектеулігінен туындаған өкініш емес, батырдың 
адамгершіліктен ауытқыған сәттерінің ізі болып жүрегінде қалған 
өкініш. Бірінші үлкен өкініші – Наурызбай батырмен бірге жау-
мен шайқаста жіберген ғапыл ісі. Дер кезінде көмекке келе алмай 
жасаған қателігі Ағыбай батырдың өміріне өшпестей таңба болып, 
арына өлгенше тыныштық бермеді:

Өлімнің құтылмастай қармағынан,
Қалың жау қоршағанда жан-жағымнан,
Науанның «Аққелеген» зарлы даусы
Кетпейді әлі күнге құлағымнан [36, 192 б.].
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Екінші өкініші – бәйбішесінің үйіне ауруы меңдеп жете алмай, 
сүйегінің амалсыздан кіші әйелдің босағасынан шығатындығы: 

Тек қана лайықсыз атағыма
Деген сөз «Тоқалынан шықты батырың».
Не дейді ертеңгі күн тосын адам?
Жасқанып жаудан бетім жасымаған.
Тоқалды қанша жақсы көрсем дағы,
Атыма лайық па осы маған?! [36, 196 б.]. 
«Өкініштің ең бір зоры» деп Ағыбай күнәсіз қызды 

өлтіргендігін атайды. Бостан байдың жылқысын иемденбек болған 
Ағыбай қырық жігітімен лап қойып, жылқыны айдап әкетеді, 
қарсылық көрсеткен 17 жас шамасындағы жігітті өлтіреді. Ол 
Бостанның ұлға балап өсірген жалғыз қызы екен. Қатыгез жаумен 
талай шайқасқанда жүрегі шайлықпаған Ағыбай осы тұста қатты 
өкініп, бармақ тістейді. Бейкүнә жастың өлімі, Бостанның қанға 
малынған ақ сақалы оны есінен тандырғандай болады. Қанды 
шайқастағы өлім мен бейбіт өмірдегі өлімнің арасы жер мен 
көктей. Осы өлім Ағыбайдың есінде өле-өлгенше сақталып, батыр 
өкінгеннен «аһ» ұрады:

Не керек, бұл әшейін өкінішім,
Қан жылап, әлі күнге қайнайды ішім.
Құдайдың маған берген зауалы ғой,
Өмірден бармақ тістеп өту үшін [42 б.].
Қазақ түсінігіндегі адамгершілікке жат қателіктері 

Ағыбайды өлім алдында осылай қинаса, таза өмір кешкен, елін 
дұшпаннан қорғау жолында жанын аямаған, достық, жолдастық, 
ар-ұят қасиеттеріне кір келтірмеген Наурызбай батыр өлімнен 
қорықпайды:

13 жасқа келгенде
Алшиып атқа мініп ем.
Жақсылық, жаман дүниенің
Тамашасын көріп ем.
Айқайласқан достардың
Тілегенін беріп ем
Ерегіскен дұшпанды,
Табанға салып жеңіп ем!
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...Дүниенің білдім жалғанын,
Жалған, міне қалғанын,
Уа, дариға, дүние,
Уа, дариға, дүние
Көңілімде көпті арманым.
Бас-аяғы тоғыз жыл,
От болып лаулап жанғаным.
...Кенекем еді қорғаным.
...Алдыма түскен ханым жоқ,
Артыма ерген жаным жоқ,
Арқаға қиын барғаным.
Не де болса, Кәрібоз,
Енді мені қинама, 

деп өлімге басын тіккен Наурызбайдың қайсарлығы оның жауы 
қырғыз Кәрібоздың өзін таңғалдырады, батырдың ерлігін, өмірге, 
еліне деген махаббатын жауы да мойындайды [26, 42 б.].

Батыр адамның өміріне мән беретін ерлік, елдік, адамгершілік 
қасиеттерден басқа жүйрік ат пен сүйген жар бейнелері де 
қаһармандық эпостарда тамаша сипатталған. Қазақтың өмірі 
ежелден малмен тығыз байланысты болғаны белгілі, ол қазақтың 
өмір сүруінің аса қажетті шарты болды десек те артық емес. Сан 
түрлі түліктің ішінде әсіресе жылқы малының орны қазақ үшін 
бөлек. Еті мен сүтін айтпағанның өзінде ол қазақтың негізгі көлігі, 
өмірдің қиындығы мен қызығына ортақтасы. Ауыз әдебиетінің 
эпостан басқа түрлерінде де жүйрік аттың әдемі бейнесінің мо-
лынан кездесуі де сондықтан. Ал қаһармандық эпостарда жылқы 
малы ерекше суреттеледі.

Қобыландының Тайбурылы, Алпамыстың Байшұбары, 
Ер Тарғынның Тарланы батырдың жан серігі, баға жетпес 
қазынасы, қайратты, төзімді, ақылды да адал киелі жануар ретінде 
көрсетіледі. Эпостарда батырдың пырағы міндетті түрде жүйрік, 
осы қасиетінің арқасында ол қиын-қыстау жағдайларда иесіне 
жол тауып беріп отырады. Жүйрік аты бар батыр жалғыздықты 
сезінбейді, яғни өлімнен де қорықпайды. Терең ойлы зерттеуші 
З.Серікқалиев: «Тұлпар бейнесі – кеңбайтақ қырларда қимыл-
қозғалыстың ғажайып бір симфониясы», – деген әдемі пікір айта-
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ды [43, 97 б.]. Өте дұрыс ой, себебі, көшпелілер үшін өмірдің өзі 
– қозғалыс. Сондықтан да жылдамдық символы тұлпар өмірдің бір 
кезеңін екіншісімен жалғастырушы, мәңгілік өмірдің айғағы деу-
ге болады. Яғни, қаһармандық эпостардағы жүйрік ат бейнесі біз 
ойлағаннан күрделірек. 

Жүйрік тұлпар секілді батырдың ең жақын досы – оның 
өмірлік сүйген жарының бейнесі де батырлар жырында жақсы 
ашылған. Мұхтар Әуезов атап көрсеткендей, «басқа көптеген 
халықтардың батырлық эпосындай емес, қазақтың батырлық 
жырында талайталай небір тамаша әйел образдары бар. Олар 
батырлардың өздеріне парапар болып келеді» [44, 38 б.]. Батырлық 
эпостағы Құртқа, Қарлыға, Гүлбаршын, Ақжүніс секілді қазақ ару-
лары адал махаббат иесі ғана емес, жауынан қаймықпас батылдық 
пен алыстағыны болжауға қабілетті терең ақыл иесі. 

Адам өмірінің мәні – адамшылыққа жету десек, адамшылықтың 
мәнін ашатын сезім – махаббат, өзіңнен басқа дүниені және басқа 
адамдарды сүйе білу, оларды аялапмәпелей білу сезімі. Адамның 
табиғаты қарамақайшылықты. Ол бір жағынан алып қарағанда, 
әдемілік пен әсемдіктің үлгісі. (Шынында да дүниеде адамнан 
артық әдемі нәрсе бар ма?) Бірақ адамды үнемі өзінеөзі көңілі 
толмаушылық және риза болмаушылық сезімдері билеп отырады.. 
Адамға махаббат осы кемістіктерін, жетіспей жатқан жақтарын 
жетілдіру үшін берілген табиғи сезім. Себебі, ғашықтық адам ру-
хына керемет күш береді, ол өзін ғана емес, өзін қоршаған дүниені 
де өзгерте алатындай қанат бітіреді. 

Көне грек философы Платонның түсінігі бойынша, махаб-
бат адамның өлмейтін, мәңгілік жанының қанаты. Махаббатқанат 
адамға нақты өмір мен көктегі өмірдің, жан мен тәннің арасында 
қалықтап, еркін шарықтауға мүмкіндік береді. Ғашық адам осы 
махаббат қанатының көмегімен өмірдің күйкі тіршілігінен жоғары 
көтеріліп, өз жанының көктегі ғажайып өмірін есіне түсіреді, яғни 
махаббат – нақты өмір мен мәңгілік өмірдің арасын жалғастырушы 
көпір іспеттес. Ол – өмірдің мәніне жеткізетін баспалдақ, адам-
ды жер мен көк, өмірдің негіздерімен байланыстыратын, оның 
адамдық мәнін ашатын құдіретті сезім. Басқаға ғашық адам өз 
мүмкіндігінен, шарасынан жоғары нәрсеге қабілеттілік дәрежесіне 
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дейін көтеріледі. Махаббатсыз өмірді, ғашық болмаған адамды, 
махаббат сезімі жырланбаған қоғамды көзге елестету қиын.

Махаббат қазақ үшін де қасиетті сезім, оны жырға қоспаған 
ақын, махаббат тақырыбына ән жазбаған сазгер, күй шертпеген 
күйші жоқ десе де болады. Адам тіршілігінің осы бір аса маңызды 
бөлігі, адам табиғатының басты көріністерінің бірі батырлық 
эпостарда да жырланып отырғанымен, ол негізінен алғанда 
ғашықтық немесе лироэпостардың тақырыбы. Ғашықтық жырлар-
ды халық батырлық жырлардан кем бағаламады, ұрпақтан ұрпаққа 
жалғастырып, сүйіп тыңдады. Ғашықтық жырлардың «Қыз 
Жібек», «Қозы Көрпеш – Баян сұлу», «Мақпал қыз», «Ақкенже», 
«Нарқыз», «Есім–Зылиха» секілді керемет нұсқаларының бізге 
жетуі қазақ халқының махаббат сезіміне, лироэпостарға деген аса 
жоғары құрметінің дәлелі.

Бір ғажабы, лироэпостарда шынайы махаббатты қастерлеген, 
сүйген жарына деген адалдықты өмірінің мәні етіп таңдаған қазақ 
қызының бейнесі тамаша берілген. Қазақ ежелден қызын ер баласы-
нан кем көрмей, ардақтап, аса қатты сыйлаған, басқа халықтардай 
оның еркіндігіне тұсау салмаған. Қазақ қыздарының ел қорғау, ел 
басқару істеріне белсене араласуы да сондықтан. Осы бір жақсы 
дәстүр әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Лироэпостардың 
басты кейіпкерлері – қазақ қыздарының қайсысының бейнесін 
алып қарасақ та, жалпы қазақ қызына тән қасиеттердің бәрін бой-
ына жинаған. Ғашықтық жырлардағы қазақ қызы ең әуелі сурет-
теуге сөз жетпейтін хас сұлу. Бұл түсінікті де. Махаббат деген-
де сұлулық, әдемілік есімізге түседі. Ғашық адам өз сүйіктісінің 
сырт көзге байқала бермейтін әдемілігін көре біледі, оған қанат 
бітірген махаббат сезімі оның сүю объектісін ең әдемі, ең сұлу 
адам етіп көрсетеді. (Сезім ақылдың бақылауынан шығып кетеді). 
Махаббаттың сұлулықпен байланыстылығының себебі де осы. 

Көркіне көз тоймайтын сұлудың бейнесі «Қозы Көрпеш–Баян 
сұлу» эпосының Абай жазып алған нұсқасындағы Баянның сипат-
тамасы арқылы жақсы берілген:

Тал шыбықтай бұралған ол бір керім,
Мінеки, өңін айтар келді жерім,
Беті аппақ, ұшы қызыл, қара көзді,
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Қиғаш қара қасы бар сондай керім.
Аппақ кезік маңдайы, қолаң шашты,
Шашының ұзындығы тізін басты.
Аузы гүлдің басындай, тісі меруерт, 
Мұндай сұлу жаһанда жаралмасты.
Тоты құстай жүрісті, қылығы наз.
Малың түгіл берсең де басыңды аз.
Сыртынан күлімсіреп сөйлеседі,
Көңілі қораз, менсінбес жанмен араз [45, 35 б.].
Бірақ, лироэпостардағы қазақ қызы табиғи сұлулықты місе 

тұтпайды, ол жан сұлулығына ұмтылады. Ғашықтық тек сезім 
күйінде қалып қойса, адамның шын мәнін – адамшылығын ашуға 
қабілетсіз болар еді. Қазақ қызының да тұлға ретінде басты 
қасиеттері – жеке бастың еркіндігі, махаббатына адалдығы секілді 
адамшылық қасиеттер. Ол өз махаббаты үшін ақырына дейін 
күреседі, өз жүрегінің сезіміне кір шалдырмайды. Бұл жолда ол 
көбіне жалғыз, ағайынбауыр мен көпшілік халықтан қолдау таба 
бермесе де, қиындыққа мойымайды, махаббатына, сүйгеніне берген 
сертіне адал. Осы сезімдеріне қылау түсірмеуді өзінің адамшылық 
қасиеті деп түсінген қазақ қызы өз махаббатын ажалдан да жоғары 
бағалайды, сүймеген адамыңмен бірге сүрген өмірден сүйгеніңмен 
бірге қарсы алған өлім артық деп шешеді. Төлегенге қосыла алмай 
қор болып, Бекежаннан бас тартқан Жібек, Қозысынан айрылып, 
Қодардың қысымына ұшыраған Баян секілді, Сегіз салды сарғая 
күтіп, оны қарақалпақ батыры Жабыдан жоғары қойған Мақпал 
қыз да осы жолды таңдады:

Бірбірін сонсын қайтып көре алмапты,
Ғашықтық дертке төзім бере алмапты.
Сонан соң сәнсалтанат, көрген қызық,
Қиялын қыз Мақпалдың бөле алмапты.
Басталып жаугершілік, жол тоқталып,
Сол Сегіз уәдеге орай келе алмапты.
Әлқисса, ғашықтықтың дерті жеңіп,
Сүреңге Мақпал қайтып ене алмапты [46, 19 б.] .
Қазақтың лироэпостарында жырланған махаббат ер адам мен 

әйел адамның арасындағы жәй құштарлық, яғни тән құмарлығы 
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емес, екі адамның бірінбірі жүрегімен, ақылымен сүйіп, түсіне білуі, 
адамның өзіндік «Менінің» басқа адамның «Менімен» үндестік та-
буы, рухани гармониясы. Бұл өте сирек кездесетін құбылыс. Өзіңді 
қоршаған сан мыңдаған, тіпті миллиондаған адамдардың ішінен 
өзіңнің ішкі дүниеңе сәйкес келетін, оны жалғастырып, біртұтас 
ететін екінші жартыңды іздеп табу, кездестіру оңай іс емес. 
Руханилыққа жету қиын десек, екі адамның рухани тұтастығына 
жету одан екі есе қиын. Тән сұлулығы – өткінші, жан сұлулығы 
– мәңгілік. Осындай жан сұлулығының, екі адамның рухани 
тұтастығына қол жеткізген, яғни, отбасылық өмірі мәнді бақытты 
жұптардың сирек кездесетіні де сондықтан. 

Заманымыздың терең ойлы жазушысы Шыңғыс Айтматов пен 
қазақтың көрнекті ақыны Мұхтар Шахановтың «Құз басындағы 
аңшының зары» туындысын оқи отырып, «адам баласы негізінен, 
өшіпжанба, ұсақ құмарлықтың барлығын махаббатпен шатасты-
рып, жиі қателесіп жатады. Қайбір жылы Мәскеуде өткен по-
эзия кешімде оқырманның қойған сұрақтарына жауап бере келіп: 
«Осы 10 миллион тұрғыны бар Мәскеу қаласында бірінбірі ру-
хани байытқан, сезімі мен биік парасаты, жан тазалығы қапысыз 
ұйқасқан 1000 жұп табылса, үлкен жетістік» деп едім. Кейіннен 
«сол жолы қыздықыздымен көбірек айтып жіберіппінау» деп 
ойлағанмын. Ал шын махаббат ілуде бір, зарықтырып жолығатын 
жан тебірентерлік оқиға екендігін дәлелдеп жатудың өзі артық», – 
деген пікірді кездестірдім [41, 338 б.]. 

Бұл ой шын махаббат туралы қазақ халқының түсінігіне сәйкес. 
Нағыз махаббатқа жету оңай емес. Лироэпостардың көбінің бірін-
бірі сүйген жастардың армандарына жете алмай, қайғылы аяқталуы 
кездейсоқ құбылыс емес сияқты. Өмірге мән беретін махаббатты 
жырлаған қазақ халқы лироэпостарды осындай мазмұнмен аяқтай 
отырып, өмірдің мәніне жетудің қиындығын, оның жолында адам 
өзінің адамшылық қасиеттері сынға түсетін талай кедергілерге тап 
болатынын меңзегендей. Осы өмірмәндік ізденіс жолында қажетті 
ерлік, өрлік, намыс, махаббат, адалдық қасиеттерін қазақ халқы біз 
талдаған батырлар жырлары мен лироэпостар арқылы тәрбиеледі.

Көріп отырғанымыздай, қазақ халқының ауыз әдебиеті 
өмірдің мәні туралы философиялық ойларға тұнып тұр. Олар-



132

Қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруындағы қазақ...

ды қоғамы-мыздың рухани жаңғыруын жүзеге асыру процесінде 
кеңінен қолдануға болатыны сөзсіз және міндетті түрде 
қолдануымыз, кеңінен таратуымыз қажет. Себебі, рухани са-
лада бөтен мәдени құндылықтардың үстемдігі ұлттық санаға 
қауіп төндіруде. Рухани жаңғыру мәселесін бүгінгі таңда алға 
шығаруының себептерінің бірі осыдан туындайды және оны ше-
шуге қазақ философиясы өз үлесін қоса алады. 
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3 ƏЛЕМДІ РУХАНИ ИГЕРУДІҢ ҰЛТТЫҚ ТИПІНІҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ТҰРҒЫСЫНАН 

СИПАТТАМАЛАР

3.1 Ұлттық философияның заманауи рухани жаңғыру 
процестері үшін танымдық және құндылықтық маңыздылығы

Кез келген халықтың өзіндік санасын оның мәдени және 
тарихи тамырынан ажырату мүмкін емес және оның үстіне, 
ол жаңашылдық даму үрдісіне бойлаған берік мәдени және 
философиялық дәстүрге сүйенбей дамуы мүмкін емес, сонымен 
қатар дәстүрді ескермеген қандай да бір мәдени жаңалық болуы 
да мүмкін емес. Біздің пікірімізше, халықтың өзіндік санасы 
мәселесімен сәйкестендірілген дәстүр мен жаңашылдық өрбігенде, 
еркін шығармашылық тұлғаны, этникалық қауымдастықты, тіптен, 
бүкіл адамзаттың руханилық бағытында қалыптасуына негіздер 
нығайғанда егемен Қазақстанның тәуелсіз дамуының ауқымы 
кеңейеді.

Қазақ халқының дүниетанымының ерекшеліктерін рухани ке-
мелдену тұрғысынан талдай отырып еліміздің ғалымдары Т. Әб-
жанов, Ә. Нысанбаев қазақтың халықтық философиясының негізге 
сипаттарын, қайнар көздерін төмендегідей ғылыми жіктемелеуде 
саралайды:

1. Көшпелілік шаруашылық формасының табиғатынан 
шығады; 

2. Адам мәселесіне көбірек көңіл бөледі;
3. Адам өмірі ұлан-ғайыр туған жердің кеңістігі мен уақыт 

әлемінде қарастырылады, тіпті жалпы дүние болмысымен барын-
ша бауырмашыл күйде, соған сену көркемдік танымның маңызды 
бір шарты ретінде қабылдайды;

4.   Көшпелі халықтың арасындағы әлеуметтік айырмашылықтар 
аз болғандықтан теңдікке негізделген әділеттілік құндылығын паш 
етеді;
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5. Байлыққа жетуден гөрі ар-намысты жоғары ұстауды парыз 
тұтады, адамгершіліктен қанағат тұтуды насихаттайды;

6. Ұжымдық мүддені жеке мүддеден гөрі жоғары ұстайды;
7. Ерлікті, батырлықты қасиет етуді талап етеді;
8. Күнбе-күнгі өмірін қуаныш көзіне, тойға айналдыруда 

дарындық танытады;
9. Дүниеге, басқа халықтарға деген ашықтық, қиналғандарға 

риясыз қол ұшын беруді әрдайым насихаттаған, үлгі тұтқан;
10. Ата-ананы, үлкендерді сыйлау – әдептанудың бас ережесі 

ретінде қабылдайды [1].
Жоғарыда келтірілген ғылыми жіктемелеуге профессор 

Ж.Ж. Молдабеков былай түсіндірме жасаған еді: а) халқымыздың 
екпіні күшті, пәрмені қарқынды, алдыңғы қатарлы іс-әрекетінің 
жиынтығы және есті дәстүр-салтының көріністерін, ә) қазақ халық 
философиясының қалыптасу кезеңдері әртүрлі болғанын және 
философиялық көзқарастар оның түрлі жақтарын, арқауларын 
қарайтынын аңғарамыз. Бұрынғы тұрмыстық сана деңгейінде 
халықтық философияға оқиғалық немесе тақырыптық көзқарас 
басымдау болды, оған деген тарихи сана, тарихи көзқарас, 
зерттеушілік зерде, тиянақты ғылыми түсінік жетіспеді. Содан 
халық философиясының табиғаты ашыла қоймады және ол туралы 
жүйелі түсінік қалыптаспады [2]. 

Шыныменде, қазақстандық философ атап өткендей, 
қазақтың халықтық дүниетанымы – көпвекторлы сипатта өрбіген, 
көпфактордан құралған рухани ұүбылыс. Әйтседе, көпвекторлы 
процестің әртүрлі деңгейін анықтау, түрлі қарқында өтетінін тари-
хи-рухани бетбұрысқа қызмет етуін қарастыру, оны сыни бағалау 
кенже қалып келгені белгілі. Себебі – қазақ философиясын бірден 
ұлттық тарихтың немесе ұлттық сананың үлгісі ретінде ғана 
қараушылық басымдық танытып келді. Содан қазақ халқы ойының 
рухани дамуын қарастырғанда, оның ағартушылық рөлі тарихи-
танымдық тұрғыдан ширатылмай, оның әлеуметтік мән-жайын 
келте қайырушылық әрдайым аңғарылып отырғаны рас. Осы жер-
де профессор Ж.Ж. Молдабековтың «Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасы ауқымына жасаған жіктемелеріне көңіл аударып 
оның төмендегідей қырларына тоқтала кетелік:
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1. Қазақ дүниетанымы қалыптасуының тарихи кезеңдерін, 
әлеуметтік тегін, мәдени ортасын талдау, олардың өзара ықпалдас 
көріністерін, салдарын, бағдарларын ескеру қоғамдық сұранысқа, 
танымдық қажеттілікке сәйкес келе бермейді. Сол себептен халық-
тық дүниетанымның танымдық құндылығы, өмірлік мәні, тарихи 
маңызы нақты және тұтас ашылмай, екіталай, жартылай күйде 
«жұлмаланды». 

2. Қазақ философиясы не қазақтың ұлттық деңгейдегі жоғарғы 
сатысы деп, не тұлғалық көрініске тікелей қатысты кезеңдер 
деушіліктен, сол кейінгі әлеуметтік-психологиялық жетістіктерге 
тәуелді ерекшеліктер ғана бетке ұсталынады. Осыдан екібірдей 
шектеушілік орнықты: қазақ философиясында тұлғалық бастау 
оның барлық кезеңдерін қамти берілмейтіні ескерілмеді; оның 
қалыптасуының түрлі тарихи-танымдық арналары және әлеумет-
тік-мәдени негіздері заманына орай, көркемдік дәстүріне бейімделе 
толығырақ талқыланбады. 

3. Қазақ философиясының негізгі идеялары және басты 
мақсаттары қандай рухани бастаудан және әлеуметтік күштерден 
демеу тапты деген сауал нақты, қомақты, арнайы аталынбай және 
талданбай, оларды жанама түрде қарастыру жиі белең алды. Оған 
бір себеп – халықтың көне дәуірден бергі тарихы мен рухани 
дүниесіне, яғни протосақтар мен протоқазақтар тайпасының өмір 
сүру тәсіліне, олардың тілі мен діліне көркемдік-философиялық 
көзқарастар, әлеуметтік-психологиялық құрылымдық және герме-
невтикалық талдаулар жетіспеді. 

4. Қазақ дүниетанымының идеялық бастауы, әлеуметтік 
бағдары о бастан шығыс өркениеті мен мәдениетінен нәр алып, 
онымен түптес екенін ауызекі айтылса да, халқымыздың рухани 
жетілуінің сол тарихи-мәдени сабақтастығы тиянақты, жан-жақты 
анықталынбай келеді. Шығыста мәдениеттің батыстан бұрын және 
айқын пайда болғанын ескертіп жатсақ та, оның тарихи және өмірлік 
мән-жайын, соның қазақ дүниетанымына тигізген ықпалын, мүмкін 
керісінше де шығар. Десекте толығырақ ашуға лайықты кәсіби 
талдауға және жетелі дайындыққа назар аударылмады. 

5. Қазақ философиясының құрылымы мен қызметіне түрлі са-
яси кезеңде партиялық немесе ұлттық идеологияға қажетті алуан 
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түзетулер енгізілді. Оған себеп – қазақ философиясының пробле-
масы туралы ой-пікірлер ағып жатса да, оның объектісі мен пәнінің 
анықталынбауы көп нәрсенің беттерін ашуға кедергісін тигізді. 
Қазақ философиясының объектісін біреулер қазақ халқының тари-
хымен теңестіреді, базбіреулер, қазақтың ұлт болып қалыптасқан 
кезеңімен шектейді. Қай көзқарас қисынға келеді? Алдымен, 
«халық» және «ұлт» ұғымдарының әлеуметтік-мәдени мәнісін 
анықтауымыз шарт. Дей тұрсақта, қазақ философиясы тарихымыз 
бен мәдениетіміздің ұлттық деңгейі мен көрінісін қамтиды деген 
көзқарастар бізге жақын. Ол туралы, яғни халқымыздың рухани 
дамуы туралы әңгіме алда. Дей тұрсақта, ұлттық философияға де-
ген бұрынғы тарихи сана жағымпаздық сарында қалыптасты да, 
оның ұлттың рухани мұқтажын өтеуге жарай бермеді. 

6. Мамандардың арасында тарихи-философиялық дайын-
дықтың кенже, аяқсыз қалуынан, адамның әлеуметтену-мәдени 
тәжірибесінің теориялық және практикалық маңыздылығы толық 
және дұрыс қабылданбауы ішінара кезігеді. Қазақ халқының фило-
софиясы оның әлеуметтік тарихы мен рухани келбеттенуінің қилы-
қилы түрленуінің нәтижесі десекте, осы түсінікті тереңдететін және 
жүйелейтін қос бастаманы – тарихи-философиялық танымның 
методологиясы мен халықтың әлеуметтенуінің құрылымын сау-
атты қолдану жетіспеуде. Бұл талапқа тәнтілік неге туындайды? 
Халқымыз тарихи кеңістікте бірлестігін сақтап, нығайта алды 
десек, оның арқауын тұтас мәдени негіз және бір бағыттағы 
әлеуметтік қозғалыс құрағанын ескеруіміз де, соны басшылыққа 
алуымыз да жөн.

7. Қазақ халқы философиясы тарих пен мәдениеттің өткен 
кезеңдерінің мәселелерімен ғана шектелінбейді, ол халқымыздың 
біртұтас әлеуметтік күш ретіндегі бүгінгі өмір сүру тәртібі мен 
тәжірибесін, тіпті оның болашаққа жетілу бағдарын да қамытып 
тұжырымдауға бейім болуы, тіпті соған қызмет етуі де шарт. Жасы-
ратыны жоқ, қазақ философиясы дегенде өткен шаққа көңіл аудару, 
оның мәселелерін зерттеу айқын басым. Қазақ философиясы әзірге 
болашаққа қызмет ететін күйде емес. Мүмкін содан да шығар, қазақ 
философиясын мойындамаушылар, оның табиғатына күмәндана 
қараушылар аз емес. Ендігі ұлттық ұстаным – халқымыздың фи-
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лософиясын қалай пайдаланамыз? Халықтық философияның өсу 
жолының өлшемі – оның рухани қызметін асқақтар мүмкіндік пен 
әрекетте екенін тәуелсіздігіміз әрдайым еске салады [2].

Автор осы 7 түрлі сипаттаманың соңында минорлы сипатта 
қазақ философиясының болашаққа қызмет етуге мүмкіндігінің 
шектеулі екеніне тоқталады. Әрине, бұл тұжырыммен келісе қою 
қиын. Дегенмен автор болашаққа қарай жылжудың кейбір техно-
логиясын ұсынады – «Ендігі міндет – қазақ халқы философия-
сын өз деңгейіне көтеруге, оның халықтық өлшемін айқындауға 
және оның ұлттық концепциясын жасауға күш салу. Халықтық 
философияның түріктік түбірін талдап, оның көне дәуірдегі миф-
термен идеялық үйлестікте болғанын ескеріп, ортақ үлгісімен са-
насу бағдарламалық қажеттілікке айналуда»[2].

Жалпы өткен кезеңдерге деген тарихи-философиялық 
көзқарас халық философиясының даму үрдісіне де, қоғамның 
даму тарихына да ерекше мән береді. Осы түсінік қоғамдағы 
мәдениет бірлігін айқындайтын негізгі факторға жатқызылады. 
Осы тұрғыдан алғанда тарихи-философиялық танымның ме-
тодологиясы осы көзқарасқа сыни көзқарасты бекітіп, оның 
төмендегідей принциптерін айқындайды: «а) әрбір айтылған ой 
мен пікірді, қалыптасқан философиялық жүйенің шығу тегін және 
өзара сабақтастықтарын терең де жан-жақты ашып көрсету; ә) 
әрбір философиялық тұтастықты және оны құрайтын бөліктерін 
онын өзіне тән қисынды-методологиялық принциптеріне сәйкес 
анықтау. Философия тарихында ненің қалай болғанын емес, 
керісінше, ол неге осылай болған, неге басқаша болмаған деген 
идея басымдығын» көрсетеді. Тарихи-философиялық танымның 
осы құндылықтарын «прагматикалық түрде түсіну басым болып 
тұрған кезде, оның теориялық және методологиялық өлшемдерін 
жүйелі түрде зерттеу қиындыққа соғады. Жалпы тарихи-
философиялық ілім болса, адамзаттың «құнды жетістектерін және 
нақты – тарихи, ұлттық, адами-кісілік түрлері мен әртүрлі салт-
дәстүрлерін өзара қарым-қатынаста болатынын», олардың рухани 
жүйесін, алғашқы философиялық пайымдауларын, дінін, мәдени 
зерделілігін халықтық философияның тарихынан бөле-жара 
қараудан сақтандырады [3]. 
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Адамзаттың философия тарихында халықтық дүниетаным 
идеялардың үздіксіз қарым-қатынасы шеңберінде, әлеуметтік 
сипат барысында және мәдени негіз деңгейінде толықсып отыр-
ды. Бұл өлшемдер мәдениеттің ішкі және сыртқы үйлесімділігін 
қалыптастырды және философия дамуының заңдылықтарын 
түсінуге жол ашады. Халық тарихындағы осы жаңашылдық пен 
мәдениетіндегі өзіндік сабақтастықты терең ұқпаушылық белең 
алуда. Ондай бостыққа қазақтың ертедегі философиялық ойлау 
элементтері мен жүйесін білмегендікте дем беруде. Байыбына 
барсақ, «оның негізгі бағыттары – тұрпайы диалектикалық ой-
ларды, дүниеге шынайы түрдегі көзқарасты, діни танымын және 
басқа да еркін ойлау процестерін, аклихаттық мәселелер мен адам 
туралы ілімдер, күш көрсетпеу идеясын және оның күш көрсету 
саясатына қарсы бағыттарды насихаттау, т.б. мәселелер болды». 
Ойшыл даналарымыз халқымыздың ойлау жүйесінің құрылымын, 
ғибатнамасын жасады. Оның құрылымына жататындар – «анайы 
реализм, білімнің негізгі жақтарын еркін ойлау, дейстік және 
пантеистік көзқарастар, адамгершілік, ізгілік, имандылық, зорлық-
зомбылыққа қарсы күресу, құқықтық, саяси және философиялық 
жақтары, мемлекет, қоғам, жеке адам мәні, тағы басқалар еді» [3]. 
Халықтық ойланудың философиялық жүйесі және теориясы бол-
май, оны кәсіби деңгейде қолданбай рухани жаңғыру процестері 
қоғамда жүзеге аспайды. Ал енді ұлттық сана-сезім тарихтан 
алшақтай түседі. Осы кемшіліктердің себептерін арнайы зертте-
мей рухани дамудың механизмін толық анықталмайды. 

Қазіргі кезеңде ұлттың болмысымызды түсінудегі олқылық-
тарды және түсіндірудегі кемшіліктерді тізіп беретін емес, оларды 
сыни талдайтын жауапты кезең келді. Бұл рухани тұтастығымызға, 
тәуелсіздігімізге қажет концептуалды ұстанымдар. Кезінде 
Ақтайлақ би айтқандай, «айтпаса – білмейтін, ашпаса – көрмейтін 
ұрпақ өсіп келеді». Қазіргі электронды технологияның заманын-
да жастардың дүниетанымы мен көзқарастары барынша шектеулі 
әлемге шоғырлануда, сонымен қатар жас ұрпақ өзінің рухани та-
мырларынан ажырайтындай процестер жүруде. Әрине, өзінің 
белсенділігін танытып, ұлттық құндылықтардың барлық маңызды 
қырларын ашуға тырысатын азаматтар да баршылық. Дегенмен, 
олар көпшілікті құрамай отырғаны анық дерек.
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Талдауға арқау болып отырған, біріншіден, қазақ халқы 
философиясының көне тарихы, түрлі қалыптасу кезеңдері және 
этномәдени бағыттары. Осымәселелерді әр маманның өкілдері 
өздерінше іріктеп зерттеуде. Бірінің ізденісі мен ісін басқалары 
білмей жатқанда, қолға алынған шығармалық жұмыстардың 
табиғи-тарихи сипаты, әлеуметтік-психологиялық маңызы, көр-
кемдік-философиялық деңгейі арнайы ағым, дүниетанымдық са-
рын ретінде кеңірек, теориялық тұрғыдан зерттелінбей келетіні 
де шындық. Осы тұрғыдан пайымдасақ, қазақ философиясының 
маңыздылығы халқымыздың, жалпы қазақстандықтардың қоғам-
дық санасы үшін зор. Жалпы қазақ халқы философиясының толас-
таған деңгейі, кейінгі жетілген сатысы қажет екенін аңғару қиын 
емес.

Содан кейін, қазақ халқы философиясының негізгі мақсаттары 
мен бағыттарын қатар қарастыру. Бұл шығармашылық ізденістің 
арнайы мәселелері жаппай жалқы да, жаппай біртекті де емес, 
керісінше, олар қосалқы, қанаттас, қабаттас келеді. Өзекті про-
блема санатында – қазақтың адам болып аяғына тұру, ел-жұрт 
болып еңсесін көтеру, халық болып іргесін көтеру мәселелері жа-
тыр. Проблеманың өзектілігі қазақты барынша тану және қазақты 
әлемге таныту қажеттілігінен туындайды. Димаш Құдайбергенов 
сынды азаматтың бір жылдың көлемінде өзінің әндері арқылы 
қазақты әлемге танытқанның куәсі болып отырмыз. Осы күрделі 
мәселелер көне замандардан бері қазақ халқы дүниетанымының 
өзегіне айналды. Қазақ халқы бұл төлтумалық мәселені әр заманда 
түрлі бағыт пен деңгейде саралады және ескеріп отырды. Өйткені 
бұл құбылыстың өмірлік маңызы оның болашағында, оның 
қағидаяттарының өзара үйлестігінде. Әзірге қазақтың болмысын 
біттұтастықпен пайымдау өзінің толықтай жүйесін тапқан жоқ. 
Сол үшін, қазақты танудың негізін құрайтын қазақ халқы фило-
софиясы өзінің дамуын тоқтатпайы тиіс. Ол қоғамдық ғылымның 
қазіргі замандағы негізгі және ортақ мақсатына айналуы тиіс. 
Ондай мақсат – егеменді елдің, тәуелсіз мемлекеттің объективті 
қажеттілігінен, рухани жаңғыру концепциясының мазмұнынан ту-
ындайды.

Жалпы қазақтар этникалық қауымдастық ретінде Қазақстан 
елінде ежелгі заманнан бері өмір сүріп, өсіп-өніп келе жатқан, 
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әлеуметтік-мәдени мәртебесі жоғары тарихи халық, беташар ұлт 
екені белгілі. Осы халықтың дүниетанымдық болмысы қазақ 
бейнесі арқылы танылады.

Тағы да айта кететін жайт: қазақ философиясы дегенде ал-
дымен мәдениеттегі ұлттық интеллект иелерінің, яғни оның зиялы 
өкілдерінің шығармашылығына назар аударылады. Әрине, қазақты 
танытатын жеке тұлға ойсанасының нұры мен шоқтығы екені 
анық. Дегенмен, тұлғалық түсінікте халық шығармашылығының 
түрлері арнайы ғылыми зерделене бермейтіні белгілі. Жалпы 
халқымыздың рухани өмірінің бір қайнары – зияткер де қайсар 
тұлғалардың шығармашылығында – өмірге құштар ұрпақтың, 
ұлыстың табысы – олардың өз қуатында екенін бір-бірінен бөле-
жара қарауға болмас. Осыған байланысты зияткерлік мәдениетті 
насихаттаудың маызы зор. Қазақи болмысқа жол іздеу эаңды 
құбылыс. 

Қазақ халқы мәдениетінің жетістіктерін толықтай ғылыми 
жіктемелейтін заман келгшені белгілі. Жалпы қазақ халқы 
философиясының бұрынғысы мен кейінгісін сабақтастыра, сала-
лай талдаудан түсінік-талғам ілгерілей ме, нені ұтамыз? Қазақтың 
бұрынғы және кейінгі қозғалысын уақыт, кеңістік және бол-
мыс шеңберінде талқылап жатсақ, онда оқиғаның қозғаушы 
күштерін бейнелеуіміз нақтыланбақ, ондағы салыстырмалы үлгіні 
қабылдауымыз жүйеленбек, шығармашыл тәжірибеміз кеңеймек. 
Жеке ізденістер шығармашылық қозғалысқа айналса, керісінше, 
шығармашылық ізденістер идеялық бағыттарға демеулік етсе, 
онда қазақ халқы философиясы мен қазақ философиясын ру-
хани байлығымыздың сабақтас түрі және салыстырмалы тетігі 
ретінде қабылдауға мүмкіндік арта бермек. Осындай мүмкіндікте 
білмегеніміз білгенімізге, білгеніміз ұққанымызға айналса, онда 
ұққанымыздан ұтқанымыз көбірек болады. Рухани жетістіктеріміз 
рухани байлыққа айналса, онда жас мамандарымыз осы уақытқа 
дейін үстемдік еткен батыстық философиялық ағымдардың 
қағидаларымен шектелінбес еді. Жаңа әлеуметтік ұстанымдармен 
қарулану үшін, философиялық-көркемдік ізденістерді ұлттық иде-
ямызды саралайтын құралға, ғылыми-әдіснамалық әдіске айнал-
дыру шарт. 
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Қазақ философиясын сонау түркілік заманнан бастап 
қарастырған орынды Жалпы «түркілік дүниетанымыздың екше-
лей қарай түсуіміздің түкпірінде өзімізді тереңірек тануға деген 
ұмтылыс жатыр. Тарихтың терең қатпарларындағы дүниетанымдық 
иірімдердің мағынасын түсінбей қазіргі жаһандану кезеңіндегі 
ұлттық мәдениетке жасалынып жатқан объективті қыспаққа төтеп 
беру мүмкін емес. Сондықтан ежелгі дүниедегі рухани мұрадан 
даналықты іздеудің өзі заңды дүние» [4]. Әрбір халық өзін терең 
таныған сайын алға қарай жылжуға және рухани кемелденуге 
серпін алады. Бұл жерде сыни талдаудың маңызын тағы айта кете 
аламыз. Себебі, тәуелсіздік жылдарының басында әрбір тапқан 
тарихи жәдігерлерімізге, тарихи оқиғаларға жаңа бағалаулар 
бергенімізге қуандық. Ал енді сол көптеген рухани мұраны 
жағаша сыни талдау тұрғысынан сараптаудың уақыты келді. Ол 
дегеніңіз философияның негізгі мәселелеріне деген көзқарасты 
шыңдап, әлемдік философияның жетістіктері тұрғысынан қазақ 
философиясын електен өткізу қажет дегенді білдіреді. Сонымен 
қатар оған жақфн гуманитарлық білімдердің жаңаша сарапталуы 
өте маңызды.

Еліміздегі жалпы гуманитарлық ғылымдардың ортақ 
мәселесін сыни тұрғыдан пайымдаған Ә.Нысанбаев төмендегідей 
тұжырымдарды ұсынады: «Қазақ және орыс ділінің ерекше 
белгілерін, олардың ділдік ұқсастығын анықтай алатын мәде-
ниеттанулық талдаудың маңызы айтарлықтай өсіп отыр. Өкінішке 
орай, жан-жақты талдау жүргізу үшін біздің алдымызда бұрын 
тек идеологияландырылған, ғылымсымақ тұжырымдамалардың 
қосымшасы болған әлеуметтанудың, мәдениеттанудың, саясат-
танудың және этнологияның әдіснамалық және ұғымдық аппара-
тының толықтай дерлік болмауынан немесе шала дамығандығынан 
туған әжептеуір қиыншылықтар бой көтеріп тұр. Мұның салда-
ры – жаратылыстану және техникалық ғылымдар әдіснамасының 
пайдасына ауып тұрған айқын басымдық. Есесіне, философия 
мен әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар әдіснамасы бойынша 
зерттеулер тым аз. Мұның себебі жаратылыстанулық ғылым-
дар теориясының философиялық талдауының айқындылық 
сезімін беретін математикалық заңдарға арқа сүйеуінде, барлық 
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әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар кешенінің әдіснамалық 
негізі болған маркстік теорияның базистік негіздеріне тию 
қажеттілігінің жоқтығында жатыр. Қорыта айтқанда, әлеуметтік-
гуманитарлық ғылымдар, өтпелі кезең мен нарықты зерттеудің 
әдіснамасы салаларында түбегейлі жаңа зерттеулер жүргізілсе 
деген тілек бар. Қазақстандық философиялық-әдіснамалық мек-
тептің әлеуеті мен мүмкіндіктерін арттырып, зерттеушілерді 
көпэтносты қазақстандық қоғамға қажет салыстырмалық және 
футурөлогиялық зерттеулер әдіснамасы бойынша жаңа жұмыстар 
жүргізуге жұмылдыру керек»[5, 9 б.].

Тәуелсіздік жылдары пайда болған ғылыми әдебиеттер мен 
негізгі бағыттардың өзін сараптаудан өткізген жөн, ал кейде марк-
сизммен шекаралық түйісуде пайда болған әртүрлі симбиоздық 
әдіснамалық құрылымдарға талдау жасау да қажет. Себебі, марк-
сизм методологиялық бағыт ретінде көптеген ғалымдарымыз үшін 
көптеген жылдар үстемдік етті. Бірқатар мұндай тұғырнамалар 
жеке дүниелер түрінде жарық көруде немесе марксшіл сыншыл 
әдебиетте көрініс беріп қояды (мәселен, А.А. Хамидовтің К. Марк-
ске арнаған монографиясы). Жалпы Батыста жеткілікті түрде кең 
талқыланып жатса да, көптеген қызғылықты құрылымдар біздің 
философиялық ғылымымыздың назарына толықтай іліге қойған 
жоқ. Соның қатарына ұлттық философия тақырыбы да жата-
ды. Біздің пікіріміз бойынша, жоғарыда аталған тақырыптар дәл 
қазіргі тарихи кезеңде рухани жаңғыру тұрғынан неғұрлым бай-
ыпты зерттеуді қажетсінеді, өйткені зерттеудің белгілі бір жалпы 
проблемалық өрісі бар. Және батыс әдіснамашылары жасаған 
ғылым бейнелерін имманентті сынау мақсаттарында, сондай-ақ 
ғылыми білім дамуының жаңаша инновациялық теориясының өз 
қажеттілігін есепке ала отырып айқындау қажет.

Егер ғылыми ізденістерге келетін болғақ, онда алдын ала 
ескертпе ретінде «ғылым бейнесі» деген ұғымды қолданудың 
дұрыстығы мен орындылығын анықтау, ғылымның бірыңғай 
бейнесі өмір сүре ме немесе біздер бейнелердің көп түрлілігімен 
істес болып жүрміз деген оның эвристикалық белгілері жөніндегі 
сұраққа жауап беру талап етілмейтінін еске салмақпыз. Рухани ке-
мелдену процесінде пайда болатын әлеуметтік-мәдени феномен 
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ретіндегі ғылымның жалпы сипаттамасынан шыға отырып қазіргі 
заманғы жақанданулық өнеркәсіптік өркениет жағдайларында 
жалпы адамзаттық мәдениеттің біртұтастығын жоғалту процесінің 
шиеленісіп келе жатқанын еске алайық.

Жаңаша сипатта ойлау тұғырнамасында адамзаттың аман қалу 
мәселесіне, өзін-өзі сақтау инстинктіне сөзсіз құндылық ретінде 
ерекше назар аудару кездейсоқтық емес. Әсіресе, коронавирустың 
әлемде таралуы, пандемиялық жағдай көптеген мәселелерге 
басқаша қарауға итермелейді. Халқымыз «Кемедегінің жаны бір» 
дегендей жалпы Жер бетіндегі ортақ проблемалардың ең маңызды 
екенін көрсетті. Ал Абай кезінде «Адамзаттың бәрін сүй, бауы-
рым, деп!» айтқанының мазмұны жандана түскендей. Вирустан 
қорғанудың өзінде өзімшілдіктен өзара көмектің маңызы жоғары. 
Ал барлық қалған құндылықтар және жалпыға бірдей мәдени 
өлшемдер үлкен ескертпелермен және адамдардың аз тобымен 
қабылданып, социумдық және дүниетанымдық жағынан мүмкін 
болатын толып жатқан түсініктемелермен қатар жүреді. 

Қазіргі заманғы индустриалдық өркениеттің рухани 
мәдениетінде өтіп жатқан бұл процестерді жағымсыз мәнді, 
кездейсоқ немесе ауытқушылықтың көрінісі деп қарастыруға бол-
майды, өйткені адамдардың көпшілік бұқарасында руханилықтың 
ояну дәрежесіне қарай төтенше бірегей дүниетанымдық және 
мағыналық бейімделуді күшпен таңу қиынырақ бола түсуде 
және тұлға мен қауымдастықтың саяси және дүниетанымдық 
еркіндігі күннен күнге өзектене түсуде. Осыған орай осыған 
дейін айтып келген мәдениеттің стратификациясы, жіктелуі мен 
бұқаралық қоғамдық сананың әралуандығы мен көпқырлылығы 
жалпы адамзаттың біртұтастығы мен бірлігіне бағынатындығы 
байқалады.

Қазіргі уақытта ғылым мен техника, технология мен циф-
рландыру процестері біздің өркениеттің рухани мәдениетінде 
бұрынырақ дін, философия мен өнер иемденген орынға тең орын-
ды алып отыр. Әлем технократиялық және текнологиялық дамуға 
толықтай бет бұрғаны белгілі. Сондықтан біз өзіндік мозайкаға 
ие боламыз – ғылымның өзіндік бейнесі қоғамтанушы мен жа-
ратылыстанушыда, сондай-ақ саясаткерде, діни қайраткерде, 
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артисте, журналистте немесе жұмысшыда ғана емес, ХХI 
ғасырдың басында әрбір сыни ойланатын, креативті адамда бар. 
Бұл жағдайда бұқаралық қоғамдық санада ғылым бейнелері 
өтіп жатқан компьютерлік революцияның бірыңғай нышан-
дар түріндегі техника бейнелерімен бірлікте, кенттенген және 
рационализаторлық әлеуметтік кеңістік пен уақытта тіршілік 
етудің техникаландырылған, технологияланған ортадағы өмірлік 
дүниенің өзгеруі түрінде қабылданады.

Заманауи ғалымдардың өзіндік санасы мен философиялық 
рефлексияда ғылым жөнінде қалыптасқан ғылым бейнелерінің 
жиынтығы, әдетте, «дүниенің ғылыми бейнесі» деп аталатын 
түсінікке сәйкес келеді. Бұл жерде қазақ философиясының ныса-
ны болған тариих тұлғалардың ғалымдық келбетін ашу кезінде 
Л.М. Косарева атап өткен сараптамалардың маңызы зор және 
ол төмендегідей анықтама берген: «Дүниенің ғылыми бейнесі 
дегеніміз дүние жөніндегі нақты ғылыми білімдер синтезінің 
маңызды құралы қызметін атқаратын белгілі бір тарихи дәуір үшін 
көрнекті, сипатты болатын интегралдық бейне» [6]. Ондай инте-
гралды бейнелер деңгейіне қазақ халқының тарихында Қорқыт, 
әл-Фараби, Балағағұн, Асан қайғы, Абай және Шәкәрімдер 
көтерілгенін атап өтуге болады. 

Қазақ халқының мыңдаған жылдық тарихының логикалық 
сипаты мен оның тарихындағы ұлттық философиясы негізінен 
поэтикалық және этикалық сипатта өрнектелген белгілі. 
Сондықтан қазақ философтары негізінен данагөй интегралды 
тұлғаллар болатын. Алар өткен ХХ ғасыр руханият әлеміне үлкен 
сапалық өзгерістер әкелгені белгілі. Сондықтан ұлттық филосо-
фия халықтықтан кәсібилік деңгейіне көтерілді. Қазақстандағы 
кәсіби философия 1958 жылы Қазақ ССР-і Ғылым академиясының 
Философия және құқық институтының құрылуымен бірге пайда 
болды. Көп жылдар өтпей-ақ жас қазақстандық философия бүкіл 
Кеңестер Одағында және одан тыс жерлерде танымал болды. 
Бұл бір топ жас ізденушілердің (олардың қатарында Жабайхан 
Әбділдин, Мамия Баканидзе, Ағын Қасымжанов, Лев Науменко, 
Герасим Югай, Әбдімәлік Нысанбаев) логика ғылымының негізін 
қалау мақсатында бірігуіне байланысты ізденістері мен жарық 
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көрген еңбектерінің нәтижесінде іске асты. Әрине, бұл ғылымның 
терең де көне тарихы бар, сондықтан да бүкіл классикалық тарихи-
философиялық мұраны қайтадан ой елегінен өткізу қажет екені 
анық.

 Өткен кеңестік социалистік қоғамның ыдырауымен бірге, ХХ 
ғасырдың соңында маркстік философияның дәуірі де әлеуметтік-
рухани кеңістігімізде аяқталды. Елімізде ондаған жылдар бойы, 
негізінен, толықтай идеологияланған, таптық бағдарға сүйенген 
философияның үстемдік етіп келгеніне қарамай Ұлттық ғылым 
академясына қарасты философия және құқық кейін саясаттану 
институтында шынайы философиялық зерттеулер мен талдаулар 
жүргізіліп келгенін де атап өтуіміз керек іспетті. ХХ ғасырдың 
екінші жартысында Қазақстанда әлемдік философияның 
принциптері мен заңдылықтарын меңгерген мықты кәсіби 
философияның негізі қаланды. 

Қазақстан философтары әлемдік деңгейде таныла бастады 
және халықаралық ғылыми конгрестерде баяндамалар жасап, та-
ныла бастады. Еліміздің ұлттық университететінде қазіргі кезеңде 
кәсіби философ мамандар дайындалады, ал философияның әр 
түрлі теориялық және әдіснамалық проблемаларын жан-жақты 
зерттейтін, жоғарыда аталған ғылыми институтымыз да бар. 
Сондықтан философиялық мәселелер қазіргі кезеңде жаңа деңгейде 
зерттеу жағынан өзінің жалғасын табуда. Мәселен, философия та-
рихын зерттеуші мамандар әл-Фарабидің есімін әлемге танытуға, 
оның философиясының гуманистік астарын ашуға біршама тер 
төкті, қазақ философиясының тарихы жайлы бес томдық топта-
маны жарыққа шығарды, диалектикалық логикамен айналыса-
тын мамандар философияның ұғымдық-категориялық негіздерін 
сараптаумен айналысты, ғалымдарымыз ғылым және мәдениет 
философиясынан, философиялық антропологиядан, әлеуметтік 
философияны қарастыруда біршама жетістіктерге жетті. Деген-
мен, қазақ философиясымен айналысатын мамандар Институтта 
да және тұтастай алғандағы елімізде де санаулы деуге болады. 

 Ал, енді тәуелсіздік алған тарихи кезеңнен бері елімізде 
басқа салалардағыдай философиялық-дүниетанымдық зертте-
улерде өзіндік өтпелі кезең дәуірі орын алды. Бұрынғы әдеттегі 
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зерттеу тәсілдері жаңа бағыттағы методологияға (әдіснамаға) 
орын бере бастады. Мамандар көп мәселені жалпыадамзаттық 
құндылықтар тұрғысынан зерделеуге ауыса бастағаны байқалды. 
Әрине, ол дегеніміз ұлттық болмысымыздың ерекшеліктерін руха-
ни өркендеу тұрғысынан философиялық сараптаудан өткізбеу де-
ген сөз емес. Керісінше, этникалық болмыстың, сананың, ділдің, 
дүниетанымдық әмбебаптардың мәселелері жаңа қырынан ашыла 
түсті. Кейінгі кезде жарық көрген еңбектердің басым бөлігі осы 
өлшемдерге жауап беретін деңгейде. Әрине, пікірлер таласы жаңа 
ойларды туындататыны анық. Міне, осы егемендік алған тари-
хи кезеңнен бері еліміздің философиялық ойларды түйіндеуші 
қауымында әртүрлі тұжырымдар палитрасы, көзқарастар 
алуандығы көрініс берді.

Осындай құбылыстың заңды екені анық. Өйткені, «қасиетті 
жер бос болмайды» дегендей тәуелсіздікке жеткізген еркіндіктің 
арқасында әлемнің әр бұрышында дамыған, өрбіген философиялық-
дүниетанымдық ағымдар еліміздегі маман-философтар үшін 
де қызығушылық туғыза бастады. Еуропада кең тараған 
постмодернистік бағыттар, компаративистика, гер-меневтика және 
синергетика сияқты тәсілдер кеңінен қолданыла бастады. Әсіресе, 
философтарымыз құндылықтар мәселесіне, басқаша айтқанда 
аксиологиялық мәселелерге, олардың сан түрлі қырларына үлкен 
маңыз бере бастады. Философтардың бір тобы қазақтың түпкі 
тарихының негізіндегі түркілік философияның інжу-маржандарын 
сұрыптаумен айналыса бастайды. Бұрын-соңды ешқандай 
философиялық талдауға түспеген есімдер тереңінен және жан-
жақты қарастырыла бастады. Мәселен, Қорқыттың, М.Қашқаридің, 
Ж. Баласағұнның, Қ.А. Иасауидің, Асан Қайғының, қазақтың 
атақты би-шешендерінің, ағартушыларының, ХХ ғасыр басындағы 
қазақ интеллигенциясының, Абай мен Шәкәрімнің, Шоқайдың 
дүниетанымдық жүйелері жалпыадамзаттық құндылықтар 
тұрғысынан байыппен зерделене бастады. Кешенді түрде жүзеге 
аса бастаған мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы және 
одан кейінгі «Ғылыми қазына», «Халық тарих толқынында» 
бағдарламалары түркілік кезең мен қазіргі замандағы көптеген 
ойшылдардың рухани қазынасын, көп ғасырлық рухани байлығын 
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қазақ тілінде жарыққа шығаруға себепкер болды. Сөйтіп, көптеген 
игілікті істер атқарды. Қазіргі кезеңде жүзеге асырылып жатқан 
«Рухани жаңғыру» концепциясы да осы жоғарыда аталған белсенді 
зияткерлік қадамдардың өзіндік логикалық жалғасы іспетті. 

Тарих қойнауында қатпарланған даналық көздерін ашу, әлемге 
таныту қазіргі жаһандану заманында өрбіп келе жатқан нигилистік 
көзқарастарға қарсы тұратын дүниелер екені анық. Оларды жи-
нау, зерделеу, насихаттау арқылы ұлттық мәдениетімізді сақтауға, 
дамытуға мүмкіндіктер алатынымыз анық. Бұл бағдарламаның 
тағы бір қыры әлемдік философияның ең құнды деген дүниелерін 
қазақ тілінде оқырман қауымға ұсыну болып табылады. Бұл жас 
ұрпақтың философиялық мәдениетін біршама көтерері анық. 
Тәуелсіз дамудың жылдары рухани мәдениетсіз, жастарды 
жоғары өмірлік құндылықтар рухында жүйелі және саналы түрде 
тәрбиелемей, тек материалдық игілік жолында тәрбиелеудің та-
бысты болмайтындығын көрсетті. Өйткені, жалаң прагматизм 
және табыскерлік мүддені жоғары қоюшылық руханилықтан 
алшақ құндылықтарды күйттейтіні белгілі. Әлемдік тәжірибе 
көрсеткендей, тек Қазақстан емес, сонымен қатар көпте-ген елдер, 
әсіресе, өз дамуының трансформациялық кезеңдерінде заманның 
алға қойған жаңа талаптары аясында өздерінің тарихына, 
мәдениетіне, дәстүрлеріне қайта бет бұрды. Міне, осындай тарихи 
жағдайда өзара түсінісу мен өзара байланыс жасау философиясының 
болашағы зор. Ол кезінде әл-Фараби насихаттаған өзара көмектесу 
философиясымен байланысып жатады. Өзара түсінісу филаософи-
ясы адамдар арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға теориялық 
іргетас бола алады деген ойдамыз [7].

Бұл ұжымдық монографияда айрықша көңіл бөлінген 
мәселенің қатарына қазақ философиясын зерттеуге деген жаңа 
бетбұрыстың мәндік негіздерімен, әдіснамалық бағдарларымен 
таныстыру болып табылады. Өткен тарихи кезеңдерде ұлттық 
философияға деген көзқарас үстірт болатын, тіптен, көшпенді өмір 
салтын ұстанған халықтарда философияның ізі де болмауы керек 
деген пікірлер де айтылып келді [8]. Міне, осындай жағдайда ру-
хани тарихымздың даналыққа толы інжу-маржандары бар екенін 
дәлелдеу зерттеуші ғалымдарымыз үшін үлкен сын еді. 
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Жалпы қазақ философиясының Батыс Еуропалық рациона-
листік философиядан түбегейлі айырмашылығы бар екені 
белгілі. Қазақ философиясы тарихи процесте поэтикалық фор-
мада танылған, көркем бейнелілік арқылы әлемді рухани иге-
руге тырысқан, даналықты жоғары көтерген, сөз қадірін басқа 
құндылықтардан жоғары қоя білген құбылыс. Сондықтан осын-
дай бейнелі философияның мағыналық деңгейін сипаттап жеткізу 
қазіргі заманның философ қауымы үшін үлкен міндет саналаты-
ны анық. Қазақ ұлтының философиясын зерделеуде оның күрделі 
тағдырын жан-жақты қарастырумен астасып жатады. Осыған 
орай бұл еңбекте қазақ ұлтының мәдени құрамдас бөлігі іспетті 
қазақ диаспорасының дүниетанымы, ұлттық идея, зияткерлік, 
зайырлылылқ сияқты мәселелердің төңірегінде қалыптасқан ой-
ларды дәйектеген абзал. Олар сонымен қатар болашақ ізденістер 
үшін бағдар болары анық.

Бір қарағанда «ұлттық философия» деген атаудың өзі жалпы 
философияның деңгейін төмендетіп, оның өзін оқшаулай түсетін 
сияқты. Өйткені, кез келген ғылым сияқты философия адамзатқа 
ортақ рухани құбылыс екеніне күмән келтірмейміз. Дегенмен, 
«грек философиясы», «неміс философиясы», «орыс философи-
ясы» деген ұғымдар, сөз тіркестері бұрын да, қазіргі кезеңде де 
толыққанды қолданылады. Оған себеп болған ежелгі гректер мен 
бір топ неміс тілді философтар мен орыс тілді ойшылдардың 
философиялық жүйелерінің тарихта толықтай мойындалуы және 
олардың рухани тарихта ерекше орын алуы болып табылады (Пла-
тон, Аристотель, Кант, Гегель, Бердяев, Соловьев және т.б.).

Ал, енді «қазақ философиясы» деген құбылысты қазіргі 
кезеңде әлемдік деңгейде таза мағынада «қолдануға бола ма, бол-
май ма?» деген пікірталастар өз жалғасын табуда. Әрине қазақ 
елі тәуелсіздікке қол жеткізген кезеңнен бастап өзінің шашы-
лып жатқан рухани және мәдени мұрасын түгендей бастады, сол 
жүйелеудің нәтижесі «қазақ философиясы» атты жинақталған 
құбылысын туындатты. Ол өзінің тарихи бастауын сонау ежелгі 
түркілер заманынан алып (Қорқыт, әл-Фараби, Қожа Ахмет 
Иассауи, Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашқари және т.б.), казақ 
хандығы кезеңіндегі ақын-жыраулар, билер мен шешендердің 
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шығармашылығын, XIX ғасырдағы қазақ ағартушыларын, XX 
ғасырлардағы қазақ интеллигенциясының дүниетанымдарын және 
кейінгі кеңес дәуіріндегі кәсіби философиясын қамтиды. Бұл 
біздің ұлттық ойлауымыздың, рухани мәдениетіміздің тарихы, 
яғни даналық құштарлықты мәтіндеуіміз, бейнелеуіміз, ұғымдық 
жүйеге келтіруіміздің көрінісі.

 Әрине, Абай мен Шәкәрім қазақтың рухани келбетін танытқан, 
нағыз далалық даналықтың үлгісі болғанына дау жоқ. Бірақ олар да 
қазақтың ғасырлар бойы қордалаған рухани мұрасына, тамаша ой-
лау жүйесінің дәстүріне сүйенген емес пе? Осындай ойшылдардың 
дүниеге келуі үшін халықтың даму деңгейі, ойлау мәдениеті де 
біршама биікке көтерілуі тиіс болатын және оның өнегелі тари-
хы болуы керек. Міне, ондай ұлттық тари-хымыз бар екені белгілі. 
Тек соны жақсылап саралай түсу керек.

Қазақ философиясы тарихын тұжырымдап, жан-жақты зерт-
теу барысында бірнеше әдіснамалық, методологиялық бағдардың, 
тұрғының қажет екенінде күмән жоқ. Міне, осындай өзектілігі 
мол мәселелерге тоқтала кетелік. Алдымен, этникалық рухани 
мәдениетіміздің дамуын, тарихын жан-жақты ғылыми өлшемдер 
бойынша зерттеулер жасау қажеттілігі бар. Бұл мәдени мұраға, 
дүниетанымдық әмбебаптарға, тарихи интегралдық тұлғаларға 
деген шынайы бет бұрудың бастамасы болу керек. Өткенімізді 
терең сараптаудан өткізбей болашаққа нық қадам жасауымызда 
көптеген жаңылысулар, рухани ауытқулар болары анық. Әрине, 
бұл дегеніңіз дәстүрлі мәдениетті идеализациялау емес және арха-
иканы болашағымыздың негізгі бағдары деп те санаушылық емес. 
Бұл әрекеттің түп тамыры жалпы адамзат мәдениетіне лайықты 
түрде енуіміз үшін шынайы тарихи рухани құңды-лықтарымызды 
таба білуімізде, барынша объективтілік, ақиқаттылық принцип-
тер деңгейінде зерделеуде жатыр. Демек, рухани жаңғырудың 
қайнар көзі дүниетанымдық негіздерді жақсы білуде жатыр. 
Екіншіден, қазақтың, оның аржағында түркі әлемінің ойлау тари-
хын, философиялық белестерінің сабақтасуын тарихи кезеңдеуден 
өткізу міндеті тұр. Тарихшы ғалымдар да, философ ғалымдар да 
қазақ философиялық даму кезеңдерін әр түрлі сатыға жіктеуге 
талаптанып жатқаны белгілі. Әрине, мұндай талпыныстардың 
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түпкі мақсаты тарихи тұлғаларды, тарихи оқиғаларды белгілі бір 
критерийлер бойынша топтастырып, оларға ерекше сипаттама-
лар беруде. Айта кететін жағдай әзірге осы мәселелер бойынша 
қазақстандық философтардың шын пейілдегі ортақ пікір алы-
суы өтпей жатыр. Бұл да болашақта аса назар аударатын мәселе. 
Өйткені, зерттеулер барысында ортақ мәмілеге келуге тиісті жал-
пылама мағынасы мен мазмұны бар мәселелерді келісе отырып 
шешкен орынды деген ойдамыз.

Үшіншіден, көне заманнан бүгінгі күнге дейінгі қазақ фило-
софиясы тарихын объективті түрде зерттеу үшін методологиялық 
негіздерді анықтау, бір жүйеге келтіру міндеті тұр. Әрине, қазақ 
философиясының тарихы жалпы әлемдік философия тарихының 
әдіснамалық, методологиялық ұстанымдарына бағдар ұстауы 
қажет екені де белгілі. Қоғамдық ой-пікірді зерттеудің дәстүрлі 
түрлерінің ішінде нақты тарихилық, тарихилық пен логикалықтың 
бірлігі принциптері жетекші рөл атқаратынын атап өтуге бола-
ды. Сонымен қатар, салыстырмалы талдау, құндылықтық са-
раптау, біртұтастық тұрғысынан қарастыру сияқты тәсілдердің 
маңызы ерекше. Оларды қолданбай тарихи оқиғаларды, тарихи 
тұлғалардың дүниетанымын бағалауда сыңаржақтылыққа жол 
беруіміз мүмкін. Міне, сөйтіп, қалайда ақиқатқа сәйкес келетін 
тұжырымдарды жинақтау, нағыз тарихи шындықты айтуға ты-
рысу, философиялық білімге сәйкес қоғамдық ойды зерделеу әр 
түрлі мәтіндерді (текстерді) сипаттауларға шақырады. Әл-Фараби 
шығармашылығын талдаудан өткізу биылғы жылы мерейтойға 
сәйкес өзектендіріле бастады. Бұл тұрғыдан алғанда біздің 
еліміздің тарихында соңғы жылдары ғана таза ғылыми мәтіндер 
пайда бола бастады. Әсіресе, қазақ ағартушылары кезеңін талдау 
соның озық үлгісі болады. Міне, сол тарихи кезеңнен бергі рухани 
мұраға мәтіндік түсініктеме беруге болады. Бұл дегеніңіз барлық 
қазақ ойшылдарының философиялық ой-пікірлері толығымен пай-
ымдаулардан өткен дегенді білдірмейді. Әлі көптеген сараптаулар 
мен сұрыптаулар күтіп тұрғаны анық.

Қазіргі философиялық процесс қазақ еліндегі күрделі кұбылыс-
тарды қамтуға тырысады. Отандық философияның тағдыры 
тәуелсіз мемлекеттің тарихымен, еліміздің рухани тәуелсіздігін 
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қамтамасыз етумен астасып жататыны белгілі. Әсіресе, ол өзінің 
әдіснамалық-методологиялық және дүниетанымдық қызметтерін 
қандай деңгейде орындай алатындығы үлкен мәселеге айналып 
отыр. Көптеген ғылыми салалар өзінің методологиялық бағдары 
ретінде отандық және әлемдік философияның озық үлгілеріне 
сүйенгісі келеді. Ал ондай философиялық жүйе бар ма? Ондағы 
базалық категориялар мен принциптер қандай? Жалпы ол қалай 
аталуы тиіс? Міне осындай сұрақтар бүгінгі күні өзекті мәселе бо-
лып отыр.

Әрине, философияның дамып отыруы әрбір ұлт үшін өмірлік 
қажеттілік. Өйткені халықтың ұлттық рухын танып білу үшін, 
оны түсіну үшін алдымен оның философиясын түсіну қажет. 
Философиялық жүйе, негізінен, гуманистік бағдарларға негізделсе, 
адамгершілік принциптерді, әлеуметтік әділеттілікті ту етсе, 
сонда ғана бұл халықтың философиялық ойтанымы әлеуметтік 
дүниені рухани даму жолында өрге сүйрейді, ал, керісінше, фило-
софияда негізгі бағдар ретінде өмірлік бойкүйездік, өзімшілдікке 
толы менмендік, басқаға деген тәкаппарлықпен қараушылық 
немесе құн-дылықтық нигилизм болатын болса ол әлеуметтік 
дүниеде тұлғалық, социумдық құлдыраудың басты себепкері бо-
лады, адамдар мен халықтар арасында іріткі тудырады, әртүрлі 
дау-жанжалдардың пайда болуына түрткі жасайды. Сондықтан 
философиялық ой-сананың дамуы әлеуметтік шындықта үлкен 
жауапкершілікті қажет ететін дүние, қоғамдық және рухани про-
гресс пен қауіпсіздік үшін маңыздылығы зор.

Философия, бір жағынан, мәдениеттің, өркениеттің дамуының, 
әлемде көрініс беруінің рухани квинтэссенциясы деп алатын болса 
ғана, ол тек қордаланған нәтиже деп қабылданады, бірақ ол, екінші 
жағынан, алға қарай дамудың өзіндік платформасы, іргетасы, руха-
ни өзгерістердің бастауы болып табылады. Жалпы философиялық 
ойды терең әмбебаптық байланыстарды түсінген тұлға ғана айта 
алады, яғни ол тұжырымдар жай ғана тарихи оқиғаларды сипат-
тап, баяндау ғана емес, барынша рационалдық талдаулар арқылы 
адам әлемінің конструктивті негіздерін анықтау, болуға тиістілік 
тұрғысынан әлемді зерделеу, өрнектеу, пайымдау.

Ежелден келе жатқан қазақтың дәстүрлі мәдениетіндегі 
философиялық тұжырымдаулар, негізінен, көркем бейнелеу 
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түрінде жасалды, сондықтан ұғымдық рационалдық сипаттаудан 
гөрі ұлттық діліміздің поэтикалық бейнелеу арқылы әлемді игеру-
ге бейімділігі көбірек екенін көптеген зерттеушілеріміз айтып жүр. 
Өткен ғасырлардағы қазақ дүниетанымын зерттеуші В. Радлов бы-
лай жазған еді «Біз бұл жерде отырықшы халықтардың мәдениетіне 
пара-пар қарсы тұрган өркениеттің сатысымен істес болып отыр-
мыз. Қазақ қоғамында үстемдік құрып отырған анархия емес, тек 
өзіне ғана тән, біздікінен өзгеше және барынша өзінше реттелген 
мәдени қатынастар» [9]. 

Міне осы қасиетті тұмшалау керек пе, әлде дамыта түскен 
дұрыс па? Біздің пікірімізше, адамның адами қасиеттерін айқындай 
түсетін белгінің бірі ақынжандылық, ізгіліктілікке жақын болу 
қасиеті, өйткені, ол руханилықтың негізгі өзегі. Ал, енді қазіргі 
әлемді жайлаған нарықтық прагматизм мен бәсекелестік тек 
өзімшілдік пен жатсынудың қайнар көзіне айналуда. Адам адам-
нан әлеуметтік қашықтықты ұстануды мақсат етеді, тіпті қазіргі 
карантиндік жағдайлар мен сирустан қорқыныштық адамдарды 
бір-бірінен алшақтатып, сокалды әлемде ұстап отыр, ол виртуал-
ды әлемнің кейіпкеріне айналды. Адам өзінің жеке құқығының, 
еркіндігінің көлеңкесінде жүргенді қалай бастады. Осындай 
жағдай қауымдастықтың тәрбиесін көрген халықтар үшін біршама 
қиындықтар әкеліп отырғаны байқалады.

Әрине, нарықтық экономиканың, қатынастардың даму 
қисыны міндетті түрде осындай нәтижелерге алып келетіні белгілі 
еді. Нәтижелердің кездейсоқ болмайтыны жайлы «Не ексең соны 
орарсың» дейді халық даналығы. Ал, қазақ халқының діліндегі 
қауымдастыққа деген құрмет қазіргі кезеңге дейін жақсы сақталып 
отыр. «Бөлінгенді бөрі талайды» деп ұжымдық, топтық сананың, 
өмір сүру салтының маңызды екенін ескертіп отырған. Бірақ 
нарықтың қисыны заманаи кезеңде басқаша, дараланған өмірді 
күйттейтін басымдылықтардың рөлін көтеруде. Жалпы адамдар 
топтасуының негізгі арқауы мүдделік сәйкестік, яғни матреиалдық 
немесе кәсіби тиімділікті іздеушілік болып отыр. Бұл, бір жағынан, 
халықтың ұлт болып қалыптасуын тездеткенмен оның бұрынғы 
құндылықтар жүйесін толығымен қайта қарауға итермелейді. Бұл 
жолмен тарихта басқа ұлттар өткен, мұнымен біздің халықтың да 
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өтетіні анық. Бірақ мәселе басқада. Мәселе, адамның руханилыққа 
бет бұруында болып отыр. Кезінде Абай айтып кеткен «Адам 
бол!» концепциясы мен Шәкәрімнің «Ұжданы» осы руханилық 
әлемінің негізгі өзегі болып табылады. Бұл жерде оппонент-тер-
ден пікірталастыру барысында «нарықтың қатал заңдарын қайда 
қоя-мыз?» деген сұрақтар туындауы да мүмкін.

Қазақстан – көп этнос өкілдері мен көп діннің конфесси-
ялары орын тепкен мемлекет. Жаһандану жағдайында біздің 
еліміздің орнықты дамуының аса маңызды алғышарты және негізі 
қоғамымызда аса жоғары маңыздылыққа ие болатын этносаралық, 
мәдениетаралық және діндер арасындағы сұхбат болып табыла-
ды. Сонымен қатар, тәуелсіздіктің арқасында көптеген жылдар 
бойы басымдық танытқан атеистік көзқарастардан бас тартып, 
діни дүниетанымның сүбелі тұстарын зерделеуге мүмкін-діктер 
ашылды. Мамандар діни философияның адамның руханилығын 
дамытатын, оның әмбебаптық қасиеттерін өркендетін жақтарын 
айқын-даумен айналыса бастады. Жалпы философия тарихындағы 
көптеген діни философтар монографиялық және диссертациялық 
зерттеулердің объектісіне айнала бастауы тәуелсіздік кезеңінің 
өзгеше сипаты болып табылады. Сонымен қатар қазақстандық фи-
лософтар әлемдік философияның алуан түрлі ағымдары мен бағыт-
бағдарларынан шеттеп қалған жоқ. Еуропалық рационалистік 
философиямен қатар ежелгі Қытай, ежелгі Үнді, ортағасырлық 
араб және орыс философиясының даналық көздерін ашумен де 
айналысуда. Өйткені, Қазақстандағы философиялық ой әлемдік 
философияның құрамдас бөлігі болуы тиіс және оқшаулану жолы 
арқылы емес, негізінен басқа мәдениеттермен өзара тиімді сұхбат, 
философиялық қарым-қатынас арқылы ғана біз рухани байи 
түсеріміз анық.

Қазақстанға келген тәуелсіздік кезеңімен қатар демократиялық 
проце-стер философия саласын да қамти бастады. Еркін ойлаудың 
арқасында қоғамдағы әлеуметтік процестерді ашық талқылау, са-
раптау мүмкіндігі тереңдей түсті. Адамның әлемге қатынасының 
қандай деңгейі, қандай сипаты тұлғаны және жалпы қоғамдық ор-
таны дамытуға, жетілдіруге себепкер болатындығы көптеген зерт-
теулерде тұжырымдала бастады. Әртүрлі сипаттағы пікірлердің 
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айтылуына мүмкіндіктер ашылды. Бұл ақиқатты іздеудегі, оның 
терең философиялық астарын зерттеудегі іргетасты бекіте түсті. 
Міне, сондықтан қоғамдағы процестерге тікелей қатысы болуға 
тиісті құбылыстар жөнінде батыл тұжырымдар пайда бола ба-
стады. Мәселен, Қазақстан философтары өзектеп көтеріп жүрген 
болашаққа сенімділікпен қарауға шақыратын өзара түсіністік фи-
лософиясы, негізінен, қоғамдағы құбылыстарды түсіндіргенде, 
зерделегенде, олардағы қайшылықтардың шешімін табу жолын-
да адамдар арасындағы өзара түсіністік пен өзара сыйластықты 
жетекші принциптер етуі тиіс деген идеяны басшылыққа алуы ру-
хани жаңаруға қызмет атқаратын жаңаша тұрғы, ұстаным болып 
табылады. Ол қоғамдағы қатынастарды үйлесімдендіруге ьарын-
ша ықпал етері анық. 

Әрине, үндеу тастап, өзара түсіністікке шақырғаннан адам-
дар бір-біріне жақын бола түспесі анық. Бұл жерде дүниетаным 
жүйесінің де, діни сананың да, діни философияның да орны 
ерекше. Себебі, еліміздегі азаматтардың дінге деген қатынасы 
тереңдей түсуде. Діншілдік құбылысына адамзат тарихында әр 
түрлі келеңсіз қасиеттерді таңу оның беделін біршама түсіргені 
анық. Елімізде әлемнің әр түкпірінен келген діни мис-сионерлер 
қазіргі жағдайларға сәйкес жаңа конфессиялардың артықшылығын 
үгіттеуде. Осындай дүниетанымдық бәсекелестіктің адамдардың 
санасында, қазіргі кезеңде еліміздің рухани-әлеуметтік кеңістігінде 
орын алғаны, оның күннен күнге беки түскені белгілі болып 
отыр. Сондықтан қазіргі кезеңдегі философтардың зерттеулерінің 
негізгі мақсаты мен міндеті – дін, діни сенім сияқты ерекше та-
рихи, әлеуметтік, мәдени феномендердің нағыз өзіне тән мәнін, 
мағынасын, әлеуметтік, дүниетанымдық қызметін ашып беру бо-
лып табылады. Дегенмен, шынайы руханилықтың түпкі астарла-
рын іздеу, «Адам-Әлем» қатынасының қайшылыққа толы күрделі 
дүние екендігін қазіргі заман философиясы толық пайымдайды. 
Қазақ философиясы осы күрделі мәселелерді зерделеуден сырт 
қалмайды және сонда ғана рухани жаңғыру процестеріне нақты 
үлес қосылары анық.

Нарықтық қатынастардың қазіргі кезеңде қоғам өмірінде, 
адамның тіршілік үшін күресінде жетекші рөл атқаратыны белгілі. 
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Соған сай философиялық сараптаулар да белгілі бір деңгейде 
прагматикалық мәсе-лелерді сараптауға бейімделу жағдайында. Бұл 
да жаҺандану дәуірінің философияға қойған талабына сай заңды 
әрекеттер болып табылады. Яғни қазіргі заманның философиясы 
тек тарихи сананы ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік психоло-
гияны, антропологияны, экономикалық, құқықтық заңдылықтарды 
ескеретін, өзінің тұжырымдарында қолданатын деңгейге шығуда. 
Онсыз қазіргі заманның процестеріне өзінің тиімді ықпалын, пай-
далы әсерін тигізе алмасы анық. Осындай процестердің арқасында 
әлемді рухани игерудің, даналықпен сараптаудың жаңа келбеті 
қалыптасуда. Әсіресе, жаһанданудың объективті мағынасы мен 
оның астарында туындайтын жаһаншылдықтың астары, түп 
төркіні авторлардың шығармаларында кеңінен ашып көрсетіледі. 
Міне, осыған орай жалпы шығарма-шылық пен руханилықтың жа-
сампаз негіздерін айқындау арқылы филосо-фия адамға да, қоғамға 
да өзінің тиімді әсерін тигізе алады. Ал заманауи Қазақстандағы 
ұлттық философия өзінің теориялық даму барысында осы жасам-
паз бағытта болады деген ойдамыз.

Рухани жаңғырудың көптеген қырлары әрбір қазақстандық-
тың дүниетанымы мен құндылықтар әлеміне ауадай қажет [10]. 
Қазіргі уақытта гуманитарлық салалардың білікті мамандарының 
белсенділігі рухани жаңғыру үдерісінде шешуші рөл атқарып 
отырғаны белгілі. Еліміздің бұқаралық ақпарат құралдарында, 
көптеген еңбек ұжымдарында рухани жаңғыру концептісінің 
маңызы мен мәнінің талқылануы көпшіліктің бұл құбылысты 
жете түсінуіне, соған сәйкес өзінің саласында, өңірінде шешімді 
қадамдар жасауына негіз болады.

Халықтың бұқаралық санасындағы оң бағдарлардың қалып-
тасуы мен дамуы барлық жерлерде маңызды және кешенді 
үдерістерге серпін беретін құбылыс екеніне көзіміз жетті. Рухани 
жаңғырудың дүниетанымдық маңызына тоқталатын болсақ, онда 
тұлғалық және ұжымдық жауапкершілік мәселесін айналып өтуге 
болмайды. Қазіргі тәуелсіз еліміздегі әрбір азаматымыздың өзіне 
қойған жоғарғы талабы, кәсіби біліктілігі мен жаңашылдыққа 
бейімділігі әлеуметтік прогресс пен жасампаздық жолын-
да болуымыздың қайнар көзі екені анық. Сондықтан «жұмыла 
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көтерген жүк жеңіл» дейді дана халқымыз. Бірлік пен білімнің 
арқасында өркениетті қоғамды қалыптастыра беру барлығынан 
қымбат екені анық. 

Қазақтың этникалық тарихындағы мәдени және рухани 
мұраны игеру – халық рухын жандандырудың бірден-бір жолы. 
Қазақ хандығы дәуіріндегі биліктің қызмет ету ұстындарының 
бірі саяси тепе-теңдік пен мәмілеге келу болып табылады. Қазіргі 
Қазақстандағы жаңғыру жағдайындағы биліктің, қоғам дамуының 
өзіндік сипатын терең ұғыну үшін, алдымен қазақтардың 
дәстүрлі саяси мәдениетінің, құндылықтарының сатысын, саяси 
дәстүрлерін және олардың қазіргі Қазақстан өміріндегі орны мен 
рөлін болашақта жан-жақты терең ғылыми зерттеу қажет. 

Халықаралық қауымдастық толеранттылықты қазіргі заманғы 
адамзат болмысының іргелі тұғырнамасы ретінде мойындады. 
Толеранттылық әр заманда адамзат үшін маңызды ұстаным бо-
лып табылды. Дегенмен, жаһанданған қазіргі әлем үшін оның 
маңызы еселеп артып отыр. Егер осыдан 50-100 жыл бұрын түрлі 
этностар өз мемлекеттерінің аймағында немесе федерациялар мен 
одақтардың құрамында тіршілік етіп келсе, қазіргі мегаполистер 
жүздеген ұлттар мен ұлыстардың ортақ мекеніне айналған. Бұл 
ұлттар мен ұлыстар түрлі мәдениеттер мен өркениеттердің, діндер 
мен конфессиялардың өкілі болып табылады. Сондықтан олардың 
қалыпты өмір сүруі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету – мемлекеттің 
де, азаматтық қоғамның да негізгі міндеттерінің бірі.

Қазақстан төзімділіктің бірегей тәжірибесіне ие. Мұнда 
христиан және мұсылман әлемдері, еуропалық та, азиалық та 
мәдениеттер мен діндер өзара үйлесімде. Қазақстан өзінің ұлтара-
лық және дінаралық ынтымақтастығы тәжірибесі арқасында Ис-
лам мен оны уағыздаушылардың дау-жанжалға себепші емес 
екендігін дәлелдеуде. Барлық мәселе мәдениеттің және мемлекеттік 
саясаттың дұрыс құрылуына байланысты. Қазақстан – толерант-
тылық мәселесін көтеруді ең алғашқы болып қолға алған ел.

Тәуелсіздік Қазақстан жағдайында дамушы философия тари-
хы өз дамуының алғы кезеңдерінен бірнеше айырмашылықтарға 
ие болды. Олардың ішінен кейбір маңызды тұстарға тоқталайық.

Философия тарихы ғылымы дамуының кеңестік кезеңінен 
өзгеше, қазақстандық философия тарихы бойынша зерттеулердің 
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алдынғы шетіне ең алдымен, қазақ философиясы құбысылы шықты. 
Бұл өзінің тарихи отаны болып табылатын қазақ халқы үшін өте 
маңызды рухани өркендеудің бастауы еді. Өткен жүзжылдықтың 
50-60-шы жылдары Қазақстанда «қазақ философиясы» деген 
термин болмаса да осы бағытта теориялық маңыздығы жоғары 
біршама еңбектер жазылды. Ол еңбектерде қазақ философиясы 
дамуындағы дәуірлер мен кезеңдерді жан-жақты талқылауға тал-
пыныс жасалды, сонымен бірге жеке өкілдерінің, бірінші кезекте, 
XIX ғасырдағы қазақ ағартушыларының – Ы. Алтынсаринның, Ш. 
Уәлихановтың, А. Құнанбаевтың философиялық шығармашылығы 
және Қазақстандағы материализм мен идеализмнің арасындағы 
идеологиялық күрес тарихы қарастырылды.

Ғылыми деректік түпнұсқаларды, мерзімді басылым ма-
териалдарын зерттеу мен жаңа мұрағаттық айғақтарды іздеу 
бағытында үлкен және зейінді жұмыстар жүргізілді. Осыған бай-
ланысты, Қазақстандық ғалымдар арасында өзекті мәселелерді 
зерттеу бойынша үлес қосқан, іргелі зерттеулер қатарында О.А. 
Сегізбаевтың, М.С. Бурабаевтың, А.У. Уразбековтың және, әсіресе, 
Қ. Бейсембиевтің еңбектерін еске алған жөн. Соңғысының ата-
лып өткен еңбектеріне мыңаларды қоса аламыз: Бейсембаев Қ.Б. 
«XIX ғ. екінші жартысындағы Қазақстандағы қоғамдық ой тари-
хынан (Ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсарин». Алматы, 1957; соныкі – 
«Қазақстандағы озық-демократиялық және маркстік ой». Алматы, 
1965; соныкі – «Қазақстандағы маркстік-лениндік идеологияның 
жеңісі». Алматы, 1970. Бірақ, аталып өткендей, барлық бұл 
жұмыстар идеологиялық шектеу өрісінен , белгілі бір шама-
дан іс жүзінде шыға алмады, оларда дәйекті түрде таптық және 
партиялық ұстаным үстемдік етті. XX ғасырдың 90-шы жылда-
рында жүзеге асқан түбегейлі қоғамдық-саяси өзгерістер аясында 
зерттеушілердің назары объективті түрде отандық философияға, 
оның теориялық және қолданбалы қырларына), бірақ енді 
жаңартылған дүниетанымдық көзқарас тұрғысына қарай ауды.

Еліміздегі философия тарихы дамуының кеңестік кезеңінен 
тағы бір айырмашылық шығыс философиясына – қытайлық және 
үнділік, Таяу және Орта Шығыс философиясына – көбірек ден 
қоюмен ерекшеленеді. Философтар негізінен тарихи-философия-
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лық мәселелерді Шығыс пен Батыс мәдениеттері сұхбатында 
ғылыми зерттей бастады. Қазақстанда шығыс философиясына 
қатысты ірі ғылыми форумдар, олардың арасында үш халықаралық 
симпозиум «Шығыс – Батыс: мәдениеттер сұхбаты» мен «Әл-
Фараби мұрасы және әлемдік мәдениет» атты халықаралық сим-
позиум және т.б. өткізілді. Олардың нәтижелері бойынша, жаңа 
тұғырнама мен Шығыстың тарихи-философиялық мәселелер 
ауқымын кеңейтіп соны методологиялық ұстандарды көрсететін, 
материалдар жарияланды, осының бәрі Қазақстанда философия 
тарихы ғылымын жаңа деңгейге көтерді.

Осыған ғалымдардың орыс философиясына деген қызығу-
шылығын, орыс және қазақ философиялары мәселелерін салы-
стырмалы түрде талдауын, сонымен бірге қазіргі батыс филосо-
фиясына, оның классикалық емес және постклассикалық емес 
кезеңдеріне деген қызығушылықты қосу керек. Қазақстандық фи-
лософия тарихшыларының жас буыны шетел тілдерін – ағылшын, 
француз, неміс, араб, қытай, түрік, парсы тілдерін барған сайын 
жетік менгеріп келеді. Шетел тілдерін білу олар үшін ойшылдар-
ды түпнұсқаларында зерттеу мүмкіндігін беріп қоймай, оған қоса 
шетелдік оқу орындары мен ғылыми орталықтарда оқуға және 
тәжірибе алмасуға, әлемнің жетекші ғалымдарымен танысуға жол 
ашады. 

Тарихи-философиялық зерттеулердің тағы бір ерекшелігі 
тәуелсіздікке жеткеннен кейін мемлекеттік тілде жазылған еңбектер 
санының күрт артуымен байланысты. Өзінің маңызды нәтижесі 
ретінде олардың қазақ тілінің ғылым мен мәдениет тілі ретіндегі 
дәрежесін нығайтуда, философияның қазақ тіліндегі категориялық 
аппаратын қалыптастыруда, тарихи-философиялық мәтіндер-
ді берудегі тілдік құралдар мен терминологияны жетілдіруде 
айтарлықтай алға жылжуларға себебін тигізгенін атап өткен жөн.

Тәуелсіздік жағдайында қазақ тілінде дүниетанымдық 
жағынан жаңғыртылған, бұрынғыға қарағанда басқа мәдени және 
ғылыми парадигмаларда жазылған оқулықтар мен оқу құралдары 
пайда болды. Олардың қатарында мыналарды атап өтуге болады: 
Нысанбаев Ә.Н., Әбжанов Т.Ы., Ойлау тарихының белестері. А., 
1994; Нысанбаев Ә.Н. Қазақ түркілерінің фәлсафасы. Анкара, 2002 
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(түркі тілінде); Қасабеков А., Алтаев Ж. Қазақ философиясы. А., 
1996., Нысанбаев Ә. Қазақ философиясы. Тегеран, 2002; Қасабек 
А.К. Тарихи-философиялық таным. А., 2002; Молдабеков Ж.Ж. 
Дүниетанымның шығыстық бағдары және философиялық деңгейі. 
А., 2006 және т.б. «Қазақ философиясының тарихы. Ежелгі заман-
нан қазіргі кезеңге дейін. 5 томдық. Алматы: Философия, саясат-
тану және дінтану институты, 2012-2017 жж. Жекелеген тарихи 
тұлғаларға арналған көптеген еңбектер пайда болды.

Жаңадан пайда болған ғылыми-танымдық оқу әдебиеті, 
бірінші кезекте, қазақстандықтардың жас буынының тарихи-
философиялық мәдениетін дамытуға себепші болды және қазақ 
философиясының әлемдік философия мен мәдениетке қосқан 
үлесі мен ондағы лайықты орнын, қазақстандық философияның 
әлемдік тарихи-философиялық процеске лайықты түрде енуін 
анық көрсетеді.

Қазақстандағы философия тарихшыларының зерттеу 
бағдарламасы, бұрын аталып өткендей, мәселелік тұғырнамасы 
бойынша да, әдіснамалық-дүниетанымдық негіздері бойынша 
да, айтарлықтай жаңарды. Философия тарихы бойынша қазіргі 
жұмыстардың сонылығын біз неден көреміз? Ең алдымен, қазақ 
философиясы тарихы тұтас түрде ғылыми қайта қарауға ұшырады. 
Ол әлемдік философия тарихымен теңқұқылы жағдайларда ғылыми 
ізденістер шеңберіне енді. Қазақ философиясының онтологиялық 
негіздері түбегейлі қайтадан қарастырылып шықты, өйткені бұрын 
«қазақ философиясы» деген ұғымның өзі жоқ еді. Іс жүзінде оның 
рухани қайнарлары қайтадан зерттелуде, ғылыми айналымға 
жаңа тарихи тұлғалар мен еңбектер енуде, оның дүниетанымдық 
әмбебаптары мен мәні, теориялық-әдіснамалық негіздері, 
категориялық аппараты, қазақ мәдениетінің философиялық тілі 
және т.б. мәселелер бойынша пікірталас өтуде. Мұнын анық дәлелі 
ретінде қазақ философиясына арналған ғылыми мақалалар, моно-
графиялар, ғылыми конференциялар санының барған сайын артып 
келетіндігі жатады. Олардың арасында 5 кітаптан тұратын, 1992 
жылдан қазірге дейін ҚР БҒМ Философия және саясаттану инсти-
туты шығаратын «Қазақ даласының ойшылдары» атты түпнегізді 
сериясын және мынадай ғылыми конференциялары: «Қазақ 
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философиясының тарихы мен теориясы: мәселелер және болашақ 
бағдарлар» (Абай атындағы ҚазҰПУ, 2006ж), «Қазақ философия-
сы: онтологиялық көзқарастар тарихы» (ҚР БҒМ Философия және 
саясаттану институты «Қайнар» университетімен бірге, 2006ж., 
28 қазан) жақын арада 2020 жылы өткізілген «Этика – қазақ 
философиясының өзегі» республикалық дөңгелек үстелі және т.б.

Тарихи-философиялық зерттеулердің жаңа басқа қырына 
жаппай атеизмнен бас тарту және философиялық ілімдер мен 
бағыттардың діни-дүниетанымдық негіздерін объективті түрде 
зерттеу, сонымен бірге христиандық, исламдық, буддистік, тәңір-
шілдік және т.б. көрініс тапқан философия тарихының кезеңдерін 
зерделеу жатады. Өйткені атеизм тарихи-философиялық процестің 
тарихи өлшем бойынша тым аз бөлігін қамтиды, ал сол арада діни 
уақыт – ұзақ және маңызды. Сондықтан философия мен діннің, 
сенім мен білімнің арақатынасы мәселесі қазақстандық фило-
софия тарихы ғылымында қайтадан өзекті бола бастады және 
ойшылдың ілімнің, жүйенің, бағыттың құндылығын қайтадан 
қарауға мүмкіндік береді.

Ең сонында қазақстандық философия тарихы ғылымында 
қазіргі батыс философиясының идеялары мүлдем жаңаша ай-
тыла бастады. Бұл тек догмашыл марксизмнен бас тарту 
батыстың, әсіресе, XX ғасырдың философиялық мұрасын, түрлі 
кінәлауларды тізбектей бермей, әділ объективті зерттеумен бірге 
қазіргі Қазақстаннның объективті тарихи жағдайлар күшімен де-
мократия мен нарықтық өзгерулер жолына түсуімен де байланы-
сты. Белгілі болғандай, батыс елдері бұл жолға ертерек түсті және 
оның жағымды және теріс әсерлерімен болсын бұрынырақ таны-
сты. Сондықтан нарықтық қатынастарды, олардың жағдайындағы 
адамның өмір сүруін, оның дүниеге, өзінің өзіне және қоғамға де-
ген құндылықтық қатынастарын философиялық ұғыну, қазіргі ба-
тыс философиясында көрініс таба отырып, жаңарудағы Қазақстан 
үшін өзекті болып табылады. 

Егемен Қазақстан қазақ халқының төлтума және бай мәдение-
тіне көңіл бөлуі керек, оның тарихи жетістіктеріне негізделген 
қоғамдық сананы қалыптастыруы қажет, шексіз дала кеңістігінде 
өмірге келген рухани мәдениетті жастар санасына сіңіру қажет 
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деген пікір жиі айтылады. Сонымен бірге батыс философияның 
керегі жоқтығы жастардың, батыс мәдениеті және батыстық өмір 
үлгілеріне әдістенуінен туындаған қауіп екендігі белгілі.

Әрине Қазақстандағы қазіргі мәдениеттің дамуы ұлттық 
мәдениетке шынында да біршама қауіп төндіреді және мәдени 
дамудың батыстық үлгісінің, әсіресе, бұқаралық мәдениеттің 
басымдылық танытуына жеткізуі мүмкін. Бірақ бұл қауіпті, 
өз аумағынан тым алыс тарап кеткен мәдениетті толық жоққа 
шығарумен және оны оқшаулаумен жоюға болмайды. Қазіргі 
жаһанданушы әлемде, Интернет, теледидар, радио сияқты комму-
никация құралдарының түрлері, халықаралық байланысты жүзеге 
асыратын, аудио және видео техникалық құралдар бар. Оларсыз 
ақпарат тарамайды және мәдениеттер байланысы жүзеге аспайды. 
Сондықтан жаңашылдық пен дәстүрдің арасындағы өзіндік сұхбат 
қана рухани жаңғыруға жол ашады.

Ұлттық мәдениеттің рөлі мен маңыздылығына күмән келтір-
мей, тәуелсіз Қазақстан жағдайында оның құндылығы мен жетекші 
қызметі аксиома екендігі және оның өзі мемлекет саясатында ба-
сымды бағыт екендігін айта отырып, сонда да Қазақстанның әлемдік 
мәдени кеңістікке ұмтылуын ескерсек, осындай қағидалардың 
өрісінің кеңейту керек екендігін мойындау керек. Тұтас алынған 
дүниежүзілік мәдени, жеке алғанда тарихи-философиялық проце-
стен оқшаулану түбірінен қате. Адамдарды бір бірінен жаттануына 
постиндустриалдық қоғам, тұтынушылық қоғам және технокра-
тизм шындығын, әкелетін жеке және қоғамдық сананың дамуына 
өз ықпалын тигізеді.

Қазіргі Қазақстандағы қоғамдық сананы әлемдік философия-
лық мәдениет жетістіктерінен саналы түрде бөлектесек шектел-
ген әлемге барамыз, ол бірақ болашағы жоқ, даму динамикасынан 
айырылған мәдениеттің теріс өнімдерін пайдалануға ғана жету-
ге болады. Сондықтан Қазақстанның қазіргі мәдениеті ұлттық 
рухани-мәдени тамырларын көздің қарашығындай сақтай оты-
рып, Қазақстанның бүгініне айналатын сондай мәдениет пен сон-
дай дәстүрді көрсететін, философиялық ойдың жаңа лептері мен 
көкжиектеріне өзін ашық екенін білдіруі ауадай қажет.

Заманауи батыс философиясына арналған тарихи-филосо-
фиялық зерттеулердің сонылығы, оның көптеген тұлғалары 
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мен философиялық ағымдары өз дауыстарына ие бола отырып, 
қазақстандық ғылымдағы философиялық зерттеулер қатарына 
толыққанды және өзіндік үнімен ғана емес, сонымен қоса 
олардың қазақстандық нақтылы шындықтың талаптары мен 
мұқтаждықтарына сәйкес қарастырылуымен де анықталады. 
Қазіргі талапқа жауап – ғылыми, мәдени, тарихи, рухани – атап 
айтқанда қазақстандық қоғамның дамуына байланысты батыстың 
тарихи-философиялық игіліктерін зерттеу ең төрге қойылады. 
Біздің ойымызша, ол, бір жағынан, қазіргі Қазақстанның руха-
ни мәдениетінің қайнарларын ұмыттырмайтын, екінші жағынан, 
өзімен өзі мәдени оқшауланбайтын «алтын ортаны» осыдан 
байқауға болады.

Қазақстандағы философия тарихы бойынша зерттеулер 
дамуының бұл қысқаша сипаттамысынан, олардың өздерін тудыр-
ған дәуірден, ел ішінде дамыған тарихы және мәдениетімен, 
олардың арасындағы өздерінің дербес ақыл-ойы және рухани 
тіршілігімен өмір сүрген адамдардың психологиясы және мінез-
құлықтарымен соншама түйісетінін көруге болады. Философия 
тарихы, оның ішінде қазақ философиясының тарихы – халық 
рухын, халықтың жаны ретіндегі мәдениетті, дәуірдің квинтэс-
сенциясы ретіндегі ойды түсінудің жолы, тәсілі болғандықтан, 
қазақстандық қоғам мен зиялы қауымның рухани өмірінде тарихи-
философиялық зерттеудің қандай орын алғанын және болашақта 
алатынын терең ұғынуға болады. 

 

3.2 Философиялық зерделеудің ұлттық типінің мағыналық 
негіздері

Жаңа жаһанданған заман келіп, рухани дүние демократиялана 
бастады, яғни ойлау еркіндігінің ұстындары қоғамдық санада беки 
түсті. Қазақ халқы тарих толқынында жоғалып кетпей, халықтың 
рухани терең тамырларында бойлай орналасып, өмір сүруде. Та-
рих «ақтаңдақтары» ғылыми кеңістікте мамандар үшін ізденістер 
нысаны ретінде күн санап ашылуда. Сол рухани күштердің, тари-
хи деректердің еркіндікке шығу кереметін, яғни басқаша айтқанда, 
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халық рухының шабыттық асқақтауын қазіргі заманда өз көзімізбен 
көріп, оның куәсі болып отырмыз.

Қазіргі замандағы «шынайы» философияның өлшемі ретінде 
тек батыстық үлгіні алсақ, онда оған сәйкес келмейтін барлық 
ұлттық философиялар «философия» деп аталудан қалады. Олар 
классикалық неміс философиясындай гносеологиялық және 
логикалық мазмұнның, теориялық құралдардың және категориялық 
безендірудің жоқ екенін желеу етеді. Бірақ мұндай дәйектеудің түп 
негізі әлдеқашан күйреген.

Себебі әлемді рухани игеруде қатып қалған бір ғана 
философиялық үлгі болуы мүмкін емес. Жалпы адамзаттың руха-
ни әлемінде Ақиқатқа қарай ұмтылудың даналыққа толы пайымда-
улары сан түрлі формада көрініс бермей, ой-саналық даму туралы 
тартымды сөз қозғау болмасы анық. Сондықтан әрбір халықтың 
өзіндік руханияты, өзіндік ұлттық философиясы бар. Олар 
болашақта әрқайсысы өз шамасы келгенінше адамзаттың жалпы 
мәдениетіне шығармашылық тұрғыдан өз үлесін қоса беретініне 
күмән келтіруге болмайды. Бұл ой-тұжырымды толығымен ежелгі 
түркілік заманнан бастау алған қазақ философиясына да байла-
нысты айтуға болады. Халқымыз адамзат тарихында моральдық-
этикалық қалыптарды өзінің дүниетанымына негізгі арқау еткен 
этностардың қатарына жатады. 

Философиялық пайымдаудың ұлттық типі тарихи эволю-
ция туындатқан құбылыс және ол жаһандық тұтастану, шекара 
талғамайтын қаржы мен ақпарат ағындары заманында өзектілігін 
сақтап отыр. Өйкені, өзінің ұлттық келбетін сақтап қалуға ұмтылған 
әрбір ұлт заманауи жағдаяттар қалыптастырған жаңа қатерлер 
қаупінен, ұлттық бедерсіздену, бірегейлікті жоғалту үдерісінен 
қорғануға мәжбүр етеді. Ендігі жерде өзіндік төлтумалық 
«Менін» сақтауға ұмтылған әрбір ел-жұрт, ең алдымен, тари-
хи жадын, бірегей ұлттық болмысы мен ойлау машығын, өзіндік 
дүниетанымын, ана тілі мен ерекше ділін, дәстүрлі төл мәдениетін 
дамыту, жалпы жаңарған ұлттық рухты аман алып қалу жолында 
қамдануы, тіпті жанталасуы қажет екені анық. Бір жағынан, бұл 
объективті сипаттағы жаһандану процестері тарихтың өзіндік 
қисынынан туындап отырады, екінші жағынан, әрбір халықтың 
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өзіндік тарихи санасының, ұлттық келбетінің сынақтан өтетін 
кезеңі. Дегенмен, ұлттық кодын нақты анықтаған, оны ұлттық да-
муында қолданған халық қана өзінің рухани иммунитетін нығайта 
түседі.

Өзіндік әлеуметік-этникалық сипаттағы рухани матри-
ца сипатындағы ұлттық код ұлт болмысының белгілі бір қыры, 
элементі немесе көрінісі емес. Ол ежелгі тарихи кезендерден бастап 
қазіргі заманауи уақытқа дейін жалғасын тауып келе жатқан тарихи 
үдерістің өзегін құрайтын құбылыс. Ол мәдениет қалыптастырушы 
рухани сабақтастықтың болуында және эволюциялық сипатын 
қалыптастырушы факторларының қызметі ұлттық кодты құрайды 
және өз этникалық генезисінен бастап өзіндік этноәлеуметтік 
құрылым болып қалыптасқан тарихи субъектінің өмір сүру тәсілі. 
Ұлттық кодты сыртқы факторлардың әсерінен емес, халықтың 
ғасырлар бойы қалыптасқан, дамыған, өрбіген мәдениет әлемінің 
негіздерінен, руханиятының өзегінен іздеу керек. Ондай өзегі мен 
негізі болатын дүниелер халықтың рухани құндылықтар жүйесі 
мен руханилығының сипаты. 

Әлемдегі басқа ұлттар мен ұлыстар сияқты қазақ халқының 
көп ғасырлық тарихында даналықтың озық үлгісі боларлық 
әлемді танып-білудің, зерделеудің өзіндік сипаттамалары, түркілік 
ерекшеліктерді танытатын философиялық ойлар мен тұжырымдар 
жеткілікті болғаны белгілі. Мәселе сол рухани інжу-маржанның 
қадірін біліп, қаймағын бұзбай қазіргі жаһандану заманында 
жүйелі түрде жинақтап алуда және оны әрбір жаңадан келетін жас 
ұрпаққа рухани сабақтастықпен жүйелі түрде бере білуде болып 
отыр. Осы жауапты істі абыроймен жүзеге асырған жағдайда ғана 
еліміздің Еуразиялық кеңістіктегі өзіндік ерекшелігі бар халық 
ретіндегі мәртебесі өседі, басқа халықтар алдындағы құрметімізді 
асқақтата түсеміз. Өйткені, өзінің тарихта қордаланған маңызды 
рухани құндылықтарын құрметтеген, барынша аялаған, жаңа 
талаптарға сәйкес өрбіткен ел ғана және оған жаңа заманда өзіндік 
жаңғырту бедерлерін, келбетін бере білген халық қана адамзаттың 
өркениеттік майданында шынайы және лайықты бағалануларға ие 
болатыны сөзсіз.

Халқымыздың сан ғасырлық тарихындағы даналық тағы-
лымдары мен құндылықтар жүйесі өзінің терең мәнімен қазіргі 



167

3 Әлемді рухани игерудің ұлттық типінің қоғамдық үдерісіне...

әлеуметтік тәжірибеге тиімді рухани күш екенін танытып 
отыр. Бірақ осы рухани құндылықтар өзінен-өзі, сиқырлы жол-
мен қоғамның игілігіне айналмайды. Ол үшін бірнеше нақты 
қадамдар жасалу қажет. Елбасы тарапынан «Біріншіден, ұлттық 
сана-сезімнің көкжиегін кеңейту. Екіншіден, ұлттық болмыстың 
өзегін сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгерту» [10] 
деген сияқты маңызды рухани жаңғырудың міндеттерді зия-
лы қауымның алдына қойылып отырылғаны бекер емес. Жал-
пы этностың дүниетанымы мен руханилығын, құндылықтық 
бағдарлары мен ұстанымдарын философиялық, саясаттанулық 
және дінтанулық тұрғылардан ғылыми зерделеу жан-жақты дербес 
салаларды өзара ғылыми байланыстыруға итермелейді. Себебі, 
тарихи сана мәселесі антропологиялық, этикалық, эстетикалық, 
діни, құндылықтық, этномәдени ұстанымдарды жан-жақты және 
өзара салыстыру арқылы ғылыми саралауды қажет етеді. 

Жалпы тарихи сананы оң және терең мағынада зерделеп, оны 
жан-жақты бағамдап, қоғамдық санадағы адами және әлеуметтік 
прогресті, алға жылжуды қамтамасыз етуші рухани күш екенін 
көрсете аламыз. Ол халықтың бұқаралық санасында белгілі бір 
орын алып қана қоймай, сонымен қатар мемлекеттік деңгейде 
руханилық, рухани дамуды қамтамасыз ететін белгілі бір саяси плат-
форма мен әлеуметтік бағдарланған концептуалды парадигманың 
іргетасы болып табылады. Осындай үдерістер күнделікті өмірде 
үйреншікті құбылыстарға айналғанда ғана қоғамның интеллекту-
алды сипатта сапалы деңгейге көтерілгені байқалады, өркениетті 
елдер терезесі тең елдей санаса бастайды. 

Н.Ә. Назарбаевтың «Тарих толқынында» еңбегінде 
халқымыздың этникалық санасында ұлттық кодтың негізгі арқауы 
руханият мәселесі зерделеуден өткізіледі және тарихи кезеңнен 
тұратын қазақ халқының руханиятының эволюциясы баяндалады 
[11]. Алғашқы бес кезеңінде сонау сақтар мен ғұндар заманында 
алғашқы мәдениеттің үлгілерінің қалыптасқаны және қоғамдық са-
нада негізінен мифологиялық түсініктердің, эпостық жанрдың ба-
стаулары арқылы руханият құрылымдары көрініс бере бастағаны, 
діннің алғашқы сипаттарының байқалғаны сөз болады. 

Әлемді философиялық игерудің ұлттық типі қазақ халқы 
үшін түркілік дәуірде басталғаны анық, әсіресе, алтыншы тарихи 
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кезеңде осы үдеріс анық байқалғаны төмендегідей түрде сипатта-
лады: «Алтыншы кезең. Бұдан 1100–900 жылдар бұрын Қазақстан 
аумағына араб-ислам рухының тегеурінді толқыны жөңкіле 
бастаған. Ол әдепкіде халық жанының терең түкпірлерін қозғай 
қоймайды, бірақ ықпалының ырқы әжептәуір болады. Ұлттың 
ақсүйектері (элита) исламды қабылдап қана қоймайды, тілін де 
өзгерте бастайды. Көне түркілердің руникалық жазуы өшіріліп, 
оның орнына араб әрпінің өрнектері пайда болады. Оңтүстік-
батыстан тараған жаңа рухани толқын халықтың мәдени-саяси бет-
ке ұстарларының іс-әрекеттерінен бой көрсетеді. Сол замандағы 
оның рухани аспанында жарқырап көрінген үш жарық жұлдыз – 
Сыр бойында Әл-Фараби, Жетісуда Жүсіп Баласағұн және Махмұд 
Қашғари. Әл-Фараби Орталық Азияда түркінің Платонындай 
рөл атқарды. Жүсіп Баласағұнның «Құтты білігі» – Қазақстан 
мен Орта Азиядағы Түркі тілдес халықтардың бізге жеткен ең 
тұңғыш зайырлық шығармасы, Махмұд Қашғаридан қалған түркі 
тілдерінің «Диуани лұғат-ат-түрк» сөздігі – XI ғасырдағы түркінің 
ең тұңғыш энциклопедиясы» [11].

Сөйтіп, тарих сахнасында көрнекті тарихи тұлғалардың 
көрініс беруімен қатар қоғамдық санадағы сапалы өзгерістер орын 
алады. Мифтік түсініктердің, дәстүрлі құндылықтардың орнына 
әлеуметте қоғамдық-қатынастардағы құқықтық, моральдік норма-
лар мен заңдылықтардың маңыздылығы өзектендіріле бастайды, 
этикалық құндылықтар жүйеленіп, оның философиялық астарла-
ры тұжырымдала бастайды. Әділеттілік, адалдық, ақиқат, бақыт, 
игілік, құт сияқты ұғымдардың өзіндік түсініктемелерінің алына 
бастауы Ұлы дала тарихындағы әлемді философиялық зерделей 
бастаудың айқын көрінісі болатын. Руханилықтың өзі әлеуметке 
терең адамгершілікпен, мүддесін есептесе арқылы қатынас жаса-
удан басталады. Сондықтан басқа жанға құрметпен қараушылық, 
«өзгенің мүддесін өзіңнен кем көрмеу» ұстанымы шынтуайтына 
келгенде халқымыздың рухани мәдениетінде ежелден дәріптеледі 
және үнемі ымыраға келуге талпынысын айшықтайды.

Тарихи тұлғалардың шығармашылығы хақымыздың қоғам-
дық санасындағы осындай ерекшеліктерді жүйелі паш ету-
ге үлес қосты. Әсіресе, Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Махмұд 
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Қашғари, Ахмет Иүгінеки есімдері рухани тарихымызда есімдері 
алтын әріппен жазылған көрнекті тұлғалар. Тіпті, оларды түркі 
жұртшылығына, қазіргі кезеңдегі қазақ, өзбек, ұйғыр, түрік және 
т.б. халықтар ортақ тұлғалар деп атауға болады және олардың 
шығармашылығының маңыздылығы тұрғысынан алғанда бүкіл 
адамзаттың ортақ рухани әлеміне жатқызуға болады. Бір ғана 
ұлттың өкілі еді, «тек бізге ғана тиісті» деп оңашалаудан гөрі 
олардың даналығын біріге зерделегеніміз, рухани мұраларын 
бірге қолданғанымыз, ұлттық кодты іздегенімізде ортақ қайнар 
көздеріміз болғандығын айшықтаумен тиімдірек деген ойдамыз.

Қоғамдағы рухани өмірдің негізгі рухани құндылықтарының 
ерекшеліктерін көрсетуде Шығыстың ұлы ұламасы Әбу Насыр 
әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» 
трактатының маңызы зор. Қайырымды мемлекетті сипаттай 
отырып, әл-Фараби оның ішкі рухани мәнін ашуға тырысты. 
Ойшылдың пайымдауынша, адамдар арасында өзара құрмет, 
төзімділік, әлеуметтік әділдік пен адалдықтың нәтижесінде қандай 
рухани биіктерге көтерілуге, руханиятты шынайы асқақтатуға 
болатындығы айтылды. 

Аталған тарихи кезеңде қалыптасқан түркі философиясы қазақ 
жеріндегі әлемді философиялық зерделеудің алғашқы типі және ол 
әлемдік философиялық ақыл-ойдың бір ажырамс бөлігі және өзіндік 
қайталанбас жарқын тарихи құбылысы. Шығыс философиясының 
ұстанымдарына негізделген түркі философиясы поэтикалық 
және этикалық бағдарларды ұстана отырып дүниежүзілік рухани 
мәдениеттің тарихындағы рационалдық дамудың да дараланған 
көрінісі болып табылады. «Түркі философиясының бірегейлігі 
дәстүр мен ашықтықтың жаңашылдығымен, әлемді көшпелі 
және отырықшылык тәжірибе арқылы игерумен, сакралдық, 
профандық және архитектоникалықпен, органикалық үйлесіммен 
түсіндіріледі, ол төзімділікпен, бостандық сүйгіштікпен, сөзге 
тұрақтылықпен және болашаққа сеніммен сипатталады» деп атап 
өтеді Т.Х. Ғабитов [12, 133б.]. 

Этникалық бірегейлену жаңа сапаға көтеріліп, енді жаңа бір 
саяси, мәдени және рухани бағдарды ұстанады. Бұл үдеріс жалпы 
тарихи дамудың қисынына сәйкес келеді, дәстүр мен жаңғырудың 
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өзара күресінен туындаған тарихтың жасампаздығы десе де бола-
ды. Тарихшы мамандар пайымдағандай: «Қазақ даласында пайда 
болған алғашқы мемлекеттік құрылым сақ-сармат немесе үйсіндер 
дәуірінен белгілі. Одан кейін өмір сүрген түркі мемлекеттері 
ұлтымыздың санасында, еліміздің салт-дәстүрі мен рухани 
өмірінде өшпес ізін қалдырды. ХIII-XV ғасырлардағы ұлыстар мен 
мемлекеттер тарихы, ірі тұлғалар туралы дерек көздерін жылна-
малар мен шежірелер, аңыз-әңгімелер мен эпикалық шығармалар 
құрайды. ХV ғасырдың екінші жартысында аталған мемлекеттік 
құрылымдардың заңды жалғасы ретінде Қазақ хандығы тарих сах-
насына шықты» [13, 3 б.]

Сөйтіп, ХV ғасырдың ортасында объективті жағдайлар мен 
тарихи ахуалдар қазіргі Қазақстан аумағында жаңа этностың 
қалыптасуына итермелейді. Шу өзені бойында топтасқан осы 
қауымдастықты өзге халықтар – «қазақтар», яғни «еркіндікті 
сүйген, еркін тіршілік кешкен жұрт, бөлектенген қауым» деп 
түсінгені аян. Міне сол этникалық қауымның территориясы әлемде 
көлемі жағынан қазіргі заманда 9-шы орынды алады екен. Өзінің 
адамзат тарихындағы орнын ойып тұрып алған қазақ халқының 
«мың өліп, мың тірілген» шынайы тарихы басталады.

Қазақ даласындағы ақындар мен жыраулардың, билер мен 
шешендердің нағыз рухани дүниені барынша дарыны арқылы 
бейнелегені белгілі. Ақиқатты іздеудегі сөздің Қадірін барынша 
ұлықтаған заман туады. Халық сөйлеу мен сөз тыңдау мәдениетінің 
белгілі бір биік деңгейіне жетеді. Дәстүрлі мәдениетте жоғарыдағы 
рухани атақтарға тарихи тұлғалар ешқандай арнайы оқу оқымай-ақ, 
лауазымдық мағынада тағайындалмай-ақ, игі жақсылардың арасы-
нан сайланбай-ақ қол жеткізеді. Бірақ олар өздерінің халық рухания-
ты алдындағы беделдерін әлеуметтегі асқан әділеттілігімен, өнерге 
деген адалдығымен, шығармашылыққа деген шынайылығымен, 
халқына деген құрметімен дәлелдеп отырады. Сондықтан атақты 
билер мен ақындар есімі ғасырлар өтсе де халықтың рухани 
мәдениетінің асыл қазыналары, рухани құндылықтары болып қала 
беретіні анық. Олар адам руханилығының озық үлгілерін әлемге 
паш етті, халықтың рухани әлемінің эволюциялық бағыт-бағдарын 
анықтауға ат салысты. 
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Осы тарихи кезеңде және кейінгі ғасырларда халқымыздың 
рухани әлемі тек маңызды этикалық құндылықтарын ғана байы-
тып қоймай, сонымен қатар өзінің құқықтық санасын жетілдірді 
деуге болады. Далалық саяси және әлеуметтік қатынастардың 
белгілі бір қалыпқа түсуіне біршама қадамдар жасалын-
ды, құқықтық жауапкершілік моральдық тыйымдармен қатар 
реттеуші күшке айналды. Осындай ахуал өркениеттік тұрғыда 
дәстүрлі қоғам құрылымында біршама прогрессивті қадам бо-
латын. Сондықтан қазіргі технология мен ақпараттық қоғамның 
құндылықтары басымдық етіп тұрған қоғамда ұлтымыздың 
базалық құндылықтарын ұмытпағанымыз абзал. 

 Қазақстан Президентінің соңғы мақаласы «Ұлы даланың жеті 
қыры» деп аталып, халық мәдениетінің сан қырлылығын көрсетеді. 
«Біздің жеріміз материалдық мәдениеттің көптеген дүниелерінің 
пайда болған орны, бастау бұлағы десек, асыра айтқандық емес», – 
дейді Елбасы өзінің мақаласында [14]. Материалдық мәдениетпен 
қатар қазақ халқының тарихи санасында әлемді рухани игерудің 
сан түрлі озық үлгілері көрініс берді. Мәселен, өнердің сан қырлы 
элементтері руханиятта орын алып, діни сананың монотеистік 
және эзотериялық сипатта көрініс беруі қатар жүрді. 

 Қалайда ұлттың толыққанды жүйе ретінде қалыптасуы мен 
дамуы үшін оның әлемді философиялық зерделеу типінің болуы 
қажет. Қазақтың ен даласы философиялық ойлаудың ерекше сипа-
тын өзіне туындатты. Ол – поэтикалық сипаттағы халық филосо-
фиясы, этикалық негіздерді орнықтырған түркілік бастаулардағы 
даналық үлгілері, шешендік сөздер арқылы айтылған құнарлы ойлар 
мен әділ шешімдер, әр түрлі мақал-мәтелдерде, қанатты сөздерде 
жинақталған халықтың өмір сүру тәжірибесі, ағартушылықты 
биікке көтерген білім философиясы. Соңғысы – өткен ХХ ғасырдың 
ортасында қалыптасқан және қазіргі кезеңде даму жолындағы 
қазақстандық кәсіби философияның көрініс беруі болып табыла-
ды. Әрине, қазақ жеріндегі кәсіби философияның ішкі құрылымы 
батыстанған, кеңестік социалистік негіздегі арқауларға сүйенді. 
Дегенмен, Қазақстанда кәсіби тұрғыда білімді мамандардың үлкен 
шоғыры пайда болды. Философияның дүниежүзілік деңгейдегі 
үдерісіне өзінің қатысы бар екінін айғақтай түсті, әлемдік 
философиялық ілімнің ауқымын игеру басталды. 
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Жалпы қазақ халқының басқа халықтар сияқты ұлттық 
философиялық ойлау жүйесі тарихи маңызды құбылыс ретінде 
қалыптасқанын және оның қайталанбас өзіндік ерекшеліктері 
бар екендігін ескеру қажет. Оның айырықша ерекшеліктерінің 
қатарына даналықтың қадірін білу, оны сөз құдіреті арқылы 
өрнектеу жатады. Мәселен, «…біз өзімізге этникалық тегіміз 
жағынан келсек, мың жылдан аса мәдениетіміз, тарихымыз, фило-
софиямыз бар халықпыз» [11], – деген тұжырымдардан халықтың 
әлем туралы образдары мен түсініктерін қарай түскен сайын, оның 
ұлттық рухы мен діліне сүйене отырып жаһанданудың кейбір теріс 
ықпалына төтеп бере алатынымыз толығынан байқалады. 

Заманауи жаһандану үдерістері мен технократиялық қоғам 
сипаты үндемей ғана, сөздерге көп уақытын бөліп, шығынданбай-
ақ өзінің жетекші принциптері мен қалыптарын, саяси және 
мәдени құндылықтарын әлемдік әлеуметтік ортаға орнықтыра, 
ендіре бастауда. Бұрынғы тарихи кезеңдерде отарлау мен 
нигилистендіру мен ассиммиляцияландыру саясатын қарулы 
күштердің, зорлықтың, тікелей әскери араласудың көмегімен 
жүзеге асып отырған болса, енді ұлттық ерекшелікті, ұлттық 
мәдениетті құртудың негізгі тәсілі ақпараттық ағынның көмегімен, 
бұқаралық тобырлық мәдениетті кең таратумен астасып жататы-
нын байқаймыз. Жаңа псевдоқұндылықтар насихатталады және 
таратылады. Әрине, ақпараттар ағынынан, коммуникациялық 
қатынастардан шеттеп қалуға, оқшаулана өмір сүруге де болмай-
тын заман келді. Сондықтан бұл қақпанға түсіп қалу оңай болып 
отыр. Қазіргі заманның жастары үшін технологиялық прогрестің 
құндылықтары дәстүрлі ұлттық құндылықтарды көлеңкеге 
ығыстырып тастағандай әсер қалдырады. 

Дегенмен антижаһандық қозғалыстар ақпараттардың кеңінен 
таралуынан гөрі Америка Құрама Штаттарының билікті өз 
қолына алып, барлық салаларда (экономикалық, саяси, мәдени, 
әскери және т.б.) үстемдік етуіне қарсы әрекеттер жасауда. Соңғы 
кезеңдердегі әлемді жайлаған қаржылық дағдарыс Америкалық 
үстемдіктің шаңырағын шайқалтып өтті. Енді көп векторлы, 
көп тұғырлы ықпалдасу үрдістері туралы тұжырымдар өзектену 
үстінде. Сондықтан қазіргі таңда еліміздегі саяси бағдармен қатар 
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әрбір азаматтың өміріне қатысы бар рухани бағдарды одан әрі 
қарай нақтылай түсетін тарихи кезең де келді.

Сондықтан қазіргі тарихи кезеңде, біз үшін жасанды, вир-
туальды әлемде жоғалып кетпеу, жаһандану заманында өз 
төлтумалығымызды, қайталанбас ұлттық болмысымызды, ұлттық 
ойлауымыз бен кейпімізді сақтап қалуымыз маңызды болып отыр. 
Батыс мәдениетімен бәсекеге түсе алатындай XXI ғасырдағы 
рухы биік жаңарған мәдениетімізді дамытқанымыз жөн. Рухы 
мен мәдениеті биік деңгейдегі халық пен мемлекеттің болашағы 
да жарқын. Оны ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялылары да 
терең түсінген іспетті. Белгілі бір процестердің халық санасын 
барынша нигилистендіріп, өзіне де, өзге де жатсындырып кетуі 
мүмкін екендігін әсте ұмытуға болмайды. Оған қазіргі жаһандану 
заманының өзінде ешқандай күмән болмасы анық. Постмодернизм 
ұстанымдағы зерттеушілер осы үрдістің болашағы көмескі екенін 
айтып, оның адам қоғамының барлық мәнін жоя бастайтындығына 
мегзейді. Әрине, құр пессимизмге салыну, теріс үрдістерді анықтау 
ешқандай мәселені түбегейлі шеше алмасы анық. Сондықтан 
жасампаздық идеясын іздеу ғана қоғамды алға қарай жылжы-
та алады және адам мен қоғамның өмірінен болмыстық мән мен 
мағына табуға негіздер бере алады.

Адамзаттың тұтастанған дүниені түсінуге, біріге өмір сүруге 
ұмтылуға тиістілігі болы отыр. Ол үшін өзара түсіністік пен 
адамдардың бір-біріне деген сенімі керек. Ол табиғи деңгейде 
орныға алмайды, тек рухани биікке көтерілген жағдайда ғана ол 
өзіндік ерекше құбылыс ретінде әлеуметтік дүниеде жүзеге аса ба-
стауы мүмкін. Әзірге адамзат жіктелуге. Бір-біріне қарсы тұруға, 
бәсекелесуге бейім. Яғни адамзаттың күрделі мәселесін шешу үшін 
жаңа өмір философиясы керек. Ол руханилықты, адамгершілікті 
барлығынан биік қоятын философиялық жүйе болары анық. Одан 
басқа жол жоқ. 

Шыққан тегі мен өскен тарихының, әдет-ғұрпы мен мінез-
құлқының, табиғи ортасы мен шаруашылығының, ең соңында, 
ұлттық ойлауы мен тілінің, дүниетанымының тығыз байланы-
сы бір ұлт болып ұйыған кез келген халық үшін маңызды. Әрбір 
жеке адамға бойы азат және тәуелсіз ел болуды аңсау, жұмыр жер 
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бетінен, адамзат тарихынан өзіне лайықты орнын алу заңды түрде 
арман болып табылады. Арманынан айырылған, сенім мен мұратын 
жоғалтқан адам да, тіпті тұтас халық та, мемлекет те дара тұлғалық 
қасиетінен айырылып, азып-тозып, ақырында жоғалып бітеді. 
Бұл табиғи-тарихи дамудың қоғамдағы, әлеуметтік кеңістіктегі 
ұжымдық бейсаналық кейіптегі, яғни ділдік сипаттамасындағы 
айқын көрінісі екені анық.

Қазіргі замандағы техникалық прогресс пен мәдени жаһанда-
нудың адам болмысын біршама өзгерткендігі, психологиялық, 
ділдік түзетпелер жасауға алып келгендігі белгілі. Экономикалық 
бәсекелестікке түскен әр түрлі ғаламдық корпорациялардың 
қаржылық табыстарды қуалап, ұжымдық өзімшілдік жолында 
кеткені және соның нәтижесінде көптеген мәдениеттерде этностық 
ерекшеліктер біршама сұрықсызданып, мәдени төлтумалық 
жоғалып, бедерсізденіп келе жатқаны өзінше шешімін таппаған 
күрделі үрдіс болып отыр. Әрбір халық мәдениеттің өзіндік тарихи 
құндылығы зор екендігіне және оны барынша кемелдендіріп, дамы-
ту мәселесіне де баса назар аударылуы тиіс. Әсіресе, өзінің өткен 
тарихында көптеген қиындықтар көрген ұлттар мәдениеттерінің 
ішкі әлеуетін ашып, бойындағы дарынын толықтай паш ету 
мәселесіне жете көңіл бөлетін уақыт келгендігі айтылды. Әрине, 
халықаралық байланыстардың тереңдей түсуі де шарт, ал бұл 
құбылыстың негізін құрайтын нәрсе – өзара түсіністікті орнататын 
тілдің болуы. Осы әмбебап құралды әлемдік конгресте ағылшын 
тілі орындады. Біздің әр түрлі саладағы мамандарымыздың 
халықаралық деңгейге шығуының бір қыры осы ағылшын тілін 
толық меңгерумен астасып жататындығын мойындауға тиістіміз. 
Орыс тілі ТМД елдері ауқымында өзара қарым-қатынаста, ғылыми 
сұхбаттарда қандай маңызды рөл атқарса, әлемдік деңгейде 
негізінен ағылшын тілі арқылы көптеген салаларда шынайы 
сұхбат орнайтындығы айқын. Бірақ бұл коммуникациялық құрал 
сипаттындағы тілдің қызметін басқа саяси, немесе идеологиялық 
түрдегі құрал ретінде қолданудың ешқандай негізі жоқ. 

 Адамзаттың Жер бетіндегі әрбір адамның жеке өмірінің, 
азаматтық тағдырының өзіндік құндылығына назар аударып ғана 
ХХI ғасырдың адам руханилығын асқақтату ғасыры болатыны-
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нан үміттенуге болады. Ол үшін сол адам өмір сүретін мәдени, 
саяси, рухани, әлеуметтік және экологиялық ортаның үйлесімді 
дамуының қажеттілігін байыптай түсуіміз керек. Міне, осы 
мәселе бойынша қоғамдағы рухани элитаның, зиялы қауымның 
нақты қауымдастықты, қоғамды өркениеттендіру, руханилан-
дыру, гуманизациялау мақсатындағы белсенділігі аса маңызды 
екендігі белгілі. Қазақтың өмірде «бірлік бар жерде тірлік те 
бар» деген көрегенді сөзі басты гуманистік идеямен, оның бағыт-
бағдарымен сәйкес келетінін айта кеткен жөн. Өйткені, философия 
саласындағы әріптестер жер-жерде адамзатты ыдыраушылықтан, 
оқшалану мен өзара шендесуден, текетірестік пен кикілжіңдерден 
құтқарудың жолдарын іздеуде. Қазіргі заманның кешенді дамуы 
барысында, әсіресе өркениетті елдерде жеке адамның өзіндік 
оқшаулануларына алып келетін техникалық прогреске, ақпараттар 
дүмпуіне қарай бет бұрғаны айқын. Ал адамның рухани дамуы тек 
әлеуметтік қатынастар негізінде және адамгершілік принциптерін 
орнықтыру арқылы жүзеге асатыны белгілі. Сондықтан халықтың 
сан ғасырлық даналығына, әлеуетті жетілдіретін мораль филосо-
фиясына, діннің озық нормаларына және демократияны өрбітуге 
деген тәуелділік те осыдан туындайды. 

Адамзат тарихының ең маңызды сапалық түпнегізі, та-
рихи санасының қаймағы оның ақыл-ойынан, парасатты ой-
лау тәжірибесінен байқалады. Ойлаудың ұғымдық, түсініктік 
жүйеленуі әлемдік философиялық дәстүрдің жарқын көрінісі 
ретінде танылады. Жалпы адами эволюцияның өлшемі ретінде 
даналық үлгілерін алуға толық болатыны анық. Осы тұрғыдан 
алғанда адамзат тарихындағы кез келген халықтан философиялық 
пайымдаудың үлкен жүйелі құрылымдарынан бастап өлшеулі 
деңгейдегі тұжырымдар мен түсініктерден тұратын ерекше 
сілемдер аралығындағы көптүрлілікті аңғаруға болады. Олардың 
барлығына әр қилы бағалаулар беріп, әр түрлі өлшемдер арқылы 
сараптаулардан өткізу міндеті гуманитарлы ғылымдар алдында 
тұрған қасиетті міндет. Дегенмен негізінен ойлау жүйесінің ада-
ми принциптерінің өзара ұқсастығына тәнті боламыз және әрбір 
мәдениеттің өзіндік көріністерінің, ерекше сипаттарының бар 
екенін де мойындауға тиістіміз. Міне, осыған орай халқымыздың 



176

Қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруындағы қазақ...

өзіндік ойлау жүйесі, философиялық мәдениеті бар екеніне 
еліміздегі көрнекті ғалымдары өткен ғасырдың екінші жартысын-
да түбегейлі көңіл бөле бастады, терең мағынадағы шығармалар 
жазыла бастады.

Қазақ философиясы адамзат тарихында ғасырлар бойы 
қалыптасқан әлемдік философияның ажырамас құрамдас бөлігі 
екені белгілі. Күні кешеге дейін бұл тақырыппен байланысты 
мәселелердің барлығы мұқият бақылауда болып, көбісі тый-
ым салынған дүниелер қатарында келгені баршаға аян. Өйткені, 
социализмнің принциптері тек бір коммунистік идеяның төңірегіне 
шоғырланғандықтан оған сәйкес келмейтін басқаша түсініктердің 
барлығын жоққа шығарып отырды. Тіптен, бұл тақырыппен ай-
налысамын деген зерттеушілердің әрекеттеріне өткен қоғам 
«ұлтшылдықтың жалауын көтеру» деген үстірт бағалаулар беруге 
асыққаны рас. Тоталитарлық қоғам қазақ философиясымен айна-
лысамын деген азаматтардың осы мақсатта ұлттық ойлау жүйесін 
жандандыруға ұмтылғандарын да осындай бағалаулармен шектеп 
отырды. Міне, осындай идеологиялық тұмшалаудың арқасында та-
рих сахнасында әр түрлі рухани тереңдіктердегі өздерінің даналыққа 
толы тұжырымдарын бұқара халыққа жеткізген ойшылдардың 
шығармаларының мәтін түрінде қоғамда кең тарамай және 
ғылыми зерттеулер түрінде өз бағалауларын алмай ондаған жыл-
дар бойы уақыт өткізгені белгілі. Қазіргі уақытта жаңа заманның 
тарихи кезеңі келді, рухани дүние де жаһандану жағдайында 
демократиялана бастады, яғни ойлау еркіндігінің принциптері 
қоғамдық санада қиындықтар арқылы беки түсуде. Сөйтіп, бұл 
басқа мәдени, саяси дәуір орыстың философиялық даналығының, 
қазақ халқының және басқа да халықтардың ой-тұжырымдарының 
тарих доңғалығының астында жоғалып кетпей олар халықтың 
рухының терең тамырларында бойлай орналасқанын, өмір сүргенін 
байқатты. Мәңгіге жабылған шығар, енді олар Ақиқат әлемінен 
орын теппес деген тарихтың “ақ таңдақтары” бірте-бірте ғылыми 
кеңістікте мамандар үшін ізденістер ауқымы, нысаны ретінде күн 
санап ашылу үстінде. Сол рухани күштердің, тарихи деректердің 
еркіндікке шығу кереметін, яғни басқаша айтқанда халық рухының 
шабыттық асқақтауын қазіргі заманда өз көзімізбен көріп, оның 
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куәсі болып отырмыз. Бұл құбылыстар шын мәнінде қазіргі тарихи 
кезеңнің дәуірлік, шынайы тарихи сипаттамасы болып табылады, 
этникалық жаңғыруымыздың бастамасы болары хақ.

Шыныменде, егер қазіргі замандағы «шынайы» философияның 
өлшемі ретінде тек батыстық модельді алатын болсақ, онда оған 
ұқсамайтын, сәйкес келмейтін барлық ұлттық философиялар «фи-
лософия» деп аталудан қалады. Олар неміс класикалық философи-
ясындай гносеологиялық және логикалық мазмұнның, теориялық 
құралдардың және категориялық безендірудің жоқ екенін желеу 
етеді. Бірақ бұндай дәйектеудің түп негізі күйреген. Өйткені әлемді 
рухани игеруде, зерделеуде қатып қалған бір ғана философиялық 
үлгі болуы мүмкін емес. Жалпы адамзаттың рухани әлемінде 
Ақиқатқа қарай ұмтылудың даналыққа толы пайымдаулары сан 
түрлі формада көрініс бермей ой-саналық даму туралы жартым-
ды сөз қозғау болмасы анық. Сондықтан әрбір халықта өзіндік 
философия қалыптасқан және бар деген жөн. Олар болашақта 
әр қайсысы өз шамасы келгенше адамзаттың жалпы мәдениетіне 
шығармашылық тұрғыдан өз үлестерін қоса беретініне күмән 
келтіруге болмайды. Бұл тұжырымдарды толығымен кешегі 
түркілік заманнан бастау алған қазақ философиясына да байланы-
сты айтуға болады.

Ал, енді қазақ философиясының толыққанды зерттелуі үшін 
және оған қатысты ғылыми ізденістердің өрбуі үшін елімізде 
тәуелсіздік алған уақыттан бері қолайлы кезеңдер орнай бастағаны 
белгілі. Институтта қазақ философиясын зерттеуге арналған 
бөлімнің ашылуы ерекше құбылыс болатын. Бұл бөлім соңғы 
ондаған жылдар көлемінде бірнеше ұжымдық монографиялар 
шығарып, көптеген жас ғалымдардың қазақ философиясы бойын-
ша әр түрлі тақырыптарда диссертациялар қорғауына мұрындық 
болды, тәуелсіз Қазақстанның түкпір-түкпіріне гуманитарлық 
сала бойынша қажетті аса білікті кадр-мамандар дайындауға өзінің 
қомақты үлесін қосты. Қазіргі кезеңде қазақтың ойшылдарының 
шығармашылығына сыни талдау үдерісі орныға бастады. Демек, 
қазақ ғұламаларының дұниетанымдық құрылымдарының рухани 
жаңғыру идеясымен сәйкес келуі мен үндесуі мәселесі зерделену-
де.
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Гуманитарлық саланың әрбір ғылыми мәселесін жан-жақты 
зерделей түсу, халыққа жасампаз ойларды ұсыну, клелелі тұжырым-
дарды дәйектеу мамандықты игеруші әріптестеріміздің қасиетті 
парызы екені рас. Өкінішке орай, философияның атқаратын 
методологиялық және дүниетанымдық рөлі біршама солғындап 
қалғаны белгілі. Бұрынғы маркстік философияға арқа сүйеген 
әртүрлі ғылымның өкілдерінің арасында енді философияның 
ешқандай керегі жоғындай сезінетіндері де бар. Ол нағыз жалаң 
эмпиризмнің, зерттеушілік кретинизмнің ауылына алып баратыны 
белгілі. 

Әрине, философия саласындағы әріптестердің дүниені 
түсіну, зерделеу, пайымдау бойынша таңдауларын өздері жасайты-
ны да белгілі. Сондықтан эстетикалық талғам мен дүниетанымдық 
таңдаудың әрбір тұлға үшін өзіндік автономиясы, дербестігі бар 
екенін мойындаймыз. Қазақ тілінде жарық көріп жатқан оқулықтар 
мен оқу құралдары осы ұстанымға назар аударуда/8/. Сондықтан 
оқырманның таңдау құқығын құрметтеуге тиістіміз. Дегенмен, 
постмодернизмнің жылтырағына қызыққан және оның соңына ер-
ген көптеген әріптестеріміздің философиялық таңдаулары қазіргі 
заманның жаһаншыл қисынына сәйкес келетін тұтынушылық 
психологиясының қақпанына түскен пенделердің дүниені зерде-
леу кеңістігі сияқты әсер қалдырады. Жалпы тұтыну философия-
сы адамның табиғи сұраныстарының терең қатпарларымен сәйкес 
келеді, оның өзім табиғатының, пендешілік өзімшілдігінің шашы-
нан сипай түседі. Сондықтан оған деген мұқтаждық дүниетаным 
сондай құрылымдарды қадірлейтін азаматтардың түсініктерінде 
көбінесе басымдық танытып отырады. Бірақ адамның рухани эво-
люциясына, тұлғалық сапалы өзгерісіне ол ешқандай үлес қоса 
алмайды. Сапалы өзгерістер тұлғаның саналы-жігерлі әрекетінің 
көмегімен атқарылған ұмтылыстарынан, өзін жеңе білген қадам-
дарымен астасып жатады. Сондықтан қазіргі заманның негізгі 
философиялық бағдары адамды рухани қалыптастыру, рухани да-
мыту мәселесімен тығыз байланыста екенін атап өткен жөн. Одан 
басқа адами тиімді жол жоқтың қасы екенін ескерген жөн. 

Адами әлеуметтік болмыстың ең негізгі және тұрақты тірегі 
руханилық болатындығын қазіргі заманғы жаңа философиялық 
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ағымдарда айтыла бастауы ділдік негіздерде, дүниетанымдық ша-
маларда жаңа үміттер мен сенімдерді орнатады. Дегенмен, адами 
дамудың болашағы зор екеніне күмән жоқ. Ал әрбір қиындықтың 
ар жағында әлемнің рухани түлеуі мен жаңғыруы тұруы барлық 
болып жатқан процестер мен құбылыстардың ақырғы сәті жемісті 
болатынына негіздеме болады. Бірақ оған сенімнің толық еместігі 
талай жүректер мен ақыл-ой иелеріне күмәнді және көмескі 
болашақ туралы пессимистік тұжырымдарды өрнектетеді. Ал 
енді ондай түсініктердің өрбімеуі үшін ұлттық ойлаудың деңгейін 
біршама биіктетіп, барынша сапалы тереңдікке бойлау керек.

Ұлттық философия қазақ халқының өмір сүру, даму және 
көркею философиясы, қоғамның рухани жаңаруының әдіснамалық 
және дүниетанымдық негізі. Қазақ халқының философиялық ойы 
тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бері ғана толыққанды сипатта 
зерттеліп, қазақ және орыс тілдерінде бірталай еңбектер жарық 
көрді. Ұлттық философия еліміздің рухани тәуелсіздігінің көрінісі 
және адамзат тарихында ғасырлар бойы қалыптасқан әлемдік 
философияның ажырамас құрамдас бөлігі. 

Қазақ өз тарихында сөз түсінер, бір ауыз сөзге тоқтаған адам-
ды өте жоғары бағалаған. «Аталы сөзге арсыз ғана таласады» де-
ген. Сөздері қор болатын жерде билер билік жасамаған. Тұспалдап, 
астарлап сөйлеу тәсілін зерттейтін ғылымды герменевтика дейді. 
Біз герменевтиканы Батыс Еуропа ғалымы Гадамер еңбегі арқылы 
танып жүрміз. Әрине, қазіргі білім саласы атанып отырған гер-
меневтика мен қазақша ойлау тәсілін білдіретін герменевтика 
мән жағынан өзгешелеу. Қазақша ойлау тәсілінің өз ерекшелігі 
бар. Хандық дәуірдің жыраулары: Қазтуған жырау Сүйінішұлы, 
Сыпыра жырау Сұрғалтайұлы, Доспамбет жырау, Шалкиіз жы-
рау Тіленішұлы, Марғасқа жырау, Жиембет жырау, Ақтамберді 
жырау, Есет жырау, Метай жырау, Бұхар жырау, Жанкісі жырау, 
Қобыланды жырау. XVIII ғасырда қазақ даласында хандық жой-
ылып, патшалық Ресей отаршылдық саясатын жүргізе бастағанда 
жыраулық дәстүр де жойылды. Жырау – әлі гуманитарлық ғылымда 
зерттелмеген, сыры ашылмаған күрделі ұғым. Ол тек ақын, әнші 
емес, сонымен қатар қоғам қайраткері. Бірақ сонымен бірге өнері 
бар, ал қажет болғанда – ел бастайтын қолбасшы. Билер, жырау-
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лар заманы тозып, халық өзін-өзі билеуінен айрылған кезде қазақ 
ақындары сары уайымға ұшырады. Ол тарихта «зар заман» деген 
атпен қалды. Оған негіз болған Шортанбайдың «Зар заман», «Бала 
зар» деген шығармалары. Онда ақын «ер басына күн туып, бұта 
түбі үй болар» деп күңіренген. Олай деуінің себебі, қазақ халқы 
хандығынан, яғни саяси дербестігінен, бостандығынан айырылып, 
басы бодандыққа мықтап түскен кезі болатын. 

Бұл отаршылыққа қарсы бағытталған тұңғыш саяси, рухани 
наразылық еді. Сондықтан Шортанбайды бар бітім-болмысымен, 
ұлылығымен тану бүгінгі күндері ғана мүмкін болып отыр. Кезінде 
сталинизмнің қылышынан қаны тамып тұрған кезде «Зар заман» 
туралы нендей пікірлер айтылмады? Шортанбай мен Абайдың 
шығармашылығындағы әлеуметтік үндестікті көп зерттеушілер 
аңғарғылары келмейді. Анығында Абайдың «Қалың елім қазағым, 
қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың» деуі Шортанбай 
дәстүрінің жалғасы емес пе? Не болмаса «ұрысса орыс, елге болыс 
үйден үрген итке ұқсап» дегені жоғарыдағы Шортанбайдың «Орыс 
бүркіт» деген ойына үйлесімді айтылған сөз емес пе? Біздің назары-
мыздан тыс қалып келе жатқан мәселе – ол ұлттық ойлау мәселесі, 
өйткені қандай биік әрі терең философиялық жүйе болмасын, ол 
өмір, тұрмыс болмысынан алшақ кете алмайды. Әр адамның өмір, 
өлім, мәңгілік туралы түсінігі бар, өмір сүруге, әрекет етуге ынта-
сы бар, ал сонда ол бұл қоғамның шытырман қойыртпаққа толы 
қайшылығын, толып жатқан саяси-экономикалық идеологиялық 
қағидаларын қалай ұғынып, қалайша шешіп өмір сүрмек? 
Сондықтан бүгінде пәлсапа адам қажеттілігіне айналуы керек. Ол 
– байырғы қазақ халқы үшін оның өмір салты. Байқап отырсақ, 
дәстүрлі қазақ дүниетанымы осы мәнде қалыптасқан. 

Халықтың «жалған өмір» туралы түсінігі тек бойкүйездікке 
құрылмаған, ол белсенді әрекетті де жоққа шығармайды. Қазақ 
«түстік ғұмырың болса, кешкі мал жина» дейді. Қазіргі қоғамда күн 
санап жаңа демократиялық сана қалыптасып келеді. Сондықтан 
алға басып, жаңа санаға жол ашу үшін, өткен тарихи және дәстүрлі 
дүниетанымымызды, санамызды саралап, соны негізге алып, 
республиканың 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы іске асуда. 
Әдетте, ұлт өз дүниетанымын тілі, діні, мифологиясы, фолькло-
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ры арқылы білдірген. Демек, ұлттық ойлауды зерттеу үшін негізгі 
сүйенетініміз – халықтың дәстүрлі мәдениеті, рухани мұрасы, өмір 
сүру тәсілі, діни нанымы, күнделікті тұрмыстағы әдет-ғұрпы, салт-
санасы. Ұлттық философия тек философия үшін қажет емес, ол – 
ұлттың өзін-өзі тануы үшін аса қажетті білім саласы. Өз тілінде 
философиясы болмаған халықты мәдениетті ел қатарында деп 
айту қиын. Халқымызда философиялық ой-толғаныстар молынан 
бар, мәселе соның бәрін рет-ретімен танып, халықтың өз рухани 
керегіне жарату.

Эстетикалық, экологиялық, әлеуметтік-философиялық түсі-
ніктер Асан Қайғы, Қазтуған сияқты ұлы ойшыл-жыраулардың 
шығармашылығында айқын қалыптасты. Олар бірте-бірте әуездік 
мәдениет пен қазақтардың дәстүрлі этикасының қалыптасуына 
үлкен ықпал етті. Қ. Жалайри мен М.Х. Дулатидің еңбектерінде 
тіл философиясының негізі қаланды, ол «Ақтабан шұбырынды» 
дәуірі дүниетанымының қалыптасуына әсер етті. Бұл ұлы ойшыл-
билердің шыққан кезі еді. Төле би, Қазыбек және Әйтеке билер 
халықтың даналарына айналған уақыт болатын, олардың рухани 
мұрасында Қорқыт Атаның құнды ойлары жалғасын тапты. Адам-
зат тарихында XIX ғасырдың рөлі айрықша. Міне, осы кезеңде 
Қазақстанда Ш. Уәлихановтың қоғамдық прогресс философия-
сы, Құрманғазы мен Дәулеткерейдің музыкалық эстетикасы, Ы. 
Алтынсариннің оқу-ағарту философиясы мен Абай Құнанбаевтың 
адам философиясы дүниеге келді. Ал XIX ғасырдағы қазақ 
философиясының ұлы ойшылдарына Ш. Құдайбердіұлы, Ә. 
Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, М. 
Дулатов, М. Шоқаев және басқалар жатады. Олар тәуелсіздік пен 
егемендікті ту етіп, ұлттық идеяны іске асыруға тырысты. Ал кеңес 
үкіметі кезінде ұлттық философияға жол ашылмай, негізінен, бізге 
жат маркстік-лениндік философия үстемдік етті. Кеңестік дәуірден 
кейінгі уақытта қазақ және түркі философиясы арасындағы байла-
нысты тереңдету мәселесі өзекті бола түсуде.

Ұлттың ұйытқысы, ақыл ойы мен намыс-парасатының нақты 
айғағы болып есептелетін, өзінің жекелеген көріністері арқылы 
әлемдік деңгейге жеткен ұлы тұлғалар өмірі мен шығармашылығы 
уақыт тақырыбына айналды. Ұлтының қамын жеуге, ұлтының 
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арман-мұратын әйгілеуге, бүкіл іргелі елдің мүддесін қорғап, 
қаптай төнген қатер қаупіне қарсы күреске бастаған билер 
даналығы өз кезегінде данышпандықтың өзегін құрайды. 

Бірлігінен айрылмаған, ұлттық санасынан арылмаған елдің 
рухани тізгіні ендігі жерде көркем сөз билігіне көшкен еді. 
Ежелгі мұра – ұлттың тұтастығын сақтауда оның рухына жол 
беріп, болашаққа бой сермеген, айрықша қуатты құбылыс ретінде 
өміршеңдігімен елдің көкірек көзін ашты. Ұлттық рухтың ауыр 
салмағы осы қайраткерлерге түскен еді. Өткен тарихтың руханият 
арналарын қайта көтеруде көне мұралардың деректану көзі ретінде 
роль атқаратындығы айдан анық. Себебі бұл руханияттар ата-
бабаларымыздың қайратын, ерлігін, ұлттық рухымызды дәріптейтін 
танымдық тағылымдары болды. Қайраткерлердің тұлғалық қадір-
қасиеттерін танытатын олардың көркемдік үлгі-өрнектер дәстүрі, 
қоғамдық ой-пікірлері, философиялық көзқарастары – барлығы да 
өз заманының тілек-талаптарына сәйкес қалыптасқан. Тек сөзімен 
ғана емес, адамдар мұраты үшін тындырған ісіне қарасаңыз да – 
дана тұлғасымен дараланып тұрады. 

Халқымыздың қамын жеген, елдің тыныштығын ойлаған 
қайраткерлер – сыйластық, адамгершілік қадір-қасиетімен дара 
тұлғалар. Өткен дәуір тарихы аумалы-төкпелі оқиғалармен 
шендесіп жатыр. Осыған қатысты тұлғалар тарапынан жасалған 
іс-әрекеттердің барлығы да, сайып келгенде, ұлттық мүддеден 
туындаған еді. Халқымыздың ақыл-ойы, иман-парасаты, 
ұлттық бейнесінің көріністері би-шешендер, ақын-жыраулар 
шығармашылығынан бой көтеріп, ұлттық сананың әр уақытта 
жоғары тұғырда тұратындығын дәлелдеді. 

Адамзат баласына тән абзал қасиеттердің бәрінің де дария ба-
стауы – рухани мұралардан негізделеді. Кез келген жағдайды жан-
тәнімен сезінетін иманды, мінезді қазақтың мәңгілік асыл рухы 
оның ұлт, мемлекет ретінде сақталып қалуының кепілі болды. 
Мұның бәрі әр заманда қалыптасқан философиялық, қоғамдық, 
саяси және әлеуметтік көзқарастардың мән-мазмұнымен өз 
көріністерін тапқан. Адамдық, азаматтық қасиеттердің болмыс-
бітім де осы ата-бабалар дәстүрінен жалғастық тапқан. Бүгінгі 
жас толқын, жаңа буын – жас ұрпағына іскерлік, дарындылықты 
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ғана емес, сонымен қатар ұлтын сүйетін, болашақта халқына тұлға 
болуға лайық күш, қуат беретін ұлтымыздың рухы осылайша 
барлық жерде ұлттық өрісін кеңінен жайған еді. Рухани ізденіс, 
әрі тарихи байланыс арқылы халқымыздың ғасырлар бойғы 
қалыптасқан тарихи тамырын танимыз. Әрине танымдық, ұғымы 
тың, ой-таным деңгейі биік тұлғалар әрқашанда озық ойшылдық 
қалпын танытады. 

Дүние кеңістігін шыр айналып, кең далада көшіп жүрген 
ата-бабаларымыз тарихи танымды қалыптастырды, табиғаттың, 
жаратылыстың жұмбаққа толы қыр-сырын алғаш аңғара бастаған 
еді. Бұл танымдылықтың көш басында көпшілік ішінен дара 
шыққан ғұламалар, ой-толғамы, даналығы зердесімен ұштасқан, 
жұлдызы биік асылзада данагөйлер тұрды. Қазақи дүниетанымның 
дамуында басты арқауы адам мен оны қоршаған орта арасындағы 
қарым-қатынастың мазмұны мен мәнін дана тұлғалар адамгершілік 
құндылықтарының негізіне сүйеніп қарастырған. Демек, халық 
ауыз әдебиеті халықтың рухани-мәдени өміріндегі ең бір аяулы, ең 
бір ардақты өнердің бірі, даналықтың мектебі ретінде өрісін жайған 
еді. Бұл – қазақ даласындағы болмыстың рухани-мәдени бітімін 
көрсететін, өзіндік ерекшелігімен айқындалған, қалыптасқан 
құбылыс. Би-шешендер, ақын-жыраулар шығармашылығындағы 
дүниетанымдық, философиялық танымның ой-желісін өз 
дәрежесінде ақыл қуатымен танып білген абзал. Қоршаған табиғат 
пен әлем болмысын танып білу процесінде осы мәні зор мәселені 
танып білу арқылы бүгінгі ұрпақ өткен дәуірдегі дана тұлғалардың 
дүниетанымын, ондағы күрделі оралымдардың қабатын ашу-
мен қатар, әрі оны замана талабына сай жаңа қырынан тануға 
мүмкіндік алады.

Тарих тағылымын бүгінгі көзқарастар шеңберіне салсақ, 
данышпан қайраткерлер тағдыры ойлана білген жас ұрпақ 
үшін аса күрделі дүниетаным негіздері жатқандығы айғақ. 
Осы дәстүрлерден бастау алған, кейін кең арнаға түсіп дамыған 
алдыңғы қатарлы идеялар, халықтың азаттығын биікке көтерген, 
еркіндікті тәуелсіздік тұғыры еткен жарқын көріністер – халықтың 
түпкі түбегейлі арман-мүдделерін терең түсінуден туғаны анық. 

Би-шешендер, ақын-жыраулар шығармашылығы тарихи-
философиялық процеспен, қазақ қоғамындағы рухани өзгерістер, 
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ізденістермен, ұлттық ой-сананың өркендеуімен неғұрлым тығыз 
байланыста қарастырылса, олардың данышпандық, ойшылдық 
тұлғалары соғұрлым ірлене түсері хақ, әрі халықтық, ұлттық сипа-
ты да, танымдық мән-мазмұны да мейлінше айқын көрінісін таба-
ры анық. Игі дәстүрді жалғастыруда халық ауыз әдебиетінің асыл 
үлгілерінің аса мәнді қырлары мен адамгершілігі биік ой-өрелерін 
жан-жақты тереңінен зерделеу келер ұрпақ үлесінде. 

Рухани мұраттарға қоса, тұрмыс-тіршілік қалпы тәрбие 
сабақтастығы арқылы ұрпақтар жалғастығын одан әрі нығыздай 
түскендей, әрі әрбір тұлғаның азаматтық арын жоғары ұстаған сана-
лы ғұмыры келешек жас буынның, әрбір ұлтын сүйер жас ұланына 
өнеге. Әсіресе, табиғат тылсымын, әлем болмысын ұлттық таным 
үлгісінде айтар ойдың желісін танытуда қазақи дәстүрдегі бейне-
леу тәсілдерінің орны ерекше.

Ежелгі заманнан өмір сүріп келе жатқан түркі тайпалары 
негізінде қалыптасқан іргелі халықтардың бірі қазақтар ғасырлар 
бойында жазба әдебиеті болмаса да, өзіне тән бай рухани мұра жа-
сай білді. Ал жазба әдебиет пайда болғаннан кейін бұл мұра үлкен 
қарқынмен дами отырып, әрқилы ерекшеліктері бар күрделі тари-
хи жолдардан өтті. Осы рухани мұра жүйесінде қазақтың ертедегі 
философиялық ойлау элементтерінен бастап қазіргі замандағы 
толысқан философиялық теориясын түгелдей қамтитын халықтық 
философия тарихы ерекше орын алады. Оның негізгі бағыттары 
– тұрпайы-диалектикалық ойларды, дүниеге шынайы түрдегі 
көзқарасты, діни танымын және басқа да еркін ойлау үрдістерін, 
ақлихаттық мәселелер мен адам туралы ілімдер, күш көрсетпеу 
идеясын және оның күш көрсету саясатына қарсы бағыттарды на-
сихаттау т.б. мәселелер болды.

Ақындар мен жыраулар, саясаткерлер мен батырлар, хандар 
мен қолбасшылар, айтыскерлер мен ертекшілер, билер мен серілер 
– бәрі де өздері өмір сүрген заманның объективті құбылыстарын 
тілге тиек, ойға өрнек етіп, әртүрлі деңгейде, бірақ, жалпы 
алғанда, жартылай даму үдерісі шеңберінде қазақ халқының 
қоғамдық саяси, мәдени, сайып келгенде, философиялық ойлау 
жүйесінің құрылымын жасады. Олар – анайы реализм, білімнің 
негізгі жақтары еркін ойлау, деистік және пантеистік көзқарастар, 
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адамгершілік, ізгілік, имандылық, зорлық-зомбылыққа қарсы 
күресу, құқықтык, саяси және философиялық жақтары, мемлекет, 
қоғам, жеке адам мәні тағы басқалар еді.

Бұл көзқарастар сыңаржақтыққа, консерватизмге, тоқырау-
шылыққа және білімсіздікке, қазақ халқының прогрессивті даму-
ына кедергі болатын басқа да, кемшіліктерге қарсы бағытталады. 
Бұл да казақ философиясының калыптасуы мен дамуының өзінше 
ерекшелігі деп айтуға болады. Қазақ философиялық ойының тағы 
да бір ерекшелігі – шынайы отансүйгіштігін, халқына сүйіспенші-
лігін, оның мүддесі және болашағын жан-жақты көрсете білуі. 
Әрине, қазақ философиясы әу бастан-ақ аяғынан тік тұрған, 
бірден қалыптасып кеткен жүйе деген пікір тумаса керек. Біртұтас 
көзқарас, дүниені жан-жақты танып-білу, оның заңдылықтарын, та-
ным процесін, әлеуметтік мәселелерді дұрыс түсіну, ойлау түрлері-
нің жүйесін анықтау негізінен алғанда кейінгі ғасырлардың үлесіне 
тиеді. Дегенмен халықтың ақындық мұраларында қоршап тұрған 
табиғат пен әлеуметтік орта туралы ойлаудың біршама жиынтығы 
болды. Оны жүйелі, толыққанды дей алмаймыз. Бірақ адамдардың 
өмірлік тәжірибесін, халық даналығын көрсетудің философиялық 
мәні бар екені даусыз. Ойлау тәсілі ерекше, шығармашылық жолы 
мен шығармалардың сақталуы ауыз әдебиетіне тән, тез жаттап алу, 
оны есінде сақтау және ұрпақтан-ұрпаққа өзгертпей, жоғалтпай, 
«жеделдете» жеткізу – бұл философия тарихындағы ғажап құбылыс.

Жыраулардың пайымдауынша, рухани құндылықтар 
адамдардың жеке қасиеттері мен артықшылықтарынан құралады 
немесе соған лайықталған. Бұл – аса маңызды рухани негіздердің 
бірі және сонымен бірге қазақ жыраулары этикалық мұрасының ең 
жоғарғы құндылықтарының бірі.

Үш жүздің баласы
Ақылдасып, жолдасып,
Хан көтеріп еді.
Үш жүздің баласын
Бір баласындай көрмеді.
Ат құйрығын сүзіңдер,
Аллалап атқа мініңдер,
Хан талау қылып алыңдар!
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Рухани мәселелерді адамгершілік тұрғысынан шешуге келген 
жыраулар қалың жұрттан қолдау тапты. Олар өз шығармашылығы 
арқылы дұрыс өмір салтына қол жеткізу тек таңдаулы тұлғалардың 
пешенесіне ғана жазылған артықшылық емес екенін дәлелдеуге 
тырысты. Рухани жетілу – сезім-ойға, мінез-құлыққа, іс-әрекеттке 
тура да тұрақты басшылық. Оған деген жол жалқы емес. Ақын-
жыраулар шығармашылығында жүрекке жол табатын ізгілік 
– әдептіліктің баламасы ретінде, іштей нұрлану – құдайлық 
ашылудың көрінісі ретінде әрдайым түрлі қырынан сипатталы-
нады. Рухани жетілу практикасы тек бір сыртқы немесе ішкі 
дүмпумен шектелінбейді. Осы жолды танитын әрбір адам сыртқы 
күшті ішкі талпыныспен тоғыстырған, әдептілікті имандылықтың 
баламасына айналдыра алған.

Жалпы қазақ халқының философиялық мәдениетіне мән 
беріп, назар аударған ғалымдардың көбісі халықтың дәстүрлі 
дүниетанымында «көркем образдар» ғаламы үстемдік ететінін 
байқайды. Шыныменде қазақтар әлемді ұғымдық мағынада ше-
гелеп көрсетуден гөрі, көркем бейнелермен өрнектегенді қалап 
келген халықтардың қатарына жатады. Оның бұл ерекшелігі 
кемшілігі болып есептелмейді, керісінше, ақынжанды халықтың 
арманшылдығын, аңқаулығын, ақкөңілділігін білдіреді. Дегенмен 
сан ғасырлар бойы ділге әсер еткен соққылар мен қыспақтар бұл 
ерекшелікті біршама көміскілеп тастағаны байқалады. Ал қазіргі 
кезеңде жаһандану процестері алып келген сұрықсыздық психо-
логиясы мен дарашылдық философиясы қазіргі замандасымыздың 
санасына енбей қоймайды. Міне, сондықтан бұрынғы кісілікті, 
ізгілікті, қайырымдылықты, құтты бәрінен жоғары қоятын 
халықтың санасы өзгерістерге, яғни трансформацияға ұшырауда. 
Сөйтіп, жаңа тұрпайы материалистік, прагматистік, тіптен, 
утилитаристік сипаттағы құндылықтар жүйесі қоғамдық санада 
беки түсуде. Бұндай теріс мағынадағы процестер Жер бетіндегі 
барлық халықтардың тағдырына қатысты екені байқалады. 
Қазақтар сол үлкен тұтастықтың бір бөлігі ғана. Осыған орай қазақ 
халқының тағдыры абстрактілі мәселе емес, ол сол халықтың әрбір 
өкілінің бақытты өмірімен, дүниетанымың өрбуімен, тіршілігінің 
қалыптасуымен тікелей астасып жататын құбылыс. Ал әрбір тұлға 
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бақытты болуы үшін ол халықтың ғасырлар бойы қордалаған 
даналыққа толы рухани байлығын игеруі тиіс. 

Моңғолдардың империясы үлкен Еуразия аумағында өзінің 
әлеуетін жоғалта бастады, ол бірте-бірте кез келген империя 
сияқты құлдырады, тарих сахнасынан өзге өміршеңдеу өркениеттік 
үлгілерге қрнын берді. Бірақ Алтын Орда түгелдей жойылып 
кетпей, өзінің ізін қалдырып, орнына жаңадан пайда болған 
мемлекеттіліктер келеді. Соның бірі Ұлы Дала Елінің мұрагері – 
Қазақ хандығы екендігі анық. Сөйтіп, түркі руханияты барынша 
өзектеген, қордалаған рухани және материалдық құндылықтар, 
ерекше дүниелер, наным-сенімдер, дін мен діл, тіл мен мәдениет 
түгелдей алғанда жаңа жағдайдағы рухани өмірде бірегейлене ба-
стайды. 

Адамдардың өмірдегі негізгі қайшылығы сыртта емес, 
оның өзінің жеке басындағы тұлғалық ерекшелігінде екендігінде 
деген ойдың астарын пайымдаймыз. Бұл жыр жолдарынан 
түйіндейтініміз жалпы рухани әлем мен табиғаттың әділеттілігін 
біз өзіміздің санасыз істерімізбен бұзамыз. Керексіз сөзді өзіміздің 
өмірімізде көп қолдансақ, онда жеке тағдырымыздың мәні де 
бұлыңғырлана түсері анық. Ал дұрыс сөзді тыңдамау, жөн іске 
бет бұрмау көптеген даналарымызды халқымыздың тарихында 
жабықтырды. Солардың қатарында хакімдік деңгейге көтерілген 
Абай Құнанбаев сияқты руханилық биігіне көтерілген данагөйіміз 
болды. 

Әрбір тұлғаның адами рухани болмысын белсенді түрде 
қозғалысқа түсіретін, оның ішкі даму импульстерінің оянуына 
түрткі болатын құдіретті күш. Онымен санаспау, немесе, оны еле-
меу үлкен жаңылысуларға алып әкелері анық. Тек сөздің осындай 
керемет қасиетіне назар аудармайтын, оның қадірін түсінбейтін 
пенде ғана бұл үрдістерден шеттеп қалары анық. Қоғамдағы 
құндылықтар тарихи тұрғыда әлеуметтік үдерістерді реттеуші, 
кейде басқарушы қызметті атқара алатындығы күмән туғызбайды.
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3.3 Тәуелсіздік дәуіріндегі қазақ философиясының тарихи-
құндылықтық негіздері мен ерекшеліктері 

 Қазіргі тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бері еліміздің руха-
ният саласындағы құндылықтар жүйесі көптеген өзгерістерге 
ұшырауда. Қазіргі рухани жаңғыру кезеңінде адам философияның, 
жалпы гуманитарлық білімнің негізгі субъектісі болып 
есептелетіні белгілі. Сондықтан қоғамдағы рухани құндылықтар 
тек адамның жетілуіне, кемелденуіне, үйлесімді өмір сүруіне 
қызмет етуі тиіс. Қазақстандағы қазіргі философияның алдын-
да жаңа әлеуметтік және саяси шындықтың күрделі мағынасын 
ашу, өтпелі кезеңнің қайшылықтары мен ерекшеліктерін анықтау, 
тәуелсіз Қазақстанның өркениетті, дамыған елу елдің қатарына 
енудің мәдени-тарихи алғышарттарын байыптау сияқты қиын да 
күрделі міндеттер тұр. Осы мақсатқа жету оқу құралының негізгі 
бағдары, методологиялық ұстанымы болып табылады.

Жалпы ұлттық қауіпсіздіктің қайнар көзі болатын Қазақстан 
халқының рухани кемелдену мәселесі осы ұлттық философияның 
қалыптасуы мен дамуы, яғни халқымыздың руханиятының 
үйлесімді өрбуі құбылыстарымен тікелей астасып жатады. 
Халқымыздың этнофилософиясының мазмұнды тұстарын жақсы 
көрсете білген сайын ұлтымыздың рухани әлемі байи түседі. Ол өз 
кезегінде еліміздегі әрбір азаматының жеке дүниетанымында сапа-
лы өзгерістер әкеліп, оларды даналық әлеміне де жақындата түседі. 
Сондықтан ұлттың өзіндік философиялық жасампаз, руханиланған 
даналық әлемін игере түскен сайын еліміздегі өркениетті және 
орнықты дамудың іргетасын нығайта түсеміз, мәдениеттер ара-
сында көпір орнатамыз. 

«Ұлттық философия» дегеніміз не? Ол алдымен халықтың 
өзін-өзі рухани тұрақтандыратын және оның барлық әрекеттеріне 
негіздеме беретін, оның асқақ мұраттарын қалыптастыратан руха-
ни ізденістер аймағы. Ұлтымыздың философиясын, дүниетанымын 
зерделеудегі басты мәселе біздің өскелең ұрпаққа басқа елдер-
мен терезесі тең боларлық рухани қор жинадық па, жинамадық 
па? деген сұраққа барып тіреледі. Адамзат қол жеткізген 
ғылыми-техникалық жаңалықтардың нәтижесінде ел мен ел 
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қарым-қатынасы тез өрбіп, күн өткен сайын кеңейіп келе жатыр. 
Бұрындары ұшы-қиыры жоқтай болып көрінетін үлкен әлем 
бүгінгі коммуникация құралдарының күрделенуінің арқасында 
бір ауылдай кішігірім болып қалған сияқты. Осы заман талабы 
философиялық мұраны да кең тұрғыдан қарастыруды қажет етеді, 
өйткені бүгінгі халықаралық байланыстар, бүгінгі мәдени сұхбат 
деңгейі томаға тұйықтыққа жол бермесі хақ. Сондықтан да мәдени 
қор жасау өз халқымыздың қолда бар мәдени мұрасы мен руха-
ни игіліктерін сақтап, оны жаңғыртумен шектелмесе керек. Руха-
ни қазынамызды байытуда бүкіл әлемдік алдыңғы қатарлы, озық 
ой үлгілерінің тәржімаланып, жалпы жұрттың қолына жеткізу ісі 
аса маңызды да жауапкершілікті бастама екендігі сөзсіз. Онсыз біз 
ұлттық философиямызды өрелі өркениеттілікке бас бұрғанын іс 
жүзінде емес, тек сөз жүзінде ғана көрсетіп қойған болар едік 

Қазақ философиясының ерекшеліктеріне кеңінен тоқталудан 
бұрын, жалпы философия дегеніміз не? деген мәселені анықтап 
алайық. Философияның ежелгі грек ойшылдарының дәуірінен бері 
«даналыққа құштарлық» деп анықталып келгендігі белгілі. Алай-
да философияның кең танымал осы ұғымынан өзге түсініктері де 
тарихи-философиялық еңбектерде молынан ұшырасады. Мыса-
лы, Платон «геометрия және басқа философиялар» деген сөзде-
рінде философия ұғымын «ғылым» сөзінің мағынасына жақын 
қолданады. Оның айтуынша Сократ «философия» терминін 
даналыққа құштарлықты ақиқатқа жетуге деген құмарлықты 
белгілеу ретінде пайдаланған. Ал Аристотельдің шәкірттері болса, 
болмыстың іргелі негіздерін айқындауға мүмкіндік беретін жал-
пылама ғылым ретінде бұл «бастапқы философияны» өз заманын-
да метафизика деп атады.

1. Аристотельдік мағынада бұл термин болмыстың өзіндік 
тұтастығындағы әралуандылықты игеруге бағытталған филосо-
фиялық білім түсінігімен тығыз байланысты. «Физика», әдетте, жа-
ратылысты, натуралды табиғатты, оның заттар мен процестердегі 
сыртқы көрінісін зерттейді. Демек «метафизиканың» үлесіне бұл 
құбылыстардан «кейін» орналасқан, олардың арғы жағындағы 
нәрсе тиесілі. Аристотельдің пайымдауынша заттардың, жағдай-
лардың, құбылыстардың, процестердің сыртқы көрінісінің арғы 
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жағында мәнділік орналасқан. Метафизика осы мәнділікті, 
болмыстың универсалдық заңдылығын, яғни сезімдік таным 
деңгейінен тыс, тікелей және жанама қабылдаудан жасырын 
жатқан нақтылықты зерттейді. Демек, бұл «арғы жаққа үңілу» жа-
сырын нақты мәнділікті ашуға бағытталған белсенді танымдық 
ойлаудың қозғалысы, пайымдаушы күш. Ал М. Хайдеггер былай 
деп жазады: «…Метафизика – бұл мәнділікті жеке және тұтас 
түрінде принципиалды тану. Бірақ бұл «дефиницияны» мәселенің 
қойылуы ретінде ғана бағалауға болады, яғни мынадай сұрақ 
қойылады: «бар нәрсе болмысының мәні деген не?» [15]. 

Демек, осыдан күрделі сұрақтар тізбегі құралып, «не өмір 
сүреді?» деген мәселе туындайды. Мұны «не нақты өмір сүреді?» 
деген сұрақ жалғастырады. Бұл жерде бар нәрсенің өмір сүруі 
туралы мәселеден оның мәнділігі туралы мәселеге көшеміз. Бұл 
сұрақтардың тізбегін осы мәнділікті тану мүмкіндігі мәселесі 
аяқтайды, яғни бұл жерде таным процессінің мәні туралы мәселе 
қойылады. Сонымен, болмыс туралы сұрақ ойлау туралы сұраққа 
алмасады. Хайдеггердің 1935 жылы жазған «Гельдерлин және 
поэзияның мәні» деген еңбегінде осы айтылған цикл тіл туралы 
сұрақпен аяқталады. ХХ ғасырдың ұлы философының пайымдау-
ынша тіл ең соңғы негіз, адамзат болмысының соңғы нақты тұрағы 
және сонымен қатар, оны игерудің жалғыз универсалды құралы 
болып табылады. 

2. «Философияның даналықтан туатын, даналықпен тығыз 
байланысты тағы бір қыры, тағы бір анықтамасы түсінік», – дейді 
Т. Рысқалиев. Оның ойы бойынша, философия ежелден бері 
дүниедегі заттарды, құбылыстарды, болып жатқан оқиғаларды 
танып қана қоймай, оларды түсініге тырысты; оларға өзінің, өзі 
арқылы адамның қалай қарайтынын білдіруге тырысты. Филосо-
фияны белгілі бір шамада бір сөзбен түсінік деп қарауға болады, 
яғни адамның қоршаған ортаны, дүниені, тарихты, жағдайды, басқа 
адамдарды, өзін, өзінің дүниеге қатынасын түсінуі. Даналықты 
біліммен шатастыру сияқты, түсінік те таныммен шатастырыла 
беріледі. Танымда, ғылымда – тағы да баса қайталауға тура келеді 
– адам жоқ. Адам жоқ жерде түсінік бола ма? Адамның жетілгенің, 
жетіскенін, Декарт айтқандай, ойлаумен емес, түсінікпен өлшеу 
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керек. Әйтпесе, ойлауға машинаның да қабілеті жетеді. Көп 
нәрселерді, көптеген рухани дүниелерді, көп ойшылдарды біз әлі 
жете түсінбей келеміз. Әлі де арамызда Паскальды, Кантты, Руссо-
ны, Шопенгауэрді, Ницшені, Достоевскийді, Толстойды, Абайды, 
Мағжанды түсінбеген оқымыстылар бар. «Қолда барда алтынның 
қадірі жоқ» -бұдан артық бізге қандай байлық керек?! Даналық та, 
түсінік те, осыларды бойына жинай білген философия да қазақ ой-
ынан: Қорқыттан, Асан Қайғыдан, Шалкиізден, Бұқардан, Абай-
дан, Ыбырайдан, Шәңгерейден, Ғұмар Қараштан табылады. Осы 
жағынан біз олардың туындыларын «Қазақ философиясы» деп 
ауыз толтырып айта аламыз [16].

Енді «даңалыққа құштарлық» деп анықталатын философияға 
қайта оралайық. Бұл сөз тіркесіндегі «құштарлық» белгілі бір 
нәрсеге таңдануды, өзінен жоғары тұрған нәрсені сезіміңмен мой-
ындауды және басқа осындай әсерлерді білдірумен қатар, «өзге» 
үшін «өзіңді ұмыту», өзіңнен бас тарту сезімін де аңғартады. 
Даналыққа құштар осы адам үшін «өзге нәрсе» нені білдіреді? 
Ол физикалық тұрғыдан алғанда да, рухани тұрғыдан алғанда да 
өзіндік « меннен» өзге нәрсе. Тіпті, ішкі идеалды «меннің» өзі де 
физикалық тәннің өмір сүруінен өзгешеленеді.

Иә, бұл пәнилік өмірдің шектелуі екендігі бәрімізге белгілі. 
Былайша пайымдауға болады: адамды өзінің шектеулі шеңберінен 
шығарып, «өзгеге» құштарлықпен ұмтылуға мәжбүрлейтін 
құдіреттің бар екендігін ескерсек, оның жалғыз тәсілі – бұл рухани 
күш жігер болып табылады. Мұны идеалдық, руханилық, ақыл-ой 
және т.б. атаулармен атауға болады. Осылай зерделеудің нәтижесінен 
мынадай түйін келіп шығады: философия дегеніміз адамның өзінің 
шеңберінен шығуға мүмкіндік беретін рухани форма.

Сонымен, философияны «даналық» түсінігімен байланы-
стырар болсақ, онда бұл соңғы ұғым «білімнің жоғары синтезі», 
белгілі бір нәрсе туралы «толық жетілген білім» деген мағынаны 
білдіреді. Демек, философия осындай білімге деген құштарлық, ал 
бұл даналықтың объекті – менің өзімнен тыс табиғат және адам-
зат әлемі, сонымен қатар, өзім және феномен ретіндегі білімнің өзі 
(ескерте кетейік, антикалық дәуірде философия білімге ұмтылуды, 
таза да тұнық Ақиқатқа жетуді білдірді).



192

Қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруындағы қазақ...

Адам – ақыл-ойы бар әлеуметтік жан. Оның іс-әрекеті белгілі 
бір мақсатқа бағынады. Күрделі қазіргі әлемде мақсатқа сай 
қимылдау үшін көп біліп қана қоймай, сонымен қатар адамның 
түбірлі мүддесі мен заман талабына сай дұрыс шешімдер 
қабылдап, дұрыс мақсаттар таңдай білу қажет. Ол үшін ең ал-
дымен әлемді терең және дұрыс түсіну, яғни жалпы және жеке 
мақсаттарды, және оларға жету әрекетінің тәсілдерін таңдауға 
мүмкіндік беретін дүниетанымның қажеттілігі шарт. Адамға 
қоршаған ортада бағдар жасауына, оны өзгертуіне көмек беретін – 
ғылым. Мысалы, физика бір энергия түрінің екіншісіне ауысуына 
мүмкіндік береді, химия табиғатта жоқ нәрсені қалай синтездеуді 
үйретеді, математика керемет компьютерлер жасауға жағдай жа-
сайды, техникалық ғылымдар жаңа транспорт құралдарын даяр-
лайды, байланыс жүйесін, ғарыш кемелерін және жаңа тұрмыстық 
техника жасап шығарады. Ғылымның осы барлық салалары же-
келей және барлығы жиылып әлемді белгілі дәрежеде түсінуге 
септігін тигізгенімен дүниетанымның орнын алмастыра алмай-
ды. Дүниетаным ғылым жетістіктерінің негізінде қалып-тасады, 
бірақ ол сонымен қатар, қоғамның тарихи тәжірибесіне, оның 
мәдениетіне сүйенеді, әлеуметтік дамудың жеткен деңгейі мен 
өмір сүру тәртібін бейнелейді. Мұның бәрі гуманитарлық білімнің 
ерекше жүйесі – философияны игеруді қажет етеді.

Дүниедегі өзінің орны туралы, жеке және қоғамдық өмірдің 
мақсат-мүдделері туралы, өзінің өмірлік ұстанымы мен іс-әрекеті 
туралы ойлана отырып адам белгілі бір философиялық көзқарастар 
қалыптастырады. Өзінің мәдени деңгейіне байланысты, арнаулы 
немесе жалпы білім дәрежесіне орай, әртүрлі өзара әңгімелесудің 
әсерімен және бұқаралық ақпарат құралдары мен әдеби кітаптардан 
алынған мағлұматтарын жинақтай отырып, ол өзінің жеке өмірлік 
философиясын, жүйелі және ғылыми негізделген болмаса да өз 
дүниетанымын құрастырады. Кейде қарапайым тұрмыстық және 
өндірістік жағдайлардағы «бір сәттік» дүниетанымның өзі де 
қанағаттандырарлық болуы мүмкін. Белгілі француз философы 
Огюст Конт (1798-1857) философияның дәуірі өтті деп санады. 
Қалыпты немесе, оның терминологиясы бойынша «позитивтік» 
ғылымдар – физика, математика, химия және т.б. философияны 
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керек етпейді. Олар барлық мәселелерді өздері шеше алады, олар 
«өздерінше» философия. Бұл көзқарас позитивизм деген атауға ие 
болды.

Контпен келісуге бола ма? Ол үшін кітапхана сөрелеріндегі әр 
елдерден басылып шыққан жүздеген, тіпті мыңдаған философиялық 
кітаптар мен журналдарға көз жүгіртіп, жоғары және орта арна-
улы оқу орнындарында философияның оқытылатынын ескер-
сек те жеткілікті. Ғалымдар мен мемлекет қайраткерлері, сая-
саткерлер мен өнер адамдарының философиялық еңбектерге 
деген қызығушылығын жоққа шығару мүмкін емес. Және бұл 
қызығушылық өсе түсуде, сондықтан жоғарыдағы Конттың пікірі 
өзін ақтамайды.

Философия тарихындағы әмбебаптылық тенденциялар мен 
дәстүрлер философияның ұзақ уақыт бойы сақталуына ықпал 
етеді. Табиғи, адамзаттық және идеалдық әлемнің мәнін тануға де-
ген әмбебапты ұмтылысты «философия қалай жүзеге асырады?» 
деген сұрақ туындайды. Оның жауабы бізге айдан анық: филосо-
фия дегеніміз адам рухының (немесе «ойлауының», «зердесінің» 
және т.б.) сөз арқылы болуы. «Бастапқыда Сөз болды» деген 
тезистің философияның қалай «болатынына» қатысы бар. Француз 
философы Альбер Камюдің мынадай пікірі бар: «Адамның адам 
болуы көбінше оның пікір айтқанынан гөрі, үндемей қалуының 
арқасында». Бұл біздің өміріміздің кейбір жағдайларында белгілі 
бір ақиқатты білдіргенімен, қойылып отырған мәселеге келген-
де оны қанағаттандыра алдмайды. Себебі жалпы тіл, сөз біздің 
ойымыздың нақтылығын білдіреді.

Сонымен бұл «сөз», бұл білім мен даналық не туралы дейтін 
болсақ, оның «жалпы бар нәрсе», өмір сүретін нәрсе туралы екендігі 
философия тарихынан белгілі болды. Бұл тұрғыдан алғанда, оның 
ең бастапқы саласы, іргетасы онтология, болмыс туралы ілім бо-
лып табылады. Мұнан ары біз болмыстың деңгейлерінің осы типо-
логиясын пайдалана отырып, философиялық білімнің әртүрлі са-
лаларын жеке дара жүйелеп қарастырамыз. Философиялық білімді 
жіктеуде көптеген әдіс-тәсілдердің бар екендігін ескерткеніміз 
жөн. Мысалы философиядағы ең кең танымалы ретінде теориялық 
философия және практикалық философия деген бөлінісі. Оның 
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біріншісіне болмыс теориясы (онтология) мен таным, білім теори-
ясы (гносеология) жатады. Екіншісінің өзегін, ең алдымен этика 
құрайды, оған құқық философиясы, тарих философиясы және т.б. 
жатқызылуы мүмкін.

Философияның теориялық және практикалық деп бөлінуі 
өзінің бастауын антикалық классикадан алады. Аристотель 
үшінші бөлігін ерекшелеп, оны «пойетикалық философия» деп 
атады. Бұл шығармашылық мақсаттағы білімді көздейді, ал оның 
негізін сөз шығармашылығының эстетикасы – риторика және по-
этика құрайды. Ақырында, өз кезегінде бірнеше «әлемдерге» 
бөлінетін адамзат рухының болмысына (мысалы, наным-сенімдер 
әлемі, адамгершілік және эстетикалық құндылықтар әлемі, ғылым 
әлемі, ментальдық қабілеттер мен мүмкіндіктер әлемі және т.б.) 
қатысты филоссофия мынадай салаларға бөлінеді, мысалы, дін 
философиясы, этика, эстетика, рух феноменологиясы және фило-
софиясы, философиялық герменевтика, жаратылысы жағынан 
философиялық болып табылатын психология және риторика, 
ғылым философиясы, және де философиялық антропология және 
т.б. Зерттеушілердің басым бөлігі философиялық дүниетанымның 
қалыптасуында ғылыми деректермен қатар миф пен діннің ерек-
ше рөлін атап көрсетеді. Әр халықтың өзіндік мифологиясы мен 
сенім-нанымдары бар екендігіне күмән келтірмейміз. Сол себепті 
қазақ рухани дүниесінен бастау алатын қазақ философиясы тура-
лы айту орынды. 

Философияның тек рационалдық парадигмаға негізделген 
батыстық түрі-нен басқа да әлемдік ойлау кеңістігінде форма-
лары жеткілікті. Мысалы, К.Ясперс өзінің «Тарихтың мәні мен 
міндеттері» атты еңбегінде философтардың мынадай типтерін 
атап өтеді:

- Адамгершілік өлшемін берген әулиелер…
- Философиялық жасампаздар…
- Философиялық жаңғыртушылар…
- Ұлы жүйе құрушылар…
- Даналық өрісіндегі философтар
- Поэзиядағы философтар… 
Сонымен, философия болмыстың мәнін осылай игерумен 

(немесе оны құрайтын заттардың, құбылыстардың, жағдайлардың, 
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деңгейлердің, процестердің және т.б. мәнділігі), адамның әлемге 
қатынасының мәнін және ондағы адамның мәнділік орнын тану-
мен айналасады.

3. Философия дүние мен адамның қатынасындағы әмбебапты 
негіздерді зерттейді. Оларды өзара байланыстырып, қабыстырып 
тұрған тетік – мәдениет, ал ол қашанда этникалық сипатта болады. 
Егер философия мәдениеттің рухани мәйегін, өзегін, күре тамы-
рын құраса, онда әрбір этномәдениеттің өзіндік философиясы бар 
екендігі анық. Осыдан әлемде қанша ұлттық жетілген мәдениеттер 
бар болса, сонша ұлттық философиялық жүйелердің болатындығы 
анық дәлелденеді. ұлттық философияда ұлттық мәдениет өз қисын-
дылығына жетеді. Бұл арада философия мен жеке ғылымдардың 
арасындаұы айырмашылық анық көрініс табады. Табиғаттану 
ғылымдарынан өзгеше философия, (метафизика) пәні физиканың 
арғы жағында жатыр. Айталық, неміс химиясы жоқ, бірақ неміс 
философиясы бар [17].

Философтын ойы бойынша, негізінен алғанда, Жаңа дәуірге 
– машиналық индустрия пайда болғанға дейін – қазақ жеріндегі 
ең тиімді шаруашылық формасы көшпелі мал шаруашылығы бол-
ды. Сондықтан, біздің арғы бабаларымыз мындаған жылдардың 
шеңберінде осы іспен айналысты. Ол, біріншіден, табиғатқа 
бас иіуді, оған табынуды талап етті – казақ халқы басқа да 
Шығыс халықтары сияқты ешқашанда табиғаттың патшасы 
болу, оны өз еркіне сай етіп қайта өзгерту мақсатын өз алдына 
қойған жоқ. Сондықтан, ежелден қазақ халқының қазіргі тілмен 
айтқанда экологиялық санасы биік етеді, оған тән саяси форма-
лар – соғыс демократиясы, әрі кеткенде – алғашқы феодалдық 
қатынастар, дамыған феодализм қазақ жерінде ешқашанда болған 
жоқ, ол көшпенділік шаруашылық формасының, болмысының 
табиғатынан шығады.

Екіншіден, қазақ философиясында онтологиялық және 
гносологиялық (дүниетаным) мәселелерден гөрі адам мәселесіне 
көбірек көңіл бөлінеді;

Үшіншіден, адам мәселесі, қазіргі тілмен айтқанда, көбіне 
экзистенциялдық тұрғыдан қаралады және ол көшпенділік өмір 
туған жеріңнің ұлан-ғайыр уақыт пен кеңістік әлемінде жал-
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пы дүние болмысымен барынша бауырластығын сену көркемдік 
таным игілігінің маңызды бір шарты болып табылады. Кешегі 
мен бүгінгінің бәрін аялап, адамзат ұрпағын бір-бірімен 
сабақтастырып жатқан алмаймыз. Бұл дүние – нақты құбылыс пен 
адам бауырластығынан туатын шындық. 

Төртіншіден, көшпенді халықтың арасындағы әлеуметтік 
айырмашылықтар аз болғандықтан тендікке негңзделген әділет-
тілік құндылығы. Сондықтан да бүгінгі танда жүріп жатқан қайта 
әлеуметтік топталу – рестратификация – (аса байлар мен қатар ке-
дей, қайыршылардың пайда болуы) адамдардың жан-дүниесінде 
ауыр жарақаттар қалдыруда;

Бесіншіден, байлыққа жетуден гөрі ар-намысты жоғары ұстау 
– бұл да халықтың қанына терең сіңген құндылық болып табыла-
ды. Онымен тығыз байланыста бар нәрсеге қанағат ету де қазаққа 
тән нәрсе;

Алтыншыдан, ұжымдық мүддені жеке мүддеден горі жоғары 
ұстау – ол да көшпенділік өмір салтынан шығатын құндылық;

Жетіншіден, үне бойы көшіп-қону барасында әрқашанда неше-
түрлі қиындықтарды, қауіп-қатерлерді бастан кешуге тура келеді – 
ол ерлікті, батырлықты қасиет етуді талап етеді. Сондықтан, беске 
келген жылқының жылында ойнап, 14-15-ке келгенде батырлықты 
армандап, біздің бабаларымыздың көбі 20-25-інде елін аман сақтау 
жолында өмірлерін қия білген. Ұлы Отан соғысында қазақ аза-
маттары осы ұлттық қасиетті бүкіл әлемге айқын көрсетті. Қазақ 
халқының дербестігін көтере алмай жүрген кейбір арам пиғылды 
саясаткерлар оны білуі қажет;

Сегізіншіден, көшпелінің өмірі қысқа, үне бойы қауып-
қатерлерден, соқ-тығыстардан тұрганнан кейін ол күнбе-күнге 
өмірді бағалап өмірден алудан гөрі болуды жаратқан. Әрбір күнді 
той-думанға айналдыру, өзін шешен сөзбен, даналықпен көрсете 
білу, неше-түрлі сайыстарға қатысу, «бір сырлы, сегіз қырлы болу» 
– бабаларымызға тән нәрселер болған;

Тоғызыншыдан, дүниеге, басқа халықтарға деген ашықтық, 
қиналғандарға риясыз қол ұшын беру – бұл да біздің халықтың 
тарихи қалыптасқан керемет қасиеттерінің бірі;

Оныншыдан, көшпенділердің негізгі құндылықтарының бірі 
– ата-ананы, үлкендерді сыйлауы, яғни туысқандық сүйіспеншілік. 



197

3 Әлемді рухани игерудің ұлттық типінің қоғамдық үдерісіне...

Профессор Қасабек А. қазақ философиясының басқа да 
бітімдік ерекшеліктеріне назар аударады. Ақындар мен жырау-
лар, саясаткерлер мен батырлар, хандар мен қолбасшылар, айты-
скерлер мен ертекшілер, билер мен серілер – бәрі де өздері өмір 
сүрген заманның объективті құбылыстарын тілге тиек етіп, жалпы 
алғанда жоғарылай даму тенденциясы шеңберінде қазақ халқының 
қоғамдық, саяси, мәдени, сайып келгенде философиялық ойлау 
жүйесінің құрылымын жасады. Олар – анайы реализм, білімнің 
негізгі жақтары, екрін ойлау, деистік және пантеистік көзқарастар, 
адамгершілік, ізгілік, имандылық, зорлық-зомбылыққа қарсы 
күресу, хұқтың саяси және философиялық жақтары, мемле-
кет, қоғам, жеке адам мәні, тағы басқалар еді. Осы аталған 
көзқарастар сыңаржақтыққа, консерватизмге, тоқыраушылыққа 
және білімсіздікке, қазақ халқының прогрессивті дамуына кедергі 
болатын басқа да кемістіктерге қарсы бағытталды. Бұны да қазақ 
философиясының қалыптасуы мен дамуының өзіндік ерекшелігі 
деп атап айтуға болады. 

4. Қазақ халкының философиялық дүниетанымын танып-
білу үшін философиялық пен қарапайым саналардың арақатынасы 
мәселесінің басын ашып алуымыз қажет. Философиялық әдебиетте 
қарапайым сананы эмпирикалық тәжірибе, эмпирикалық сана, 
эмпирикалық біліммен шектейтін көзқарастар кездеседі. Бұл 
пікірлермен келісу қиын. Әрине, эмпирикалық білім қарапайым 
санадан төмен, оның құрамдас бөлігі ғана. Қазақ философиясын 
зерттеуші проф. Г. Нұрышева атап өткендей, эмпирикалық түсінік 
эмпирикалық фактіні адам санасында жәй бекітіп қана қояды, ал 
қарапайым сананың ауқымы мен мүмкіндігі мол, оның жалпылап, 
қорыту қабілеті бар. Бірақ бұл қорыту философиялық-ғылыми 
емес, қарапайым деңгейде ғана [18].

Белгілі философ О.А. Сегізбаев атап көрсеткендей, 
«философиялық сана – фактілерді біліп қою ғана емес, сонымен 
бірге тәжірибенің нәтижелерін түсініктер түрінде қорыта білу. 
Қарапайым сана, әрине, оны жасай алмайдың. Сондықтан да 
қарапайым сана тәжірибені нақты-сезімдік бейнелерде белгілей 
отырып, философиялық сананың негізін қалыптастырады де-
сек дұрыс деп ойлаймыз. Осыдан келіп қарапайым сана мен 
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философиялық сананы бір-біріне қарама қарсы қоюдың қисынсыз 
екені түсінікті.

5. Жазбаша философиялық шығармалар қазақта кейінірек 
пайда болды, ал оған дейін қазақ халқы өзінің философиялық 
ойларын вербальдық формаларда бейнеледі. Рухани дамудың 
вербальдық кезеңін жер бетінде өмір сүріп отырған халықтардың 
барлығы да басынан кешкен, себебі дамды қоршаған ортаның өзі 
вербальды. Адам сөздің көмегінсіз, тек елестету арқылы объек-
тілер мен олардың арасындағы қатынастарды есінде сақтап қала 
алмас еді» [19]. 

Қазақ халқының философиялық дүниетанымын арнаулы зерт-
теген ғалым О.А. Сегізбаев қазақтардың ой қызметінің алғашқы 
кезендерінде дүние мен оны түсіну туралы информацияны жи-
нап, сақтайтын және жалғастыратын коммуникативтік функци-
яны атқарған модельдік-бейнелеу (тасқа қашалған суреттер) мен 
символдық-белгілік (таңба-ру белгілері) жүйелердің орнын басқан 
вербальды-дискурсивті ойлау орта ғасырларда қалыптасқанын 
айтып, «енді басты рольді халықтың ауызекі тілі атқара бастады, 
бірақ бұл тұрмыстың коммуникация функциясының аумағынан 
шықпайтын тіл емес, адамдардың араласуының творчестволық 
формасына тән дискурсивтік, яғни пайымдық тіл еді. Вербальды 
– дискурсивті дамудың негізгі құралы – тіл, дыбыстық сөз», – деп 
атап көрсетеді.

Қасабек А. қазақ философиялық ойының келесі бір ерекшелігі 
деп оның шынайы патриотизмін, халқына сүйіспеншілігін, оның 
бақыты, мүддесі және болашағы үшін күресуге және оған жету жо-
лардын өз қадірінше анық, жан-жақты көрсете білуі дер едік.

6. Бұл айтқандардан қазақ философиясы басынан-ақ аяғынан 
тік тұрған, бірден қалыптасын кеткен жүйе деген пікір тумаса ке-
рек. Біртұтас көзқарас, дүниені жан-жақты танып-білу, оның 
заңдылықтарын, таным процесін, әлеуметтік мәселелерді дұрыс 
түсіну, ойлау түрлерінің жүйесін анықтау – соңғы ғасырлардың 
үлесіне тиеді. Дегенмен халықтың ақындық шығармашылығында 
қоршап тұрған табиғат пен әлеуметтік орта туралы ойлаудың 
біршама жиынтығы болды. Олар негізінен кездейсоқтық, жүйе-
сіздік қасиетке толы бір қалыпқа сия бермеуі мүмкін, бірақ 
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адамдардың бай практикалық өмірін, халық даналығын көрсететін 
философиялық мәні бар еді. Ойлау тәсілі ерекше, шығармашылық 
жолы мен шығармалардың сақталуы ауыз әдебиетіне сай, тез жаттап 
алу, оны есінде сақтау және ұрпақтан-ұрпаққа өзгертпей, жоғалтпай 
жеткізу – бұл философия тарихындағы ғажап құбылыс» [20].

Әрине, халықтың мындаған жылдар шеңберінде бойы-
на жыйнаған көп қадыр-қасиеттерінің ішінен біз негізгілерін 
ғана көрсеттік. Енді келесі мәселеге – қазақ философиясының 
ерекшеліктеріне тоқталуға мүмкіншілік пайда болды. 

Қазіргі кезде тарихи-философиялық ғылымның көптеген 
халықтардың философиялық мұраларын зерттеген тәжірибесі 
ұлттық философияның қалыптасуы, дамуы және негізгі бағыттары 
туралы, оларды зерттеудің теориялық және методологиялық 
мәселелері жөнінде жиынтықталған, жалпы ойларды тұжырымдауға 
мүмкіндіктер береді. Касабек А. қазақ философиясының тарихы – 
халық тарихының ең маңызды құрамдас бөліктерінің бірі дейді. 
Онда ғылыми таным процесі мен халықтың идеялық ізденістері, 
бай тарихы мен ұлттық ойлау айшықтары көрініс тапқан. Қазақ 
философиясы халқымыздың тарихын жан-жақты түсіну үшін 
үлкен негіз және методологиялық құрал. Ол қоғамдық сананың 
басқа да түрлерімен тығыз байланыста, сондықтан оны зерттеп, 
үйренбейінше қазақ ғылымының тарихын, саяси идеолигиясын, 
өнерін, әдебиетін, адамгершілік қағидаларын, діндарлығын және 
т.б. пайымдау мүмкін емес. Халықтың ұлт-азаттық қозғалысымен 
тығыз қоянқолтықтасқан қазақ философиясы ғылыми құндылығы-
мен қатар, жоғары азаматтық қасиетімен, әлеуметтік әділеттілікке 
жету жолдарын тікелей іздеуге атсалысқандығымен, өзінің жемісті 
жетістіктерімен ерекшеленді (сонда). 

7. «Қазақ философиясы» ұғымын анықтағаннан соң, осы 
философияның ерекшеліктеріне қысқаша тоқталайық. Бұл мәсе-ле 
туралы Ғ. Есім, Ә. Нысанбаев, А. Қасабек, Ж. Алтаев, О. Сегіз-
баев және тағы басқалары сүбелі зерттеулерін жүргізуде. Кейбір 
маңызды пікірлерге назар аударайық. Ғ.Есім «қазақ философиясы 
– «өмір сүру философиясы», философия пәні рухы жағынан қазіргі 
экзистенциализмге жақындау» [21], – дейді. Оның пікірінше, 
қазақ халқы бойкүйездікке салынбай, белсенді әрекетті қолданған. 



200

Қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруындағы қазақ...

Қазақ философиясы сөз құдіреттілігіне негізделген. «Аталы сөзге 
тоқтаған, бір ауыз сөзден жеңілген, сөздің ұлағатын білген қазаққа 
қазір сәл нәрсені ұқтыру үшін ұзақ-ұзақ «насихат» айтуың ке-
рек» (сонда), – дейді ғалым. Бұл тұрғыдан герменевтикада көп 
мүмкіндік баршылық деуге болады.

8. Қазақ философиясын мойындадық делік, тілі бар, діні 
бар, ділі бар, мәдениеті мен тарихы бар, билер мен даналары бар 
халықта философия болмады дегенге сену қиын. Сонда: «қазақ фи-
лософиясы қандай философия?» деген сұрақ ойға оралады емес пе? 
Бұған Ғұмар Қараштың сөзімен «өмір пәлсапасы» деп қысқа жауап 
беруге болады. 20 ғасырда «экзистенциализм», «экзистенциалдық 
философия» деген ұғымдар кең тарады. Көпшілік мұны тек біздің 
заманымыздың туындысы деген пікірге апарады. Шындығында, 
экзистенциалдық мәселелер философтарды сонау ежелгі гректер 
заманынан бері толғандырып, ойлантып келеді [16].

«Қазақ философиясынан әдіснаманы да, гносеологияны да 
іздеп әуре болудың қажеті жоқ», – деп, ойын жалғастырады қазақ 
философиясын зерттеушілердің бірі – Т. Рысқалиев. Олардың ор-
нын табиғи туа біткен сезім, аңғару, интуиция басып жатыр. Фи-
лософия дегенді анықтайтын негізгі белгілер осы мәселелердің 
төңірегінде болып келеді: рационалдық-теориялық философиялық 
жүйе, бірімен-бірі байланысты категориялар жүйесі, ғылым, 
әдіснама, гносеология, онтология, идеология. Қазақ философия-
сынан таза түрде бұлардың бірде бірі орын алмаған. Олай болса, 
бір кезде Мұхтар Әуезов айтқандай, Абайды да, Шәкәрімді де, 
Ыбырайды да, Ғ. Қарашты да философтар қатарына жатқыза ал-
майды екенбіз. Осы дағдылы түсінік бойынша, біз өмірге ғаламат 
көркем, мәнді де сырлы терең толғамдар, суырып салма айтыстар 
(диалогтар) әкелген халықты философия әлемінен алшақтатуға 
мәжбүр боламыз. Философиялық дәстүрі, арнаулы философиялық 
трактаттары мен еңбектері, философиялық жүйелері жоқ халықты 
философияға жақындату қиынның қиыны болып шығады. Осы ма 
сонда мәселенің тоқ етері? Жоқ. Мәселе – қазақ философиясының 
өзіндік сипатында, ерекшелі-гінде болып отыр [2]. 

Сонымен, қазақ философиясын зерттеу жаңа заманда жаңа 
деңгейге көтеріле бастады. Алдағы сараптауымызға тікелей 
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қатысы бар төмендегідей қазақ философиясының ерекшеліктерін 
атап өткенді жөн көрдік: 

1. Қазақ философиясы философиялық емес сарындағы 
даналық тәжірибесіне жатады (М. Орынбеков, І. Ерғалиев, Т. Рыс-
қалиев, Т. Бурбаев және т.б.);

2. Қазақ философиясы табиғатқа бас июмен, оны тәңірі 
тұтумен сипатталады, оның терең экологиялық мазмұны бар (Ғ. 
Ақпанбек, С. Мырзалы, Т. Ғабитов, А. Қасабек, Ж. Алтаев және 
т.б.);

3. Қазақ философиясы көшпелілік менталитетпен тығыз бай-
ланысты (Д. Кішібеков, Ж. Молдабеков, С. Ақатай және т.б.);

4. Қазақ философиясы онтологиялық және гноселогиялық 
мәселелерден гөрі этика мен антропологияға көбірек көңіл бөледі;

5. Қазақ философиясында аксиологиялық мәселелерге, 
әсіресе рухани құндылықтарға ерекше назар аударылады (Ә. Ны-
санбаев, С. Нұрмұратов және т.б.); 

6. Қазақ философиясы өзінің ғарышпен, әлеммен үндестігі 
арқылы сипатталады (М. Хасанов, Қ. Нұрланова, Т. Ғабитов);

7. Философиялық мәселелер, қазіргі тілмен айтқанда, 
негізінен экзистенциалдық, дидактикалық және прагматикалық 
сипатта қарастырылады;

8. Қазақ философиясында нәпсіден, байлықтан, табыстан гөрі 
ар-намыс, қанағат, тәубе, әділеттілік және тағы басқалары жоғары 
қойылады, алудан гөрі беру дәріптеледі;

9. Ұжымдық мүдде жеке мүддеден жоғары қойылады 
(Сегізбаев О. А. және т.б.). 

Қазақ философиясының болмысы мен мәні, шын мәнісінде, 
Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ғана ел философтары тара-
пынан кең талқылана басталды. Өйткені, осыған дейін бұл фило-
софия жөнінде теріс ұстындар басымдық танытып келді. Оларды 
былай топтастыруға болады:

1. Еуропаорталықтық позиция бойынша, шынайы философи-
яны тек Батыс өркениеті қалыптастыра білді, өйткені онда фило-
софия туралы рефлексия бар. Шығыста философия емес, тек дана 
ойлар ғана болды.

2. Көшпелі халықтардың философиялық ойға жету қабілетті-
лігіне күмән келтірушілер де жеткілікті. Олардың пікірінше, нома-
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далар варварлық сатыдан көтеріле алмаған, оларға рационалдық 
пайымдаудан гөрі, көркем бейнелеу тән.

3. ХХ ғасырға дейін философия тарихында «прогресс са-
тылары» деген түсінік үстемдік етіп келді. Бұл түсінік бойынша, 
ғылым мен философияны ұштастыра білген озық халықтар және 
тарих көшінде кенже қалып қойған, «артта қалған» ұлыстар бар. 
Соңғыларын тек ағартушылық әрекет нәтижесінде озық филосо-
фиямен таныстыруға ғана мүмкіндік бар («өркениеттендіру», «ак-
культурация» ілімдері).

4. Кеңес Одағында да қазақ философиясы болды деп ешкім 
ашық айта алмады. Шоқан, Абайлардың өздері де орыс мәде-
ниетінің ықпалымен кейбір философиялық ойларға жетті делінді.

Осы пікірлер арасынан философия Шығыста болған жоқ, тек 
Батыста қалыптаса алды дегенді ерекше біліп алу қажет. Өйткені 
бұл мәселені шешіп алмай, қазақ философиясы туралы айту артық 
болар еді. 

Өзіндік болмыс ұғымына жақын тұрған ерекшелік ұғымы 
көбінесе салт пен дәстүрде, рухани мұра мен адамдардың мінез-
құлықтарында басым қолданылады. Бұл ұғым қоғамның сапалық 
ерекшелігін көрсетуде белсенді түрде көрінеді. Бұның өзі жалпы 
адамзат айғағының экономикалық шындыққа қатысындағы үлкен 
рухани бағалы орнын жоққа шығарады. Шығыс қоғамдарының 
ерекшелігі тұрақты рухани мұраны әлеуметтік байлықпен тығыз 
бірлікте қарастырады. Осыдан біз индустриялық қоғамға қарсы 
бағытталған әлеуметтік қатынастардың түбегейлі өзгешелігін 
көреміз. Сондықтан да, рухани байлық бастауы «ерекшелік» ұғы-
мының жүгін арқалап, шығыстың ойлау ерекшелігін айқындап тұр. 

9. Еуропалық әмбебаптылықтан бас тарту елеулі салдарға 
әкелді, ол қоғамның арғы-бергі түп тамырын зерттеуге, өткен мен 
бүгіннің бірлігін бағалауға, әрі уақыт пен кеңістік мәдениеттерінің 
ара-қатынасына негізделген. Шығыс әмбебаптылығының жаңа 
концепциялары белсенді сөз бола бастады. Мұның маңызды 
қорытындысы – әр кез шығыс халықтарының мәдениеттері ара-
сынан тарихи және мазмұндық сәйкестік тауып, Отан, патрио-
тизм, эндогендік идеяларына негізделген ортақ бір мәдениет бар 
деушілерді біріктіру [22].
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Өркениеттің рухани аспектісінің көлемді болғаны сонша-
ма оның Шығыс қоғамындағы орны Батысқа қарағанда мүлдем 
өзгеше. Ал бұның өзі қоғамның экономикалық, саяси бейнелерінің 
(ракурстерінің) тарихи есінде сақталуымен ерекшеленеді. Ол 
әрқашан тарихи тәжірибені шыңдауға мүмкіндік береді, қоғам 
жүгінерлік прецеденттер қалыптастырады, мәдени мұраның жүрек 
соғысы болып табылады.

Осы негізде Шығыс өркениет батыстың өмір сүру үлгісіне 
конфронтациялық қатынасын қалыптастырады. Шығыс қоғамда-
рының дербестік және тәуелсіздік шегін белгілейді. Ол таза рухани 
аспектіге ұласады және шығыс мәдениетінің, өзіндік тұрмыстық, 
автономдық принциптердің негізінде халықаралық құқықтық 
жүйеленуіне белсенді әсер етіп, халықаралық және ұлттық 
қауымдастықтардың әрекет ережесі болып қалыптасады [22]. 

М. Орынбеков атап өткендей, бұрынғы әлемдік филосо-
фия тарихының қазіргі мәселе қою жағдайынан өзгешелігі сол, 
онда еуроцентризм үстемдік алды. Ол Батыстағы шешімді асы-
рып жіберіп, Шығыс философиясын теріс бағалады. Бұған сен-
сек, Шығыста барлық уақытта бір түрлі философия өмір сүрген. 
Оның негізгі белгілері – пессимизм, иррационализм, идеа-
лизм. Отаршылдықтың көптеген ғасырлары Шығыс ойларының 
пессимистілігі, инерттілігі делінетін менсінбей қараушылықпен 
белгілі. Бұл Гегель концепциясында тіркелген, онда Батыс фило-
софиясы Шығыс философиясынан әлдеқайда жоғары бағаланған. 
Бір жағынан, Шығыс тұрғындары отаршылдыққа қарсы күрес ба-
рысында «мәдени империализммен» әртүрлі күрес тәсілдерін тап-
ты. Бұл Шығыс ұлтшылдығының әртүрлі қалыптарында жалпы-
ланды [22].

Шығыс философиясына үңіле зер салсақ, оның ешқашан 
жалпы болмағандығын, ең аз дегенде, үш дербес бағытта, үнді, 
қытай, араб мұсылман болып дамығандығын көреміз.ондай-ақ 
рационализмнің, материализмнің, активизмнің, экстраверттіліктің, 
тағы да басқа бағыттардың әртүрлі қалыптары Шығыста өмір 
сүргендігі белгілі. Шығыс философиясының ерекшелігінің өзі 
– қатып қалған, қатаң бұлжымас флософия түрлерінің болмау-
ында. Сондықтан да, жаңа еуропалық ойлау әдісінен шығатын 
өлшемдерді қолдану дұрыс емес (М. Орынбеков).
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Егер мейлінше жалпылай қарасақ, философия адамзат 
мәдениетінің, оның дүниетанымдық әмбебаптылығының түпкі 
негізінің рефлексиясы. Бұған бақсақ, философия адамдар үшін 
міндетті емес, тек оның тіршілігін қалыптастыратын, әмбебап 
дүниетанушылық қана қажеттілік екендігі белгілі. Философия тек 
мәдениеттің күйзелу кезеңдерінде ғана қажет. Ол кезде мөлдір, 
айқын даналық әдістері қажет болады. Ал дәстүрлі салыстырмалы 
түрде жай дамитын мәдениетке тура келетін философиялық емес 
қалыптағы даналықтың өзі керек.

Қазақ қоғамы үшін философиялық емес қалыптағы даналық 
тән. Ол адам тіршілігін қалыптастыратын дүниетанымдық 
әмбебаптылық дәрежесінде қолданылады. Сондықтан да шығыс 
«философемі» дәстүрлі көркем және діни әдебиеттерде малтығып, 
философия тарихшыларын философиялық жүйені әлеуметтік 
аспектіде зерттеуге, дүниетанымдық бағыттағы мәтіндерді тануға 
итермелейді. 

10. Дүниетанымдық типтердің алмасуы барысында филосо-
фиялық еңбектерде мифологиялық, дәстүрлік және жаңашылдық 
кезеңдер ерекшеленеді. А.Х. Қасымжанов қазақ халқының рухани 
мәдениетіндегі мынадай кезеңдерді бөліп алады: «1. Мифология. 
2. Ренессанс (Қайта өрлеу). 3. Ағартушылық» [23].

Біздің ойымызша, қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы түркі 
тайпаларының этникалық бірігуі тұсында қалыптасқан. Этникалық 
процестердің жойқын күші Исламдық Ренессанстың біріктіруші 
шеңберін бұзып шықты. Бұл процесті әртүрлі бағалауға бола-
ды. Қалыптасушы этностар (қазақтар, қырғыздар, өзбектер және 
т.б.) тұрғысынан көшпелі орталық-азиялық империялардың 
құлауы жағымды оқиға болды. Бірақ, сонымен бір мезгілде көрші 
отырықшы империялар бас көтеріп, номадтарды жаулап алуға дай-
ындалды. Қазақ мәдениетінің дәстүрлі кезеңі түркі номадизмінің 
мәнін өз бойына неғұрлым толық сіңірген, өйткені ол ХХ ғасырдың 
басына дейін көшпелі мал шаруашылығын сақтап келді. 

Философиядағы дәстүр мен жаңашылдықтың арақатынасы ең 
алдымен уақыттың белгілі бір социум өмір қамының негізі ретіндегі 
түсінігімен байланысты. Қазақтың дәстүрлі дүниетанымында 
уақыт адамнан бөлінбеген және «уақытты өткізу (немес өлтіру)» 
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ол үшін мүлдем жат. Дәстүрлі дүниетаным уақыттың сызықтық 
емес циклдік өлшемін пайдаланады және оның негізіне кәдуілгі 
табиғи ритмдер жатады. Мысалы, қазақтың ай атауларын алайық 
– «көкек»- құстардың оралу уақыты, «мамыр» – жаңару кезеңі, 
«отамалы» – мал барынша тойынады, «қазан»- шөптің таусылуы, 
«қаңтар»- күннің қысқарылуы, қаңтарылуы және т.б. Минут, сағат, 
секунд сияқты уақыттың линиялық өлшемдерінің орнына қазақтар 
«ат шаптырым», «ет асым», «сүт пісірім», «бие сауым» және т.б. 
қолданады.

Егер Батыс дүниетанымында (бос кеңістік және абсолюттік 
шексіздік идеясына негізделген) адам «күнделікті тірлікпен» басы-
лып қалса, онда номад бұл мәселені шеше алды. Табиғатпен оңаша 
қалған адамға әр бір мезет құнды және бұл әлемдегі өз болмысының 
үйлесімділігінің сақтауға мүмкіндік береді. «Қалай жағдай?» де-
ген сұраққа көшпенді жақсы көңіл-күймен «әдеттегідей» деп жа-
уап береді. 

Көшпелінің дәстүрлі дүниетанымы болмыстың тұлғалық 
тылсымдық ырғақтарға мән береді. Адам өмірі өткінші жағдайдан 
«бақи дүниеге» өтпелі кезеңі ретінде қарастырады. Бұл өмірде 
адамға мәңгілікпен жақындасу мүмкіндігі беріледі. Ең басты шарт 
– «адам болу» (Абай). 

Жыл санаудың он екі жылдық белгілі циклын жеке тұлғаның 
өзіне де қолдануға болады. Циклдер арасындағы аралық жылдар 
ерекше маңызға ие болады (мүшел жас – 13, 25, 37, 49, 61…). 
Күн белсенділігінің он бір жылдық циклдері де өмір қамының 
ырғақтарына ықпал етеді. Өзге мысал: Ресей профессоры 
А.Жабин 11842 белгілі қайраткерлердің өмірбаянын зерттей келе, 
адамдардың шығармашылық белсенділігінің 15 жылдық циклі бо-
лады деген қорытындыға келді. («Известия» 1996 жыл, 24 шілде). 
Жыл санаудың он екі жылдық циклінен өзге қазақтарда «қозы 
жасы» – 10 жас, «қой жасы» – 15 жас, «жылқы жасы» – 25 жас 
және «патша жасы» – 40 жас туралы көзқарастар да кездеседі. 

Дәстүрлі дүниетанымда уақыт басымдылығын жоғалтып, 
жаңашылдықтарға бейімделе бастайды. Мысалы, көшпелілердің 
дәстүрлі құдайы Тәңірі уақыт өте келе, Алланың бейнесімен 
бірігіп кетеді, Албасты бірте-бірте исламның зұлым рухтарының 
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қасиеттерін бойына сіңіріп, ал Баба Түкті Шашты Әзиз мұсылман 
әулиесіне айналады. Осы тұрғыда бұл мәселені А.Байтұрсынов 
өзінің «Қобыланды аңызындағы әйел бейнесі» мақаласында 
қарастырады: «Кең байтақ… және өзгелерге толығымен таңсық 
болған қазақ даласы өз ұлдарына ұлттық сипат пен халықтық ерек-
ше бет-бейнені әуел бастапқы тазалығын бүлдірмей ұзақ уақыт 
сақтап қалуға септігін тигізді. Сыртқы ықпалдан жерана арқылы 
қозғалған қазақтар әдет-ғұрпын, өз халқына (номадқа) тән өзіндік 
өмір тәртібін сақтап қалды». 

«Қобыланды» эпосының бірнеше варианттары болды. Оның 
қыпшақтық вариантында тәңірішілдік пен шаманизмнің көптеген 
элементтері кездеседі және бұл қазақтардың исламға өту жағдайын 
бейнелейді. Бұрынғы наным-сенімнің көрінісі ретінде кейіпкердің 
бірінің анасы Көктен кемпір мифтік қырымен ерекшеленеді. Эпо-
ста жаңа, мұсылман дініне орын берген ескі наным-сенімге деген 
халықтың терең ықыласы байқалады. Кейіпкердің анасы Аналық 
– мұсылман әйелінің символы. «Бұл – өзгенің қуанышымен және 
қайғысымен өмір сүретін әйел» (Ә. Бөкейханов). Оның күйеуі ескі 
номадтық тәр-тіптерді, ата-бабаның наным-сенімін ұмытқысы 
келмейді. Ол бағынышты жан ретіндегі әйелге деген мұсылмандық 
көзқарасты қабылдағысы келмейді. 

Қазақтардың дәстүрлі дүниетанымын қарастырғанда бірнеше 
тарихи салыстырулар жүргізуге болады. Батыс Рим империясының 
құлауымен Европада батырлық ғасырлар орнайды [24]. Алай-
да батырлық кодекстің осалдығы, оның институционалды емес, 
жеке тұлғалық сипат алуында болды. Көсемге деген адалдық 
индивидуалдық әлеуметтік жүйеге сүйенеді. Ұзақ уақытқа шы-
дайтын берік әлеуметтік және саяси институттар құруға батырлар 
қабілетті емес. Оның мысалын Аттилланың өлімінен кейін батыс 
ғұндардың құлауынан байқауға болады. Қазақ мәдениеті дәстүрлі 
кезеңінің өзіндік санасының үстем формасы батырлық эпосы бо-
лып табылады. Эпос әлемі әдетте дәстүрлі. Онда қиын-қыстау 
ахуалдардағы жүріс-тұрыс қалыптары (агрессияны тойтару, стихи-
ямен күрес және т.б.) көрініс табады. Эпикалық дәстүрлі кеңістік 
мынадай оппозицияға негізделеді: «біздікі және біздікі емес 
(бөтен)», «достар – дұшпандар». Және бұл белгілі бір формаға ие 
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болады. Мысалы, қазақтың батырлық жырларында шексіз дала 
«біздікі» деп есептеледі және оның ар жағында жау бар деп сана-
лады. Батырлық кезең әрқашанда оқиғаларға толы, қиын-қыстау 
ахуалдарда ол қоюлана түседі.

Этномәдениет уақытын бағыттарына қарай шартты түрде 
реликтілік (сақталу) және динамикалық (өзгермелі), архаикалық 
(көне), актуальды (өзекті) және футуристік (келешектік) деп бөлуге 
болады (Л. Н. Гумилев, А. Тойнби). Бұл жерде біз моральдық 
бағалауға ұмтылмаймыз. Мысалы, тоталитарлық жүйеде утопиялық 
болашаққа (коммунизмге) бола бүгінгі күн құрбан болатын. Алай-
да, әдетте болашаққа бағдар ұстанған динамикалық жүйелер 
өміршең болып келеді. Уақыттың өткен шақтан бүгінгі арқылы 
болашаққа қарай ағатыны сияқты жаңашылдық мәдениеттер 
де үлкен жетістіктерге қол жеткізуі мүмкін. Табиғат әрқашан 
Қазақстан тұрғындары үшін абсолюттік және мәңгілік дүние ба-
стауы, бірден бір ақиқат болды. Ол өздігінен жаратылған, тіршілік 
етудің имманенттік себептері мен факторларының, белсенділік 
пен эволюцияның негіздері болды. Адамдарға алғашында табиғат 
заңдарына мойынсұнып қалтқысыз бағыну ғана қалды. Оның 
себептерін түсініп және соған өз болмысын құрып, табиғат ката-
клизмаларынан қашқақтап отырды. Табиғат бұл жерде адамдарға 
тұрмыстың формалары мен әдістерін, көшпен-діліктің немесе 
егіншіліктің таңдауларын белгілеп беретін ғалам ретінде көрінеді.

Көне заманда адамдарды күн сайын рудың немесе тайпаның 
дүниетанымдық ұстанымына адалдығын дәлелдеп отыруға 
мәжбүр етті, өйткені тіршілік етудің ауыр және қатал жағдайлары 
руластардың әлеуметтік бағдар мен салттардан бұлтаруына жол 
бермеді, әйтпесе оларға рудан аластауы, көп жағдайда мұның арты 
өлімге апарып соқтыратын еді. Дүниені сезіну айқындала түсті, 
дүниені түсіну айқын әрекеттерге итермеледі, дүниетаным нақты 
жағдайдан туатын, шын айқын болды. Табиғат дүниенің аяқталған 
қалыпты жағдайы, ал адам табиғаттың бір бөлшегі ғана болды. 

Алайда, адамзат баласының даму эволюциясының нәти-
жесінде еңбектің практикалық және жаңғыртушылық қызметі 
бірте-бірте түсінікті бола түсті, сөйтіп табиғи ортаны адам 
қажетіне бейімдеп, қайта жаңғырту жүзеге асырылды. Егіншілік 
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пайда болады, жинаушылық бау-бақша өсіруге айналады. Үй мал-
дарына шөп шабу іске асады. Табиғи ортаны бейімдеуден адам-
дар оны өңдеуге ауысады. Оның енді бір формасы аңдарды қолға 
үйрету болды. Жабайы жылқыны қолға үйрету жабайы мал өсіру 
мен көшпенділікке жол ашты. Бұл сол заманда прогрестік құбылыс 
болды.

Табиғи ортаны өзгертудің пайда болуы философиялық көз-
қараста адамның айқын мақсатты қызметін, мақсат қою факторын 
өмірге келтірді. Мұның өзі адамның табиғаттан бөлініп дербес 
тіршілік иесі болып қалыптасуының алғы шарты еді. Адамның 
мақсаткерлік қызметі объективтік процестің шешуші формасы 
болып табылады. Біртұтас, бірақ қарама-қайшылықты проце-
сте ол табиғи заңдылық және адамдардың мақсаткерлік қызметі 
ретінде көрініс тапты. Тұтас дүние қалпы енді үнемі адамдардың 
мақсатты қызметімен, оның «табиғи бөлшегі» емес, оның әміршісі, 
өзгертушісі болуға ұмтылған әрекеті нәтижесінде бұзыла бастады. 
Әзірге мұнда ешқандай оғаштық жоқ еді бірақ көп ғасырлардан 
кейін бұл әрекет экологиялық және антрапологиялық дағдарысқа 
әкеп соқтырды.

Табиғат әлемі адамдардың мақсаткерлік қызметінің бары-
сында адам әлеміне айналады. Енді қажеттіліктің «темірдей ерік-
жігерін» талап ететін табиғи заңдылықтар емес, адамдардың 
ерікті қызметі шешуші рөл атқарды. Олар сыртқы жағдайлардың 
детерминациясы сияқты емес, бостандық заңы бойынша әрекет 
етті. Осының өзі жалпы алғанда кейіннен тіршілік етудің 
дүниетанымдық бағдарына жеткізеді. Қоғамдық санада олардың 
өзі-ақ әлеуметтік мінез-құлықтың нормалары, салты, дағдысы 
ретінде қалыптасады да, адамдардың қауымдастығының, сондай-
ақ қазақтың арғы тегінің де өмір сүруін реттеп отырды.

Қазақтардың арғы тектері дүниетанымы қалыптасуында 
ерекше рөл атқарған генотеизм діннің атауы ретінде ғылыми 
қолданыста да, тұрмыстық қолданыста да әртүрлі мағынаға ие. 
Белгілі бір пайғамбарлар немесе оның ізбасарлары арқылы негізгі 
қаланған діндердің көпшілігімен салыстырғанда генотеизм ертеде 
пайда болғанына қарамастан, халық дүниетанымының негізінде 
табиғи, тарихи жолмен қалыптасқан дүниетаным болып санала-
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ды. Онда адамның қоршаған табиғатқа, оның тылсым күштеріне 
деген қатынасымен байланысты ерте діни және мифологиялық 
көзқарастар да ерекше орын алады. 

Генотеизм адамзат қоғамы дамуының ерте кезеңдерінде 
материалдық өмір мен ұжымдық сананың жалпы заңдылықтары 
шеңберінде табиғи жолмен пайда болып, қалыптасты. Геноте-
изм ұрпақтан ұрпаққа ауызша және визуалды дәстүр арқылы 
жеткізіліп сақталды және бұл бүгінгі ұрпаққа осы дін тура-
лы белгілі бір түсініктің болуына мүмкіндік береді. Қазақтар 
мұсылман болғанымен дәстүрлі шамандық наным-сенімдерін, 
ерте түркілерден тарайтын Тәңіріге, Ұмайға, Жер-Суға табынушы-
лықтарын сақтап қалды. Қазақ шамандары (бақсылары) өздерінің 
құрбандық шалуын мұсылман пайғамбарлары мен әулиелеріне 
жалбарынудан, мұсылман сүрелерін оқудан бастады және аяқтады. 
Ш.Уәлихановтың айтуынша «Ғаламның барлық ғажайыптарын 
тану қажеттілігі, өмір мен өлім мәселесі және адамның табиғатқа 
қатынасы шамандықты, яғни Ғаламды немесе табиғатты және 
өлген адамдардың рухын қастерлеуді тудырды». 

Шаманизмнің культтық (табынушылық), ғұрыптық 
(ритуалдық) ерекшелігіне кеңінен тоқталмай, біз оның маңызды 
қырына – моральдық-этикалық, адамгершілік-тәрбиелік қырына 
көңіл қоямыз. Қоршаған табиғат – оған бағыныштылыққа орай 
діни сезім тудыратын бастапқы нәрсе. Табиғатты бейнелеу барлық 
тайпалар мен халықтарда заңды және универсалды құбылыс 
болды. Ол адамдардың бастапқы дүниетанымын бейнелейтін 
мифологияның, фольклордың, діни түсініктердің өзгешелігін ту-
дыратын қоғамдық сана дамуының кезеңі ретінде қарастырылады. 
Бақсылар бүкіл өзінің табынушы құралдарымен адамның құдайлар 
мен рухтарға толық бағыныштылығы идеясын орнықтырды. Же-
келеген адамның тағдыры, оның өмірі, денсаулығы, материалдық 
игілігі рухтар мен құдайларды тұтуға бағынышты болды. 

Ендігі жерде, отбасылық тұрмыс жағдайында адамның рухтар 
мен құдайларға қатысты жүріс-тұрыс ережелерінің кейбір түрлерін 
қарастырған орынды. Бұл әсіресе, отбасы ошағын білдіретін от-ана 
құдіретін тұтуға байланысты тыйымдарды қамтиды. Жалпы отқа 
табыну түркі халықтарына ғана емес, Азияның моңғол немесе иран 
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халықтарына және өзге халықтарға да тән әмбебапты құбылыс. 
Қазақтардағы отқа табыну жоғарыда аталған от-ананы тұтумен 
байланысты. Кейде «от-ана» өзін құрметтемегені, тұтпағаны үшін 
жазалаушы әрекетімен де көрінеді. Отты бүлдіруге, яғни оған 
қиқым лақтыруға, өткір темір заттар тастауға, оны аттап өтуге, 
күлді басуға және т.б. тыйым салынады. Отты күн сайын шаңырық 
иелерінің қоректенетін тағамынан ауыз тигізіп отыру да міндетті 
саналады. Тіпті үйдің ошағынан шыққан күлді де адам мен мал 
баспайтын жерге төгеді. Бұл тәртіптер мен қалыптар бұзылса, от 
құдайы бұл үйдің иелерін зұлым рухтан қорғамайды, әртүрлі ауру-
лармен жазалайды, кейді тіпті белгілі бір заттарды, үйді өртеп те 
жіберетін. Өрт от құдайының ашуын, қаһарын білдірді, сондықтан 
онан кейін құрбандық шалынып, құдайға жалбарынып құлшылық 
етеді. 

Осылайша, ошақ бақыт пен бақтың көрсеткіші, зұлымдықтың 
қарсыласы ретінде барлық түркі халықтарында қастерленді. 
Қазақтың киіз үйінде ошақпен қатар, табалдырық та қасиетті деп 
саналады. Оған отыруға немесе керуге болмайтын еді, өйткені 
онда үйді қорғайтын есіктің иесі орналасады. Ол да бұл ғұрыптан 
тайғандарды зұлым рухтарды немесе ауруларды жіберу арқылы 
жазалай алады.

Азиялық көшпенділердің культтық өмірінде Аспан құдайының 
(көктің) рөлі мен маңызы ерекше болғандықтан Ж.П.Ру бұл діни на-
нымдарды Тәңірішілдік деп атады. Малшы көшпендінің табиғатқа 
толық бағыныштылығы құдіретті, тылсым күштерді қастерлеуге, 
әулиелендіруге әкелді. Қазақ-көшпенді барлық қайғы-қасіретті, 
пәле-жаланы, ауру-сырқауды көктің жазалаушы күшімен байланы-
стырды және барлық үмітін де көк тәңірімен байланыстырды.

Қазақтар Айға, Күнге, отқа, суға, аспанға, Жерге табынды, 
оларды қасиетті деп есептеді және соның нәтижесінде анттар пай-
да болды. Ант абырой және адалдықпен қатар тұтынылды. Ант-
ты бұзудан өлім артық болды (ең жаман қарғыс – «ант ұрсын»). 
Қарғыс адамның басына бақытсыздық әкеледі деген сенім 
пайда болды. Халық бүгінгі күніне де өзінің жек көрушілігін 
қарғыспен, сүйіспеншілігі мен игі тілегін батамен білдіреді. Адам-
ды тәрбиелеуде оны қайырымды істерге ұмтылдырып, жаман 
қылықтардан бойды аулақ ұстауда батаның ролі өте үлкен. 
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Адамдар қазіргі күні де қайғы-қасіреттен құтылу осы өмірдегі 
қайырымды қылықтар мен игілікті істердің арқасында деп пайым-
дайды. Сондықтан да бата орындалды деп түсінеді. Мазмұндалған 
бұл материалдан жер бетінде игілікті өмір сүрудің жалғыз жолы рух-
тар мен құдайлар алдындағы бағыныштылықты уағыздайтын дін 
ретіндегі генотеизмнің идеологиялық мәні айқын көрінеді. Оның 
тағы бір еркшелігі адамдардың бұл өмірдегі әртүрлі қылықтары 
мен қылмыстары, сондай-ақ жақсылықтары оның өлгеннен кейінгі 
тағдырына әсер етпейді.

Генотеизм қарапайым малшылардың діни санасында терең 
және берік орын алған. Генотеизмге тән мәнді белгі ретінде 
оның діни мәнділігі жазбаша түрде сипатталмағанына және на-
сихат түрінде уағыздалмағанына қарамастан тарихи тұрғыдағы 
тұрақтылығын да айтуға болады. Ол отбасылық және ру-тайпалық 
деңгейде ұрпақ арасындағы үздіксіз байланыс жолымен жалғасты. 
Оның маңызды себептерінің бірі көшпенділер өмірінің ерек-
ше экономикалық шарттарымен сипатталады. Генотеизмнің 
моральдық-этикалық түсініктері ақын-жыраулардың адамгершілік 
көзқарастарының қалыптасуы мен дамуына тікелей ықпал етті, 
бұл олардың шығармашылығынан айқын аңғарылады.

Қазақтың ата тегінің болмыс шындығына тікелей жақын болуы 
– олардың бақылайтын, қабылданатын, дүниеге сезімдік тұрғыдан 
жақын болуы, бұл болмыспен тамырластығы уақытты, кеңістікті, 
адамның ішкі дүниесі, тірші-лік етудің басқа да жақтарын, бол-
мыс мәнін, ар-ождан бастауларын түсінуі-нен өз көрінісін тапты. 
Мұның бәрінің нақты өмірде нақты түп тамыры бар, осыдан келіп 
басқа ешбір дүние түсінігімен шатыстыруға болмайтын дүние-нің 
ұлттық образы, дүниетанымы пайда болады.

Қазақтың ата тегінің мәдениетіне назар аудару ондағы 
этностың менталитеті ұғымын түсінуге мүмкіндік береді. Яғни, 
бұдан қоғам мүшелерінің барлығына қатысты және индивидуалдық 
деңгейде көрінетін қоғамда ұжымды түрде қалыптасатын ойлау 
және психика құрылымын ұғынамыз. Мәдениеттің бұл «ферменті» 
әрбір адамның әлеуметтік мінез құлқында шешуші рөл атқарады. 
Өйткені ол оның санасында орныққандықтан оған қоғамдық 
қозғалыстың жолын айқындайды, сан қилы өмір сәттеріне бағдар 
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береді, ең бастысы, барлық объективті мүмкіндіктердің ішінен өз 
қалауын таңдауға жөн сілтейді. Егер түйсік дәрежесіндегі қалау 
архетиптік қалыптың базасында жүзеге асып, инстинктер им-
пульстерде көрініс тапса, ал менталитет «ғылыми мінез-құлық» 
пен әдет-ғұрыптардың жиынтығы негізінде бағдар таңдауы талап 
етеді, бұларды тәрбие мен білім беру т.б. арқылы коллектив береді.

Осыдан кейін Шығыста қабылданған он екілік санаққа 
орай он екі жылдық өлшем қалыптасты. Мұның өзі кейбір ру-
хани мистикалық бастауларды ұстанды. Мәселен, жылан жылы 
бақытсыздық жылы болып саналды, өйткені әдетте он екі жыл сай-
ын осы жылы жұт келеді. Жылқы мен қой жылдары бақытты бо-
лып саналады, әдетте бұл жылдары мал қоңды, халық тоқ болды. 
Түнгі аспанға көз салған көшпенділер көк күмбезінде сексен сегіз 
шоқжұлдызды белгіледі. Олар ерекше мәнге ие болды. Өйткені 
аспан жарты шар ретінде көз көрім әлемді жауып тұрушы және 
жұлдыздар қозғалысы төменгі әлемге байланысты, оған елеулі 
ықпал етеді деп санады. Егер бірінші он екі айдан тұратын жылдық 
циклге көңіл аударар болсақ, олар белгілі бір шоқжұлдыздарға сай 
құрылды. Уақытты одан әрі түсіну он екі жылдық циклге алып 
келді оған тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, 
мешін, тауық, ит, доңыз енеді (Орынбеков М.С.).

Қазақтың ата тегінің даму үстіндегі уақыт ұғымы болмыс пен 
тікелей қатысты құбылыстан, сезімдік нақтылықтан шығып, эволю-
ция барысында фенелогиялық және циклдік сападағы кезеңдерге, 
«тірі хронологияға» және одан әрі ұзақ жыл санау жүйесіне өткеніне 
қарамастан өз бойларында нақты болмысқа тән қасиетін сақтап 
қалды. Санасыз инстинкттердің немесе саналы импульстердің, 
бұлардың екеуі де бірден пайда болады, серпінді формала-
ры түрінде қалады. Мұның өзі тарих барысында айтарлықтай 
өзгеретін, бірақ ешқашан базистік өзегін жоғалтпайтын архетип 
немесе оның көрінісі ретінде бағалауға негіз болады. Уақытты 
бұлай түсіну арқасында ол образды және эмоционалды сипатқа ие 
болады, бұл оның сезімдік нақтылыққа жақын екендігін білдіреді. 
Қазақ философиясының нақты болмысқа тәнділігі мен сезімдік 
нақтылығы осыдан көрінеді. 

Қазақ философиясының нақтылы халықтық көрінісіне 
мақал-мәтелдер жатады. Бірнеше ғасырлар бұрын пайда болған, 
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данышпандықтың сүзгісінен өткен, мәңгілік өмір сүруге құқылы, 
біздің заманымызға дейін жеткен қазақтың мақал-мәтелдері, 
ертегілері бүгін де өз маңызын жоғалтпай, өзінің жарқын 
бейнесімен халықтың адамгершілік-психологиялық дамуының 
тарихи жолын нұрға бөлеп тұр. Қанатты сөздер, мақалдар мен 
мәтелдер, аңыздар мен өлеңдерге, айтыс пен толғауларға еніп 
кеткен. Мақалдар халықтың қуанышы мен қайғысын, даналығы 
мен өмірлік тәжірибесін білдіретін ең кеңінен таралған форма-
сы ғана емес, моральдық нормалардың өзіндік кодексі де болып 
табылады. Мақалдардан көрінетін моральдық кодекс балалық 
шақтан кәрілікке дейінгі тәрбиеде маңызды рөл атқарады. Қазақ 
мақалдарының тақырыбы барлығын қамтиды. Ол өмірдің барлық 
қырын құрамына енгізеді: күнделікті тұрмыстан тарихқа, өмірге 
дейін, халықтық этика нормаларының кең кодексін қамтиды (М.С. 
Орынбеков).

Көшпелі өмір тәртібіне сай қазақ халқының өз еңбек әрекетіне 
деген көз-қарас мақалдарда бейнеленеді. Бақыттың көзі ретіндегі 
еңбекке деген көзқарас көп мақалдарда кездеседі. Мысалы, 
«таяқпен құлын табасың, құлынмен тұлпар табасың, тұлпармен 
бақытыңды табасың».

Архаикалық өмір тәртібін бейнелейтін қазақ мақалдарын 
зерттеу олардың идеялық мазмұнының өзегі «жаман адам» мен 
«жақсы адам» түсініктерінен құралатынын көрсетеді. Қолдаушы 
формула «жақсы адам» мен кінәлаушы «жаман адам» отбасылық 
өмірдегі де, қоғамдық өмірдегі де моральдық нормалардың бүтін 
жиынтығын білдіретін қорытындылаушы түсініктер болды. 
«Жақсы» мен «жаман» халықтық мораль тұрғысында былайша 
бағаланады немесе сыналады: «Жақсы іске келеді, жаман асқа 
келеді», «Жақсыдан қашпа, жаманға баспа».

Қазақ мақалдарында қайырымдылықтың зұлымдықпен 
күресі мәселесі үлкен орын алады. Халықтың қолдайтын барлық 
жүріс-тұрыс нормалары мен принциптері, жағымды бағаланатын 
адамгершілік әрекеттердің барлығы қайырымдылық болып та-
былады. Ал халықтың кінәлайтын, қолданатын әрекеттері мен 
қылықтарының барлығы, адамның қоғамдық және жеке өміріне 
зиян келтіретін нәрсенің бәрі зұлымдық болып табылады. Соны-
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мен қатар қайырымдылық ақылмен және біліммен байланысты-
рылады, адамгершілік өмірде үлкен мәнге ие болып, зұлымдыққа 
қарсы күресте маңызды құрал ретінде бағаланады. 

Қазақтың халық даналығы адам абыройын түсіретін 
моральдық принциптерді қатал айыптайды. Және керісінше, 
батырлық, патриотизм, төзімділік сияқты жағымды адамгершілік 
қасиеттер бағаланады. «Ер» түсінігі туралы мақалдар өте көп. Мы-
салы, «Ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді». Мыңжылдық 
тәжірибеден туындаған «Таспен ұрғанды, аспен ұр» деген 
даналықты айту үшін қазақ халқы небір қиын-қыстау күндерді 
бастан өткізді. Көшпендінің кең пейілділігі мен қонақжайлылығы 
мына мақалдан көрініс табады: «Кездескен адамыңды сыйла, 
мүмкін оны соңғы рет кездестірген шығарсың».

Осылайша, қазақ мақал-мәтелдеріндегі адамгершілік-
этикалық идеяларға үстірт шолу жасаудың өзі Қазақстандағы 
этикалық ойдың халық даналығының тереңдегі таусылмас 
қайнар бұлағынан нәр алатын бай адамгершілік материалға 
негізделгенін көрсетеді. Қазақтың ақын-жыраулары ойдың 
асыл інжу-маржандарын осы мақал-мәтелдерден алып отырды. 
Көпғасырлық халық даналығы адамгершілік-этикалық идеяларға 
толы. Тарихтың бүкіл өн бойындағы өзара қатынастарды реттеп 
отыратын адамгершіліктің қарапайым нормалары бүкіл халықтың 
жинақтаған тәжірибесінің нәтижесі мен қорытындысы болып 
табылады. Біз мазмұндалған материалдың өзектілігін рухани 
ақиқаттар тұрғысынан жеткізуге тырыстық, бірақ оның алғы шарты 
кез-келген философиялық проблематика сияқты философияның өз 
дамуының ішкі (имманентті) қажеттіліктерімен қатар, әлеуметтік 
дамудың сыртқы қажетті-ліктерімен де сипатталады. 

Өзінің табиғатқа көзқарасы қалыптасқаннан бастап, осы 
күнге дейін түпкі ипостосия ретінде қарайтын және мәңгілік әрі 
өткінші емес болмысты біртұтас дүние деп тани отырып, қазақ 
халқы өзінің этноспен шендесуіне қол жеткізді, өйткені оның 
табиғатқа жақындығы мейлінше айқын әрі талас туғызбайтын еді. 
Ғасырлар бойы эволюция барысында қазақ әрқашан табиғатқа 
қайта оралып отырды. Бұл оның бірінші ажырамас белгісі бол-
ды. Оның тіршілігіне тән екінші бір қасиет – оның түп негізіндегі 
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қайшылық. Бұл қайшылық ғұндардың, үйсіндердің, қаңлылардың 
ара қатынастарынан, мал өсіру мен егіншіліктің, көшпенді және 
отырықшы тайпалардың кей кездерде қайшылықтарға дейін жетіп, 
соғыс жолымен шешуге дейін баратын өзара әрекеттерінен туған 
еді. Бұл амбиваленттілік осы халықтың бүкіл тарихымен қатар 
жүреді. Ол адамдар санасына әлеуметтік материяға тереңдей еніп, 
бітіспес таластар туғызды. 

Қазақ философиясында даналық үлгілері ауызекі мәдени 
ақпаратты берудің тиімді тәсілі – поэзиялық үрдіс арқылы 
түйінделген. Батыста философиялық пайымдаулар рационалдық 
ғылыми әдістемені мұрат тұтса, еуразиялық дала көшпелілерінде 
даналық әдеп талаптарымен синкретті түрде көрініс табады. Қазақ 
философиясы соңғысына жақын. 

Профессор М. Орынбековтың пікірі бойынша, идеялардың 
мыңдаған жылдық құпиясын өз бойына жинақтаған қазақ фило-
софиясы тарихы бұгінгі таңда орасан зор мәнге ие болды. Өз 
ұлтының түп-тамырына, салт-санасына және ерекшелігіне назар 
сала бастаған жаңа тәуелсіз мемлекеттер үшін мұның маңызы 
ерекше зор. Жаңа мемлекеттің тарихи-қоғамдық аренасындағы 
орталық ұғымы «төлтумалылық», өзіндік болмыстылық. Бұл енді 
өзінің барлық мүшелерінің өмірлік доминанттарының жалпылығы 
және өзіне тән ерекшелігіне негізделген қоғамның дербестігін, 
сапалық айқындылығын білдіруге жұмсалады. Бұл жерде қоғамдық 
тұрмыстың әр қырлары, қоғамдық сананың онтологиялық және 
гносеологиялық аспектілері, тіршіліктің қалыптасқан элементтері 
және дамудың ішкі бастаулары ажырамас бір салаға бірігеді. 
Әртүрлі философтар мен мәдениеттанушылар өзіндік болмыстың 
орны жайында ой түйе келіп, ол – тарихтың қозғаушы күштерінің 
бірі, мәдениеттің өміршеңдік өзегі, ғылымның мәдени өзегі, қоғам 
дамуының үдемелі қағидасы деген ұғым қалыптастырған.

Жоғарыда келтірілген дәлелдемелер «қазақ философиясы» 
сөз тіркесін нық қолдануға жеткілікті деп ойлаймыз. Әрине, «қазақ 
философиясы» ұғымы ары қарай зерттеуді талап ететін мәселеге 
жатады. 

«Қазақ философиясы» деген терминнің қисындылығы, біздің 
ойымызша, төмендегідей негіздермен айқындалады. Біріншіден, 
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ұлттық философия әр халықтың болмыс формаларымен тығыз 
байланысты. Өйткені әр халықтың орналасу аймағына, тіршілік 
салтына, өмір сүру дағдыларына байланысты ортақ мінез-құлық 
ережелері, жүріс-тұрысы, тыныс-тіршілігі қалыптасады. 

Табиғи және әлеуметтік өмірді тікелей бейнелеу, дүниенің 
құрылымы, оның жасарын күштері туралы тұрпайы түсінік – бұл 
қазақ философиясының бастапқы кезеңі еді. Ол кезде жүйелі және 
негізделген көзқарас болған жоқ, сондықтан да философияның ба-
сты бағыттары да айқындалмаған еді. Қасабек А. мифологиялық 
көзқарас пен табиғат және қоғам туралы жаңа дамып келе жатқан 
ғылым элементтерінің арасындағы қайшылықтарды шешу 
философияның пайда болуының жолы деген де қалыптасқан 
тұжырымдар бар дейді. Философия мифке тән дүниеге тұтас 
көзқарастық бағытты сақтауға тырысады. Соның негізінде не 
мифологиялық, не аллегориялық-көркем, не символикалық-діни, 
не нақты-ғылыми ойлау, бірақ олардың әрқайсысан қабылданған 
түрлеріне сыймайтын, жаңа түсініктегі ойлау формаларын 
құрайды.

Белгісіз дүниені түсіндіруге тырысудан одан белгісіздігі 
мол дүниені танып білуге ұмтылу, егер де ол дүние тіпті танып-
білуге мүмкіндік бермесе тәңірге немесе құпия ғаоамат күшке 
сілтеме жасау мифтің қзіне тән ерекшелігі. Адамға әлеуметтік 
басқару жүйесін таңып, оны түсініксіздеу әлдебір күштің әсерімен 
түсіндіру, ғылым мен дамүдың барысында оған сенбеушілік 
пайда болған жағдайда, жеке адамға өзінің дүниеге көзқарасын 
өзгерту мүмкіншілігін жетілдіру – бұл миф пен философияның ара 
салмағын ажыратудың бір жолы. Ақылмен ой қозғау, табиғаттың 
өзіне бет бұру, дұрыс көзқарастың қалыптасуы философияның пай-
да болуындағы диалектикалық синтез, бастапқы қайшылықтардың 
шешілу процесі.

Қазақ философиясының пайда болуы туралы сөзді тек 
ойшылдардың дүниеге көзқарасы жалпылықты көзқарастың 
(әмбебапты) универсалды принциптерін немесе «бастауларды» 
анықтаудағы заңды бағыттары болған кезде ғана айтуға болады. 
Діни-мифологиялық тұжырымдар әдет-ғұрып пен беделге бой 
ұрса, философия заттар мен құбылыстардың, оқиғалардың мәнін 
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ашуға, пікірсайыс ретінде қолданылатын рационалды ойлауға, 
дүниені танып білудегі қайшылықтарды аңғару мен шешуге ты-
рысады. Бұл әрекет адамның жан-жақты ойлауы және оның ин-
теллектуалды интуициямен бірегей қабысқан нәтижесінде тауды.

Қазақ тарихында көп кездесетін «рулық» генетизм осы 
қоғамның әлеу-меттік, таптық бөлінуі және «ақсүйектік» рулар 
пайда болған кезінде күшейді. Соңғылардың қоғамдағы «заңдың 
орындары олардың төркіні құдайдан немесе батыр бабаларынан 
басталады деп түсіндірілді. Сөйтіп олардың әлеуметтік дүниенің 
қажетті және заңдастырылған бөлщегі ретінде қоғамдағы белсенді 
ролі бекітілді. Осы рулардан шыққан ойшылдардың әлеуметтік 
идеялары қоғамның даму тенденциясын біршама дұрыс бейнеледі. 
Осыдан келіп олардың қөзқарасы жеке бастың қөзқарасы ғана 
емес, қоғамның тарихы дамуының мүддесіне сай келгендіктен 
қоғамдық пікір ретінде қалыптасы. Мысалы, Төле би, Қазбек 
би, Әйтеке би және тағы басқалардың ой-жүйесі, олардың ақыл-
кеңесі, айтқан тұжырымдары осыған дәлел.

Жалпы дүниежүзілік тарихтан белгілі болғандай, коғам 
дамуының көп сатыларында алдыңғы орыңа экономикалық мүдде-
лер мен саяси қызметке қарағанда философиялық, этикалық, 
діни және т.б. проблемалар шығады. Олар азаттық және адам 
еркіндігі, діни сенім және ақыл-ой, өмір сүру және адамгершілік 
қасиеттері, бостандық пен құлдық, керек болса «қой үстіне бозтор-
ғай жұмыртқалаған алтын ғасыр» мен «ақыр заман» туралы 
қайшылықты пайымдаулар және тағы басқа мәселелер.

Зерттеу объектіне қайта оралайық. Қазақтың дәстүрлі 
мәдениетінің утопиядан бас тартып, антиутопияға бағдар 
ұстанғанын тарихи талдаулар дәлелдейді. Батырлық ғасырларға 
қарамастан «Гүлстан» және «Жерұйық» идеяларын «Зарзаман» 
идеясы алмастырды. Қазақ утопиясы өзінің бастауын шыңғыс 
тұқымдарының номадалық ұлыстарының дағдарысы кезеңінен 
алады (Сайф Сараи. Гүлстан). Бұл идеяның классикалық көрінісі 
«Бірінші қазақ философы» Асан қайғының (Ш.Уәлиханов) 
шығармаларында орын алады. Асанның «Жерұйығы» өзінің 
амбиваленттілігімен сипатталады: «жұмақ бағы» тәртіп пен 
Хаостың, адам мен табиғаттың, өлім мен мәңгіліктің, дәстүр мен 



218

Қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруындағы қазақ...

жаңашылдықтың үйлесімділігі болып табылады. Тарихи тағдырға 
орай қазақтың дәстүрлі мәдениеті өзінің органикалық дамуын үзуге 
мәжбүр болды. Егер еуропалық этностар Ренессанстан Реформация 
арқылы Ағартушылыққа өтсе, ал Ислам Реннессансының дәмін 
татқан евразиялық номадалардың ұрпақтары Зарзаманға батты. 
Зарзаман ағымының көрнекті өкілдері Шортанбай, Дулат, Мұрат 
дәстүрлі мәдениеттің дағдарысын көрсетіп, оны тәуелсіздіктің 
жоғалуымен байланыстырды. Олардың қайғысы феодализмнің 
жаңғырығы да емес, орыс мәдениетін жек көрушіліктің формасы 
да емес, жаңашылдықты қабылдауды теріске шығару да емес. Зар-
заман тығырыққа тірелген жағдайды ұғынды білдіреді: дәстүрлі 
құндылықтарды қайта бағалау қажет, бірақ еркін таңдау жоқ, аяқ-
қол империялық темір бұғаумен құрсауланған. 

Дәстүрлі мәдениетке қатысты Ресей мәдениетінің аккультура-
лық жаңашылдық рөлі туралы ұзақ жылдар бойы мынадай схема-
лар – пайымдаулар үстемдік етті: Қазақстанның Ресейге қосылуы 
қазақ халқын жоңғарлардың қырғынынан аман сақтап қалды 
(бірақ XVІІІ ғасырдың ортасына қарай Абылайхан жоңғарларды 
толығымен жеңіп, Ресеймен және Қытаймен қалыпты қатынас ор-
натты); 2 қазақтар Ресей арқылы Европаның озық мәдениетімен 
танысты (бұл «таныстық» үндістердің американдықтармен 
таныстығына ұқсас); 3. Қазақстанда артта қалған феодализмнің 
орнына озық капитализмнің элементтері енді (бұл «жетістік» те 
үндістердің тағдырына ұқсас).

Бірақ, күрделі тарихи шарттар мен орны толмас орасан зор 
шығындарға қарамастан қазақ мәдениеті уақыттың талабы мен 
Тағдырдың сынына абыроймен жауап бере білді. Қазақтардың 
этномәдениетін күлден қайтып пайда болатын мифтік құс Фе-
никспен салыстыруға болады. Мәдениеттің дәстүрлі негіздерін 
қайта жаңғырту әрқашанда жағымды процесс болып табылады. 
Адам өзін ұғыну үшін өткенге бет бұрады, онан сабақ алып, келе-
шек даму жолын таңдайды. Алайда жаңашылдықты түгел теріске 
шығарып, дәстүрді абсолюттендіретін біржақты ұстаным да бар 
(архаизм).

Архаизм ескілікті көксейді, дамудың өткен кезеңдерін қалып-
тастыруға тырысады. Зерттеушілер бұл типке фундаментализм, 
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партикуляризм, ортодокстық сияқты белгілерді қосады. Әрине, 
этномәдениет өзінің беріктілігін сақтауға, мәдени архетиптерінен 
алшақтамауға тырысады. Екінші жағынан адамның жаңашылдығы, 
жемістілігі және шығармашылдығы да белгілі. Архаизмнің 
бірнеше мысалдарын келтірейік. А. Тойнбидің пікірінше, арха-
изм менталитетте, мінез-құлық типтерінде, өмірде, дінде және 
саясатта көрініс табады. Мысалы, Германияда архаизмнің көрінісі 
ретінде – тевтонизм мен таза арийлік идеясын жандандыру, Из-
раильде өлі тіл – ивритті тірілту, Үндістанда санскритті тірілту 
сияқты талпыныстарды айтуға болады. Дәстүр-шілдік дүниетаным 
тірі жүйелерді ұйымдастырудың фундаментальды принциптеріне 
сәйкес келмейді. Дж. Холденнің эволюциялық ілімі бойынша 
тұйық жүйелер дегенерацияға ұшырайды. Росс Эшбидің киберне-
тикасы жабық және қатаң жүйелерде энтропия ұлғаяды және кол-
лапс туады деп тұжырымдайды. Қазақстандағы азаматтық қоғамды 
ру-тайпалық басқару және хандық билікпен алмастыруға, ислам-
ды тәңірішілдікпен және шаманизммен алмастыруға және т.б. 
қадамдарға шақырған ұстанымдарды этноәлеуметтік кеңістіктегі 
архаизм ретінде бағалауға болады. 

Әрбір халықтың рухани мұрасында әлемдік мәдениеттің жал-
пы қазынасын байытатын құнды ойлар болатыны белгілі. Халықтың 
бай рухани мұрасын зерттеу тек осы мәселені зерттеушілер үшін 
ғана маңызды емес, сонымен қатар бүгінгі күнгі адамдардың 
өзара адамгершілік қатынастарын дұрыс пайымдау үшін де қажет, 
болашақта адамзаттың адамгершілік процесінің заңдарын дұрыс 
түсінуге көмек береді. 

Кез-келген дамудың мұраты сабақтастық идеясымен тұтас 
байланыста екендігі белгілі. Осыған байланысты біз ақын-
жыраулардың дүниетанымының қалыптасуына ықпал еткен 
идеялық бастауларға тоқталғанды жөн көрдік. Өйткені, олардың 
өздерін де, шығармашылығын да халық даналығының қайнар 
бұлақтары суарып отырды. Олардың қатарына ерте түркі 
әдеби ескерткіштерін, дала тайпаларының әлеуметтік-саяси, 
адамгершілік, философиялық көзқарастарының белгілі дәрежеде 
квинтэссенциясын білдіретін мақал-мәтелдер түріндегі халық 
ауыз әдебиетін жатқызуға болады. Дүниетанымның қалыптасуына 
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исламға дейінгі және ислам діндері де үлкен ықпалын тигізді. Адам 
жанын ашылған кітаптай оқитын, туған даласымен физикалық 
тұрғыда да, рухани тұрғыда да байланысты болған бізге белгілі 
және белгісіз данышпандардың шығармашылығындағы уақыт 
жібінің сабақтастығы дәл осындай өлшем арқылы айқындалады. 

Қазақ философиясы қалыптасуының маңызды қайнар 
бұлақтарының бірі ерте түркі жазбасы болып табылады. Бастапқы 
ескерткіштердің тас плиталар мен балбал тастарда, жартастар мен 
тұрмыс жабдықтарында сақталғаны белгілі. Бізге дейін жеткен 
санаулы ерте түркі жазбасының мәтіндерінде түркі-лердің ата-
бабаларының жоғарғы адамгершілік қасиеттер туралы этикалық 
мәселелер молынан кездеседі. Халықпен, Отанмен, оның абы-
ройын қорғаумен, еркіндігі мен тәуелсіздігін сақтаумен байланы-
сты мәселелер жазба әдебиет ескерткіштерінің ең ежелгілерінің 
бірінен саналатын Орхон-Енисей жазбаларында өзінің өте өткір 
қойылуымен ерекшеленеді. 

Бұл жазбаларға талдау жасау ертедегі түркілердің әлемге деген 
көзқарасын, олардың идеалды өткен шағымның толық картинасын 
түйінге және оны жоғары адамзаттық қасиеттермен байланыстыруға 
мүмкіндік береді. Жазбаның авторы түркі қағанатының құлауына 
экелген олардың өміріндегі өзгерістердің себебін ата-бабалардың 
қалдырған өсиетінен ауытқудан көреді. Қағанаттың күші мен 
құдыреті қағанға адалдықпен, аристократияның бірлігімен си-
патталады. Автор идеалды батыр-қағанға қажет міндетті этикет 
қалыбын ұсынады:

1) түркі халқының заңы мен мемлекетін құру және қолдау;
2) дүниенің төрт бұрышындағы халықтарды басу және қолдау;
3) дана және батыл қаған болу. Орхон жазбаларында қағанды 

«көктен жаратылған» деп атайды.
Түркілердің шынайы тарихын ерте түркілердің сына жазуы-

мен салыстырғанда, оның ақиқаттылығы мәтіндердегі сипаттаудан 
анағұрлым бай және алуан түрлі болғандығы аңғарылады. Бұл жаз-
баларда өз дәуірі үшін қажет идеалдарды, моральдық кодекстерді, 
яғни өзара қырқысқа жол бермей, ата-баба жолымен мемлекеттің 
құдіреті мен тұтастығы идеяларын ғана автордың жариялауға 
мүмкіндігі болды. Халық өз батырларын даңққа бөледі, соғыста 
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да, бейбіт уақытта да батырлық адамның жағымды адамгершілік 
қасиеті ретінде жоғары бағаланды. Батыр болу ерте түркі 
қоғамында ең жоғарғы өлшемдерді қанағаттандыруды білдірді.

Ертетүркі қоғамында қалыптасқан адамгершілік көзқарастар 
біздің ата-бабаларымыздың белгілі бір мораль мәселелері бойын-
ша ақын-жыраулардың этикалық көзқарастарынан байқалатын ой-
лау деңгейін салыстыруға, адамгершілік дамуындағы сабақтастық-
ты анықтауға мүмкіндік береді. Ақындардың рухани ойының 
қалыптасуының келесі бір маңызды идеялық бастауы шаманизмнің 
(бақсылықтың) діни- этикалық концепциясы болып табылады. 

Түркі халықтары философиялық көзқарастарының қалыпта-
суына ықпал еткен маңызды идеялық бастаулардың бірі исламның 
діни-этикалық концепциясы болды. Қазақ қоғамында рулық 
дәстүрдің үстемдігі жағдайында мұсылмандық фанатизмнің рөлі 
төмен болды. Арабтар Орта Азияны жаулап алғанға дейін қазақтар 
Тәңіріге (аспанға) табынды. Тарихшылардың бірауызды пікірінше, 
Орта Азияның отырықшы халықтары 713-714 жылдары арабтарға 
толығымен бағынды. 

Ислам дүниетаным ғана емес, адамгершілік туралы ілім де 
болып табылады. Ислам Қазақстанның, Орта Азияның көптеген 
халықтарының, шетелдік Шығыстың бүтіндей бірқатар елдерінің 
адамгершілік дамуына ықпал етті және ықпал етіп келеді. 
Жалпы исламның этикалық ойы исламның өмір сүру тәртібін 
анықтайтын идея ретінде осы діннің пайда болғанынан бері өмір 
сүріп келеді. Бірақ теологиялық – этикалық жүйе түріндегі бұл 
ойдың қалыптасуына мұсылманшылықтың негізгі деректері – 
Құран мен Сүннеде көрініс табатын мұсылмандардың моральдық 
қалыптарының жинағы әсер етті. Исламдық этикалық ой сүрелер 
мен хадистерге идеялық бағдар ретінде сүйене отырып мұсылман 
қоғамының тәрбие принциптеріндегі қажеттілік-терін өтей алды.

Құран бір жағынан ру-тайпалық қауымның дәстүрлерін 
бейнелейтін, екінші жағынан, алғашқы қауымдық құрылыстың 
қоғамдық институттарына қарсы бағытталған пайымдарды 
бейнелейтін этикалық-құқықтық нормалардан құралады. Құранның 
моральдық қағидалары күнделікті өмірдің барлық қырын қамтиды: 
отбасы қатынастары, туыстар арасындағы міндеттер, айналысатын 
пайдалы нәрселердің жиыны, өзге дін (христиан, иудей) өкілдерімен 
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қатынас, саудамен және қолөнермен айналысу, тыйымдар, парыз-
ды өтеу және т.б. Шариатта «бес уақыт намаз адамды күнәдан ай-
ырады» деп айтылғандықтан намаз оқуға, ораза ұстауға кұрметпен 
қарайды. Ең ауыр күнә – Құрандағы талаптардан ауытқу. Алланың 
ізгілігі мен қайырымдылығына қарамастан бұл күнә кешірілмейді. 
Ең жоғарғы қасиет – Алланың еркіне бағыну, шынайы сенім үшін 
өзіңді құрбандыққа шалу. Мұсылмандарға ізгілікпен қарау және 
дінсіздерді қудалау – Құранның негізгі ерекшеліктерінің бірі. Ис-
лам қағидасы бойынша тек құдайға қызмет жасап, құлшылық ету 
жолымен ғана бақытқа жетуге болады. Осыған орай, мұсылмандар 
дұрыс жолды таңдай алады. Бұл тезис мұсылмандық ойдың өзегін 
құрайды және ол ислам ізбасарларының рухани өмірінде маңызды 
рөл атқарды. Мұсылман дінінің моральдық-этикалық жүйесінің 
бүкіл іргетасы осы бағыныштылық талаптарымен құрылғаны 
белгілі. Мұсылман нағыз адам болу үшін, ол моральды тұрғыда 
таза, өз әрекеті мен сөздерінде адал болуы тиіс. Тек сонда ғана ол 
адамдар алдында да, Алланың алдында да құрметке ие болады. 

Қазақ халқының қалыптастырған рухани құндылықтары ара-
сында ақын-жыраулар шығармашылығы маңызды орын алады. Біз 
бұл жерде философ О.А. Сегізбаев ұсынған қазақтардың ақындық 
шығармашылығының дамуы барысындағы үш кезеңге бөлінген 
жіктелуін келтіреміз: 

а) шартты түрде жыраулар дәуірі деп аталатын кезең (XV-
XVІІІ ғасырдың бірінші жартысы);

ә) ақындық шығармашылық кезең (XVІІІ ғасырдың екінші 
жартысы – XІX ғасырдың бірінші жартысы);

б) ақындардың өзіндік сайысы – айтыстың пайда болуымен 
байланысты кезең (XІX ғасырдың екінші жартысы – XX ғасырдың 
басы) [19].

Асан қайғы (XV ғ.), Қазтуған жырау (XV ғ.), Доспанбет жы-
рау (XVІ ғ.), Шалкиіз (1465-1560), Ақтамберді (1675-1768), Бұқар 
жырау (1668-1781), Шал ақын (1748-1819) және т.б. – өз дәуірінің, 
философиялық идеалдарын білдірген ойшылдардың бүтіндей 
бір шоғыры. Жыраулар мен ақындар өздерін толғандырған мәңгі 
философиялық мәселелерді өз шығармаларында бейне-лей оты-
рып, орасан зор рухани күш жігерді өз бойларында қорытты.
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Ортағасырлық және онан кейінгі дәуірлердегі мұсылман 
авторларының шығармаларының барлығы дерлік Құранның 
бірінші сүресімен басталады. Ақтамберді жыраудың, Үмбетей 
жыраудың, Бұқар жырау мен Қабан жыраудың және т.б. 
адамгершілік-этикалық көзқарастарында исламның ықпалы 
айқын байқалады. Ақын-жыраулар өздерінің адамгершілікке 
қатысты ойларын құдайдың, пайғамбарлардың атынан айтты 
және бұл қазақ қоғамында олардың көзқарастарының ықпалын 
күшейтті. Бұл, әсіресе Бұқар жыраудың моралистік-дидактикалық 
шығармаларынан айқын байқалады. Исламға тән қайырымдылық, 
аяугершілік, ізгілік сияқты қасиеттер жыраулардың кейінгі 
шығармаларында молынан ұшыраса бастады. Осылайша, ақын-
жыраулардың шығармашылығы негізінен діни сипатта, оны ра-
ционалдандыру жолымен, моральдық-этикалық бағытта уағыздау 
мен насихаттау сипатында дамыды. Демек, қазақ ақын-жырау-
ларының адамгершілік философиясы адамзаттың бүкіл тари-
хи дамуы барысында жинақталған адамгершілік идеялардан 
және философиялық-этикалық теориялардан арасы алшақ емес 
және қазақ халқы өмірінің тарихи жағдайларына сай келетіндей 
жоғарыдағы идеялардың заңды жалғасы мен қорытындысын 
білдіреді. Ақын-жыраулардың этикалық ойы қалыптасуының ең 
маңызды бастауларының бірі білім мен тәрбиенің, оның ішінде 
адамгершіліктің де қазынасы мен энциклопедиясына айналған 
мақал-мәтелдер түріндегі фольклор болып табылады.

 Белгілі қазақ философтары Ә. Нысанбаев пен Ғ. Есім өзінің 
зерттеу еңбектерінде қазақша ойлау жүйесі мәселесіне арнаулы 
тоқталады. Халқымыздың «қазақ» атанып, шаңырақ көтергені 
хандық дәуірде болғаны дау туғызбайтын тарихи шындық. Со-
лай болғанмен халқымыздың хандық дәуірі тарихтағы өз ор-
нын енді ғана анықтауда. Оның тамаша үлгілеріне атақты билер 
шығармашылығы жатады 

Ұлт санасында сақталған Тәңір дініне, заратуштрашылдыққа 
(зороастризм емес), шамандық сенімдерге, пұт дініне, мани-
хей, христиан, иуда діндеріне қатысты ұғымдардың бәрі ғылыми 
тұрғыдан жүйеленіп беріледі. Осы тұста қазақ даласынан 
шыққан ғұламалар Заратуштра, Анахарсис, Қорқыт, Әбу Насыр 
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әл-Фараби, Абай бейнелері арқылы ұлтымыз дүниетанымының 
жалпыадамзаттық өркениетпен байланысын, біздің де әлемдік 
пәлсапалық ойға қосқан қомақты үлесіміз бар екенін көрсетпекпіз. 
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4 ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ-
ЭТИКАЛЫҚ КӨЗҚАРАСТАРЫ

4.1 Қазыбек би философиясы хақында

Тәуке ханның тұсында дүниеге келген «Жеті жарғы» тарихи 
құжаты ХVІІ ғасырдың аяғында және ХVІІІ ғасырдың басында 
қазақ этносының мемлекеттілігі үшін ең жоғарғы құнды дүниеге 
айналды. Бұл кезеңде халықтың үш жүзге бөлінгеніне қарамай 
іштей бірігуге деген талпынысы, әрекеті осы тарихи құжаттың, та-
рихи тұлғаның төңірегіне топтасқан болатын. Тәуке ханнан кейін 
келген саяси биліктің иелері ХVІІІ ғасырдың басында қазақтың 
іштей ыдырауын тоқтата алмады.

ХVІІ ғасыр мен ХVІІІ ғасырдың басында қазақ даласындағы 
саяси-әлеуметтік кеңістіктегі ахуалды сипаттай келіп, «Әз Тәуке 
хан алты алаштың тізгінін алты биге ұстатады. ХVІІІ ғасырдың бас 
кезіндегі дерек бойынша, Ұлы Жүзде Үйсін Төле би, Орта Жүзде 
Қаз дауысты Қазыбек би, Кіші Жүзде Алшын Әйтеке би, Қырғызда 
Қараш би, Қарақалпақта Сасық би, Құрамада Мұхамед би оты-
рады. Сырттай қарағанда өте қолайлы әрі ұтымды көрінгенімен, 
ақыр түбінде бұл бөліс Қазақ Ордасының біржола ыдырауына жол 
ашты. Сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде алты ұлысқа бөлінгеннен 
соңғы жерде үш жүздің ара жігі айқындалды, қалған үш алаш 
өздерін дербес ұлыс, федерация құрамындағы жат жұрт деп сезіне 
бастады», – деп жазады қазақтың белгілі жазушысы М. Мағауин 
[1, 85 б.].

Кезінде Қазақ Ордасының осынау ыдыраушылыққа 
бейімделуі, жоңғар шапқыншылығынан кейін үш жүздің басы 
бірігіп, өзінің ортақ ханының, мемлекетінің болғанын қалауы, 
сөйтіп, біртұтастыққа қайтадан ұмтылуы бұл тарихи процестің 
көшпенді ел үшін қалыпты көрінісі болатын. Ол үдерсітер үшін 
тарихтағы жекелеген кінәлілерді іздеудің өзі артықтау болар еді.
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 ХVІІІ−ХІХ ғасырларда қазақ даласында рухани атмосфе-
ра, тарихи ахуал қандай болды? Қазақ қоғамындағы әлеуметтік 
кеңістікте өркендеу басым ба еді, әлде тоқырау көбірек байқалды 
ма? Біздің пікірімізше, бұл екі үдерістің екеуі де көрініс беріп 
отыраған еді. Тарихи дәуірдің ең негізгі жетістігі – халық өзінің 
болашағын, мемлекеттілігін тек өзінің ұлттық бірлікте болғанында 
ғана құрай алатындығын саяси және әлеуметтік философиялық 
тұрғыда зерделеп, пайымдап үлгерді. Міне осындай рухани 
табысқа жетуге және халықтық саяси философиялық түсініктерінің 
біртіндеп қалыптасуына елдегі билер корпусы үлкен еңбек сіңірді. 

 Бірлік пен татулық бар жерде адамдарға өмірдің кез-келген 
қиын асуын алуға мүмкіндіктер ашылады, адамдардың бір-біріне 
деген ыстық ықыласы өрбіп, дау-жанжалдардың алдын алына-
ды. Сөйтіп шендесу, бақталасу, бәсекелесу сипатындағы қарым-
қатынастың орнына жұртшылық арасында іштесе, түсінісе, бір-
біріне көмектесе өрбитін байланыстар белең алады. Бұл адамның 
нағыз адами болмысын жетілдіре түсетін іргетастар екені анық.

Қазақ пен жоңғардың мәдени-әлеуметтік болмысындағы 
көптеген ұқсастықтар, тілі басқа болғанмен, өмір сүру сал-
ты, көшпенділік болмысындағы ахуалдағы сәйкестіктер өзара 
үйлесімді кірігуге осы жағдайлар кедергі жасағаны айқын бола-
тын. Бір-біріне қыз беріп, қыз алысқан халықтар болғанмен та-
рихи одақ ретінде бұл болашағы жоқ қатынастар еді. Ұлттық са-
нада дәстүрлі жауынгерлік ділді нығайта түсіп, халықтарды «жау 
немесе жақтас» деп дихотомиялық тұрғыда екіге бөле бастады. 
Әбілқайыр хан бастаған қазақ зиялыларының Ресей империясы-
на жүгінуі халықтың бейсанасындағы тіршілік үшін күрестің ең 
тиімді жолы болып табылды. 

Қазақтың би-шешендерінің дүниетанымын жан-жақты зерт-
теуге өзінің шығармашылық өмірін арнаған Н. Төреқұл ХVІІІ 
ғасырда қазақ жерінде қалыптасқан рухани бағдарлардың сипатта-
масын былай суреттейді: «Қазақтың жауы көп болған ғой. Көбіне 
қорғанып жүрген. Жауға қарсы аттанарда елдің басшылары, билері, 
игі жақсылары Төле биге барып бата алады екен. «Төле биден бата 
алмаса, жол болмайды» деген мәтел содан шықса керек. Төкеңнің 
бір ауыз сөзі оларға ақ жол болған» [2, 130 б.]. Міне, осындай ақ 
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ниетті, киелі сөзді өзінің үлкен істерінің бастауы, түрткісі етуге 
тырысқан қазақ халқы даналықты, әділдікті, адалдықты өздерінің 
этникалық рухани әлемінің негізгі іргетасына айналдырып келген. 
Бұл рухани тетіктің күші мен құдіреті кейбір саяси-әлеуметтік, 
немесе мемлекеттік тұтқалардан кем түспей социумды барынша 
тұтастандырып, тұрақтандырып отырған. Әйтпесе, көп рулы елде 
ынтымақ болмаған болар еді. Ел аузында «Әйтеке жарып айтады, 
Қазыбек қазып айтады, Төле тауып айтады» деген ұлағатты сөз 
бар. Әділ сөйлеу, ойды шегелеп, нақты, жарып айту батырлық пен 
батылдықтан, даналық пен білімпаздықтан туады» [2, 130 б.].

Қоғамдағы әлеуметтік және рухани тепе-теңдіктің қалыптасуы 
көбінесе моральдік қалыптардың жетекші рөл атқаруымен, тіптен 
имандылық, руханилықтың негізгі күшке айналуымен тікелей 
байланысты екенін Қазыбек би жете түсінген. Әсіресе, адамның 
өзіндегі табиғи пендешілік әлсіздіктерінің құрсауында болуы 
жақсылыққа жетелемейтіндігін мына өлең-өсиет жолдары арқылы 
жеткізеді:

Өркенің өссін десең,
Кекшіл болма –
Кесепаты тиер еліңе.
Елім өссін десең,
Өршіл болма,
Өскеніңді өшіресің.
Басыңа іс түскен пақырға
Қастық қылма –
Қайғысы көшер басыңа.
Жанашыры жоқ жарлыға,
Жәрдемші бол асыға.
Қиын-қыстау күндерде
Өзі келер қасыңа
Бүгін сағы сынды деп,
Жақыныңды басынба! [2, 131 б.]
Міне, осы өсиеттердің терең астарларында Қазыбек би 

қоғамның жалпы дамуы үшін маңызды философиялық ойды, жеке 
тұлғаның жетілуі, қажеттігі жарымды рухани құндылықтарды ай-
тып тұрғандай. Бұл даналыққа толы қазақтың далалық өркениеттің 
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негізгі бағдарлары болатын. Осындай рухани көсемдері болған 
әрбір жүздің ру-тайпалары үнемі қиын-қыстау кезеңнің өзінде 
шынайы адамдық келбеттің мүддесін қорғаумен болған. Сөйтіп, 
ХVІІІ−ХІХ ғасырларда қазақтың атақты үш биінен (Төле би, 
Қазыбек би, Әйтеке би) басқа төмендегідей тұлғаларға мәртебелі 
«би» деген атақ қосылып, халқымыз әділдігі мен адалдығы үшін 
құрметтеген. Билермен қатар қазақ даласының құрметіне бөленген 
халықтың дарынын, сөзді құрметтеуге үлес қосқан төмендегідей 
шешендер болған (ХVІІІ−ХІХ ғғ.): Тайкелтір шешен, Әлдебек ше-
шен, Сеңкібай шешен, Сырым шешен, Зілқара шешен, Біке ше-
шен, Бөлтірік шешен, Жанқұтты шешен, Байкөкше шешен, Аса-
убай шешен, Қозыбай шешен, Шағырай шешен, Байсерке шешен, 
Қылышбай шешен, Қанай шешен және т.б.

 ХVІІІ ғасырдың жалпы қазақ қоғамдық өмірінің сипаттама-
сын «жаугершілік заманы», «тәуелсіздік үшін күрес заманы» десек 
болады. Ал, енді осыларды қоғамдық дамудағы тарихи кезеңдегі 
негізгі бағытқа сәйкес келетін өмір философиясы болды десек те 
артық айтпаймыз. Олардың барлығы қазақ даласы ойшылдарының, 
яғни билерінің, шешендерінің, жырауларының, ақындарының 
шығармашылығының мағына-мәндік негізін құрады. Жалпы 
халықтық дүниетанымының әмбебаптылығы, жан-жақтылығы 
осы негізгі бағдарлардан өрістейді. 

 «Ақтабан шұбырынды» жұрттың алдына мемлекеттік фило-
софия мәселесін, сана мен билік арақатынасын, қолданбалы фи-
лософия мәселесін тікелей қойды. Бұл Бұқар жыраудың көсемдік 
жырларына, Ақтамбердінің эпикасына, Төле бидің, Әйтеке би мен 
Қаздауысты Қазыбектің шешендік-философиялық талғамдарына 
негіз болды. Бұл сарындар Махамбет, Шернияз, Сүйінбай, Шөже, 
Жанақ, Кемпірбай шығармаларында және «Қармыс батыр», «Балу-
ан-Нияз», «Бекет батыр», «Айман-Шолпан» поэмаларында көрініс 
тапты», – деген еді қазақ философиясын тереңнен зерттеген фило-
соф М.С. Орынбеков [3, 23 б. ].

Осыған ұқсас харекеттер қай елдің болсын тарихында 
кездесуі мүмкін. Адамзат өзінің өмірдегі барлық алтын уақытын, 
негізгі байлығы ғұмырын, өкінішке орай, пендешілігінің құлына, 
көлеңкесіне айналдырып келгенінің, әлі де ол процесс жалғасып 
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келе жатқанының көрінісі болатын. Қазақ даласының ойшылда-
ры ХVІІІ−ХІХ ғасырларда өмірдегі, әлеуметтік дүниедегі қанша 
қиындықтарды өз шығармашылығында бейнелесе де, суреттесе 
де негізгі іргетас ретінде туған жерге, туған елге деген махаббат 
болып келгені белгілі. Міне, осы махаббаттың негізінде, адамның 
Ғалам құндылығын бағалаумен астаса отырып, нағыз рухани 
құндылықтар жүйесін қайта жаңғыртуға болары хақ екендігін 
топшылаған [4, 25 б.]. 

Жалпы қазақ философиясының ерекшелігін анықтау, оған тән 
әртүрлі сипаттамаларды беру – халықтың дүниетанымын тереңірек 
танып білуге, мәдениетіміздің інжу-маржандарын рухани игілікке 
айналдыруға жетелейді. «Қазақтардың дәстүрлі дүниетанымының 
семантикалық діңгегі «құт» ұғымы. Оны «өмірлік күш», «өркендеу 
басы», «өмір нәрі», сонымен қатар байлықпен байланысты «бақыт», 
«игілік», «үлес», «тағдыр» деген ұғымдармен сәйкестендіруге бо-
лады. Бұл ұғым онтологияны, антропологияны және әлеуметтік 
философияны біртұтас етіп біріктіреді. Сонымен қатар ол дәстүрлі 
мәдениеттегі мәндік көріністерді анықтайды, рәміздейді. Онда 
прагматистік мағынадағы «жай ғана нәрселердің» жоқ екенін 
байқатады.

Адамды қоршаған нәрселер әлемі адамға қызмет етеді және 
әртүрлі сипатын аңғартады: барлық табиғат нысандары, тұрмыс 
заттары, үй, киім-кешек, тамақ және тағы басқалары тек қана 
утилитарлы қызмет атқарып қана қоймайды, сонымен қатар ол 
әлемді түсінудегі әлеуметтік және ұлттық коды ретінде танылады 
және оны реттеуші, ұйымдастырушы қызметі арқылы адамдардың 
жыныстық, жасы, туысқандық белгісі, байлығы бойынша 
қатынасты жүйелеуге қатысады [5, 122-123 бб. ].

Халықтағы ұрпақтан-ұрпаққа сабақтастық арқылы беріліп 
келе жатқан рухани-этникалық құндылықтарды зерттеу, оның сан 
қырлы сырын ашуға тырысу тек сол ұлттың өзі үшін ғана емес, 
сонымен қатар жалпы адамзаттың мәдени байлығына қосылған 
үлес болып табылады. Өйткені әр халықтың әлемді бейнелеу 
рәсімдері болады. Осы рухани-этникалық жүйелер зерттелмеген 
«ақ тандақтар» күйінде жатуы мүмкін. Сондықтан жан-жақты 
философиялық талдаулардың тарихи қажеттігі мол.
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Қазақ философиясының қазақ поэзиясымен тығыз байла-
ныста дамығаны белгілі. Жалпы дүниетаным көбінесе ауызша 
поэтикалық формада, көркем бейнелер арқылы өрбіді. «Демек, 
дала поэзиясы – қазақы дүниетануды түсінуді, халықтың өзін-
өзі тануының қайнар бұлағы. Мұнда дүниенің қазақи ұлттық 
түсініктегі бейнесі, философиялық және поэтикалық астары 
қабыса, асқан көркемдікпен көрсетілген. Халқымыздың кемел 
ойы, пәк гуманизмі, асыл мұраты, терең сезімі, ұлт болып ұйысу 
тарихы, өкініштері мен сүйеніштері – бәрі-бәрі оның поэзиясын-
да сайрап жатыр. Қазақ поэзиясы қазақ халқының рухани даму 
эволюциясының шежіресі іспетті» [6, 5 б.].

Қазақтың билерінің дәстүрлі қоғамдағы рухани байлықты 
көбейте түсуге сіңірген еңбегі зор. Рухани құндылықтардың 
ең қайнар көзі адамгершілікте, моральдік қалыптарда, жаман-
дықты, жаман қасиеттерді жеңе білуде екенін Қазыбек би өз 
шығармашылығында атап көрсетеді. Ұлы би тұжырымдары 
жалпыадамзаттық бірліктің негізі адам өмір сүретін шағын 
әлеуметтік қауымдастықта қаланатынына меңзегендей. Дүниеде 
ол адамдарды сұрыптап, «жақсы-жаман», «бөтен-жақын» деп 
бөлмеу қажеттігіне шақырады. Тіршіліктегі әрбір пенденің өмір 
сүруге, бақытты болуға, қайырымдылықты сезінуге толық құқы 
бар екендігіне рухани бағдар жасайды Қаздауысты Қазыбек. Бұл 
рухани ағартушылықтың бір көрінісі.

Қазыбек бидің өмірдегі әлеуметтік қатынастардағы кейбір 
тұлғалық белгілерін анықтауы өте биік деңгейде болатын. Ол 
адамдардағы руханилықтың, жақсы тәрбиенің, моральдық бағдар-
лардың маңыздылығын көрсете білген. Мәселен, оған қойылған 
«Кім жақын, не қымбат, не қиын?» деген үш сұраққа берген жауап-
тары дәстүрлі қоғамдағы рухани өмірдегі құндылықтар жүйесінен 
мағлұмат береді және олар көшпелі мәдениет туралы үстірт 
пікірлерге қарсы нағыз дәлелдер бола алады.

Сөйтіп, дала философиясының қайнар бұлағы – ауыз әдебиеті 
десе де болады. Бұл ғажайып рухани мұрада қазақтың діліндегі, 
рухындағы қасиеттердің бәрі бар. Онда халықтың этникалық 
келбеті, ғұламаларының өрге қарай сүйреген ұлағатты сөздері, ру-
хани бағдарлары бар. Сондықтан рухани құндылықтардың інжу-
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маржандарын билер шығармашылығынан да, шешендік сөздерден 
де, мақал-мәтелдерден де көптеп таба аламыз. Рухани жаңғырудың 
нағыз қайнар көзі би-шешендердің дүниені пайымдауында.

 
4.2 Қазақ ойшылдарының шығармашылығындағы 

эстетикалық мәселелер 

Халықтың дәстүрлі тұрмысы мен бүкіл тыныс-тіршілігіне 
ежелден бастап-ақ сұлулық, эстетикалық көркемдік тән болды. 
Эстетикалық бастама дәстүрлі тұрмыста, күнделікті іс-әрекетте 
көрініс тауып, ондағы сұлулық пен мейірімділік ұғымдары қатар 
қойылды. Даланың әсем көркі аңызды, жырды, тарихты өзі 
туғызды, әр өзен, таудың аталу тарихы аңызға айналып, жырға 
қосылды. Көшпелі қазақтың сан қилы құбылыстарын көзімен 
көріп, көңілімен түсінуі ән мен жырдың тууына түрткі болды. 
Көш бойы жол қысқарту мақсатымен әңгімеші, жыршылар түрлі 
әңгіме, жырлар айтып, ол ауыздан ауызға тарады. Бұл халықтың 
әдет-ғұрпына сіңісіп, дәстүрге айналып кетті. 

Эстетикалық көзқарасты тәрбиелеудің негізгі құралы – өнер. 
Ол шындықты көркем, сезімді қабылданылатын бейнелер арқылы 
бере отырып және осылар арқылы адам сезімі мен санасына әсер 
етіп, оның көзқарасын қалыптастыруға жәрдем етеді. Сөздi өнер 
ретiнде қарастырсақ, өнер өз кезегiнде эстетика iлiмiнiң негiзгi 
объектiсi. Немiс философы Гегель эстетика терминiн «өнер фило-
софиясы» десек дұрыс болар едi деген екен. Маркс өнер әсемдiкпен 
тығыз байланысты, ол адамдарға эстетикалық ләззат берiп, оны 
ұғындыратын пән деп қарады. Егер сен өнерден ләззат алғың кел-
се, онда сен көркемдiк жағынан бiлiмдар адам болуың қажет дейдi. 
Өнер дегенiмiз – адамның болмысты бейнелеуiнiң айрықша фор-
масы, өнердiң түрлерi көп: сәулет өнерi, сымбат өнерi, кескiн өнерi, 
әуез өнерi және сөз өнерi. Қандай сәулеттi сарайлар, әсем сурет-
тер, әдемi ән-күй болсын, сөзбен суреттеп, көрсетуге болады, сөз 
өнерiнiң ерекшелiгi осында. Сөз өнерi өмiрдi әр қырынан көрсете 
алады. Ол адам өмiрiнiң ой-сезiмiне ой жiбере алады, адамның 
ең күрделi, ең нәзiк толқу-толғанысын түсiнiп, баяндап бере ала-
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ды. Ауыз әдебиетiмен қатар халық музыкасы да дамыды. Қазақ 
халқы өлеңге шешен сөйлеуге қандай шебер болса, ән салуға, күй 
шығаруға да дарынды болды. Өлең-жырлары ой мен сезiмге толы 
болып, әсемдiк пен сұлулық ұғымдарын тудырды. Қазақтар өнердi 
жоғары бағалаған, оның қоғамдағы орнын, күнделiктi тұрмысқа 
қажеттiгiн, қай өнердiң болсын, адам өмiрiне ықпал ететiндiгiн 
жақсы бiлген. 

Қазақ халқы үшін өмір сүру, мәнді өмір сүру ең басты құнды-
лықтардың бірі. Халық өмірді, жарық дүниені жоғары бағалайды. 
Жарық дүниені түсіну, білу – адамның рухани тәжірибесінің негізі. 
Қазақ философиясында, дүниетанымында Жарық дүниеге көзқарас, 
онымен қарым-қатынас негізгі орын алады. Қазақ Жарық дүниенің 
шексіз шалқарын көзбен де, қиялмен де көріп, ой көзіне салады. 
Қазақ философиясының Жарық дүниеге көзқарасының биіктігі 
мынадай ой-тұжырымда: бір жағынан «бұл дүние – біртұтас десе, 
екінші жағынан «адам мен әлем біртұтас» деп түйеді» [7, 3 б]. 
Осы біртұтас дүниеде адамның өз орнын сезіне білуі, ол орнының 
Жарық дүниенің үзілмес өмірінің керегі екендігін білу – өз алдына 
бір шоқы. Жарық дүние бүкіл Әлемді бейнелейді, сонымен бірге 
адам әлемін, адамдардың тіршілігін аңғартады.

Қазақтың төлтума эстетикалық мәдениеті хандық дәуірінде 
қалыптасты. Ол ақын-жыраулар шығармаларында өзінің шарық-
тау шыңына жетті. Асан Қайғы, Қазтуған, Доспанбет, Шалкиіз, 
Ақтамберді, Бұқар жырау, Шал т.б. ақын-жыраулардың эстетикалық 
ізденістері көшпенділердің дүниені қабылдауын білдіреді.

«Таза мiнсiз асыл сөз, ой түбiнде жатады» – Асанқайғы сөздiң 
нарқы мен парқын бiлiп, қадiрiн түсiнген шешен. Ол кiмнен болса 
да қасиеттiң рухын күттi. Өмiр сүрудiң негiзгi мәнi туралы айта 
келiп, Асанқайғы жақсылардан үлгi алып, жамандардан бойды 
аулақ салудың қажеттiлiгiн, жас ұрпақтың ата-анасын, үлкендердi 
сыйлап қастерлеуiн, олардың ақылын тыңдап үнемi басшылыққа 
алуын, iзгi ниеттi жайсаң жан болып өсу қажеттiгiн еске салады. 
Оның толғауларында адамға деген мейiрiмдiлiк, қайырымдылық, 
сүйiспеншiлiк қай жағынан болса да, бiрiн-бiрi толықтырып жата-
ды, туған-туыстармен тiл тигiзiп, қырқыспайтын, бет жыртысып 
көңiл қалдырмайтын татулық сезiмi айқын бiлiнедi. 
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Әдептiлiктiң әр қыры мен сыры – бақыт көрiнiсiне лайық. 
Дегенмен бақыт – адамға деген ерекше сыйласу мен махаббат 
сезiмнiң үйлесiмi мен иiрiмi. Бақытты жандар ғана өзара түсiнiсе 
де, жақындаса да, бiрiге де алады. 

Бақытқа кедергi – ағайын мен ел арасындары бiтiмсiздiк, 
ондағы мүдде алшақтығы, қасиет кенжелiгi, сөйлесу қағидасының 
бұзылуы. Сөйлесуде өзара түсiнiк жетiспесе, онда үйлесiмдiлiктiң, 
ынтымақтың болуы мүмкiн еместiгiн, зияндық – күйзелiс көрiнiсi, 
адамгершiлiктегi ғарiптiк белгiсi. 

Бұл заманда не ғаріп?
Ақ қалалы боз ғаріп
Жақсыларға айтпаған
Асыл, шығын, сөз ғаріп;
Замандасы болмаса,
Қариялар болар тез ғаріп [8, 27-б.].
Адамның iшкi дертi азғындаған уақытта, замандағы ғарiптiң 

түрi де, зардабы да көбеймек. Ғарiптiк — заман ағысы адамзат 
тiршiлiгiне ыңғайсыз жағдайда дерт болып асқындамақ. Бiрақ Асан 
қайғы заманды құрастырушы мен билеушiлердiң мiнез-құлқын, iс-
әрекетiн сынап мiнедi. Адамын тану арқылы ақын заманды тануға, 
заманның ағымын пайымдауға талпынды. Мұраты биiк адам мен 
ұрпақ қана заманды өз талаптарына сай дұрыстауға ықылас-ынта 
бiлдiредi..

«Бақыт – өз басың үшін көксейтін игілік, – дейді Әл-Фараби, 
– өйткені [бақыттың] ар жағында адамның қолы жете алмайтын 
бұдан артық нәрсе жоқ. Бақытқа жетуге көмектесетін еркін әрекет 
– тамаша әрекет. Мұны туғызатын әдет-ғұрып – қайырымдылық. 
Қайырымдылық дегеніміз оның өзі белгілеген, бірақ бақытқа 
жету мақсатынан туған жақсылық. Бақытқа жетуге бөгет жасай-
тын әрекет жаман немесе сұмпайы әрекет болмақ. Бұл әрекетті 
туғызатын әдет-ғұрып – кемшілік, кесапат, пасықтық» [9, 308 б.]. 
Бақыт дегеніміз — өзі болмысының шарттары мен адамның кең 
ауқымды ішкі қанағаттанушылығына сəйкес келетін, өмірінің 
толыққандылығы мен маңыздылығын, өзінің адамдық мұратына 
жету күйін көрсететін моральдық сана ұғымы. Бақыт мұраттың 
сезімдік-эмоциялык формасы болып табылады. Бақыт ұғымы 
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белгілі бір нақты объективті жағдайды немесе адамның субъективті 
күйін сипаттап қана қоймайды, сонымен бірге адам өмірінің қалай 
болуы керек екендігі, ол үшін ненің игілікті бола алатыны тура-
лы түсініктерді де саралайды. Осыған байланысты бақыт ұғымы 
нормативті-бағалық сипат алады. Бақыттың мазмұны әр адамның 
өз өмірінің мұраты мен мағынасын қалай түсінуіне байланысты. 
Көптеген адамдар бақытты махаббатпен байланыстырады. Ма-
хаббат жолында бүкіл өмірін, байлығын, мансабын сарп еткендер 
де аз емес. Осы жерде қазақтың батырлық жырлары мен лиро-
эпостарының кейіпкерлерін еске түсірейікші. Қыз Құртқа үшін 
Қобыланды, Гүлбаршын сұлу үшін Алпамыс, Қыз Жібек үшін 
Төлеген, Баян сұлу үшін Қозы Көрпеш өздері сүйген арулар үшін 
өмірлерін қиюға да дайын еді.

Махаббат үшін аңызға татитын ерліктер мен адамды 
таңғалдыратын әрекеттерге баратындар барлық кезеңдерде 
де, барлық елдерде де аз болмаған. Шын ғашық адамдар үшін 
құйылып жатқан байлығың да, асып тұрған мансабың да қажетсіз 
болып қалуы әбден мүмкін. Қарсы жыныс өкіліне деген алабұртқан 
құлшыныс, жұптасып өмір сүруге ұмтылу құбылыстары о бастан 
тек адамдарға ғана тән, табиғи, сонысымен де заңды құбылыс. 
Сондықтан да махаббатпен өмір сүру бақыттылықтың басты 
белгілерінің бірі болып келді және бұдан былай да бола береді. 
«Кейде есер көңіл құрғырың, махаббат іздеп талпынар» немесе 
«Махаббат – өмір көркі» дегенде, ұлы Абай бақытты өмір сүрудің 
осы факторына сүйеніп айтса керек.

Шын махаббат екі жақтың психологиялық және тән 
үйлесуінен, олардың бірін-бірі үнемі аңсап тұруынан, түптеп кел-
генде, өмірге ұрпақ келтіруге бастап апаратын жұптасқан тұрмыс 
құруынан көрініс береді. Махаббат – адам өмірінің аса нәзік, оның 
бақытына тура қатысы бар маңызды қыры.

Сұлулық – материалдық және рухани дүниенің адамды 
ләззатқа бөлейтін сипаты, өсемдік, әдемілікпен тектес эстетикалық 
ұғым. Сұлулық объектілердің сыртқы және ішкі қырларын бірдей 
қамтиды. Ал әсемдік құбылыстардың сыртқы көзге түсетін және 
пішіндік ерекшеліктерін эстетикалық тұрғыдан қабылдауға жата-
ды. Сұлулықтың, ең алдымен, тепе-теңдік, тұтастық, үйлесімділік, 
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ырғақтылық сынды, табиғи өлшемдерін эстетикалык түйсінуде 
адамның сезім мүшелерімен қатар, оның ішкі түйсігі мен ақыл-
парасаты ерекше рөл атқарады. Пішіннің сыртқы сұлулығы оның 
ішкі мазмұнымен сәйкес келмеуі мүмкін. «Жылтырағанның 
бәрі әдемі емес» демекші, керісінше, сыртқы сұрықсыздық пен 
сиықсыздық тасасынан жоғары жан сұлулығын кездестіру әбден 
мүмкін.

Асанқайғы толғауларында қазақ даласының сұлулығы, жер 
байлығы, аң-құстар тыныс-тiршiлiгi, олардың географиялық 
мекен-жай күйi тiлге тиек болады. «Аққу құстың төресi, ен 
жайлап көлде жүредi» деген шумақтан, сұлулық сүйкiмдiлiктi 
ұштайтынын пайымдаймыз. Көркемдiктiң жан семiртетiнiн, 
сүйкiмдiлiктiң тән тазалығына еритiнiн «Бұл заманда не ғарiп» де-
ген өлеңiнен аңғарамыз. Жыраудың «Иiс майын жамандап, жұпар 
қайдан табасың? Көлдiң суын жамандап, Едiл қайдан табасың?» 
дегенi атамекендi ардақтай бiлуге шақырғанындай. 

Қазтуған жыраудың шығармашылығындағы эстетикалық 
үрдістерді – оның туған жермен қоштасу жырынан көреміз. 

 Алаң да алаң, алаң жұрт,
 Ағала ордам қонған жұрт,
 Атамыз біздің бұ Сүйініш
 Күйеу болып барған жұрт,
 Анамыз біздің Бозтуған
Келіншек болып түскен жұрт,
Қарғадай мынау Қазтуған батыр туған жұрт,
 Кіндігімді кескен жұрт,
Кір-қонымды жуған жұрт,
Қарағайдан садақ будырып,
Қылшанымды сары жүн оққа толтырып,
Жанға сақтау болған жұрт! [8,32-б.]
Бұл жолдарда адамды баурап алар ерекше бір күш, адамды 

елітіп, ерітетін нәзік бір эстетикалық сезім жатыр! Туған жерге, 
оның өзін қоршаған, әлі адам қолы бүлдірмеген табиғатқа деген 
махаббаты көрініс тапқан. Еділ жөнінде айтылған:

Шырмауығы шөккен түйе таптырмас,
Балығы көлге жылқы жаптырмас,
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 Бақсы мен шаяны, Кежідегі адамға
Түн ұйқысын таптырмас [8,32-б.] 

деген жолдар нағыз суреткердің қолынан шыққан. Сүйкімсіз шөп 
шырмауықтың қалыңдығы, адамға тыныш ұйқы ұйықтатпайтын 
бақа-шаянының көптігі де жырауға соншалық ыстық. Туған жердің 
қасиеттілігінің бір белгісі іспеттес. Осы тамаша толғау:

 Сөйткен менің Еділім,
 Мен салмадым, сен салдың,
 Қайырлы болсын сіздерге
 Менен қалған мынау Еділ жұрт! –

деп Еділ бойында қалған түрік тектес руларға бақыт, береке, 
тыныштық тілеумен аяқталады. 

Қазақ халқы үшiн ол орталық – Жер, туған жер, Отан. Жы-
раулар дүниетанымы осы жермен, табиғатпен бөлiнбес бiрлiкте 
көрiнедi. 

 Жабағылы жас тайлақ,
 Жардай атан болған жер.
 Жатып қалған бiр тоқты
 Жайылып мың қой болған жер.
 Жыраудың туған жерге деген махаббатында шек жоқ. Оның 

өзiн қоршаған, адам қолы бүлдiрмеген табиғат туралы түсiнiгi, 
өмiрге көзқарасы көрiнедi. Табиғат аясындағы ақын қиялы өзiнiң 
ұшқырлығымен, кеңдiгiмен таң қалдырады. 

Қазақ дүниетанымында ел мен жер егiз деген ұғым бар, – 
дейдi Нұрланова Қ.Ш. – бұл принциптi түсiнiк қазақтың табиғат 
– Ана деген рухани ойын жеткiзсе, сонымен қатар табиғатқа деген 
ерекше қарым-қатынас, оны ерекше сезiну бар [7, 3б]. Ел мен Жер 
егiз деп бiлген халық табиғаттың адаммен байланыс жақындығын 
аса бiр даналықпен, көрегендiкпен тұжырымдаған. Табиғат пен 
адамның егiз сынды байланысын көркем түрде жеткiзе бiлген. 
Қазтуған жырау ең алдымен адам баласы жерге борышты, осы жер-
де Ол дүниеге келдi, өзiнiң адамдық кейпiне ие болды дейдi. Жер 
– Ана, жер – сенiң асыраушың, оны тек пайдаланып қана қоймай, 
гүлдендiрiп, өсiру керек. Жер адам өмiрiмен байланыста қаралады.

Жорықтың алдыңғы шебiнде, айтыс-тартыстың басы-қасында, 
елдiң бел ортасында жүрген Шалкиiз жырау елдiк пен ерлiк, 
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жақсылық пен жамандық, шеберлiк пен шикiлiк мәселелерiне баса 
көңiл аударған.

 Жақсының жақсылығы сол болар,
 Жаманменен бас қосып,
 Сөйлемекке ар етер,
 Жаманның жамандығы сол болар,
 Сөйлесе дәйiм бетін қара етер,
 Бiр жақсыға басың қосып сөз айтсаң,
Сол жақсы жаманлығың жақсылыққа жыр етер [8,44б].
Жаманның жауы — тiлi мен пиғылында, икемсiз қылығында. 

Ерiккеннен қызыл тiлiн тыймайды, жалғандықты жамылған сусыма 
сөзi аузына сыймайды. Қисынсыз қылығымен көрiнгендi қинайды. 
Iске ебi жоқ, бос сөзi көп есiктен күле кiрiп, күңiрене шығады. 
Жамандар қоңқалап, бiр жақсыны көре алмайды. Жаман ұшқан 
жапалақтай аяқ астынан табылады, жағасы оның тайғақ, әркiмге 
ұрынады. Жақсы мен жаманды адамдық пен күрес өлшемiмен 
iспеттеген Шалкиiз жырау тағлымы мол өсиеттер қалдырды: 

 Атаның ұлы жақсыға,
 Малыңды бер де басың қос,
 Бір күні болар керегі...
 Жаманға сырыңды қосып сөз айтпа,
 Күндердiң күнi болғанда,
 Сол жаман айғақ болар басыңа [8, 44б].
Өзінің толғауларында эстетикалық талғамның жоғары 

деңгейін көрсете отырып, Бұқар жырау эстетикалық тәрбие тура-
лы құнды ойлар айтады. Бұқар жыраудың шығармаларын талдау 
арқылы олардағы эстетиканың негізгі өзегі – үйлесімге ұмтылу, 
жақсылық пен жамандықтың арақатынасы, тұрмыс эстетикасы бо-
лып табылатыны көрінеді. Сонымен қатар жырау толғауларында 
трагедиялық сарын басым жатыр. Өз шығармалары арқылы жы-
рау жан сұлулығы мен тән сұлулығының гармониясына үндейді, 
әсемдікке ұмтылуға шақырады. Бейнелерді, кейіпкерлерді көркем 
сипаттау арқылы сөз өнерінің жоғары үлгісін көрсеткен Бұқар 
жыраудың шығармаларының эстетикалық-тәрбиелік маңызы 
осында.

Бұқар жыраудың бас тақырыбы: дүние көркi — адам, адам 
көркi — оның жасар игiлiгi, белдi қасиеттерi; дүние – бай мен 
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жарлы-жақыбайға ортақ, алма-кезек, мұнда мәңгi байлық та, 
жарлық та, көптiк те, жалғыздық та жоқ. Адамның табиғатынан 
белсендi тұлға екендiгiне жырау айрықша мән бередi. 

 Адамзаттың баласы
 Атадан алтау тумас па,
 Атадан алтау туғанмен
 Оның iшiнде бiреуі арыстан болмас па!
 Арыстанның барында
 Жорғасы болса мiнiсiп,
 Торқасы болса киiсiп,
 Толғамалы қамшы алып,
 Толғайда толғай дәурен сүрмес пе [8,116-б.] – 
деген толғауы осы ойдың айғағындай. 
Сөз болып отырған кезеңдегі жырдан дауыл тудырған 

саңлақ жыраудың тағы бірі – Үмбетей жырау. Үмбетейдің жыр-
толғауларында эстетикалық ойлар өзі өмір сүріп отырған заманның 
тұрмыстық келбетінен туындап, сол кездің құндылықтарын си-
паттау арқылы көрінеді. Мәселен, тұрмыс-тіршілігі көшпелі мал 
шаруашылығымен тығыз байланысты болған қазақ қоғамында төрт 
түліктің орны ерекше болғандығы мәлім. Соған байланысты біз 
шығармашылығын талдап отырған жыраудың толғауларында төрт 
түлікке, олардың сынына байланысты жолдар көптеп кездеседі. 
Бұл бағыттардың ұрпақ үшін, оның эстетикалық тәрбиесі үшін 
маңызы өлшеусіз. 

ХVIII ғасырда өмір сүріп, өзінің артына үлкен поэтикалық 
мұра қалдырған ақын Тәтіқараның шығармаларының қазақ 
педагогикалық ойлар тарихындағы алатын орны ерекше. Өзінің 
өлеңдерінде ақын салыстырулар арқылы түрлі эстетикалық ка-
тегорияларды көрсетіп, олардың мәніне үңілген. Жалпы алғанда 
Тәтіқара ақынның шығармаларында тек қана эстетикалық тәрбиеге 
ғана емес, сонымен қатар, патриоттық-отансүйгіштік, адамгерші-
лік тәрбиеге қатысты ойлар бір-бірімен астасып, тұтас тәлім-
тәрбиелік идеялар жүйесіне айналған. 

Ұрпақтың эстетикалық тәрбиесі үшін маңызы зор өлеңдер 
Шал ақында көптеп кездеседі. 

 Дос болма майда тілді күлгенменен,
 Бимағына сырты жылтырап жүргенменен, 
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 Әркім де өз дегенін істеп жатыр
 Итке айып сала ма үргенменен [8,141 б.] –

деп өсиет айтқан Шал ақын сыртқы сұлулық пен ішкі сұлулықтың 
арақатынасын ашып берді. Өлеңдерінде Шал ақынның ішкі 
дүниесі, оның эстетикалық қабылдау жүйесі анық көрініс береді. 
Ақынның түсінігінде өмірдегі үйлесім – артына ұрпақ қалдыру бо-
лып табылады. Шал ақынның шығармашылығын талдау барысын-
да ондағы эстетикалық ойлардың қарым-қатынас, мінез-құлық, 
жақсылық пен жамандық, әсемдік пен ұсқынсыздық, асқақтық пен 
төмендік эстетикасына қатысты құрылғанын көреміз. Бұл ақынның 
алдындағылардан ерекшелігі – ол тек сипаттап қана қоймай, со-
нымен бірге үлгі алуға, жаманнан жиренуге, жақсыдан үйренуге 
шақырады, яғни тікелей эстетикалық тәрбие беруге бағытталған. 

Ақын-жыраулардың пікірінше адамгершілігі өте күшті, жо-
март, ақкөңіл, парасатты, қарапайым, адал адам ғана бақытты бола 
алады, ал пасық, өркөкірек, сараң адамның бақытты болуы мүмкін 
емес. Ақын-жыраулар табиғат пен қоғамдағы жақсы-жаман 
құбылыстарға тоқталып, терең философиялық ой туғызады. Мы-
салы, Шал ақынның: 

 Жамандар өзін-өзі зорға балар,
 Бір өзінен басқаны төмен санар
 Жақсылар ағын судай, асқар таудай,
 Жаймалап қайда жақсы орын алар [8,12б] –

деген жырында жақсылықта мақтап, дәріптейді, жамандықты 
сөгіп, елге жиіркенішті етіп көрсетеді. Адамның аласы да, құласы 
да бар, жаманы да, жақсысы да бар, адалы да, арамы да бар. Жақсы 
өзін кең ұстайды. «Жаман адам кетсе, дүние кеңіп қалғандай бо-
лады. Жақсы адам кетсе дүние кеміп қалғандай болады. Қандай 
ауыр сөз! Сонымен бірге қандай әділ сөз!» – дейді Т.Рысқалиев 
[10,197б]. Бірақ мұндай сөзді айтпау мүмкін емес, халқымыз 
осындай сөзбен жақсылықты сезіндіріп, жамандықтан безіндіріп 
отырған. «Жақсылықтың ешбір айнымайтын өлшемі – адамдардың 
әлеммен қатынасында да, өзара қатынастарында да, олардың 
ешқашан өшпес құндылықтар екенін мойындап, олардың жалпы 
дүние болуының негіздерін сақтау, қастерлеу және оны бұзатын, 
былғайтын, оны тәрк ететіннің бәрін де жамандық деп қарау», – 
дейді Қ. Әбішев [11, 259 б]. 
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Жыраулар өмір жайлы, достық жайлы, адамгершілік, ерлік 
жайлы, тіршілік жайлы жыр шерткен. Олар өмір диалектикасына 
да терең көз жіберген, дүниенің бірқалыпта тұрмайтынын, үнемі 
өзгерісте болатынын дұрыс пайымдаған. Жыраулар поэзиясында 
адамгершілік этика, мораль мәселелері кең орын алған. Оларда 
бүгінгі жастар ғибрат, тағлым алар дүниелер молшылық. Жыра-
улар поэзиясы өзінің әлеуметтік, адамгершілік сарынымен ғана 
емес, көркемдік сапасымен де құнды. 

Қазақ мемлекетiнiң негiзi елдiң рулық ара қатынасынан 
құралса, оның қайнар бұлағы туысқандық, мейiрiмдiлiк сезiмнiң 
артуы арқылы құралатынын жыраулар жақсы түсiндi. Ол кездегi 
алға қойған саяси-әлеуметтiк талап қазақ деген ұлттық сана-
ны рулық, жүздiк ұғымның шеңберiнен асырып, түбi бiр тұтас 
мемлекеттiк дәрежеге көтеру едi. Жыраулардың арманы қазақ 
жұртын қабырғалы мемлекет қатарына қосу болды. Халықтың ба-
сын бiрiктiремiз деп талай қиындықты бастан кешiрдi, алдаспан 
жырлары ханды да, қараны да аямады. Олардың әрбiр жырын жеке 
бiр тарих деуге болады, себебi сол кездегi халықтың әр қадамын 
бейнелеп, құнды мәлiметтер берiп отырады. 

4.3 М. Жұмабаев шығармашылығындағы философиялық-
этикалық көзқарастар 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ жерінің әлеуметтік-
экономикалық, саяси дамуындағы орын алған өзгерістер халықтың 
рухани өміріне деген түбегейлі өзгерісті алып келгені белгілі. 
Қазақ қоғамындағы аталмыш өзгерістер ұлттық сана – сезімнің 
оянуының алғышартына айналып, қоғамдағы жаңа идеялардың, 
ойлардың, көзқарастардың қалыптасуын анықтады. Бұл дәуірдің 
жаңашылдығы халық арасына шыққан білімді топтардың 
еуропалық мәдениетті, жаңа құндылықтарды игеруінен көрініс 
тапты. Осы орайда, ұлттық зиялы топтардың қалыптасуы бірыңғай 
бола қоймай, күрделі әрі ұзақ үдеріске айналды. Ал оның бары-
сына колониалды режим, патшаның дискриминациялық саясаты 
тежеу қойып отырды. Дегенмен, бұл кезең халықтың зияткерлік 
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күшінің дамуындағы жаңа сатыға айналып, осылайша, қазақ дала-
сында еуропалық білім алған ұлттық зиялы қауымның қалыптасу 
үдерісі орын алды. Халық арасынан шығып, әлеуметтік, зияткерлік 
және адамгершілік сезімдері өршіген қазақ зиялылары жандарын 
азаптаған рухани ізденіс жолынан өтіп, ел мүддесін қорғауда тай-
салмай, қоғамдағы тұлғаның рөлі, жаңа қоғамды құруға деген 
оның қатынасы мәселесін өзектіледі. 

ХХ ғасырдың басына таман ел алдына Ахмет Байтұрсынов, 
Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов, Жүсіпбек Аймауытов, 
Сұлтанмахмұт Торайғыров, Мағжан Жұмабаев сынды бір топ 
зиялылар шығып, бар зияткерлік және рухани күш-қуаттарын 
гуманистік бағытқа бұрып, әділеттілікке, ақиқатқа, халықтың 
білімі мен бодандығына, егемендігі мен бақытына жұмсауды 
мақсат етті. Қара түнек астында қалған халықтың санасын оятып, 
білімін жетілдіріп, еркіндікке қол жеткізіп, жалпы қазақ қоғамының 
өзгеруі үшін олардың санасына философияға тұнған шығармалары 
арқылы ықпал етуді көздеді. Осылайша ХХ ғасырдың басындағы 
қазақ философиясы аталмыш есімдермен тығыз байланысты. 
Бірінші орынға осы қазақ зиялылары қалыптастырған дүниетаным 
шықты. Дүниетанымдық тақырып кәсіби, философиялық деңгейге 
көтерілді. Бұл қазақ ағартушыларының пайда болуымен сайма-сай 
келді. Олардың шығармашылығы қазақтың рухани мәдениетінің 
аса биік деңгейі ретінде халықтың рухани болмысын анықтады.

Ұлттың шынайы рухтық дамуы оның әрбір мүшесінің руха-
ни жетілуімен, Ақиқатқа бет бұруымен астасып жатады. Адамның 
мәнін, оның өмірдегі тағайындылығын, алатын орнын анықтау 
арқылы шынайы рухани дамудың дұрыс жолын табуға болады. 
Философия тарихында Батыстық, Шығыстық дүниеге қатынас, 
дүниетаным қалыптасқаны анық. Бұл дүниетанымдар адамның 
Әлемге қатынасының әр түрлілігімен байланысты. Ежелгі Үнді 
философиясында әлемге діни көзқарас басым болғандықтан 
дүниетаным да діни сипатқа ие болса, Ежелгі Қытайда этикалық 
сипаттағы дүниетаным қалыптасты, Ежелгі Грекияда және Жа-
понияда дүниетаным эстетикалық сипатқа ие болды. Ал қазақ 
халқының дүниетанымы да этикалық сипатта болды десек бола-
ды. Бұған дәлелді қазақ ойшылдарының, даналарының әлемдегі 
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адамның алатын орнын, оның мәнін, өзіне, басқаға қатынасын 
түсінуімен анықтауға болады. «Қазақ даласы ойшылдарының 
даналыққа толы терең философиялық тұжырымдарын өмір мәні 
мәселесіне қатынасынан байқауға болады. Әрине, «өмір» адам 
үшін құндылықтардың ішіндегі құндылық екені белгілі. Дегенмен, 
оның қандай бағытта өрбігені, қандай жетістіктермен көмкерілгені, 
тіптен, ең соңында тіршілік қалай аяқталғанына дейін ерекше 
маңызды болып келеді» [12, 26 б.].

Қай заманның философиясын алсақ та, сөзсіз гуманизм 
мен қайырымдылық идеялары алға тартылады, ол қашан да 
ағартушылық пен білімге деген бағытты өзектілей түседі. Ал, 
көшпенді өмірдің ықпалын бойына сіңірген қазақ философи-
ясы алып кеңістікте қазақ халқының әлемге деген қатынасын 
қалыптастырды. Оның басты белгілері жанашырлық, адамгершілік, 
кеңпейілділік, төзімділік, қонақжайылылық, дәстүрге деген 
беріктік, жаңашылдыққы деген ашықтық, мәдениаралық сұхбат. 
Сондықтан да қазақтың кең даласында жақының, дос, көрші, 
сұхбаттасқа деген қатынас жоғары бағаланған. Батыста жалғыздық, 
адам мен қоғам қатынасына әлдеқайда көбірек назар аударыл-
са, қазақ халқы қауымдастық, бірлік қағидасын ұстанды. Дала 
философиясының ерекшелігі ондағы барлық ақын-жыраулардың 
пәлсапаға тұнған шығармашылығын өлең түрінде жеткізуі. Бұл 
қазақ діліне тән ерекшелік. 

Қазақ халқының гуманистік принциптерінің тамыры тереңде, 
ол адамзат болмысының көрінісі ретінде қайырымдылық пен 
мейірімділікті меңзеген жалпыадамзаттық идеяларға толы. Ұлттық 
сипат пен халықтың ділін кеңінен ашып көрсететін қазақ филосо-
фиясы өзге мәдени ықпалдар мен дәстүрлерге қашан да ашық, ол 
үнемі өзге адамдар, әлеуметтік топтар мен мемлекет арасындағы 
байсалды, жағымды қатынасты орнату жолдарын анықтауға тал-
пынады. 

Қазақ ойшылдарының қайырымдылық пен ар-ұждан, 
мейірімділік пен әділеттілік, адамгершілікті жетілдіру жолындағы 
жалпыадамзаттық идеялары қазіргі қазақстандық қоғамның руха-
ни тұрғыдан жаңғыруының басты негізі екендігі анық.

Осы орайда қазақтың ұлы ақыны, ойшыл, адамзат мәдениеті-
нің әлемдік деңгейдегі жарқын феномені Мағжан Жұмабаев 



244

Қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруындағы қазақ...

өзіне тән ақындық ерекшелігімен философиялық көзқарастар 
жүйесін ұсынады. Оның философиясының ерекшелігі адамның 
жеке тұлғалығының, ұлт ерекшелігі мен оның мәдени дәстүрінің 
маңыздылығын ескеруі. Адам мәселесі, оның өмірінің мәні 
мен еркіндігі ақын шығармашылығының өзекті философиялық 
мәселелеріне айналды. Мағжанның адам туралы ілімі ақынның 
дүниетанымындағы басты мәселе, оған тән ойға қамалу, берілу, 
сезім тереңіне үңілу мен ұдайы торығу, күн болып жарқылдау, түн 
болып түнеру- бәрі-бәрі адам туралы тоқыған сөздерінде айқын 
көрініс берген.

Мағжан ақын әрбір құбылыстың өткені, бүгіні мен келешегі 
сынды үш өлшемі болатынын үнемі алға тартады. Мұның өзі 
тарихи көзқарасқа жол салады. Тек жол ашып қана қоймайды, 
оның біртұтастығын, тиянақтығын айқындап береді. Бүгініміз 
өткенімізден туындайды, ал екеуінің өзара түйісуі, кірігуі, дамуы 
нәтижесі болашаққа жетелейді. Өткені мен бүгінгісін жақсы білген 
қоғам ғана жоғарыға, биікке, ертеңге, болашаққа ұмтылады.

Бүгінгі күн мен болашақ өткенді аялап, сыйлай білуден баста-
лады. Мағжан «Өткен аяулы» тақырыпты өлеңінде:

«Өткен артық» дер адам,
Шеше де өлген баласын
Аузынан, сөйлеп, тастамас, – 
Көз ішінде қарасын.
Қылықты да, тәтті де,
Ақылды да ол бала
Екі жасар күнінде
Пәлен деген – ол дана
Жалғаны жоқ, адамнан
Жаңаны мақтар санаулы
Не дұрыс шығар, не теріс
Әйтеуір өткен – аяулы», – деп жырлайды. Бұдан туындайтын 

ең басты ұлағат – жаман болсын, жақсы болсын өткенді, кешегі 
өмірді сыйлау, аялау, ұмытпау және оған қайта-қайта оралып оты-
ру қажеттілігі. Заман, өмір, мәдениет адам ойының үздіксіз, ұдайы 
дамып отыруын қамтамасыз ету үшін және өткен жолдан тарихи 
сабақ алу үшін қажет. Сонымен қатар, әрбір тарихи оқиға, құбылыс 
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белгілі ой иірімдерін туындатады. Солардың түпкі негіздеріне, 
қисынына бойлауға ұмтылыс адамды рухани дамытады, оның 
өресінің аясын кеңейтеді, ойлану, іздену, пікір таластыру қуатын 
арттырады. Өзінің, халқының, туған жерінің тарихын жақсы біліп, 
оның мол шуағынан нұр алған адамның рухы мықты болады, оны 
оған күнделікті өмірде кездесіп отыратын әртүрлі азғырулар, жол-
дан тайдыру әрекеті міз қақтырмайды. Өйткені, ол тарихи сананың 
мол қабатына сүйенеді, содан өзіне тірек, сүйеу іздестіреді.

Ойшыл ақынның дүниетанымы адамның жеке тұлғалығы мен 
ұлттық болмысының ерекшелігін мойындауы. Оның пікірінше, 
адамның мәні сүю, қайырымдылық жасау, ал тұлғаның игілігі 
елі мен жалпы адамзатқа қызмет ету болып табылады. Ізгілікке 
ұмтылу, жауыздықтан арылу адамның табиғатында бар қасиет 
екендігін алға тартады, оны өзінің «Педагогика» еңбегінде 
«Ізгілікке ұмтылу, жауыздықтан безу адамның жаратылысының 
өзінде бар нәрсе» [13, 134 б.] деп атап өтеді. Адамның шынайы 
болмысының негізі жақының мен жалпыадамзатқа деген махаббат 
екендігін «Өзінің елін сүюі, яғни еліне жауыздық тілемей, ізгілік 
тілеу, пайда келтіріп зиян келтірмеу» жолдары арқылы айқындап 
береді [14, 128 б.]. Елін сүю – бұл дегеніміз халық мүддесін жеке 
мәселесінен жоғары қойып, ортақ игі істер жолында өзін құрбан 
ету екендігін пайымдайды ақын.

Мағжанның көзқарасы бойына «махаббат» пен «қайырымды-
лық» ұғымдары тең, оның ойынша сүю зұлымдықты жоққа 
шығарып, қайырымдылықты жүзеге асыру. Бақытты өмір адам 
мен қоғамның, ұлт пен адамзаттың бірлігін, өзарабайланысын 
болжамдайды. Бақыт дегеніміз ең біріншіден, анаға, еліне де-
ген сүйіспеншілік, екіншіден, бұл ұлт пен адамзаттың игілігі 
мен тұтастығына тәуелді болып келетін адамның игілігі. М. 
Жұмабаевтың философиялық көзқарастарында бақыт тек 
әлеуметтік және материалдық жағдаймен ғана емес, адамның сезім 
мәдениетімен де тікелей байланысты. Сезім мәдениетінің бақытқа 
ықпал ететіндігі жөнінде ақын былай дейді: «Жөпшенді нәрседен 
жағымсыз ішкі сезім алмайтын адам – бақытты; тым сезімпаз 
адам – бақытсыз» дейді. Әлемге, қоғамға, өзгелерге деген қарым-
қатынасты кеңінен ашып көрсете отырып, сезім танымының күші 
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және ақыл-ойдың, парасатының тереңдігін, сонымен қатар, осы 
аталғандардың заңды біртұтастығы болып табылатын ерік-жігер, 
жалыны сынды күштерді айқындап берді.

Өмірде тек алдында алып мақсаттарды қойып, жақсылыққа 
ұмтылған адам ғана жетістікке қол жеткізеді. Сондықтан, ойшыл 
қоғамға мінезді, ерік-жігері мықты, қиындықтардан тайсалмайтын, 
кедергілерден арылып, сөзі мен ісі бір жерден шығатын адамның 
қажеттілігін алға тартады. М. Жұмабаев біртұтас тиянақтылыққа 
негізделген адам туралы ұстанымдарын көрсетіп берді. Ол бойын-
ша, әр адам ерекше бір әлем. Ол өз жанының қабылеттеріне қарай 
ерекше. Адамның жаны әдемілікке, мінсіздікке әуес, жамандыққа 
қашып, қашанда жақсылыққа ұмтылады. Мағжанның пікірінше, 
жанды оның көріністері арқылы пайымдауға болады, ал жанның 
өзі құпия әлем. Адам жанының мәні жайлы ол: «Адамзат дене һәм 
жан аталған екі бөлімнен тұрады, бұл екі бөлімнің соңғысы, яғни 
жан, адамзат үшін аса қадірлі болады, дұрысын айтқанда, адамға 
шын мағынасымен адам деген атты осы жанға да береді» дейді [13, 
122 б.]

Ойшыл ақын білімді адамды адамилықтың жоғары дәрежесіне 
көтеретін негізгі рухани құндылық ретінде бағалайды. Мағжанның 
білім туралы ойлары мен тұжырымдары қазіргі заман үрдісіне 
сай келеді. Адам өмірінің маңыздылығы оның физикалық жетілуі 
емес, керісінше руханилықта болатындығын айта отырып, рухани 
жетілу үшін ең алдымен қажеттісі білім екендігін көрсетеді. Өмір 
бір қалыпта тұрмайтынын, адамның өсіп жетілу үрдісімен бірге 
өзгере беретіндігін: 

 «Басқа жұрт аспан-көкке асып жатыр,
Кілтін өнер-білім ашып жатыр.
Бірі – ай, бірі жұлдыз, бірі күн боп,
Жалтырап көктен нұрын шашып жатыр.
Таласып өнер-білім алып жатыр,
Күнбе-күн алға қарай барып жатыр.
От жегіп, көкте ұшып, суда жүзіп,
Тәңірінің рахметіне қанып жатыр» [15, 34 б.], – деген шумақтары 

арылы жеткізе білді. Білім мен ұлттық тәрбиенің құндылықтық 
табиғатын анықтап, оның тұлғаның қалыптасуындағы рөлі жоғары 
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екендігін көрсетіп берді. Білім адамзат тағдырын түбегейлі өзгеріск 
ұшырататын басты құндылық болғандықтан, әрдайым ұмтылысты 
талап етеді. Мағжанның білім жайында өлеңдерінің жалаң үгіттен 
әлдеқайда терең мағынада жазылғандығы оның осы тақырыптағы 
әрбір өлеңінен көрініс береді. Сонымен қатар Мағжанның «Маса» 
атты еңбегінде қазақ қоғамындағы әлеуметтік, қоғамдық ойлар, 
өзінің азаматтық және гуманистік идеялары сипатталады.

Жалпы М. Жұмабаевтың дүниетанымы гуманистік болып 
келеді. Оның еңбектерінде жалпыадамзаттық құндылықтар мен 
мұраттар барынша сипатталған. Ақынның шығармашлығын 
талдай келе, оның ерекшелігін, елін ерекше сүйген патриоттық 
сеземін, ой-өрісінің батылдығын баса айтуға болады. Қазіргі 
қазақстандық қоғам дамуының заманауи сатысында ғасырлар 
бойы қалыптасқан қазақ философиясының, рухани мәдениет 
құндылықтарына деген қызығушылық арта түсуде. Бұл қоғамның 
ізгілікке деген ұмтылыстың артуымен байланысты болуы мүмкін. 
Осыған орай қазақстандық қоғамда үдемелі рухани жаңғыруға де-
ген мұқтаждықтың пайда болуы да орынды және ол өз кезегінде 
мәдени көптүрлілікке негізделген технология, экономика және 
ақпарат саласындағы әлем мен Қазақстан халқының мәдени-тарихи 
және философиялық дәстүрлерінің өзара бірлігін қарастыруды та-
лап етеді. 

Қазақы философиялық ой тамырынан гуманизмге толы. 
Гуманизмнің мәні – өзара сыйласым, адамзатқа көрсетілетін 
қамқорлық пен қайырымдылық, әр адамның құқықтары мен 
мүдделерінің теңдей қорғалуы, адамның ар-намысы мен 
абыройының сақталуы, қоғамның бейбітшілік пен бірлікте өмір 
сүруі, әр жеке тұлғаның өзінің әлемдік қауымдастықтың бір бөлігі 
екендігін сезінуі және оған деген жауапкершілігін түсінуі болып 
табылады. Ол адам мен оның тәнінің саулығын, тұрмыс-тіршілігі 
мен барысын өмірдегі ең жоғары құндылық деп тануды көздеген 
дүниетаным болып табылады. Дәл осы өмірлік ұстанымдар мен 
дүниетаным Мағжанға тән, оның ойынша адам өз өмірінің мәні 
мен формасын анықтауға құқылы. Мағжанның гуманизмі – 
адамзатқа деген сүйіспеншілік, патриотизмге тұнып тұрған еліне 
деген сүйіспеншілік. 
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Еркіндік идеясы қазақ мағжанның гуманистік көзқарасындағы 
негізгі идея болып келеді. Оның ойынша еркіндік бұл екпін, 
ұмтылыс, өзін өз болмысына қарсы қою қабылеті, адамның 
өз санасы арқылы өз болмысының шеңберінен босап шығуы. 
Еркіндіктің болмысын Мағжанның өзін айбатты арыстанға, қуаты 
тасыған жолбарысқа, көктегі бұлтқа, күнге, жерге, желге, жалынға, 
тұлпарға теңеген:

 «Өзім – патша, өзім қазы, өзім – би, 
Қандай ессіз не қылдың деп тергейді?
Мейірленсем – сегіз жұмақ қолымда,
Қаһарлансам – тамұқ даяр жолымда.
Жоқ жақыным, жасағандай жалғызбын!
Мен бе иілер әлсіз адам ұлына?!
Өзім – тәңірі, табынамын өзіме,
Сөзім – құран, бағынамын сөзіме!
Бұзушы да, түзеуші де өзіммін
Енді, ескілік, келдің өлер кезіңе» [16, 80 б.], – деген өлең жолда-

рынан көреміз. Мұнда ол өз тұлғасының өршіл, батыл, ешнәрседен 
қаймықпайтын, ержүрек табиғатын көрсетеді. Ақынның еркіндік 
жолындағы рухының қайсарлығы, тәуелсіз ой-пікірлері айқын 
аңғарылады. 

Қазақстандық қоғамның рухани жаңғыру жолы бары-
сында ұлттық философияның елдің рухани қайта өрлеуінің 
көрінісіне айналды. Осы орайда Мағжан шығармашылығының 
өзіндік орнының философиялық ауқымы анықтау мәселесі қоғам 
дамуының қай сатысында болмасын өзекті болып келеді. Ойшыл 
ақынның шығармашылығында адамның болмысы мен еркіндігі, 
өмір мен өлім мәселесі, сенім мен еркіндіктің арақатынасы, білім, 
жақсылық пен жамандық сынды жалпыадамзаттық ауқымдағы 
философиялық мәселелер кеңінен қарастырылған. Көшпелі қазақ 
болмысындағы адамгершілік, еркіндік, ізгілік, сұлулық сияқты 
терең сезімдердің ықпалын молынан бойына сіңірген М. Жұмабаев 
өз заманның небір қатаң талаптарына мүдірмей өтіп, өз еліне де-
ген сүйіспеншілігін сақтап қалуға барын салды. Ол өзінің сыршыл 
ақындық әлемі арқылы жалпыадамзаттық құндылықтар мәселесін 
барынша шешуге ұмтылды.
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Мағжанның көкейінде болған біршама маңызды ұлттық 
құндылықтар қазіргі таңда да қоғам назарында өз өзектілігін жойған 
емес. Олардың кейбірі тіпті қазіргі замманның төріне шығып отыр. 
Мысалға олар, ана тілі, мектеп ісін ұйымдастыру, білім онтология-
сы, этикалық ұстанымдар, адам болмысындағы сезім мәдениетінің 
табиғаты, ұлтқа, Отанға, туған еліне деген патриоттық сезім, 
адамдардың өзгелердің алдындағы, табиғат пен жалпы адамзат 
алдындағы жауапкершілігі замануи дәуірдің алдыңғы шебінде тұрған 
маңызды мәселелер болып отыр. Мағжанның құндылықтар әлемі 
қазіргі қоғамның рухани мәдениетінің жаңғыруы жолында өзектілікке 
ие, себебі өткеннің мәдени дәстүрінсіз келешектің мәні жоқ.
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5  ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫ: АДАМ МЕН ƏЛЕМ 
БІРЛІГІ ПАРАДИГМАСЫ

Мәселенің қойылуы және оның өзектілігі
Қазақ халқының тарихында ұлттық сана-сезімнің қарқынды 

өсуімен қатар, өзінің тарихи дүниетанымдық тамырына деген 
қызығушылық  та артуда. Халықтың мәдени тарихының ажырамас 
бөлігі ретіндегі дүниетаным мен философия тарихын білу оның 
өзін-өзі тануының, тарихи өмір сүруінің және дамуының қажетті 
шарты болып табылады. Қазақ халқының өзін-өзі тануы өткеннің 
рухани мұраларына қайта оралмайынша және әлем мен адамға 
қазіргі дүниетанымдық көзқарастар тұрғысынан үңілмейінше 
мүмкін болмайды.

Өткеннің мұрасы руханилық пен ұлттық сана-сезімді 
қалыптастыру тұрғысынан ғана емес, тарихпен тәрбиелеудің 
маңыздылығы артып отырған тұста «Рухани жаңғыру» бағдарлама-
сының контексінде тарихты, мәдениетті және философияны жаңа 
парадигмалық зерделеуге негізделген ғылыми тұрғыдан да өзекті. 
Сонымен, қазіргі жағдайда қазақстандық философия үшін әлемнің 
бірегей ұлттық бейнесін, оның құнды өмірмәнділік бағдарлары 
мен ұлттың менталдық ерекшеліктерін тереңірек түсіну, қайта 
құру кезеңі басталды.

Ұлы дала тағылымдары – әлем мен адамды қабылдаудың 
тұтастығы, ақыл мен жүректің бірлігі, ақиқаттың, мейрімділік пен 
әділдіктің, ізгілік пен қонақжайлылықтың рухани-адамгершіліктің 
басымдықтары ұлттық философияны қамтыды.

Этностың бытыраңқылығы, «бөлшектенуі», ажырауы дәуірі-
нің өзінде қазіргі заманғы мәдени-философиялық шығармашылық-
та кездеспейтін әлемнің бастапқы толықтылығының бастауларын 
қазақ философиясы априори ашып көрсеткен болатын. 

Сондықтан да біз «адам және әлем» қарым-қатынасын 
бастапқыда ұлттық философиялық ойдың, қазақтардың мәдени 
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дәстүрінің негізінде жатқан көзқарас ретіндегі олардың тұтастығы 
парадигмасында пайымдауға талпыныс жасадық.

Жалпы философияда «адам мен әлем» арасындағы қарым-
қатынас басты және мәңгілік мәселе екенін атап өткен жөн. Біздің 
патологиялық дәуіріміздегі оның шешімі адамды да, әлемді де, 
олардың бірлігін де түсінуге ықпал етеді. Қалған философиялық 
(немесе басқа) мәселе осы шешімнен туындайды және оны-
мен жаппай анықталады. Адам өмірінің қазіргі кезеңі мәселенің 
өзектілігін, яғни адамның әлемге және әлемнің адамға тәуелділігін 
растайды. 

Ежелгі заманнан бері адам өзінің табиғи әлемдегі орнын, 
өзінің жануарлар «патшалығымен» ұқсастықтары мен айырма-
шылықтарын түсінуге талпынды. Адамдарда сана, ойлау және 
тілдің пайда болуымен дүниетанымдық сипаттағы мәселелер 
алдыңғы орынға шыға бастады. Зерттеушілердің дүниетаным құ-
рылымында дүниетанымның негізіне, яғни оның өзегіне дүниеге 
қатынасты жатқызатыны кездейсоқ емес. Бұл тәсіл, ең алдымен, 
антикалық натурфилософиялық микрокосмос тұжырымдамасына 
(микрокосмос) және оның макрокосмоспен (макрокосмос) 
бірлігіне қатысты.

Бұл тұжырымдама, әсіресе  адам мен Ұлы ғарышта бо-
лып жатқан үрдістер ұқсас дейтін ежелгі (Фалестен Демокрит 
пен Эпикурға дейінгі) Батыстың көптеген философиялық және 
дүниетанымдық ілімдеріне негіз болды. Бұл адам мен ғарыш 
(адамды тікелей қоршаған табиғат және қашықтағы жұлдыздар 
әлемі) мөлшері мен масштабындағы өте үлкен айырмашылыққа 
қарамастан, олар бір-бірімен, яғни Әлем (ғарыш, табиғат...) және 
адам эквивалентті дегенді білдіреді. Адам антикалық натурфило-
софияда бүкіл Ғаламның айнасы болды.

Шығыс философиясында адам – бұл мөлтек ғалам, үлкен 
ғаламның дәл көшірмесі, бірақ тек миниатюрада. Араб философия-
сының (сопылықтың) ең ірі өкілдерінің бірі Ибн Арабидің айтуын-
ша, адамсыз Универсум, Әлем өлі денеге ұқсайды. «Адам әлемнің 
барлық мәнді шындықтарын жинақтайды, онда барлық мәндер 
біріккен», яғни, адам мен ғарыш бірлікте, өзара байланыста және 
өзара кірігуде. Сопылық тұжырымдама еуразиялыққа жақын және 



253

5 Қазақ философиясы: адам мен әлем бірлігі парадигмасы...

оған Абай, Шәкәрімнің қазақ философиясы жатқызылады. Бұл 
философияда адам табиғат-әлемнің бөлігі ретінде әрекет етеді. 
Адамда ең бастысы адамның ғарыштық мәнін көрсететін рухани-
адамгершілік бастаулар алға шығады. Еуразиялық философия 
болашақта адамға әмбебаптылық пен тұтастықты қайтарудағы 
қазіргі қайғылы жағдайды еңсерудегі нақты қадам болуы мүмкін.

Философия тарихында әлем мен адам бірлігі идеясы жаңа 
емес, оның әртүрлі нұсқалары батыс және шығыс философиясын-
да да белгілі. Алайда, әлемдік қоғамдық дамудың қазіргі кезеңі, 
жаһандану үрдісінің жайылуына байланысты әсіресе қазіргі 
өркениеттің көптеген мәселелерінің, ежелден белгілі болып 
көрінетін әлем мен адам бірлігінің мәселесін жаңаша түсінуге де-
ген қызығушылықты арттырады.

Әлем мен адамның өзара байланысы белгілі бір үйлесімділікке, 
бірлікке қол жеткізе ала ма? Адамзат өзінің Универсуммен (табиғат-
пен) тұтастығын бұзбай жаңа межелерге қол жеткізе ала ма, әлде 
бұл мүмкін емес пе, олай болса ол өз әсерін әрі қарай кеңейтіп, 
күшейтуін шектеуі керек пе?

Адамның табиғатпен үйлеспеуі оның тым дамығандығада 
емес, оның әлі де жетілмегендігінен деп білеміз. Бұл жетілме-
гендіктің әртүрлі дәлелдері (адамның іс-әрекеттерінің апатты 
салдары белгілі) қазіргі қоғамда терең қалыптасқан жаттану 
қатынастарының түрлері болып табылады. Оның мәнін талдауға 
кіріспестен, біз осы құбылысты басқарып отырған билеушінің 
әлемдегі барлық нәрсені: басқа адамды, табиғатты, қоғамды, 
білімді, ұйымдарды және т.б. құралға айналдырды деп айта ала-
мыз. Сондықтан бүкіл табиғат пен қоғам тек пайдалануға қажетті 
құралдар, материалдар мен қорлардың арсеналы ретінде әрекет 
етеді. Тек қана пайдалылық тұрғысындағы қатынас адамнан зат-
тар мен табиғат күштерінің, адамның адам ретіндегі өзіндік құнды 
мәнін жабады, мұндай қарым-қатынас атмосферасында әлемнің 
өзі құндылық болудан қалады.

Осындай қарым-қатынастар басым болған кезде, адамдардың 
іс-әрекеттері көбінесе қиратушылыққа айналады, табиғат пен 
адамның бастапқы бірлігінің қарым-қатынасы бағынышты күйге 
түсіп, бәрі бір-біріне жат және дұшпан  болып шығады. Сырттай 
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пайдалы болып көрінетін қатынас, өз нәтижелерінде тек жеке 
адамдар үшін ғана емес, сонымен бірге қоғам үшін де пайда 
әкелетін өте қажет болатын барлық қызмет түрлерінің қажеттілігі 
сайып келгенде, апаттарға, соның ішінде экологиялық апаттарға 
(бүгінгі таңда ең басты және маңызды) ұшыртаудың қайнаркөзі 
және түбегейлі себебі болып табылады.

Егер үшінші мыңжылдықтың басында адамзат әлем мен 
адамның бірлігі мәселесі туралы байыпты ойланса, одан болашақ-
тың жемістілігіне куә болатын ойларды табар еді. Бұл шынымен 
де солай: қазіргі кезде әлем іштей саясиорталыққа шоғырланған 
ықпалдастықта болып отырған жағдайда, саяси, дәлірек айтқанда 
геосаяси, рухани және идеологиялық процестерді зерттеуде ерекше 
байқалғаны, адамзат ХХІ ғасырдың экономикалық, экологиялық 
қауіп-қатерлері алдында тек ықпалдастық пен бірігу қажеттілігін 
тереңірек түсінуде. Бұл ретте, қоғамдық санада қоғам біртұтас және 
ұйымдасқан болуға тиіс деген ғана емес, адамзаттың өмір сүруінің 
өзі қиын болатын сын сағаттарға адамзат ресми мәлімделген түрде 
емес нақты іс-әрекетте болуы қажет деген қағидат айқын түрде 
бекітілуге тиіс. 

Қазіргі Қазақстанда қоғамдық сананы жаңғырту бағдарлама-
сы іске қосылған, бұл ретте ол бүкіл қазақстандық социумды 
жаңғыртудың ажырамас құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. 
Қоғамдық сананың жаңғыруы құбылмалы әлемде, жаңа қауіптер 
мен сын-қатерлер жағдайында Қазақстан дамуының негізі болған 
және болатын тұрақтылықты, бірлікті, келісімді нығайтуға 
мүмкіндік береді. Бұның жалпы мәні – қоғамдық сананы жаңарту 
үшін оны ұлттық мәдениетпен байланыстыру қажет екендігінде. 
Өйткені жаңғыртудың табыстылығы оның ұлттық мәдениет және 
философиямен байланысын нығайтып, дамытпай мүмкін болмай-
ды.

Бүгінгі таңда адам мен табиғаттың бірлігі туралы мәселені жиі 
көтере отырып, қазіргі заман адамы басқа елдер мен өркениеттердің 
тәжірибесіне ғана емес, сонымен бірге ата-бабалардың алдыңғы 
ұрпақтарының бізге қалдырған тәжірибесіне де жүгінеді. Біздің 
елге келетін болсақ, ежелгі дәуірден бастап бүгінгі күнге дейін 
адам мен әлемнің үйлесімді бірлігі, табиғат пен адамдарға ұқыпты 
қарау қажеттілігі туралы ілімдер мен нұсқаулар жасалды.
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Біздің тарауда «адам – әлем» дүниетанымдық байланысы 
Қазақстанның мәдени-тарихи қалыптасу кезеңдерінде – прото-
қазақтардың мифологиясында, тәңірлікте ұсынылған, сондай-ақ 
қазақ даласының ұлы ойшылдары әл-Фараби, Ж. Баласағұн, Абай 
және Шәкәрімнің адам мен әлемнің (табиғат, қоғам және адам) 
бірлігін түсіндірудегі рөлі мен маңызын көрсетуге тырыстық.

Ежелгі түркілердің (протоқазақтардың) тәңірлік*  
философиясындағы әлем мен адам бірлігі

Аңыз (миф) -  айналадағы өмірлік қарым-қатынас.
А. Лосев 

Тақырыпқа енгізілген мәселені қарастырмас бұрын, біздің 
тақырыбымыздың қысқаша кіріспесі болып табылатын жалпы 
сипаттағы сұрақтарды белгілейміз.

Біздің қарастырып отырғанымыз ең көне мәселелердің бірі 
болып табылады, өйткені оның бастаулары алғашқы қауымдық 
мифология мен мәдениетте тұтастай қамтылған. Мифологияның 
нақ өзі тарихи тұрғыдан қоғамдық сананың алғашқы формасы бол-
ды. Мифология – бұл стихиялық-эмпирикалық, күнделікті білімді 
жалпылау мен жүйелеудің кейбір «теориялыққа дейінгі» кейбір 
әдісі. Миф ең алдымен әлемді көрнекі бейнелер түрінде жалпылау 
тәсілі екендігін айта кеткен жөн. Архаикада әлемнің жеке жақтары, 
аспектілері қазіргі кездегідей ұғымдарда емес, сезімдік-нақты 
бейнелер мен идеяларда жинақталған. Соңғылардың жиынтығы 
әлемнің мифологиялық бейнесін құрады.

Мифологиялық санада бүкіл әлем, ғарыштық нысандар әле-
мі және адам әлемі, жердегі күнделікті құбылыстар біртұтас, 
олардың арасында өтуге болмайтын шекара жоқ. Оның үстіне 

* Тәңір – Еуразия кеңістігін мекендеген халықтардың, соның ішінде исламға 
дейінгі кезеңдегі қазақтардың да трансұлттық құдайлығы. Тәңір қазақтарда 
тек құдай ғана емес, сонымен бірге болмыстың трансценденттік әлемі, рух пен 
дененің бірлігі, бар нәрсенің жалпыланған субстраты. Тәңіршілдік ғаламдық, 
ғарыштық құдайлық культі деп сипаттауға болады, өйткені бұл ілімде діни 
ғибадаттан гөрі шындыққа деген қанағаттану, табиғаттың жайлылығы көбірек 
кездеседі. Тәңірліктің дүниетанымдық негізі философиялық пантеизм болып та-
былады, ол әлем объектілеріне гилозоистік қасиеттер береді.



256

Қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруындағы қазақ...

алғашқы қауымдық миф пен салттарда адам – Ғарышты жасауға 
қатысушы туындылары. Мифтің солярлы-метерологиялық тео-
риясына сәйкес, қарапайым адам үшін жұмбаққа, құпияға және 
түсініксіздікке толы табиғи құбылыстар оның санасында бір-бірі-
мен оңай өзара әрекеттесетін және ассоцияланатын қарапайым 
сенсорлық идеялар түрінде көрініс тапты. Мифологиялық сана 
синкреттілігімен, яғни тұтастылығымен және бөлінбейтіндігімен 
ерекшеленеді. Мифтерде діни нанымдар, ғылыми білімнің баста-
луы, философия, өнер, саяси және әлеуметтік идеялар өзара тығыз 
өрілген.

Мифтердің айтылу түрі негізінен сезімдік-поэтикалық болып 
келеді. Оларда рационалды ұғымдар әлі қалыптаспаған. Салысты-
рулар, аллегориялар, сәйкестендірулер, символдар қолданылады.

Қоғамдық өмірде мифологиялық сана үшін әлеуметтік шын-
дықты түсіну және мақсатты жетілдіру емес, дәстүрге, рәсімге, 
қалыптасқан мінез-құлық нормалары мен құндылықтар жүйесіне 
бағыттау тән. Осылайша, әлеуметтік қатынастардың қалыптасуы 
мен реттелуі орын алады.

Ежелгі мифтерді нәтижелі түрде ұзақ зерттеген көрнекті 
ғалымдар Э.Б. Тайлор мен К. Леви-Стросс миф ежелгі мәдениет-
тердің ерекше рухани және практикалық үлгісі болғандығын ерек-
ше атап көрсетеді. Оның ерекшелігі белгілі бір дүниетанымдық 
және әдіснамалық көзқарастар шеңберіндегі нақты ғылыми та-
ныммен, ең алдымен адам мен табиғат әлемінің бірлігін орнатумен 
түсіндіріледі.

Э.Б. Тайлор өз еңбектерінде адамзат тарихы табиғат тарихы-
ның бөлігі және жалғасы екенін және кез-келген табиғи процестер-
ге, мысалы, толқындардың қозғалысы, химиялық элементтердің 
үйлесуі, өсімдіктер мен жануарлардың өсуі сияқты заңдылықтарға 
бағынатындығын дәлелдеді. Бұл жағдайда адам, оның ойлары, 
ерік-жігері, тілектері мен іс-әрекеттері табиғи процестерден сапа-
лы түрде ерекшеленбейді, өйткені олар бірсарынды себептердің 
бірқалыпты әрекеттеріне бағынады. 

Демек, «мәдениеттің әртүрлі баспалдақтарын біртіндеп даму 
кезеңдері деп есептеуге болады, олардың әрқайсысы өткеннің жемісі 
болып табылады және өз кезегінде болашақтың қалыптасуында 
белгілі рөл атқарады» [1, 18 б.]. Тайлордың эволюциялық этно-
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графиясында рухани мәдениеттің тарихы, әмбебап заңдар бой-
ынша дамып келе жатқан объективті процесс (Тайлор айтқандай, 
«бір сызық бойымен қозғалыс» [1] адам тәжірибесін прогрессивті 
жинақтау, сананы байыту, соңғысын қарапайымнан күрделіге, 
гомогендіден гетерогендіге дейін дамыту ретінде қарастырылады.

Алғашқы қауымдық мифологияны зерттеудің әдіснамалық 
негіздерін жасау кезінде Тайлор бастапқыда өзін «мифтің 
лингвистикалық теориясынан» алыстатты. Ол және оның 
ізбасарларының пікірінше, «миф бейсаналық сөз сапырудан 
емес, алғашқы қауым адамдарының табиғатынан туындайды» [2]. 
Тайлордың ойынша, мифті оны жасаған адамдардың тарихынан, 
мәдениет тарихының әмбебап заңдарынан шығару керек, оны 
«жалпы адамзаттың табиғи жемісі, жеке, ұлттық және тіпті нәсілдік 
айырмашылықтар бүкіл әлемге тән адам ақылының қасиеттеріне 
бағынатын жеміс» ретінде түсіну керек [1].

Тайлор, мифологияның негізінде тіл емес, барлық жанды 
және жансыздың (анимизм) қайнар көзі табиғатқа Универсум 
ретінде  жан бітіру (адамға айналдыру), және адам санасының 
табиғи құбылыстарды аналогия негізінде түсіндіру қабілеті деп 
санайды. Осылайша, Тайлор мен оның ізбасарлары мифологияны 
филологиялық әдіс тұрғысынан талдауды  сана және оның даму 
заңдылықтарын антропологиялық, этнографиялық және психоло-
гиялық тұрғыдан қарастырумен алмастыруды ұсынды. 

Анимизмнің Тайлор тұжырымдамаларынан басқа, анимизмді 
философ Г. Спенсер ұсынған түсіндіру бар. Егер Тайлор үшін 
ата-бабалар рухына табыну – рухтар мен аруаққа табынуының 
бір бөлігі ғана болса, ал Спенсерде ата-бабалар рухына табыну – 
әлемді жандандырудың бірден-бір қайнар көзі болып табылады 
[3]. Анимизмнің бір түрі аниматизм тұжырымдамасы болды (Р. 
Маретт, Э. Хартланд, Р. Кодрингтон және т. б.). Бұл көзқарас бүкіл 
әлемге, біртұтас рухани күшке (брахман мен үндістер, американ-
дық үндістер – волан, маниту және т.б.) енжар енуді алға тартты. 

Көптеген тайпалардың түсінігінде бұл аты жоқ біртұтас ру-
хани күш жеке рухтардың алдында тұрады. Көшпелілер олардың 
есімдерімен ұрандатып жауынгерлік жорықтарға аттанды, 
өлгендерді шығарып салды, маңызды істерді жүзеге асыру кезінде 
ата-бабаларының рухына жүгінді.
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Бүгінгі күнге дейін ғасырлар қойнауынан қазақтардың са-
насында қайтыс болған ата-бабаларына – аруақтарға деген сенім 
сақталған. Мұсылман дінінде белгілі болғандай, мұндай немесе 
осыған ұқсас түсінік жоқ. Қазіргі кезге дейін көптеген қазақтар 
қиындық туған сәттерде өз ата-бабалары рухынан көмек пен 
қолдау сұрап жалбарынады, сондай-ақ адамның, оның отбасы мен 
руының, жалпы халықтың өміріндегі қуанышты сәттерді бөлісу 
туралы өз аруақтарына жүгінеді.

Жоғарыда айтылғандай, енді неғұрлым нақты сипаттағы 
мәселеге, атап айтқанда ежелгі түркілердің (протоқазақтардың) 
табиғат* пен адам бірлігіне деген қатынасына көшейік. 

Түркі тайпалары мен халықтарының мәдениетінің ерекшелігі 
болып табылатын императивтер: «табиғатқа сағыныш» және 
«табиғатқа табынушылық» табиғат күштеріне сену және табиғатқа 
бас ию.

Ежелгі түркілердің мифологиясы қола дәуіріне тамыр 
жайған, өз бастауын ерте неолит дәуірінен алады. Онда (ежелгі 
түркі мифологиясы) үш әлемнің бар екендігі туралы айтыла-
ды: Жоғарғы әлем (Аспан), Орта әлем (Жер) және Төменгі әлем 
(Жер асты әлемі). Қазақтарда әлемдік ағаш туралы естелік, әр 
түрлі әлемдерді біріктірді, мифтік аңыздарда сақталды, Бәйтерек 
– бұл әлемнің ежелгі түркілік мифологиялық бейнесіне әлемнің 
үш деректерін бірлікте біріктірген әлемдік ағаш. Түріктер үшін 
Бәйтерек ғалам нұсқаларының, әлем үлгісінің бірі болды, Бәйтерек 
барлық теректердің анасы, бастапқы терек ретінде түсінілді. Әлем 
үлкен ғарыштық Әлемдік ағаш ретінде көрінді. Мұндай ағашта 
әрқайсысы өзінің тәуелсіз әлеміне сәйкес келген үш құрамдас 
бөлік анық анықталды.

Мұндай бөліктер жоғарғы (рухтар мен құдайлар тұратын 
жерде), бағана (алып ғарышты ұстап тұратын) және тамыр (адам-

* Табиғат ұғымы сөздің тар да, кең мағынасында да қабылданады, мұның бәрі 
бүкіл әлемде, оның формаларының алуан түрлілігінде. «Табиғат» ұғымын Ғарыш, 
Әмбебап, Ғалам ұғымымен қатар қолдануға болады. Бұл адамның өмір сүру ортасы 
және адамдар қоғамының тіршіліл ету, оған адам жасаған «екінші табиғат», оның 
болмысының материалдық жағдайлары кіреді. Табиғат - бұл оның көріністерінің 
шексіз әртүрлілігінде қоршаған әлем. Адам үшін табиғаттың басы да, соңы да жоқ, 
уақыт пен кеңістікте шексіз, үнемі қозғалыста және өзгерісте болады.
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дар тұратын жерге кететін) болды. Мұндай керемет ағаш арқылы 
ғаламның басқа әлемдеріне енуге болады; ағаш – бұл құдайлар жер-
ге түсетін және құдайылық әлеміне, ағаштың жоғарғы жағына ора-
ла алатын жол. Әлемдік ағаштың бейнесі адамдардың Ға-ламның 
құрылымдық ұйымын түсінуін білдірді, сонымен бірге құнарлылық 
идеясын (тіршілік етуші су көздері, құнарлы жер, жемістер, гүлдер 
және құнарлылықтың басқа да белгілері) жүзеге асырды.

Бір қызығы, ежелгі заманнан бері қазақтар үй жануарларының 
әрбір тұқымының өз мифтік иесі бар, ол табын мен шөп жинай-
ды, оларды көбейтеді, осылайша адамдарға бақыт пен жайлылық 
әкеледі, түйелердің  – Ойсылқара, сиырлардыкі – Зеңгі баба, 
жылқыларда – Қамбар ата, ешкілерде – Шекшек ата деп аталған 
иелері болды. Әрбір иесіне, аспан құдайы – Тәңір сияқты, табын-
дарды көбейту және қорғау туралы дұғалар мен өтініштер айтыл-
ды, өйткені көшпенділер үшін басты байлық жануарлар болды.

Ежелгі көшпелілер өз табындарын жайылымнан жайылымға 
айдап бара жатқанда, түнде ашық аспан жұлдыздарына қарап 
шексіз кеңістікте бағыт алды. Номадттар әр жұлдызға өздері ат 
қойды. Мысалы, Полярная звезда – Железный кол (Темір Қазық); 
Большая медведица (Үлкен Жетіқарақшы); Млечный путь (Құс 
жолы) және т.б.

Ежелгі түркілердің өмірінде қазіргі түркі халықтары қолда-
натын мүшел күнтізбесінің маңызы зор болды. Мүшел күрделі 
түсініктер жүйесі ретінде табиғаттың көптеген құбылыстарымен, 
оның циклділігімен, адамның өз өмірімен байланысты болды. 
Бұл адам мен табиғат бірлігінің, руханилық және табиғилық 
бірлігінің күрделі ішкі байланыстарының көрінісі. Бұл байланыс-
жүйеде білім арқылы рухани деңгейде табиғатты киелеу мен жан-
дандыру жүзеге асырылады. Екінші жағынан, Мүшел күнтізбесі 
физиологиялық циклдар мен өмір ырғақтарына негізделген адам 
өмірін кезең-кезеңмен болжайды.

Түркі философы, ғалым Махмұд Қашқари «Диуани-лұғат-
ат-түрік» атты еңбегінде түркі халқында мүшел күнтізбесінің 
пайда болуы туралы қызықты миф келтіреді. Бұл аңыздың мәні: 
құрылтайлардың бірінде түркі қағандары өз халқына кеңеспек 
болып, хронологияларда қателіктер жібермеу үшін аспандағы он 
екі ай мен он екі шоқжұлдызға сәйкес циклдік күнтізбеге көшуге 
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шақырды. Қаған халықтың мақұлдауы мен келісімін алып, барлық 
жануарларды аулап Іле өзеніне айдауды бұйырды. Бұл өзен өте 
үлкен және ағыны қатты еді. Өзенге айдалған кейбір жануарлар 
өзенге секірді. Оның 12-сі өзеннен өтті. Тышқан судан бірінші бо-
лып шықты, сондықтан алғашқы жыл «тышқан жылы» деп атал-
ды. Осыдан кейін жануарлар өзеннен жағаға келесі ретпен шықты 
және олардың әрқайсысына жылдың атын берді: Сиыр жылы, Ба-
рыс жылы, Қоян жылы, Ұлу жылы, Жылан жылы, Жылқы жылы, 
Қой жылы, Мешін жылы, Тауық жылы, Ит жылы, Доңыз жылы.

Қаған жылдарға атау беруді ұйғарып, сол үшін жануарларға 
Наурыз күні мейрамын («Жаңа жыл») бірінші болып кім көреді 
деп жариялады. Сонымен барлық аңдар жиналып, барлығы күннің 
шығуын бірінші болып көруге асықты. Түйенің құлағына шығып 
алған тышқан Наурызды бірінші болып көреді, содан бері жыл 
басы – «тышқан жылы» болып саналады. 

Біз үшін адам жануарлар мифінде дәстүрлі қолданылуымен 
бірге өзінің әлеуметтік қасиеттері жағынан (қаған және халық 
құрылтайы) ретінде бейнеленгенін атап өту маңызды. Сонымен 
қатар, соңғысы Аспанмен, он екі шоқжұлдызбен және табиғатпен 
(өзен мен жануарлар) үйлеседі және барлығы бірге Біртұтас 
ғарышты құрайды. Мұнда түркі мәдениеті дәстүрлі түрде адамды 
ғарыш болмысы ретінде оның ғарышпен, табиғатпен үйлесімділігін 
көрсете отырып Табиғаттың ортасына қояды. 

Жоғарыда атап өтілгендей, адам мен табиғат бірлігін сезіну 
ежелгі уақыттарда пайда болған. Ұлы дала жұрты (тұрғындары) 
мұндай дүниетүйсікті мыңдаған жылдар бойы сақтап келді. Рух-
тарға толы әлем біздің заманымызда да халықтың санасында 
сақталуда.

Ұлы дала халқының рухани қалыптасуы ең көне нанымдарға 
– Тәңірге табыну, Жер-Су, Ұмай, зороастризмге тамыр жаяды. 
Тәңірлікте қоршаған әлем үш әлемнен тұратыны белгілі. Тәңірдің 
жоғарғы әлемі (Аспан) құдайыланды, өйткені көктегі биіктермен 
аспан аттары және күймелерімен өздеріне бағынуды талап ететін 
аспан адамдары жүретін еді.

«Көкте туылғандар» жерге түсіп, оларға Қаған титулдары 
берілді, олар билеуші болып жоғарғы билікке ие болды. Бұл ретте  
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кеңістікті, адамның ішкі әлемін, оның өмірінің мәнін, адамгерші-
лігін түсінуден көрінді. Бұл әлемнің ұлттық бейнесін, әлемді 
түсінуін қалыптастырып, халықтың рухани мәдениетінің өзіндік 
ерекшелігін құрайды.

Болмыс протоқазақтардың руханиятында сапа, өлшем, 
кеңістік және уақыт ұғымдары арқылы көрінді. Сапа болмыстың 
тікелей анықталуы ретінде материалдық мәдени ескерткіштерде 
көрініс тапты. Сапалық тәсіл жайылымдарды, жылқылар мен 
жауынгерлерді таңдауға әсер етті. Тайпа көсемі күшті, көреген 
жауынгерлердің арасынан таңдалды.

Сандық анықтамалар мал шаруашылығының қалыптасу үде-
рісінде пайда болды. Сезімдік-заттық іс-әрекет алаңдарды, мал ба-
сын өлшеу қажеттілігін туындатты. Кеңістік күн мен айдың белгілі 
бір санында 1000 километрден астам қашықта көшу ретінде 
түсінілді, күндіз жүріп өту (көш), апталық және т.б. қашықтықтары 
анықталды. Кеңістікті геометриялық игеру де дамыды [5].

Уақыт ұғымының сандық айқындылығы қазақтарда әлі күнге 
дейін оның табиғи түсіндірмесіне негізделген. Тіпті 12 жылдық 
циклден сызықтық санақ жүйесіне көшу қазақтарда циклдік уақыт 
немесе тірі хронология түріндегі уақыттың табиғи негіздерін 
ығыстырған жоқ. Қазақтардың сезімдік нақтылығындағы өлшем 
байлықты, бір айлық ауысу өлшемі, қыстау және т. б. өлшеу үшін 
қолданылды.

Әлемді, ғарышты, болмысты осылай түсіну, ғарыш пен адам 
органикалық бірлікте деп  есептейтін протоқазақтардың дүние-
танымы мифологиялық сипатта болғандығының дәлелі. Де-
мек, тарихи тұрғыдан протоқазақтардың алғашқы дүниетанымы 
мифологиялық (тәңірлік) болды, адам микрокосмос ретінде 
түсінілді, ал макрокосмос әлемі, олардың байланысы, бірлігі анық, 
тікелей берілген. Осылайша, киіз үйдің кеңістігі көшпендіге аспан 
күмбезі болып көрінді, ол жерге аударылып, өзіне оны сыйдырды. 
Киіз үй дала тұрғыны – номадтың қарапайым және «қарабайыр» 
тұрғын үйі емес, материалдық және рухани дәстүрлер мен 
ұстанымдардың ерекше бірлігі болып табылады. Бұл кеңістікте 
барлық сегменттер мен әрбір нүкте маңызға ие және қожайындар 
мен қонақтардың мінез-құлқын реттеді. Киіз үй кеңістігі 
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рухтандырылған, бұл ошақтың айналасындағы орындардың орна-
ласуынан, ішкі бұйымдардан және т. б. көрінді. 

Ошақ кеңістік қана емес, уақыт семантикасына да ие: оның 
атрибутикасы мен бірқатар тыйымдары номад үшін киіз үй 
орталығы – бұл уақытша байланыстың, ұрпақтар байланысының 
символы екендігін айғақтайды. Мысалы, «Ошағыңның отын 
сөндірме» деген тілек мынадай семантиканы білдіреді: «сенің 
үйіңдегі өмір,  ұрпақтар жалғастығы тоқтамасын».

Қазақтарда кеңістік – жинақы, жылжымалы категория, өйткені 
көшпенділер өмірінің барлық маңызды оқиғалары тиянақталған 
кеңістікті еңсерумен және «өзінің» кеңістігін жалғастырумен бай-
ланысты.

Бұл терең мағынаға ие, өйткені дәл осы жерде көшпенділердің 
ұлы ішкі күші, Универсуммен, Ғарышпен органикалық бірлігін 
олардың табиғи қабылдауы және түсінуі жатыр. Бекітілген 
(тұйықталған отырықшылықты) кеңістікті еңсеру – бұл көшпелі-
лердің әрқашан бақытқа, махаббат пен бостандыққа ұмтылысы. 
Сондықтан Дала тұрақты және Мәңгілік өмір жолы ретінде 
қабылданды.

Қазақтардың мәдениеті – көшпелілердің ең жарқын өкілдері 
тағы бір нәрсені куәландырады: кеңістік тек құрылымдалған 
жоқ (атап айтқанда, географиялық аумақтық межелеу), бірақ бұл 
кеңістіктің әрбір элементі өзіне ерекше құндылықтық-мағыналық 
жүктеме артады.

Ежелгі түркілердің келтірілген мифтерінен көріп отырғаны-
мыздай, олардың барлығын түркілердің рулық, ұжымдық ойлау-
ынан және «адамгершілік» концептісінің қағидатынан туындай-
тын әлеуметтік антропоцентризмнің жоғары дәрежесі ерекшелеп 
көрсетеді.

Бұл тұжырымдама, Н.Г.  Аюповтың пікірінше, адамгершіліктің 
басымдылығына, жеке адамдармен қарым-қатынастың ерекше 
маңыздылығына негізделген, терең ішкі ниеттегі «құпия ішкі-
рухани деңгейдегі» қарым-қатынас болды.

Түркі мифологиясы ежелгі түркілердің халықтық «діні» – 
тәңірлік құрамына кірді. Тәңірлікте біз догмалар-қағидаттардың 
жасалған жүйесін және рәсімдердің тиісті құрылымын таба алмай-
мыз. Дала-көшпелілерінің бүкіл өмірі, қиын-қыстау кезеңдері, көші-
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қоны, киіз үй тігуі, шаруашылықпен айналысуы, туған жерін қорғау 
– осының барлығы күн сайын өз құдайларына табыну мен қызмет 
етумен шынайы өмірге айналды. Тәңірі (Тәңір – Аспан) әлемнің және 
барлық адамдардың тағдырларын басқарушы деп танылады.

Тәңірлік «дін» ретінде – бұл адам мен әлемнің өзара байланы-
сы, бекіткіші. Ол адамның әлемде болуымен бірге дүниеге келді. 
Бұл оған «Әлемдегі адам» жағдайын түсінуге мүмкіндік берді. 
Сондықтан көптеген зерттеушілер тәңіршілдік – «дінсіз дін» не-
месе атеистік монотеизм, ежелгі түркілердің түркі әлемінің өзіндік 
ерекшелігі мен бірегейлігін білдіретін дүниетанымдық өзегі деп 
есептейді.

Атақты шығыстанушы ғалым С.М. Абрамзон Тәңір ұғымын 
сипаттай отырып, оған келесідей анықтама береді: «Бұл жоғарғы 
құдай барлық астралдық ұғымдардың синтезі сияқты әрекет етті, 
ол «Ғалам» ұғымына сәйкес келеді».

Тәңірлік сенімнің өзіне тән белгілері Аспан туралы түсінік 
бүкіл Ғаламды тудырушы мәңгілік өмір қайнары болып табыла-
ды. К. Молтобарова: «Көшпелілер үшін Ғарыш, Ғалам – бұл олар-
дың өмір салты мен күнделікті тұрмысының ажырамас бөлігі... 
Көшпелілердің күнделікті өмірі, өндірісі, тұрмысы, қарым-
қатынасы әрқашан олардың мәдениетіне табиғи жақындығымен 
және шексіз ғаламмен ажырағысыз таңылған» – деп  жазады  [6].

Қазақ философиясы – өзінің шығу тегі жағынан түркілік, 
көптеген авторлар оны еуразиялық деп атайды, онымен келісуге 
болады. Мұндай философияны космоцентризм, әлемге ашықтық, 
табиғатқа, өмірге деген құрмет ерекшелендіреді. Бұл, жоғарыда 
айтылғандай, ежелгі түркілердің тәңірлік философиясында, қазақ-
тардың алғыфилософиясында көрініс тапты.

Əл-Фараби және Ж. Баласағұни философиясындағы әлем 
мен адамның бірлігі идеясы

Әл-Фарабиді әлем мен адам бірлігі идеясын жақтаушылар 
қатарына толық құқықпен жатқызуға болады. Оның мұндай 
ұстанымының туындауы мен қалыптасуына, ең алдымен, араб тілді 
ортағасырлық Шығыстың шарттары ықпал етті, оның жетекші 
дүниетанымы діни монизм, басты себеп – құдайды тану, және әлем 
мен адамды жаратушысы. «Алладан басқа құдай жоқ» деп жария-
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лай отырып, ислам өзінің пайда болуынан бастап және одан әрі 
даму процесінде әлем мен адамның бірлігі (таухид), адамгершілік 
пен құқықтық нұсқаулардың бірлігі, сенім мен іс-әрекеттің бірлігі, 
ислам қоғамының бірлігі идеясын дәйекті түрде қолдады.

Таяу Шығыс аймағындағы политеизмнің «соңғы бастионда-
рын» жеңе отырып, ислам монотеизмнің позициясын нығайта түсті. 
Құдай арқылы және Құдайдың атынан, өз өмірін Құдайдың еркіне 
бере отырып, адам әлемді түсініп, оның құдіретті құрылымын және 
әлемдегі өз мақсатын түсіне алды. Табиғат Құдайдың жаратылы-
сы ретінде, Құдайдың провиденциясын білуге ықпал ететін, адам 
танымының пәндік саласына, оның табиғи-ғылыми мүдделері 
саласына кірді, бірақ осы себептен де оның дамуы шектеулі бол-
ды. Ислам әлемінің осындай құнды рухани жағдайында теология 
қалыптасып, дамыды. Сол атмосферада философия да қалыптасты, 
оның құдай идеясын, әлем мен адамның бірлігі идеясын негіздеу 
және білдіру жүйесі болды.

Әл-Фарабидің «Даналықтың інжу - маржандары» трактатын-
да «Қажетті болмыс» деп аталатын жоғары саты - Құдай, әлем 
сияқты мәні бар деп айтылады. Универсум, бірақ бірлік түрінде 
ғана, ал әлем – Құдаймен бірдей, тек жиын түрінде, яғни мәні бой-
ынша олар ұқсас, бірақ формада әр түрлі. Әл-Фараби Құдайды 
әр түрлі жойылудың бастапқы көзі, алуан түрліліктің пайда болу 
себебі деп атайды. 

«Өмір сүру саны көп және сонымен бірге олар әр түрлі 
сатыларға бөлінеді. Субстанция (Негізгі себеп) – кез-келген бол-
мыс ол жерден шығады, ол мінсіз немесе жетілмеген қандай болса 
да; және оның субстанциясы, оның сатысына байланысты барлық 
болмыстар сол жерден шыққан кезде және олардың әрқайсысы 
оған арналған бөлігі мен дәрежесін алады, бәрі қайтадан ең 
жетілуден басталады; бұл кем дегенде толықтай және осылайша 
жетілмегендіктен одан да кемелдіге дейін, болмыспен аяқталады, 
оның сыртында басқа тіршілік мүмкін емес, сондықтан одан тыс 
болмыс жоқ… Оның субстанциясы, одан шыққан кезде, олардың 
сатысына байланысты, олар біріктіріліп, реттелінеді, сондықтан 
көптеген заттар біртұтас жүйені құрайды және біртұтас болмыс 
сияқты болады», –  деп жазады әл-Фараби [7].
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Бұл тұрғыда айта кету керек философия – бұл әлемді, адам-
ды, сондай-ақ біртұтас, органикалық тұтастық түрінде өзін-өзі 
философиялық-әдіснамалық принцип ретінде таныстырудан тұра-
тын тұжырымдама алғаш рет Плотин мен оның ізбасарларында 
айқын көрінеді.

Плотин болмыстың бірлігі туралы іргелі түсінік берді: 
«Барлық нәрсе бәрін өзін қамтиды және барлық жерде, барлығы 
және бәрі бар». Біртұтастық идеясы әлемдік болмыстың 
осы жүйесін үнемі қолдайды және жаңғыртады, абсолюттің 
неоплатондық нұсқасы – Біртұтас (Біртұтас бастапқы) болып та-
былады.

Генетикалық тұрғыдан алғанда, бірлік тарихы мәдени-рухани 
іс-әрекеттің және салттық-магикалық практиканың бөлінуінің 
алғашқы кезеңдерінен бастау алады.

Плотин философиясының негізгі мазмұны – үш сәттің диалек-
тикасы – Бірлік, ақыл және ғарыштық жан. Бұл триада сенсорлық-
материалдық ғарышта бейнеленген. Лосев А.Ф. ғарыш «Плотиннің 
айтуынша, бөгеттің бойында объект ретінде және тек субъект 
ретінде ғана берілгенін, бірақ мәңгі қозғалатын жанды жанданды-
ратын ғарыш сияқты, ең жақсы құрылым түрінде жасалып, біртұтас 
және бөлінбейтін тұтас ретінде түсінілгенін» жазады [8].

Демек, неоплатонизм философиясы тек материализм немесе 
идеализм ғана емес. Бұл тұтас дүниетаным, материя мен объект 
пен субъекті рухының ажырамас бірлігі.

Әл-Фараби «Екінші мұғалім» атағына ие болып, фило-
соф Плотиннің және оның жақтастары мен оқушыларының 
«Біртұтастық» ұғымын терең түсінді. Неоплатонизм Фараби 
философиясының қайнар көздерінің бірі ретінде оларға заттардың 
алты принципін түсіндіруге әсер етті: Құдайдың принципі неме-
се бірінші себеп; қайталама себептер немесе аспан сфералары; 
белсенді интеллект; жан; форма; абстракті материя. Оның фило-
софиясында неоплатониктер сияқты, материя ғаламның жүйесінде 
ең төменгі орын алады. Бірақ егер неоплатониктерде материя 
инертті, енжар болса, онда әл-Фараби оны белсенді, тәуелсіз, 
мәңгілік ретінде қалыптастырады. 

Материя – жоғары сфералардан төменгі жаққа қарай келетін 
эманацияның нәтижесі. Құдай, эманацияның ең жоғары сатысы ре-
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тінде, тек бірінші себеп ретінде әрекет етеді, ол жеке емес дерексіз 
тіршілік иесі. М.М. Хайруллаев жазғандай, «Әл-Фараби жүйесінде 
Құдай материядан, табиғаттан соншалықты алыс, сондықтан оның 
күші мен еркінің әсері оған жетпейді, оны басқару жеңілдейді, 
аралық сатыларда әлсірейді және материя өзін-өзі басқарады» [9].

Ол материяны тәуелсіз онтологиялық субстанция, шындық, 
материалдық заттардың объективті негізі ретінде қарастырады. Ол 
форма материяға байланысты, ал материя формалардың субстраты 
ретінде басталуы мен себебі болып табылады деп жазады. Айдың 
астындағы әлемі материяға тікелей байланысты және өте жанама 
түрде – Бірінші себепке байланысты жұмыс істейді. Бұл әл-Фараби 
философиясының деизмнен гөрі пантеизм екенін көрсетеді, ол 
М.М. Хайруллаевтың айтуынша, натуралистік пантеизм.

Табиғат әлемі мен адам әлемі – таным теориясы саласындағы 
макро – және микрокосм арасындағы қарым-қатынастың бірлігі 
әл-Фараби жүйесінде біршама жасанды сипатқа ие. Ол негізінен 
антропоморфтық қасиеттерді ғарыштық сфераларға көшіруден 
тұрады. Сонымен қатар, ол ойлау категориясын адамнан тыс 
тәуелсіз субстанцияға бөледі. Әл-Фарабидің пікірінше, онда 
Қажет болмыстың табиғаты бар, ал ол өз кезегінде барлық басқа 
нәрселердің болуының себебі болып табылады.

Әл-Фарабидің пікірінше, әлем тоғыз аспан сферасына 
бөлінеді. Бірінші орында – Бірінші аспан, ол да түркі дәстүрі бо-
лып табылады және «жеті қат аспан» (жеті аспан) және «Сэкэнтир 
сыры» («Сатурн құпиясы») ұғымдарында көрінеді. Әлем ежелгі 
түркілердің идеялары бойынша аспан денелерінің жеті саласына 
бөлінді: Күн, Ай және бес планета: Сатурн, Юпитер, Марс, Вене-
ра және Меркурий. Жүсіп Баласағұн «Құтадғу білік»-те оларды 
келесі тәртіппен орналастырады: Сэкентир (Сатурн), Онай (Юпи-
тер), Куруд (Марс), Куяш (Күн), Сэвит (Венера), Арзу (Меркурий), 
Ялчик (Ай).

Тәңіршілдік метафизикасында Бірінші аспан энтелехий 
Тәңірінің бірі ретінде түсініледі. Бірақ аспанды түсінуде белгілі 
бір өзгерісті атап өту керек. Ежелгі түркі мәдениетінің еуропалық 
және орыс зерттеушілері қалыптасқан стереотипті ұстана отырып, 
түркі сөзін «Көк» аспан ретінде, демек, «Көк Тәңірі» деген «Аспан 
Тәңірі» деп қате аударылып, түсінді. «Көк» түркі сөзінің этимо-
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логиясы күрделі және бір мәнді емес. «Көк» түс мағынасында, 
«Көк аспан» – «Голубое Небо» деген мағынаны білдіреді, бірақ ол 
«қасиетті, құдайшыл»,» Көк аспан» немесе «Көк түрк» – «қасиетті 
аспан» және «Құдай түріктері» деген мағынаны білдіреді. «Көк» 
мағынасы - өмірдің бастауы; осыдан «Көк шықты» ұғымы 
қалыптасты. Бәлкім, осымен-ақ тәңіршілдік метафизикасында 
«Көк Тәңірі» деген сөз тіркесі де, оның Аспан ретіндегі аудар-
масын да «қабылдамау» және сәйкес келмеуі түсіндіріледі. «Көк 
Тәңірді « «Тәңірдің қасиеттілігі» немесе дәлірек айтқанда, Тәңір 
өмірдің бастауы ретінде түсіну керек, бұл Тәңір адамның Өмірі 
мен Уақытын «бөлетініне» сәйкес келеді, ол өмірдің қайнар көзі 
және бастауы болып табылады. Бұл жағдайда өмір энтелехия Тәңір 
ретінде әрекет етеді.

Әл-Фарабидің «материя» (өмірдің басталуы немесе «өмірлік 
материя») ретіндегі күллі әлем мен аспан идеялары тәңіршіліктің 
табиғи философиясымен үндеседі. Аспан Энтелехия Тенгри 
сияқты, табиғатты кеңейтетін (ай астындағы әлем) адам мен 
табиғаттың әмбебап бірлігін, олардың бірігуі мен адамның Аспан-
мен және Тәңірдің өзімен бірігуін тудырады. Мұнда әл-Фарабиге 
сілтеме жасауға болады («Ғылымның пайда болуы туралы», 4-та-
рау): «...Бес материя бар, атап айтқанда жер, су, ауа, от және аспан. 
Аспан табиғаты бойынша қозғалатындықтан, қалған төрт материя 
қозғалтады, араластырады және біріктіреді, егер аспан болмаса, 
онда олар қозғалмайды және бір-бірімен араласпайды... аспан 
бесінші материя екендігінің дәлелі - аспан суық емес және ыстық 
емес, ылғалды емес және құрғақ емес, жеңіл емес және ауыр емес. 

Демек, оның табиғаты осы төрт материядан тыс. Ғылым-
дардың ең күрт бөлінуі-оларды аспан ғылымына, аспан астындағы 
барлық нәрсе туралы ғылымға және олардан тыс ғылымдарға 
бөлу. Аспанмен қамтылған субстанцияның массасы, яғни оттан 
және ауадан, судан және жерден тұрады. Бұл субстанция әрқашан 
бір, тек төрт сападан тұратын оның акциденциясы өзгереді: жылу 
мен суық, ылғалдылық пен құрғақтық. Осы себепті, ай астындағы 
әлемде орналасқан субстанция ауыспалы деп аталады. Аспанның 
субстанциясы өзгермейді, ол тек орнын өзгертеді, бірақ көптеген 
фигуралардың көптеген формаларын алмайды. Осылайша, оның 
массасы осы ауыспалы субстанция массасынан тыс екендігі 
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дәлелденді. Мұның бәрінен тыс жерде массасы да, материясы 
да, акциденциясы да жоқ, бірақ субстанция мен акциденциядан 
алшақ, бұл барлық құдайлардан жоғары және жоғары Құдай» [10].

Мұнда әл-Фараби аспан бес материяның бірі ғана емес екенін 
дәлелдеді. Ол өзінің трансценденталдылығының бірлігін және 
табиғаттың қаншалықты көлемді екенін көрсетті, осылайша көне 
түрік аспанға табыну дәстүрін Өмірдің Бастауы, Табиғаттың Басы 
ретінде көрсетті. Бұл ретте әл-Фарабидің көзқарастары түркі 
философиялық дәстүрлерінің дербестігін тікелей растау болып 
табылатын Аристотельдің көзқарастарынан (оның төрт бастапқы 
элементіне эфир қосылады) алшақтайды.

Әл-Фараби өзінің көп қырлы шығармашылығында түркі 
дәстүрлеріне сүйене отырып, басты философиялық мәселелердің 
бірі – адам бақыты мәселесін алға тартады. Антикалық филосо-
фия Әл-Фарабиге ғаламның бірлігіне сенімділік берді. Адамға де-
ген қызығушылық және оның Қайырымды қаладағы бақыты оны 
бақыт туралы ілімге кіріспе ретінде бар нәрсенің бәрін зерттеу 
қажеттілігіне әкеледі. «Аристотель философиясы» трактатында 
ол адам Ғаламның бөлігі екенін айтады, егер біз оның Ғаламдағы 
мақсатын және оған жету жолдарын анықтағымыз келсе, біз 
ғаламның құрылымын да түсінуіміз керек. Басқаша айтқанда, 
адамды және адамның жетілуін білу үшін Ғаламды және оның 
әр бөлігін білу керек. Осы ұстанымнан адам білімінің бірлігіне, 
әртүрлі ойшылдардың күш-жігерін өзара толықтыруға деген сенім 
туындады.

Тәңіршілдікте ежелгі түркілердің дүниетанымы ретінде 
Орталық ұғымдардың бірі – «құт» - бақыт деген ұғым болып та-
былады. Тәңір адамның өмірі мен уақытын бөліп қана қоймай, 
оған тағдыр сыйлап, бақытты таратады . «Бақыт берсін» - түркі 
халықтарының басты дүниетанымдық нышандарының бірі.

Өзбек ғалымдары Фарабидің «Та’ликат», «Ағзалар (дене) жа-
нуарлар, олардың функциялары мен әлеуеті туралы» және «Адам 
ағзалары туралы» аз белгілі трактаттарына талдау жасады [11]. 
Жалпы, олар прогрессивті перипатетикалық дәстүрлердің дамуы-
мен сабақтасып, Аристотель ілімі Ибн Синаның, Ибн Туфайлдың, 
Ибн Баджаның, Ибн Рушдтың, яғни араб тілді перипатетизмінің ең 
жақсы өкілдерінің жүйелерімен астасып жатады.
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Аталған трактаттардың ғылыми қолданысына кіріспе әл-
Фараби теориясына қатысты ғаламның гармониялық бірлігі және 
оның философиялық жүйесінің жалпы кешеніндегі материалистік 
дүниетаным элементтерінің нақты салмағы туралы бірқатар 
қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

«Та’ликат» трактатының ережелерін медициналық-
философиялық шығармалардың тиісті тұжырымдамаларымен са-
лыстыру әл-Фараби тұжырымдамасының әлемнің материалдық 
бірлігі туралы бастапқы формаларын адам мен жануарлар 
арасындағы физиологиялық сәйкестіліктің болуы туралы нақты 
тұжырымдалған идеямен толықтыруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, медициналық-философиялық трактаттарда 
ислам рухында аналогтардың Қажетті болмысы жоқ екендігі тура-
лы тұжырым жоққа шығарылады, өйткені тіршілік көзі тұрғысынан 
жануарлар ағзасы әл-Фарабидің теориясы бойынша әлемге ұқсас. 
Қажетті болмыс макрокосмды қалай басқаруға болады, дененің 
мүшелері жүрекке салынған «жалғыз жылу» немесе «бастапқы 
күш» арқылы басқарылады. Әл-Фарабидің дүниенің бітімсіздігі 
туралы тұжырымдамасы логикалық қорытынды ретінде «бастапқы 
күштің», адам мен жануардың материалдық болмысының негізін 
тануға әкеледі. Демек, макро және микрокосм арасындағы ұқсас-
тықтан және Әл-Фарабидің дәлелдерінен алынған бастапқы дерек-
көзден басқа, жануар ағзасының автономдығы мен тіпті Қажетті 
болмыспен басқарылмайтындығын нақты мойындау қажет.

Ұқсастық бойынша, Қажетті болмыста нәрсенің рөлі де 
шектеулі. Әлемнің әртүрлі бөліктері арасындағы қатынастарды 
реттейтін Құдіретті субстанция, дегенмен, белгілі\ заңдарға 
бағынатын нақты процестерді түбегейлі өзгерте алмайды.

Әл-Фарабидің адам мәнін адамгершілік-этикалық түсіндіруге 
үлкен мән беретінін атап өту маңызды. Оның этикасы жүрек пен 
қолдың тазалығын, адамдар арасындағы қарым-қатынастағы 
әлеуметтік әділеттілікті жариялады. Адамдағы ең бастысы-
адамның іс-әрекетін көрсететін айнамен анықталатын рухани ба-
стама (жүрек).

Адам туралы мұндай түсінік оның философиясының мәнінен 
туындайды. Егер ол әлемді пантеизм тұрғысынан қарастырса, яғни 
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рухани және материалдық принципті біріктіретін тұтас дүниетаным 
болса, онда оның адамы табиғи және рухани болмыс ретінде әрекет 
етеді, оның субстанциясы жүрек, жан, рухани тазалық болып та-
былады. Бұл қазіргі рухани жағдайдың қажеттіліктеріне сәйкес 
келетін адам мен әлемнің осындай түсіндірмесі.

ХХІ ғасырдың философиялық дүниетанымы тұтас, әмбебап, 
орталығы жүрек, жан, руханият болып қалыптасады. Ол фило-
софия тарихында қалыптасқан бұл ерекшелікті қамтиды, оның 
тұлғалары рупор, хабаршылар, осы шындықты білдірушілер бол-
ды. Осындай жарқын көріністердің бірі-әл-Фараби, оның филосо-
фиясы мәңгілікке жатқызылады.

Ж. Баласағұни шығармашылық мұрасындағы философия-
лық-дүниетанымдық мәселелердің бірі – өз заманының әлеуметтік 
қажеттіліктеріне байланысты әлем мен адамның бірлігі идеясы. 

Жүсіп Баласағұни – ортағасырлық түркі халықтарының 
философиялық ойының дамуында маңызды рөл атқарған ақын-
ойшыл. Ол өзінің ұлы ізбасарларының жолын жалғастырған, 
қоғамды үйлестіру туралы идеяларын әдебиет пен тіл саласындағы 
талантты тұлға ғана емес, сонымен бірге өз дәуірінің көрнекті 
философы, көрнекті ғалымы. Ойшылдың мұрасының идеялық 
мазмұнын зерттей отырып, оның әл-Фараби, Бируни, Ибн Синаның 
(Авиценна) еңбектері туралы, олардың жалпы дүниетанымы, 
философиялық көзқарастары туралы, сондай – ақ олардың 
еңбектері арқылы-ежелгі грек философиясының Арасту (Аристо-
тель) сияқты өкілдерінің еңбектері туралы хабардар болуына көз 
жеткізуге болады.

Жүсіп Баласағұнидің шығармашылық мұрасында түркі 
тайпаларының даму тарихы, отбасы, мемлекет, құқық, мораль 
мәселелері, халықаралық қатынастар тарихы көрініс тапқан. 
Оларда ойшылдың табиғат құбылыстары, қоғам өмірі, адам өмірі, 
адамдардың ақыл-ойы, адамгершілігі туралы терең ойлары бар. Ол 
шындықтың әртүрлі құбылыстары мен үдерісінің мәнін түсінуге, 
адамның ақыл-ойына, озық мәдениет пен білімнің жетістіктеріне 
терең құрметпен қарауға, теория мен практиканы байланыстыруға 
және сол кездегі қоғамға тән әлеуметтік мәселелерді шешу 
мүмкіндігін ұтымды негіздеуге деген ұмтылыспен сипатталады. 
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Жүсіп Баласағұнидің мұрасы оның философия саласында жоғары 
білімді адам болғанын көрсетеді. 

Осыған байланысты А.Н. Кононов: «Өзінің барлық моральдық 
бағыты бойынша «Құтадғу білік» құрғақ этикалық-дидактикалық 
нұсқаулар мен ілімдер кітабы болып табылмайды. Бұл адамның 
қоғамдағы мәні мен мағынасын талдайтын философиялық 
шығарма».

«Құтадғу білік» поэмасындағы дүниетанымдық мәселелердің 
шеңбері өте кең және әртүрлі. Бұл, ең алдымен, болмыс бірлігі, 
ойлау, өмірдің мәні, өлім мен өлместіктің бірлігі, Ғаламның пай-
да болуы, оның құрылымы. Оларды ойшылдар мұсылман орта ға-
сырларының философиясында теологиялық және философиялық 
бағыттағы тенденциялар ретінде түсіндірілетін «Құдай» және 
«Әлем» ұғымдары арқылы қарастырды. Жүсіп Баласағұни 
шығармашы-лығындағы Құдай ұғымы Құдайдың мұсылман 
түсінігімен бірдей емес, оған сәйкес ол абсолютті құбылыс ретінде 
өзі жасаған әлемге қарама-қарсы әрекет етеді. Ойшылдың айтуын-
ша, Құдай - бүкіл әлем, оның айналасындағылардың бәрі және ол 
өзі осы әлемнің бөлігі. Құдай – субстанция. Ол тұлғасыз әлемнің 
бірінші себебі ретінде саналады: Ол өзінің қалауымен барлық 
тіршілікті жаратты. Ғаламда Күн мен Айды жарықтатты. Айнал-
малы аспанды жаратты, Ғасырдан айналымдарды жасады. 

Аспандағы кейбір жұлдыздар өрнектерге ұқсас, ал басқалары 
биіктіктерді күзетеді. Жоғары және төмен – жұлдызды шамдардың 
қараңғылығы, олардың кейбіреулері жарқын, басқалары қараңғы 
[12, 77 б.].

Жүсіп Баласағұни Құдайды ол жасаған заттар әлемімен ажы-
рамас байланыста деп санайды. Бұл оны Жаратушының жаратылы-
старында «еритін», Құдайды табиғатпен анықтайтын пантеизмге 
әкеледі. Шындықтың бірінші себебі Құдай бар және айқындаушы 
рөлі бар екендігі және барлығын болуында айқындаушы рөл 
атқарады. 

«Құтадғу білік» поэмасының идеялық мазмұнын талдау 
космологиялық және астрономиялық сипаттағы проблемалардың 
үлкен орын алатындығын көрсетеді. Жүсіп Баласағұни өз 
заманының жаратылыстану мәселелерінде жақсы хабардар бола 
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отырып, адам болмысының мәселелері тұрғысынан Ғаламның 
құрылымы, аспан сфераларының, Жердің қозғалысы, қоршаған 
шындық, адам денесі туралы ой қозғады.

Ж. Баласағұнидің космологиясы бойынша ғаламның орталы-
ғында Жер бар, содан кейін жеті планетаның аспан белдеулері, 
олардың артында Жер сияқты қозғалмайтын жұлдыз-дар 
орналасқан. Ай сферасы әлемді жер мен аспанға бөлді. Әлем-
нің бұл бейнесінде бәрі үйлесімділік пен бірлікте өмір сүрді, 
сондықтан қатал иерархия қағидаты бойынша құрылған адамзат 
қоғамы да ауыспалы әлемге кіреді. Табиғатқа келетін болсақ, онда 
ол Ғаламдағы үйлесімділікке (бірлікке) көтерілген заңдылықты 
басқарады.

Айта кету керек, Ж. Баласағұни өзінің космологиясын-
да антикалық философтардың төрт құбылыстың элементтері 
- бастапқы элементтер – от, су, жер және ауа туралы идеясынан 
шыққан, олар бірге ғаламның түбінде жатыр. 

От, су, ауа, жер құқығы екенін
Ұмытпа, бəрі үш белгі бұл əлемде,
Біреуі екіншісі үшін супостат.
Біздің тақырыптың контексінде жоғарыда айтылған төрт 

табиғи космологиялық бірінші құбылыстың Баласағұн әлеуметтік 
философиясына айналғанын атап өткен жөн. Олар мұнда Қанағат, 
Дәулет, Әділ, Ақыл деп атала бастады. Әділеттілік пен бақыт, сана 
мен парасаттылық үйлесімді өмір сүруі туралы, сондай-ақ адам 
өмірі мен табиғат заңдарының ұқсастығы туралы мәлімдеді. Со-
нымен, ғаламның жеті планетасы адамның жеті органына өткенін, 
Ю. Баласағұн макрокосмос пен микрокосмостың бірлігі ретінде 
білдірді.

Бірақ бәрінен Ж. Баласағұниді Алла жаратқан әлем мен адам 
бірлігі мәселесі қызықтырды. Өзінің әйгілі өлеңінің бірінші тара-
уында, ол Құдай туралы барлық нәрсенің Жаратушысы ретінде 
жазады: 

Алла атымен бастадым сөз əлібін,
Жарылқаған, жаратқан бір тəңірім!
Шексіз құрмет, шүкірлік мың да бір,
Ол ажалсыз, хаққа лайық кіл қəдір...
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Жаратты ол: жасыл көк, ай, күн, түнді,
Қара жер, ел, заман, уақыт, бұл күнді.
Тіледі де, жаратты бар болмысты,
«Бол!»- деді де, бірден бəрін болғызды [12, 78 б.].
Сонымен бірге, Құдай құдіретті және ұлы, сонымен бірге ол 

біртұтас және жалғыз («мәңгі теңдесі жоқ») екендігі баса айтылған.
Ұлылық – сен, билік құдірет-күш еңсең, 
Сенен бөлек жоқ өзіңмен түсер тең!
Саған өзге кіріге алмас, дарасың, 
Əуелгі де, соңғы да өзің, сарасың. 

Жалғыздығың қосылмайды еш санаққа -
Еркің жетті күллі нəрсе, тарапқа!
Күмəнсіз хақ, мəңгілік сен, бір ғана,
Санақтан тыс, қатынассыз, бір дара! [12, 78 б.].

«Құтты білім» авторының пікірінше, Құдай деңгейінде 
болудың бірлігі бұл:

«Бірегейсің, еш қоспасыз бір мүсін,
Жараттың сен нəрселердің күллісін».
Әрі қарай Ж. Баласағұни атап өтеді:

«Жараттың сен кішісін де, ірісін,
Өтер бəрі, өзің мəңгі тірісің!
Жаралғанға түгел танық жаратқан,
Қос дүниені анық қолға қаратқан» [12, 79 б.].

Құдайдың бірлігінен ол жасаған әлемнің бірлігі туындайды. 
Осыған байланысты поэмада былай делінген:

«Жараттың мың тіршілікті, ел, жерді, 
Құрлық, құдық, тау, дала, көл, белдерді. 

Жасыл көкті безендірдің жұлдызбен, 
Қара түнді жарық еттің күндізбен!

Қанша ұшқан, жүрген, тынған, інде өскен, 
Ішіп-жемі сенен болып күн кешкен» [12, 90 б.].
Осылайша, Ж. Баласағұн тұжырымдамасында Құдай әлемді, 

Ғаламды жасайды және ондағы барлық болмысты, соның ішінде 
адам мен қоғамды біріктіреді. Демек, осы түркі ақын-философы 
адам – әлем - Құдай бірлігінің дүниетанымдық мәселесі шешіледі.

Адамды хақ жаратты да ескерді: 
Оған ақыл, білім, өнер, ес берді. 
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Көңіл берді, əрі тілін тербетті, 
Ұят берді, берді құлық, келбетті. 

Білік берді – адам бүгін жетілді, 
Ақыл берді – талай түйін шешілді. 

Кімге хұда берсе білім, ақылды, 
Қолы жетіп, алар ол мол асылды! 

Ақылды – ұлы, біл, білімді – білікті, 
Қонса екеуі, ұлы етер жігітті [12, 91 б.]. 

Алғашқы философиялық және поэтикалық шығармасы - 
«Құтадғу білік»-тің пайда болуы, ең алдымен, әлем мен адам 
туралы, олардың үйлесімді бірлігі туралы философияның ішкі 
қажеттілігінде үйлесімділікті тапқан әлеуметтік шындықтарға 
байланысты болды.

Жүсіп Баласағұниде әл-Фараби, Ибн Сина сияқты әлемнің 
теориялық бейнесінің егжей-тегжейлі дамуын таба алмаймыз. 
Оның қызығушылығы адам өмірінің проблемаларына байланы-
сты болды, ал космологияға үндеу ортағасырлық дүниетаным 
шеңберіне сәйкес келді, ол әлемге интегралдық көзқарасты 
жоғарыдан төменге иерархиялаумен үйлестірді. 

Ж. Баласағұни таным философиясында әл-Фараби сияқты ра-
ционалист болған. Ол ақыл бұл күнәкар әлемді түзете алады деп 
сенді. Әлемдік үйлесімділік негізінде әділетті қоғам құру қажет. 
Сондықтан мұнда адамның әлемді білуі нәтижесінде пайда бола-
тын ғылым мен білім қажет.

Барлық ерліктерге білім арқылы қол жеткізуге болады:
«Ғылым аспанға жетелейді» делінген. 
Əрқашан өз сөздеріңізді ақылмен тексеріңіз
Ғылыммен таныстарды ғана құрметтеңіз – деген                              

Ж. Баласағұни. 
Микрокосмостың (адамның) және әлемнің (табиғи және 

әлеуметтік) сәйкестігі Баласағұнның ғалам мен адам туралы, 
олардың бірлігі туралы терең ойларының негізі болды. Әлемдік 
үйлесімділікті тану және байқау негізінде Ж.Баласағұнидің 
пікірінше, әділ қоғам құру керек. Мұнда ол ғылым мен білімнің 
үлкен рөлін көрді.

Ақыл болса, пайдасын ер көп көрер, 
Білім білсе, əзіз тірлік өткерер!
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Ақыл күллі ісіңді алып шығатын, 
Бұл іліммен көрер бектер мұратын! [12, 92 б.].

Білімнің негізі бар, тіпті жазу мүмкіндігіне ие болу 
денсаулықтың белгісі болып саналады. Баласағұн өз халқының 
алғашқы ағартушыларының бірі болды. Ол халықтың мәдени 
деңгейін көтере алатын, сауаттылықты жоғары бағалады.

Баласағұнидің пайымдауынша, білім нұры өмірге еніп, 
қараңғы бұқараны ағарту керек. Олар білімнің эликсир екенін 
ойламайды және білмейді, ақыл-керемет сарай, сондықтан оған 
ұмтылмайтындардың бәрі өздерін еріксіз мүмкіндіктен айырады. 
Білім зұлымдықты, ұсқынсыздықты, моральдық кемшіліктер мен 
зұлымдықты болдырмау үшін қажет. Таным, оның ішінде адам мен 
әлемнің бірлігін білу мәңгі өмір сүретін жақсылық жолына әкеледі. 

Ж. Баласағұн идеясының өзіндік терең мағыналы ойлары XXI 
ғасырда да өзекті.

Араб тілді ойшылдардың табиғатты, қоғамды, адамды суб-
станционалды, құрылымдық сәйкестендіруге деген сенімі олар-
ды Ғаламда және одан бөлек, қоғам мен адамда үйлесімділіктің 
көрінісі тұжырымдамасына әкелді. Осы көзқарастармен бөлісе оты-
рып, Жүсіп Баласағұни елдің үйлесімді дамуын қолдайды, барлық 
әлеуметтік топтар өз қажеттіліктерін толығымен қанағаттан-
дырады, содан кейін елде бейбітшілік, тәртіп пен үйлесімділік ор-
найды, оның «эль» термині бір уақытта бірнеше мағынада пайда 
болады: эстетикалық категория ретінде де, әлеуметтік категория 
ретінде де.

Гармоникалық даму тұжырымдамасына сәйкес, ең бастысы – 
қоғамның ең кедей топтарына қалыпты салық салу нәтижесінде, 
қол жеткізілген мүліктің үйлесімділігі, теңдігі және нәтижесінде 
эмпирикалық шындықтағы өткір контрасты жою. Осыған байла-
нысты, үйлесімділік Жүсіп Баласағұнида белгілі бір әлеуметтік 
мағынаға ие болады, өйткені бұл ең алдымен тепе-теңдік, мүліктің 
теңдігі, және ойшыл-ақынның пікірінше, бұл қоғамның табиғи 
жағдайы.

Жүсіп Баласағұни әл-Фараби, Ибн Сина, Бирунидің қоғамды 
үйлестіру туралы идеяларын табысты жалғастырып, дамытты. 
Оның мүліктің теңдігі, байлық пен кедейлік арасындағы дис-
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пропорцияны ақылға қонымды салық салу арқылы жою туралы 
әлеуметтік көзқарастары айқын демократиялық және гуманистік 
сипатта болып табылады. «Құтадғу білік»-те Жүсіп Баласағұни 
Қарахандықтардың саяси тәжірибесі туралы жақсы білім ала оты-
рып, билеушінің мінез-құлқының моральдық аспектілерін, оның 
қызметінің әлеуметтік-саяси аспектілерін ашады. 

Жүсіп Баласағұнидің дүниетанымы-XI ғасырдың мәдени 
жетістіктерінің синтезі. Оның адамгершілік дидактикасы кең та-
ралып қана қоймай, түркі және басқа да Шығыс халықтарының 
кейінгі прогрессивті ойшылдарының дүниетанымына айтарлықтай 
әсер етті. Оның әлем мен қоғам туралы көзқарастары позитивизм 
элементтерін қамтиды, олар табиғатта және қоғамда болып жатқан 
үдерістерді түсінуге рационалистік көзқараспен, материалдық 
факторлардың маңызды рөлін танумен сипатталады. Ең басты-
сы, Жүсіп Баласағұни шығармашылығындағы дүниетанымдық 
мәселелерді қамту – әлем мен адамның бірлігі, жаһандану дәуірінде 
сұранысқа ие жаңа дүниетанымның қалыптасуы тұрғысында.

Абай және Шәкәрім шығармашылығындағы Тәңір,  әлем 
және адам

Қазақ халқының біртуар данышпандары Абай, Шәкәрім адам-
зат тарихындағы алдыңғы қатарлы ойшылдар арасынан өзіндік 
ерекше орын алатындығы дау тудырмайды. Себебі олардың 
шығармашылығы Тәңір, адам және әлем, сонымен бірге олардың 
өзара байланыстары тәрізді бүкіл болмыс заңдылықтарын қамтиды. 
Абай мұрасын тереңінен зерттеген Мұхтар Әуезов сол кездегі за-
ман ағымына байланысты, Абай ойының түп тамырын толық ашып 
көрсете алмады. Алайда, «Оның діні сыншыл ақылдың шарт-
ты діні» деп, өзінің тезисті түрде қысқаша білдірген ойларымен 
Абай мұрасының қалыпты арнаға сыймаған өзгешелігін тереңдігін 
астарлап білдіріп кетті. Енді бүгінгі тәуелсіздік дәуірінде Абай 
мұрасына жаңа көзқараспен қарауға мүмкіндік туып отыр. Осы 
тұрғыдан Абай мұрасына үңілетін болсақ оның тұңғиық тереңін 
сезіне түсеміз.

Шәкәрімнің рухани мұрасын ой сарапқа салып қарайтын 
болсақ оның шығармашылығы философияның негізгі концепция-
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ларын қамтитынын және өзінің ұлы ұстазы Абай дүниетанымымен 
үндесіп, көбіне оны толықтырып, ауқымын кеңітіп, әрі терең-дете 
ашып, айшықтай түсіп отыратынын көреміз. Шәкәрім шығарма-
ларының мағыналы болуының өзіндік себебі – оның фәни өмірдің 
сыр-сыйпатын терең түсініп, оның ықпалынан ерте шығып, руха-
ни жолға түсуінде жатыр.

Ол өзінің қырық жасына дейінгі өмірінде болыс болып ел би-
леп те, жар сүйіп бала көріп те, дәулетті ортада туып, байлықтың 
қызығын сезіп-біліп, сонымен бірге коғамның келеңсіз жақтарын 
ерте көріп, өмірдің реніш- қуанышы мен ыстық-суығы, ащы-
тұщысын молынан татады. Бұл туралы «Құмарлық деген бір ит 
бар» деген өлеңінде жазады. Дүниенің қызығы оның ой құмарын 
толық қанағаттандыра алмай, енді күйбең тіршіліктен бас тартып, 
өзінің ұлы ұстазы Абай өнегесі бойынша өмірдің түпкі мәні ту-
ралы ізденіске түседі. Ақынның осы хал-жағдайын оның «Қырық 
жылдан өтіп жасым» атты өлеңінен де көруге болады. Сөйтіп, ол 
өмірдің мүлде жаңа сатысына аяқ басады. Шәкәрім Абайдың берген 
ақылы бойынша араб елдеріне, Түркияға, Мысырға сапарлап, со-
нымен бірге Парижға барып француз ғалымдарымен ой жарысты-
рып, білімін жан-жақты толықтыра отырып, өзінің философиялық 
ой-өрісін қалыптастырады. Ғылым- біліммен сусындау үшін түрік, 
араб, парсы, орыс тілдерін де оқып үйренеді. 

Әрине, осындай күрделі де, кең ғаламда ешбір мән, мақсат жоқ 
дегеннің өзі ақылға қонбайтын нәрсе. Абай өзінің отыз сегізінші 
қара сөзінде мақсатсыз, себепсіз ешнәрсенің жаратылмайтыны 
туралы ой қозғайды. Бұл сөзінде данышпан ғаламның жаратылу 
себебін, соған байланысты адам өмірінің мақсаты мен оның бүкіл 
ғаламмен бірлігін және үйлесімін түсінуге көмектеседі. Демек, біз 
өзіміздің бойымыздағы сегіз зәрра (кішкентай) аттас сипатымыз-
ды ол Алла тағаланың сегіз ұлы сипатына бас бұрғызып, ұқсатуға 
тырыспақпен адамдығымыз толыспақшы.

Шәкәрім өзінің шығармашылық мақсат-міндетін отыз жылғы 
еңбегінің нәтижесі, қазақша жазылған алғашқы философиялық 
шығармалардың бірі болып табылатын «Үш анық» атты 
шығармасында былай деп білдіреді: «Тіршілік туралы адам ара-
сында көптен бері айтылып келе жатқан екі түрлі жол бар. Бірі, 
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дене өлсе де жан жоғалмайды, өлгеннен соң да бұл тіршілікке, 
тіпті, ұқсамайтын бір түрлі өмір бар. Сондықтан жалғыз ғана дүние 
тіршілігінің қамын ойламай, сол соңғы өмірде жақсы болудың 
қамын қылу керек дейді. Енді бірі бұл әлемдегі барлық нәрсенің 
бәрі өздігінен жаралып жатыр, оны былай қылайын деп жаратқан 
иесі жоқ, нәм өлген соң тірілетін жан жоқ дейді. Менің ойым-
ша, осы екі жолдың қайсысы анық екенін табу ақылы сау адамға 
қатты міндет. Неге десең адамды түпкілікті бақытқа жеткізбек 
болсақ біліп жаратушы Ие бар, өлген соң да бір түрлі өмір бар де-
ген жолдың шын өтірігін білуіміз керек. Егер шын болса, соның 
да қамын ойлап, адамдарды түпкілікті бақытқа жеткізу үшін, егер 
өтірік болса, оған әуреленбей жалғыз ғана осы дүние қамын қылу 
үшін (тырысу керек), олай болса бүл екеуін қалай тексереміз» 
[13,19 б.]. Ойшыл осы екі жолдың дұрысын анықтай келіп, бірінші 
жолды, яғни «біліп жаратушы Ие бар, өлген соң да бір түрлі өмір 
бар» деген пікірді хақ деп біледі. 

Бүкіл әлемді бір Жаратушы жан жаратқан, сонымен бірге 
ол жаратылыстың үлкен мақсаты бар. Бүкіл әлем мен адам 
баласының өмірінің мәні сол мақсатты орындау болып табылады. 
Әлем көріністері, сонымен бірге қоршаған табиғат сол мақсатқа 
жету жолында адам баласының құралы болып табылады. Осындай 
ой жүйесі бойынша Шәкәрім өз шығармашылығында Тәңір, адам 
және әлем мәселелерін бірге қарастыра отырып олардың тығыз 
байланысын, сырлы үйлесімін анықтайды.

Жаратушы бүкіл ғаламды біртұтас етіп жаратып қана қоймай, 
оның сол біртұтастығын сақтау заңдылықтарын да берген. Бұны 
ғаламның тірі жан иелерінен және табиғаттан құралатынын ғана 
білгенде түсінуге болады. Абай ғаламдағы адамдармен бірге 
көптеген басқа жан иелері туралы айтып, олардың өзара байла-
нысы мен міндеттері туралы жазады отыз сегізінші сөзіңде. Жан 
иелері табиғатты басқарады. Ол табиғатты жаратушыға қызмет ету 
үшін қолданады. Соңдықтан, әрбір жан иесінің қалауы бойынша 
тиісті денелер беріліп, бүкіл ғалам өмірінде оған өз орнын алуға 
мүмкіндік беріледі. Сонымен жан иесінің негізі – рухани екендігі 
туралы Абай былай деп жазады «Көк тұман – алдыңдағы келер за-
ман» атты өлеңіңде:
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Ақыл мен жан – мен өзім, тəн – менікі, 
«Мені» мен «менікінің» мағынасы – екі.
«Мен» өлмекке тағдыр жоқ əуел бастан,
«Менікі» өлсе өлсін, оған бекі» [14, 28 б.].
Осылай данышпан адам рухани болмысының мәңгілік екенін, 

ал оның денесінің уақытша екенін айтады. Ғалам рухани және 
материалдық әлемнен тұрады. Материалдық әлем жаратушының 
жасампаз құдіретінің бір кішкене бөлігі ғана екен. Ал оның негізгі 
құдіреттілігі рухани әлемде көрінеді. Бұның ақиқатына жету үшін 
бүкіл зиялы қауымның алдына Шәкәрім өзін толғандырған мынан-
дай үш сұрақты шығарады:

1. Бұл өмірге қайдан келдім?
2. Осы өмірден кейін қайда барамын?
3. Осы өмірді дұрыс өткізу үшін не істеуім керек?
Бұл сұрақтар оның шығармашылығының негізгі жүйесі бо-

лып, қара сөздері мен өлеңдерінде жиі көрініс беріп отырады. Мы-
салы, 1919 жылы алпыс бір жасында жазған «Көңіл» атты өлеңінде 
көңіліндегі арманын былай білдіреді:

«Келіп қайдан, барам қайда?
Не қылғаным болар пайда?
Қалам ба мола боп сайда?» -
Деген ой тырнаған көңіл!

Жиырма жыл жүректі тесіп,
Бірі олай, бірі бұлай десіп,
Алынғанша анық шешіп,
Тынымдап тынбаған көңіл! [15, 112 б.].

Осы сұрақтарға жауап іздеу барысында  ол Тәңір, адам және 
әлемге жеке-жеке түсінік береді. Тәңір туралы өзінің «Жаралыс 
басы қозғалыс» атты өлеңінде ол әлемнің бір Жаратушысы барын 
айтып қана қоймайды, сонымен бірге Оның көркем сипаттарын, 
әлем тіршілігі мен өмірінде мән-маңызын ашып көрсетеді. Тәңір – 
барлық себептердің себебі, мәңгілік және ең Жоғарғы Жан. Адам-
зат қауымдары ұлттық, сана-сезім, ой-өрістерінің дәрежесіне бай-
ланысты Оны түрлі атаумен өз тілінде атағанымен, Ол – жалғыз 
біреу. Басқа Жаратушы жоқ. Қозғалыс болмаса жаратылудың 
болуы мүмкін емес, сондықтан жаралыс басы – қозғалыс екені 
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белгілі. Алғашқы қозғалыстың себебі болуы керек. Ол – Тәңір. 
Сөйтіп, бір қозғалыстан екінші қозғалыс туып, бүкіл әлем өзгеріп, 
өсіп-өніп, бір түрден екінші түр пайда болып тіршілігін бастайды. 
Ал ол тіршілікті бастаған алғашқы қуат, яғни себептердің себебі – 
Жан. Себебі өлі нәрсе қуат көзі бола алмайды. Тіршіліктің басы, 
яғни себептердің себебі алғашқы қуат – Жоғарғы Жан. Ол Жаннан 
басқадай сан алуан жан өсіп, өздерінің тағдырларына байланысты 
түрлі тән құрастырады. Әлемнің алуан түрлі сансыз көп құбылысы 
туралы осы ойларын данышпан былай деп білдіреді:

Жаралыс басы – қозғалыс,
Қозғауға керек қолғабыс.
Жан де мейлің, бір Мəн де 
Сол Қуатпен бол таныс,
Əлемді сол Мəн жаратқан.

Қозғаған қуат - жан дейміз,
Жан өсті жаннан сан дейміз.
Сол жандар əсер берген соң,
Жаралды сансыз тəн дейміз,
Жанына қарай тəн солар [15, 114 б.].

Адамның сыр-сипатын қарастырғанда Шәкәрім адам 
болмысының үш негізден құрылатынын айтады. Олар – мәңгілік 
жан, уақытша берілетін тән және ақыл. Жан – Жоғарғы Жанның 
бөлігі болғандықтан өзгермейтін, жоғалмайтын мәңгілікті болса, 
ал тән уақытша және өзгеріп отырады.

Үлкен Жан мәңгілікті, сондықтан Онан шығатын басқа 
кіші жандар да жоғалмайтын мәңгілікті. Жандар дән, ұрық және 
жұмыртқа арқылы түрлі тіршілік иелерін тудырып, ол тәндер бір 
түрден екінші түрге түсіп жатады. Бірақ Тәңірді танитын Есті 
жан, яғни нұрлы ақылмен сипатталатын жан - адам баласына ғана 
берілген.

Осыны ақыл ұқпай ма?
Дене жанын тықпай ма?
Бастапқы есті жанды ақыл
Адамнан келіп шықпай ма?

Осыдан өзге шын бар ма? [15, 115 б.] – деп адам өмірінің 
маңызын көрсетеді. Себебі Шәкәрім сөзімен айтқанда «Бастапқы 
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есті жанды ақыл адамнан келіп шығады». Бұл арада «Бастапқы есті 
жанды ақыл» деген сөз тіркесі мәңгі тірі жан тән алмай тұрғанда да 
бар жанның ақылы деп түсінетін болсақ, адам өмірінің мәні басқа 
өмір түрлерінен айырмашылығы осы танымдық ерекшелігімен 
белгілі болады. Жан тек адам денесінде ғана өзінің бастапқы есті 
ақылына ие болып танымдық қызметін атқара алады. Бұл оған 
басқа тәндерде жоқ, тек адамда ғана болатын Тәңірді танып, өзінің 
түпкі мақсатына жетуіне мүмкіндік беретін ерекшелік береді. 

Бұл ойды өзінің отыз сегізінші қара сөзінде ұлы Абайдың да 
ескертетіні белгілі. Шәкәрімнің «Дене жанын тықпай ма?» деген 
сөзі адам болмысы туралы оның тек тән емес жаннан тұратынына 
меңзейді. Шәкәрім сөзімен айтқанда бас көз тек қана материалдық 
нәрсені көріп, яғни адамға рухани әлемді сезінбей, рухани көзге 
перде болатын баянсыз дүниеге байлануына себеп болады. Рухани 
әлемді ғана емес адамның жанын көру үшін бас көз емес жүрек 
көзі керек. Бұл тек қана рухани жоғары жетілген адамдарда ғана 
болады. Сондықтан жанды көре алмай, көпшілік қауымның, тіпті 
кейбір діни адамдардың да жан жоқ дейтін тұжырымға келуі осы-
дан.

Рухани әлемді, тіпті материалдық ғарыштың басым көпшілігін 
адам өз сезімдерімен қабылдауы мүмкін емес. Сондықтан олар ту-
ралы мәліметті Алла тағаланың өзі берген қасиетті кітаптардан 
ғана білуге болады. Абайдың Алла тағаланың бүкіл ғаламды 
қандай хикметпен жаратып, қаңдай құдіретпенен үйлестіргеніне 
адам баласының ақылы жетпейтінін ескертуі осының дәлелі. Алла 
тағаланың құдірет көріністері өте көп. Олар туралы көп айтуға 
болады. Алла тағаланың құдіретіне ой жүгіртіп оның шексіздігін 
сезіну адамның оған деген сенімін молайтады, өзінің оның 
алдындағы әлсіздігін сезіндіріп, бас идіреді. 

«Ол ғылымның қалайтын бір сипаты қалам, яғни сөйлеуші 
деген. Сөз қарыпсыз, дауыссыз болушы ма еді? Алланың 
сөзі қарыпсыз, дауыссыз. Еңді олай болса, айтқандай қылып 
білдіретұғын басар, самиғ, яғни білу, көру, есту деген құдіреттері 
бар. Алла тағаланың көрмегі естімегі, біз секілді көзбенен, 
құлақпенен, емес, көргендей, естігендей білетұғын ғылымның 
бір сипаты» [14, 195 б.] деп жазады данышпан. Абай бұл сөзіңде 
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Алланың трансценденттік (материалдық әлемнен тыс), рухани 
қасиеттерін береді. Оны түсіну үшін адамның алған білімі неме-
се ақылдылығы жеткіліксіз. Алла тағаланы оған қалтқысыз сеніп, 
қапысыз иланған-адам ғана тани алады.

Рухани әлем мәңгілікті, ғылымға толы және ләззатты. Ол 
ешуақытта жойылмайды. Ал «ғылымға толы» деген сөз білім ғана 
емес, сонымен бірге оның барлық іс-әрекетте толық мүмкіндігі 
бар деген ұғымды білдіреді.  «Біз Алла тағаланы өзінің білінгені 
арқылы ғана білеміз, болмаса оны түгел білмекке мүмкін емес. 
Заты түгілі, хикметіне (ақылдылығына, даналығына) ешбір да-
нышпан ақыл ерістіре алмайды. Алла тағала өлшеусіз, біздің 
ақылымыз – өлшеулі. Өлшеулерімен өлшеусізді білуге болмайды» 
[14, 201 б.]. Абайдың бұл сөзі кейбіреулердің “Құдай қайда, егер 
бар болса, ол неге көрінбейді?» деген сұрағына жауап болып табы-
лады. Жоғарғы рухты көру үшін біздің рухани көзіміз болуы керек. 
Ал оңдай көз кімде бар? Өзіміздің мүмкіндігімізге көз жүгіртетін 
болсақ, өзіміздің қандай төмен дәрежеде тұрғанымызды көре 
аламыз. Себебі, көпшілік адамдар күнделікті фәни өмірдің зар-
дабымен былғанып, өзінің түпкі рухани болмысын да сезінбейді. 
Халықта “Алланың әмірінсіз шөп басы да қимылдамайды» деген 
сөз бар. Алла тағала барлығының әміршісі, барлығын басқарушы. 
Абай «Біз Алла тағала «бір» дейміз. Ол «бір» дегеннің өзі 
ақылымызда ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Болмаса ол 
«бір» дегеннің өзі Алла тағалаға лайықты келмейді» деп Алланы 
танудың оңай іс емес екенін ескерте кетеді. «Алла тағала «бір» де-
ген сөздің ете терең мәні бар. 

Абай әрі қарай сөзін жалғастырып, оның терең мәніне анық 
түсінік береді. «Ол «бір» деген сөз Алла тағала ғаламның ішінде, 
ғалам Алла тағаланын ішінде» дейді ғұлама әрі қарай. Сөйтіп, 
бүкіл әлемді, оның заңдылықтарын танып Алла тағаланы тануға 
болады. Көптеген ұлы ғалымдар Алланы осы жолмен таныған, 
Бұның өзі ғылыми зерттеулер, егер олар дұрыс ниетпен жүргізілсе, 
Алланы тануға әкелетінін білдіреді. 

Ал кемеңгер Шәкәрім адам ғана емес, тіпті жан-жануар, 
өсімдік, жел, су,тастарда да жанның бар екені туралы былай дейді:
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Табиғат неше түрлі жан жаратты,
Не үлкен, не кішкентай тəн жаратты.
Керексіз, жансыз нəрсе жаратқан жоқ,
Есепсіз қанша мыңмен сан жаратты.

Өсімді, ең күшті жан адамда түр,
Алдында жақсы да түр, жаман да түр.
Өзгенің бəрі - жалғыз адам үшін,
Жаралып орны-орнымен ғалам да түр [15, 251 б.].

Ақынның терең мағыналы осы өлеңінен көп нәрсені аңғаруға 
болады. Шәкәрімнің айтуы бойынша барлық тіршілік иелерінің 
арасында ең күшті өсімді жан тек қана адамда тұр. Сондықтан 
оның ой-өрісі басқа тіршілік иелеріне қарағанда жоғары және оған 
қалау еркі берілген. Басқа тіршілік иелерінде ерік жоқ, оларды ин-
стинкт басқарады. Ерікті қалай пайдалануына байланысты адам 
баласының алдында жақсы да тұр, жаман да тұр. Ерікті дұрыс 
пайдаланса адам баласы Шәкәрімнің «Тура жолда қайғы тұрмас» 
атты өлеңінде көрсететін бүкіл болмыс мақсаты болып табылатын 
«Тәңірісіне бармақ ол».

Ең күшті жан беріліп, оған қоса ерік пен Тәңірді тануға 
мүмкіндігі бар ерекше ақыл берілгендіктен өмірдің түпкі мақсатына 
тек адам ғана жете алады. Осыған сай оның жауапкершілігі де зор. 
Басқа тіршілік иелері, сонымен бірге бүкіл әлем сол ұлы мақсатқа 
жету үшін адам баласына мүмкіндік жасаулары керек. Сондықтан 
«Өзгенің бәрі жалғыз адам үшін, Жаралып орны-орнымен ғалам да 
тұр». Осы ұлы мақсатқа жетудегі кедергі – адамның нәпсісі. Егер 
берілген ерікті дұрыс пайдалана алмай, нәпсіге еріп тән құмарына 
беріліп кетіп, негізгі мақсатты тәрік етсе, онда адам хайуандар 
қатарына түсіп, соған сәйкес жазасын тартады. Шәкәрімнің осы 
ойларын мына өлеңінен де көре аламыз:

Шын таза жан тазалықпен,
Тəңірісінен бармақ ол.
Мейірім, нысап, əділетте,
Ағызам деп нұр бұлақ.
Мына жақта нəпсі жатыр,
Қиянатты жастанып.
«Бармайық - деп, - қойшы, батыр»,



284

Қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруындағы қазақ...

Етегінен жұлқылап.
Рух деген - дінсіз таза ақыл,
Мінсіздің ісі шын мақұл [15, 273 б]. 
Ақыл – денеге емес, жанға қызмет жасауға тиісті. Осы 

мақсатқа пайдаланылса оны ойшыл таза ақыл деп атайтыны со-
дан. Таза ақыл тек қана бұл фәни өмірдің былғанышынан арылған 
адамдарда ғана болуы мүмкін, ал басқа қарапайым адамдар мен 
хайуанаттарда нәпсімен былғанған денеге құл «аз ақыл» ғана бар. 
Адамның мінез-құлқын қалыптастыратын ой-өріс, ақыл-есін, 
бүгінгі күндердегі эзотерикалық ғылымдарда нәзік денелер, аура, 
психоэнергетикалық жүйе және тағы басқадай аталып жүрген 
адамның нәзік болмысын Шәкәрім бұл жерде ақыл деп, кейбір 
өлеңдерінде көңіл деп атайды. Адамның үш болмысы бір-бірімен 
тығыз байланыста екенін Шәкәрім былай түсіндіреді:

Ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр,
Сол нұрды тəн қамы үшін жан жұмсап жүр.
Тағдырдың қиын, сырлы сиқырымен 
Жан тəнге, ақыл жанға матаулы түр.

Жан тыныштық таппайды тəн қамын жеп,
Тəн бұзылса, тұрағым бұзылар деп,
Ыстық, суық, аштықтан сақтау үшін
Зұлымдық пен Айланы қылады сеп [15, 23 б.].

Ақылдың фәни өмірдің шырғалаңына түсіп тән қамы 
үшін зұлымдық пен айланың жолына түсетінін ойшыл осылай 
түсіндіреді. Осылай ойшыл адам болмысы жаннан, ақылдан, тәннен 
тұратынын, олардың өзара үйлесімінен түзілетінін білдіреді. Жан 
мәңгілік, өлмейді де жоғалып та кетпейді, баянды құндылыққа 
ұмтылады, ал тән уақытша, оның ғұмыры шектеулі болғасын 
ащы-тұщының бәрін татып қалуға, баянсызға ұмтылады, адамның 
ақылы жанға қызмет жасап, баянды, тұрақты нәрсеге жұмсалса 
қуанады. Мәңгілікті жан уақытша тәнді жасайды, керісінше емес. 
Сондықтан жан құмары тән құмарынан құндырақ болуы керек. 
Адам таза ақыл деңгейіне – әулиелік, данышпандық дәрежесіне 
жеткенде оның ақылы рухтанып, барлық материалдық субстанци-
ядан арылып, таза ақылға айналады. Осы деңгейде ғана Тәңірді 
танып білуге, түпкі мақсатқа жетуге мүмкіндік бар.
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Шәкәрім адамның рухани болмысы туралы молынан жаза-
ды. Мысалы, оған «Атаның шаһуатының көп қой мәні», «Сорлы 
бұлбұл Жарға асық боп», «Табиғат неше түрлі жан жаратты», 
«Жаралыс басы – қозғалыс», «Қасыңа қылыш қайратқан», «Мен 
адамның таппаймын өнерлісін» өлеңдері тәрізді тағы басқа да 
көптеген шығармаларын жатқызуға болады. Енді Шәкәрімнің 
әлем, яғни табиғат болмысы туралы ізденісіне келетін болсақ, 
оны материалдық ғылыммен айналысатын ғалымдардың зерттеп 
білгені туралы «Үш анық» шығармасында былай деп айтады: «Ескі 
заманның білімділері әр нәрсенің түпкі негізін неден жаралғанын 
тексеріп, тамам нәрсенің негізі төрт нәрсе деп білген. Онысы – от, 
су, топырақ, ауа» [13, 20 б.].Әлемдегі барлық денелердің, соны-
мен бірге адамдардың да денелерінің құрамы да осы төрт негізден 
тұрады. Әлемнің қай түкпіріне көз салсақ төрт негізді табамыз. 
Сондықтан бүкіл әлем ортақ заңдылықтарға бағынып, барлығына 
мақсатты бір бағытта дамып, өмір сүреді. Қазіргі замандағы жа-
ратылыстану ғылымдары саласында бұған дәлелдер жеткілікті. 
Шәкәрім өзінің «Үш анық» шығармасында материалдық әлемдегі 
қасиеттер мен заңдылықтардың өздігінен пайда болмағанын, 
оларды барлық себептердің себебі Тәңірдің бергенін айтады. 
Әлем заңдылықтары барлығына тән болғандықтан, оның ортақ 
көріністерін әлемнің барлық бөліктерінен көре аламыз. Бұған «ма-
крокосм» және «микрокосм» идеялары мысал бола алады. Әлем 
құбылысындағы макрокосм және микрокосм жүйелерінің ұлық 
және нәзік болмыстары бір негіздегі субстанциялардан құралатын 
болғандықтан оларда болып жатқан құбылыстар да бірдей 
заңдылыққа бағынып, өзара ұқсастығын көрсетеді.

Мысалы, макрокосм болып табылатын күн системасындағы 
жұлдыздар Күннің айналасында белгілі бір тәртіппен, өзара 
тепе-теңдікте қалай қозғалса, микрокосм болып табылатын әрбір 
заттың атомының айналасында орналасқан электрондар да сон-
дай тәртіппен орналасып, қозғалыста болады. Күннің маңындағы 
жұлдыздар біріне-бірі әсер етіп, өзара үйлесімді тығыз байланы-
ста қозғалатыны белгілі. Сол сияқты атомның маңындағы элек-
трондар да бір-бірімен тығыз байланысып, үйлесімді қозғалады. 
Егер бір электрон өз орбитасын өзгертсе, онда зат өзінің қасиетін 
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өзгертетіні химия ғылымынан белгілі. Бұл тәрізді мысалдарды жа-
ратылыстану ғылымдары көптеп бере алады.

Шәкәрім шығармашылығында Тәңір, адам және әлем 
тұтастығын қамтамасыз ететін күш – махаббат. Жалпы шығыс 
поэзиясы мен дүниетанымындағы орталық мәселе – этикалық, 
гносеологиялық, онтологиялық ізденістердің түп бастауы – болып 
табылатын махаббат екендігі белгілі. Мұны Абайдың:

Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сенде сүй ол Алланы жаннан тəтті.
Адамзаттың бəрін сүй бауырым деп,
Жəне хақ жолы осы деп əділетті [14,112 б].

деген өлеңінде ерекше жүйелі және жан-жақты баяндайды. 
Шәкәрім махаббатының нысаны, яғни оның ғашығы – бүкіл 
ғалам сұлулығының сыры, адам танымының мәні, бүкіл ғаламның 
қорғаушы күші, жер мен көктегі бүкіл жаратылыстың Тәңірісі.

Күн батып жоғалды
Нарыңнан ұялып,
Жұлдыз бен ай қалды
Сəулеңнен нəр алып.
Жеті қарақшы айналып сені іздеп жүр,
Бəрі де сені ойлап, мас болып сандалып [15, 272 б.]. Қазақ са-

насына сіңісті космогониялық ұғымдармен астасып жатқан ақын 
пікірі ол ұғым-түсініктердің өзін мәндендіре түседі. Ғаламның 
бүкіл үйлесімін, тіршілік тынысын ортақ түп мақсатқа жаратылыс 
мәні не махаббатпен ұмтылуларымен сипаттайды. Халық көкейінде 
сан ғасырлар өмір сүрген космогониялық ұғымдардың астарында 
осы Тәңірінің адамзатқа деген махаббатын, бүкіл жаратылысты 
белгілі бір мақсатпен жаратқанын сезіну бар. Осынау бүкіл әлем 
жаратылысының түп иесін аңсаған махаббатының өзі олардың 
ерекше көркемдігінен, үйлесімінен, тіршілікке құштарлығынан 
көрінеді. Аспан денелерінің қимыл-әрекетін қозғалысын сипат-
тағанда астарлы символдық мәнге толы халық арасындағы 
аңыз-әңгімелердің шын маңызын ғұлама көзқарасында бүкіл 
жаратылыстың Тәңірге ғашық деп білуімен айқындалады. 

Демек, олардың барлығы ғашықтықпен мас болып, өздерінің 
еркінен тыс айналыс, қозғалысқа түскен ғашықтар. Барлығы 
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өмірдің негізгі мәні айқындалатын соңғы сәтті күтуде. Шәкәрім 
көпшілік қауымды әлем құбылыстарын дұрыс түсіну арқылы 
ақиқатты тануға шақыру мақсатында өзінің шығармаларында 
түрлі терең мағыналы ойлар айтады, санаға түрткі салып ояту үшін 
түрлі сұрақтар бере келіп, оған өзі де дәлелді жауап беріп отырады. 
Оған мысал ретінде тағы бір өлеңін қарастырайық.

Бəрі мақсатпен жаралған,
Есебі жоқ барша əлем.
Неге керек бос шаталған,
Тəңірі жоқ деп тантырап.
Шынды білмек ойласаң сен,
Алдыменен жанды біл.

Ең керекті үш сұрақпен,
Жан құлағын қой бұрап:
«Келдім қайдан? Қайтсе пайдам?
Өлгеннен соң не болам?»
«Мен» деген - жан, ақыл — айнам,
Жоғала ма сол шын-ай.

Бар болған зат жоғала ма,
Жоқтан əсер қала ма?
Шын сүю бар, жирену бар,
Мақсұты бар, еркі бар.
Жаратылған неге бұлар,
Осыны тап, ой құрап [15, 273 б.]. Бұл қойылған сұрақтарға 

өзінің «Үш анық» шығармасында жауап береді. Сонымен 
Шәкәрімнің шығармашылығына зерделеуді қорыта келетін 
болсақ: «барша болмысты Қасиетті Ұлы Күш жаратқан. Бүл 
жаратылыстың белгілі бір мақсаты да бар. Сол мақсатты орындау 
үшін бүкіл әлем барлығына ортақ жалпы заңдылықтармен өмір 
сүреді. Әлемнің ірі-кіші бөліктері бірімен-бірі тығыз байланы-
ста болып, өзара әсерлесіп өмір сүреді. Сондықтан әлемнің жал-
пы заңдылықтарын бұзу оның әрбір бөлігіне кері әсерін тигізеді, 
сондықтан бұл тіпті Тәңірге қарсы әрекет болып табылады» деген 
ғұламаның ойын түсінеміз. Егер ол өзінің түпкі мақсатын ұмытып, 
нәпсі ықпалымен табиғаттың жалпы заңдылықтарын бұзатын бол-
са, онда ол екі дүние өзіне тиесілі жазасын алады. Түпкі мақсат 
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болып табылатын жанның Тәңірге жету мүмкіндігі тек қана адам 
баласына тән болғандықтан ол бүкіл әлем болмысының нәтижесі. 
Ал әлемнің басқа бөліктері адам баласына сол мақсатты орындауы 
үшін арналған құралы. Сондықтан адам баласы өзінің әлемдегі ор-
нын дұрыс түсініп, негізгі мақсатқа жетуге ұмтылуы керек. 

Қорытынды орнына 
Бүгінгі таңда рухани-адамгершілік құндылықтардың қайнар 

көзі, олардың онтологиялық мәртебесі,  ұлттық дүниетаным мен 
қарым-қатынас негіздерін іздеу мәселелері жанданып, өзекті бо-
лып отыр. 

Бұл тұрғыда тәңірлік рухани ілімге қайта оралу (қазіргі 
түркілердің, соның ішінде қазақтардың әлемдік көзқарасының 
бастауы ретінде) бүгінгі идеялық және рухани келісімді, адамдар-
дың бірлігін, адамның табиғатпен, Универсуммен қарым-қатына-
сындағы үйлесімділікті іздестіруге ықпал ететін іргелі және база-
лық ұғымдар мен құндылықтарды түсінуге және қайта қарауға 
мүмкіндік береді.

Ежелгі түркілердің (протоқазақтардың) тәңірлік-мифология-
лық философиясы қазақтардың рухани-адамгершілік мәдениеті-
нің одан әрі дамуы мен адам мен Универсумның мәнін, олардың 
бірлігін түсінуінде негіз болғанын атап өту қажет. 

Міне, сондықтан да қазақтардың, олардың ата-бабаларының 
ертедегі дүниетанымдық жүйелерін еске алып, түсіну және осы 
дүниетанымдық жүйелердің тарихи сабақтастығының жібін ис-
лам, антикалық және көне түркі ойының үздік жетістіктерін бойы-
на сіңірген әл-Фараби, Баласағұн, Абай, Шәкәрім сияқты көрнекті 
түркі-қазақ руханияты өкілдерінің шығармашылығымен біріктіру, 
өз халқының рухани тәжірибесімен байланысты, атап айтқанда, 
адам бірлігінің әлеммен, оның ашықтығы мен еркіндігімен байла-
нысын жандандырудың мұрасы болып табылады.

Қазақ философиясы әлем мен адам бірлігі мәселесіне түркі 
ділінің әмбебап негіздерін қабылдай және сақтай отырып, оны жаңа 
тарихи жағдайларда, ұлттық идеяларын тәуелсіз Қазақстанның – 
«Мәңгілік ел» негізінде дамыта отырып, жүзеге асырады.
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6. ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫНДАҒЫ 
ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІК МƏСЕЛЕСІ 

6.1 Заманауи Қазақстандағы жалпыұлттық бірегейлікті 
нығайтудағы қазақ философиясының рөлі

Кез-келген ұлттың өзін-өзі бірегейлендіруі ұзақ тарихи даму 
кезеңінің нәтижесінде қалыптасатын құбылыс екені белгілі. Бірақ, 
қазақ халқы бірегейлену, тұтас ұлт боп ұйысу үрдісінен баяғыда-
ақ өткен. Бұған қазірдің өзінде 2 миллион 700 мың шаршы килло-
метр алып аумақты иеленіп отырған халқымыздың Алтай мен Еділ 
жағасында тұратын өкілдерінің тілінде, мінезінде, әдет-ғұрпында, 
тіпті, қанының құрамында титтей де өзгешеліктердің болма-
уы дәлел. Көшпелі өмір салты, шаруашылық жүргізу үрдісінің 
ұқсастығы, ел мен жердің ортақтығын сезіну түйсігі, қалыптасқан 
дәстүрлі билік жүргізу және басқару жүйесінің ғасырлар 
бойы сақталуы, біртұтас рухани-мәдени әлем... бәрі-бәрі қазақ 
халқының бірегей ұлт ретінде қалыптасу кезеңін әлдеқашан басы-
нан өткізгенін көрсетеді. Тіпті, біздің осынау бірегей салтымызды 
үш ғасырға созылған сыртқы экспансиялық өктемдік, қитұрқы от-
арлау саясаты да бұза алмады. Қаратау мен Алтайдың, Еділ мен 
Ертістің, Маңқыстау мен Баянауылдың өз жері екенін ат жалын 
тартып мінген қазақ баласының бәрі кітап оқымай жатып-ақ біліп 
өсті. Демек Елбасы Жолдауында айтылған «бірегейлену» әртүрлі 
тарихи себептермен біздің елімізге қоныс тепкен, ондаған жыл-
дар бойы қуанышымызды да, қиындығымызды да бірге бөліскен, 
Қазақстанның өндірістік қуатының негізін қалауға ат салысқан, 
бұл күндері тәуелсіз еліміздің тең құқықты азаматтары болып 
отырған өзге ұлт өкілдері жайында болып отыр. 

Бұрынғы КСРО аталатын, қолдан күшпен құрастырылған 
ортақ «шаңырақтың» күйреп, оның орнына ұлттық негізге 
сүйенген бірнеше тәуелсіз елдердің пайда болуы алғашқыда біздің 
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бұл отандастарымызды абыржытып тастағаны рас. Бір жағынан 
– олардың әрқайысының басқа жақта өзінің ұлттық мемлекеті не-
месе мемлекеттік құрылымы бар, ол жерде ана тілі мен мәдениеті 
дамып жатыр. Ұлттық мақтаныш кез келген адамның бойындағы 
табиғи қасиет екенін ескерсек, қазақстандық орыстың, немістің, 
украиннің, корейдің, еврейдің, шешеннің т.б. алыстағы өз от-
анында болып жатқан жақсылыққа сүйініп, қасіретке күйініп 
отыруы заңдылық. Тіпті, болашақ үрім-бұтақтарының өз отаны-
на етене бауыр басқанын, ұлттық тілі мен мәдениетінің қайнаған 
ортасында ержеткенін қалап, пәлен жылғы ыстық қонысымен 
қимай қоштасып, ата жұртына үдіре көшу әрекетінің шын сырын 
да жүрегіңмен түсінесің. Бұл үрдістің ешқандай саяси немесе 
экономикалық астары жоқ. Ата жұртына Моңғолиядан, Қытайдан, 
Ауғанстаннан, Ираннан т.б. елдерден келіп жатқан қазақтарды 
қандай сезім жетелесе, Қазақстаннан көшіп жатқан бұрынғы от-
андастарымыз әрекетінің де негізінде осы сезім жатыр. Олар 
Ресей баспасөзі әлдебір топтардың саяси ұпайын көбейту үшін 
екіжүзділікпен қорлап жазатынындай «босқындар» емес, «өз от-
анына қайта оралушылар». 

Саяси тұрғыдан, біздің отандастарымыздың бәрі тең құқық 
иеленіп келді және иелене береді де, ал экономикалық тұрғыдан 
біздің елімізде өзге ұлт өкілдерінің жергілікті ұлтқа қарағанда 
бақуатты тұрып келгенін, қала мен ауыл арасындағы әлеуметтік-
экономикалық теңсіздіктің тереңдей түсуіне байланысты бұл 
жағдайдың көзге бадырайып көріне бастағанын ешкім жоққа 
шығара алмас. Демек, өткен 1997 жылы 190 мың адамның 
Қазақстаннан шет елдерге қоныс аударғанынан саяси немесе 
экономикалық астар іздеу артық. Рас, бауыр басқан ортасын, дос-
жарандарын, ағайынтуысын, орныққан үй-жайын тастап, өз Отаны 
болса да өгейсініп қалған ортаға, сыры беймағұлым жаңа өмірге 
тәуекел жасап, қадам басудың әр адам үшін күрделі психологиялық 
және материалдық зардаптары бар. 

Германия, Израиль сынды дамыған елдер отанына оралған 
өз қандастарының осы зардаптарды аса көп қиналмай жеңуіне 
жәрдемдесіп, жыл сайын белгіленетін көшіп келушілер квотасы-
на сай мемлекет бюджетінен қаржы бөліп отыр. Біздің елімізде 



292

Қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруындағы қазақ...

де «Көші-қон туралы» заң жасалып, әртүрлі тарихи зорлық-
зомбылық себептермен жат жұртқа үдіре көшуге мәжбүр болған 
қандастарымыздың ата жұртқа оралғысы келіп отырған бүгінгі 
ұрпақтарын қабылдаудың жыл сайынғы квотасы белгіленіп, 
олардың жаңа қонысқа орналасып кетуіне ішкі материалдық және 
қаржы қорларының тапшылығына қарамастан қолдан келген-
ше жәрдемдер жасалды. Тіпті, өзге елдердегі бауырларымыздың 
тезірек сол елдің азаматтығынан шығарылып, ата жұртына оралуы 
туралы мемлекетаралық кездесулер кезінде мәселе көтеріп, ортақ 
мәмлеге келуге әжептәуір күш-жігер жұмсап жүрміз. Ешкімді 
кінәламау, байбалам салмау, қолыңнан келсе өз қандастарыңа өз 
қаржыңды бөліп көмектесу – қалыптасқан өркениет үлгісі, әлем 
жұртшылығы мойындаған халықаралық қарым-қатынастар норма-
сы. Сонымен, әлем құрлығының алтыдан бір бөлігін иеленіп кел-
ген КСРО-ның ыдырауынан кейінгі алып аумақтағы адамдардың 
әрлі-берлі үдіре қоныс аударуы мүндай ірі оқиғадан соң болмай 
қоймайтын әрі тарихи, әрі табиғи процесс екен. Тек бұл процесс 
бір елдерде өткір сипат алып, қарқынды басталып, тез бітсе, екінші 
бір елдерде үзік-создық сипат алып, ұзағырақ мерзімге созылуда. 

Біздің еліміздегі көрінісі соңғы үлгіге жақындайды. Елбасының 
қыруар күш-жігер жұмсауының нәтижесінде егемендіктің алғашқы 
жылдары аса қатерлі көрінген екі ірі этностық топ аралығындағы 
жіктелушілік бірте-бірте сабасына түсіп, адамдардың болашақ 
ұрпақтарының отандарын айқындау үрдісі ауыр зардаптарсыз 
өтуде. Олардың бір елдің азаматтығынан шығып, екінші елдің 
азаматтығын еш қиындықсыз қабылдау ісін оңайлатқан да біздің 
Елбасының бастамасымен қабылданған еларалық келісімдер еді. 
Еліміздің азаматтарының ұлтына, тіліне, сеніміне қарамастан тең 
құқығын заң түрінде де, іс жүзінде де қамтамасыз ету, тіпті, орыс 
тілінің мемлекеттік тілмен бірдей дәрежеде (көп жағдайда ба-
сым) қолдануына конституциялық тұрғыдан берік кепілдік беру 
т.б. өзге ешбір елде жоқ шынайы демократиялық шаралардың 
өзі, амал қанша, адамдардың түпкі отанына оралуға деген табиғи 
ұмтылысын тежей алмауда. 

Кейбір деректерге қарағанда, біздің елімізден шетелдерге 
қоныс аударушылармен бірге жыл сайын 150 миллион АҚШ дол-
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ларына жуық қаржы сыртқа кетуде. Әрине, ізгі ниет жетегінде 
беймағұлым болашаққа аттанған бұрынғы отандастарымыздың 
шегетін тұрмыстық мехнаты мен психологиялық күйзелісінің жа-
нында бұл еске алуға болмайтын да шығын болар. Өкініштісі, біздің 
еліміз өз тұрғындарының еңбекке жарамды, интеллектуалдық және 
инженерлік жұмыстарға маманданған бөлігін жоғалтуда. Олардың 
орнын толтырарлық мамандар даярлау үшін біршама уақыт, елеулі 
қаржы жұмсауымызға тура келетіні белгілі. 

Елбасымыз Н. Назарбаевтың «Халық денсаулығын қорғау 
туралы» Жарлығы дәл осы бағытта атқарылатын жұмыстарға 
тың серпін берді. Соңғы күндердегі әлеуметтік сұрау салу 
нәтижелерінің қорытындылары көрсеткендей, еліміздегі әр 
түрлі этностық топ өкілдері бірауыздан Қазақстанда ұлтаралық 
жанжал қатерінің сейілгенін мойындаған. Осыдан екі-үш жыл 
бұрын бұл мәселе өзінің өткірлігі жағынан 6-шы орында тұрса, 
қазір 13-ші орынға сырғыды. Ұлттық татулық пен халық бірлігін 
нығайтуды үнемі назарда ұстап отырған Елбасымыздың байсал-
ды саясаты жалғаса берер болса (мен бұған күмәнданбаймын), 
жоғарыда айтқан табиғи көші-қон үрдісінің аяқталу кезеңіне қарай 
Қазақстанда этностық жіктелу жойыла бастауы мүмкін. Яғни 
Қазақстан бірте-бірте моноұлттық елге айнала бастайды. Қазір 
әр түрлі түсінбестік туғызып жүрген «Қазақстан халқы», «қазақ 
халқы» деген тіркестер арасындағы мазмұндық алшақтық жойы-
лып, олар бір ұғымды білдіретін атауларға айналады. 

Алайда мұндай «бірегейлікке» жету үшін өзге этностық топ-
тар өкілдерінің психологиялық жайсыздық сезімдерін жаймалап 
тарататын уақыт, оларды шоғырланып тұрып жатқан аймақтарында 
тілінің, мәдениетінің, білім беру жүйесінің жойылмайтынына 
сендіретін нақтылы мемлекеттік іс-шаралар, тең құқықтарының 
ешуақытта бұзылмайтынына кепілдік беретін заңдар қажет. 
Бұлардың бәрі бізде бар, тек отандастарымыздың кейбір бөлігінің 
әлгі психологиялық жайсыздық сезімінен арылуына мүмкіндік 
беретін уақыт тапшылығы болмаса. Ұлттық бірегейленудің осын-
дай мән-маңызына қарамастан бұл табиғи процесс неге тежелуде?! 
Қандай кедергілер бар? Тіпті, әлі күнге дейін қоғам өмірінің осы бір 
нәзік саласында атқарылатын мақсатты, жанжақты ойластырылған 
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шаралардың қарапайым жоспары неге жоқ?! Міне, бұл сауалдар 
саясаткерлер мен қоғамтанушыларға тікелей қатысты. Ең алды-
мен, бірегейлену үрдісіндегі ұйытқы ұлт – мына біздер, қазақтар 
өзімізге жүктелген күрделі де жауапты міндеттің салмағын толық 
сезіне алмай отырмыз. 

Ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің құрамына 
енгізіліп, қайта құрылған Тілдерді дамыту департаментінің 
Астанадағы жұмысынан басым бағыттарды түсініп, тың серпін-
мен әрекет ету нышаны сезіледі. Елбасымыздың арнаулы тап-
сырмасымен жасалынып жатқан көптомдық төл энциклопедия-
мыз да барлық салаларға қатысты ғылыми ұғымдарды жүйелеп, 
орнықтыру ісіне үлкен үлес қоспақ. Тек мұның бәрі даңғазасыз, 
жоғарыда айтқанымыздай, еліміздегі ұлттық бірегейлену үрдісінің 
жылдамдауына кесел тигізбейтіндей байсалдылықпен атқарылуға 
тиіс. Қазір «этностық сана» түрінде түсініліп жүрген «ұлттық 
сана» «мемлекеттік санаға» айналғанда, «ұлттық мүдде» мен 
«мемлекеттік мүдде» ұғымдарының арасындағы айырмашылық 
жойылғанда біз бір халық болып қалыптасып бітеміз. Ұлттық 
бірегейлену үрдісінің қажеттілігін түйсініп, отандастарымыздың 
осынау табиғи құбылысты санасы мен жүрегі арқылы шы-
найы түрде қабылдай бастауына мемлекеттік рәміздеріміз бен 
атрибуттарға деген құрмет, еліміздің азаматтары қай жерде, 
қандай қиындықтарға тап болса да, оларды қорғауға ұмтылуы, 
өз азаматтарымыздың мүдделеріне басым қамқорлық жасап, «әр 
азаматтың жақсы тұрмысының өзі де тұрып жатқан мемлекеттің 
егемендігі мен қауіпсіздігіне байланысты екенін» сөз жүзінде 
емес, іс жүзінде нақтылы көрсетуі оң ықпал жасар еді. Бұл орай-
да, азаматтарымыздың төлқұжаттарын ауыстыру ісінің аяқталуы, 
шекара мен кеден, елімізге келуге және шығуға виза беру, шет 
елдік азаматтарды тіркеуге алу сынды дербес мемлекетке тән 
жұмыстардың жақсы жолға қойылуы отандастарымыздың ұлттық 
бірегейлігін сезінуін жылдамдата түсері сөзсіз. 

Сонымен, еліміздегі ұлттық бірегейлену үрдісі қазірдің өзінде 
баяу да болса жүріп жатыр екен. Бұған дәлел: тәуелсіздігіміздің 
алғашқы жылдарындағыдай этностық жіктер арасындағы 
бөтенсінудің жойыла бастағаны. Соңғы күндердегі социологиялық 
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зерттеулер нәтижесі көрсеткендей, халқымыздың басым көпшілігі 
біздің еліміздегі этносаралық жанжал қатерінің сейілгенін мойын-
дайды. Ал, әр түрлі ішкі және сыртқы топтардың Қазақстандағы 
кейбір этностардың жағдайына жаны ашығансып, жанталаса да-
был қағуы жоғалта бастаған саяси ұпайларын қайтаруға тырысқан 
әлегі ғана. Тек олар өздеріне сенімсіздікпен (бәлкім, күншілдікпен) 
көз тігіп отырған жұртшылықтың қаңқу сөздеріне назар аудар-
май, жікшілдік, пайдақұмарлық, мансапқорлық, қараулық іспетті 
аға буын шенеуніктердің жаман әдеттерін бойларына дарытпай, 
қазіргі Ресейдегі тәрізді топ-топ қаржылық-өнеркәсіптік олигархи-
ялар құрып алып, содан соң билік үшін бір-бірінің жағасын жыр-
тыспай ел мүддесін бәрінен жоғары қойып еңбек етсе кәнекей. 

Егер олар өздеріне тек экономикамыздың ғана емес, бүкіл 
ұлтымыздың адамгершілік және рухани сауығуының, ортақ 
діл мен тіліміз негізінде бірегейленуінің барша жауапкершілігі 
жүктеліп отырғанын сезінсе, капитал жинақтаудың алғашқы 
кезеңіндегі қулық-сұмдықтарынан, таныс жағалау әдетінен, жеңіл 
мінездерінен т.б. «байлықтың балалық ауыруынан» тезақ арылар, 
сөйтіп, қалың көпшіліктің кәсіпкерлікпен айналысуына мүмкіндік 
беретін әділ «ойын ережесін» орнықтырар, халқымыздың бойын-
да тұнып жатқан табиғи іскерлік қуатты даму көшіне қосар деп 
сенемін. Әсіресе, ұлттық бірегейлену үрдісінің мән-маңызын 
ұғынып, қазақстандықтардың ортақ дүниетанымы мен ділін 
қапыптастыру ісіне қамқорлық жасау да осы жас күштердің 
тұрақты назарында болуға тиіс. Себебі, ашық қоғам жағдайында 
2 миллион 700 мың шаршы километрлік атамекенімізді, ұлттық 
кеңістігімізді, дербес мемлекетімізді бар-жоғы 60 мыңдық армия-
мызбен де, қыруар қаржымызбен де қорғай алмаймыз. Қорғайтын 
– осы аймақта тұратын халықтың, тұтас ұлттың өзге ешкімге 
ұқсамас ерекше сипаты, намысы, ортақ ділі мен дүниетанымы.

6.2 Қазақ философиясындағы ұлы тұлғалардың ұлттық 
бірегейлікті қалыптастыруға қосқан үлесі

Қазақ қоғамында ұлттың ұлттық бірегейлену дәстүрі ұлт 
руханияты, ұлт тұлғаларының интеллектуалдық қызметі арқылы 
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жүріп отырады. Бірегейлік өз негізінде нақты тұрақты тұлғалық 
тәртіптің бағыттылығына жағдай жасайтын, әр түрлі салалардағы 
нақтылыққа байланысты адамның қажеттіліктерінің, сезімдерінің, 
мүдделерінің, идеалдарының, мақсаттарының үстемдігін көрсе-
теді. Ұлттық бірегейлік құрылымында ерекше орынды оның 
ділдік (менталдық) бірлестігі алады, ол саналы немесе санасыз 
өз ұлтының рухани тәжірибесімен сусындайды. Философиялық 
құрылымдар өз дүниесінде белгілі бір ұлттың тәжірибесімен 
тығыз байланысты. Ұлттың рухани мұрасы қаншалықты бай бол-
са, ол ұлт даму барысында ұтқыр, іс-әрекеті жемісті болып келеді. 

Халық пен зиялыларды біріктіріп отыратын, ел ішінен зиялы-
ларды қоғам алдына шығаратын ұлттық сана. Ұлтымыздың тари-
хына, тарихи өміріне қарап ұрпақты ұлттық мүддеге қызмет етуге 
бағыттауда, зиялылыққа тәрбиелеу ісінде ерекше маңызға ие болған 
ұлттық сананың рухына көз жеткіземіз. Шыныменде қиыншылығы 
мен сыны қатар жүрген уақыт ішінде елін, жерін, ұлттық рухын 
қорғайтын ұрпақты тәрбиелеп, қоғам алдына шығаруда халықтың 
арман тілегінің орындалуына ықпал еткен бір ғана дүние – ұлттық 
сана. Атамекеннен, елдің тұтастығынан, тәуелсіздіктен қасиетті, 
қадірлі нәрсе жоқ деген бабаларымызда ортақ түсінік болған. 
Осының нәтижесінде ұлттың тарихы қалыптасып, қоғам өмірінде 
тұлғалар дәстүрі жалғасып отырған. 

Қазақ халқының өз мемлекеттілігін құру жолындағы сая-
си күресі ғасырларға созылатын күрделі саяси-тарихи үдеріс. 
Бұл мәселе қазақ халқын құрайтын ру-тайпалар кезеңінен ба-
стау алып, Қазақ хандығының құрылуы, оның ішкі саяси да-
муы, саяси-экономикалық, әлеуметтік және рухани байла-ны-
стары, иерархиялық қатынастары, өзінің саяси құндылықтар 
жүйесінің түзілуі, халықтың саяси мінез-құлқының, ұлттық 
психологиясының қалып-тасу ерекшеліктері талай рет тарих 
тезіндегі қатаң сынақтардан өтті. Далалық мемлекеттің табиғатын 
жете түсіну үшін «мемлекет» және «мемлекеттілік» ұғымдарының 
арақатынасын ашудың маңызы зор. Себебі мемлекеттілік туралы 
мәселе – бұл бір аймақты екіншісінен бөліп тұратын әлеуметтік 
кеңістіктің әуелгі шекарасы. Демек, қазақ мемлекеттілігі Қазақ 
хандығы аясында шектеліп қалмайды. Өйткені біздің мемлекеттілік 
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ұғымымыз қазақ мемлекетінің пайда болуы мен дамуын ғана емес, 
түркі этносының ғұмырында ұзақ жылдар бойы жүріп келген 
мемлекеттік-құқықтық үдерістерді де меңзейді. 

Қазақ хандығы өн бойына дала мемлекеттілігінің барлық 
салттарын жинақтаған әлеуметтік-саяси құрылым болды. 
Жыл сайын құрылтайлар шақырылып, беделді рубасылары 
хан алдында заң жөнінде кеңес беретін билер кеңесін құрған. 
Мемлекеттік-саяси жоралғының негізі хан сайлау жүйесі бол-
ды. Қазақ хандығында облыстық басқару жүйесі емес, ұлттық 
басқару жүйесі қолданылды. Басқару жүйесінде ру-тайпалық 
тәртіп сақталып отырды. Қазақ қауымы үш жүзге бөлініп, қазақ 
хандығына бағынды. Қазақ елі үшін ХҮ-ХҮІ ғасырларда ең басты 
мәселе – жаңа құрылған мемлекетті күшейту мен қорғау болды. 
Қоғамдық ой-сана, халықтың аңсары – ұлттық тұңғыш мемлекетті 
сақтап қалу болды. Ру-тайпаларды бір орталыққа бағындырып, 
ішкі алауыздықты тиятын, сыртқы дұшпандарға тойтарыс беретін, 
елдің қамын жейтін әмірші керек екенін халық жақсы түсінді. Мем-
лекет күшті болу үшін ақылды да айбарлы хан керек екенін біліп, 
хандық идеяны дәріптеді. Хандық идеологияны жақтап, үгіттеуге 
бар күшін салған жыраулар мен би-шешендер өздерінің құдіретті 
сөзімен, үлгі ісімен көп еңбек сіңірді.

Қазақ хандығы – көшпелі және жартылай көшпелі мал 
шаруашылы-ғымен айналысқан феодалдық мемлекет болды. Оның 
көшпелі және жарты-лай көшпелі далалық өңірінде патриархалдық-
феодалдық қатынас басым болды, ал отырықшы, егінші аймақтарда 
феодалдық қатынас қалыптасты. Қазақ хандығында облыстық 
басқару жүйесі емес, ұлттық басқару жүйесі қолданылды. Басқару 
жүйесінде ру-тайпалық тәртіп сақталып отырды. Қазақ қауымы 
үш жүзге бөлінді. Ол қазақ хандығына бағынды. Хан – қазақ 
хандығының азаматтық, әскери, әкімшілік және сот құқын қолына 
ұстады. Жүздерді кіші хандар, ұлыстарды сұлтандар, тайпаларды 
билер, руларды ру басылары, аймақтарды (аталар) ақсақалдар, ау-
ылдарды ауыл ағалары басқарды. Бұл жеті сатылы басқару жүйесі 
көшпелі қазақ қоғамында тым ертеден келе жатқан тәртіп болатын. 

Халықтың ұлығы – хан болды. Хан халықтың маңызды, ірі 
мәселелерін шешіп, көрші халықпен қарым-қатынасты, сыртқы 
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мәселелерді басқарып, даулы істерді шешіп отырды. Сондықтан 
рулардан алым-салық алып отырған. Әр рудың басы – ақсақалдар 
болды, рудың ішкі жұмыстарын солар басқарды. Мемлекеттік-
саяси жоралғының негізі хан сайлау жүйесі еді. Ақ киізге көтеру 
салты – халық пен ел билеуші ынтымағының белгісі, мемлекеттің 
тұтастығы мен беріктігі үшін қажетті этногенетикалық интегра-
цияның дәлелі іспетті. Қазақ хандығы ішкі саяси ахуалдағы 
көрнекі өзгерістерді қиындатқан жаңа тарихи талаптардың бар 
ауыртпалығын өз мойнына алды.

Қазақ даласында өзiнiң құрылымына сәйкес басқару жүйесi 
болған және негiзгi субъектiлерi хан мен хан кеңесшiлерi – 
сұлтандар, би-шешендер, батырлар, ру басы ақсақалдар едi. Олар 
қазақ қоғамының саяси-әлеуметтiк мәселелерiнiң негiзiн шешетiн 
кеңес мүшелерi едi. Бұл жайында Үмбетей жыраудың айтқаны бар: 

...Керейде батыр Қазыбек
Қаз дауысты Қазыбек,
Қу дауысты Құттыбай,
Қара керей Қабанбай,
Қанжығалы Бөгембай –
Абылай, сенiң тұсыңда
Сол бесеуi болыпты-ай!
Кейi батыр, кейi би,
Тәңiрiм берген сондай сый! [1, 87 б.] 
Хан – кең далада көшiп-қонып күн кешкен қазақ халқын бiр 

ортаға жинақтап, халқының намысын қорғай бiлген тарихи фе-
номен. Әз Жәнiбек хан, Керей хан, Тәуке хан, Қасым хан, Есiм 
хан, Абылай хандар қазақ халқының елдiгiн, ерлiгiн асыра бiлсе, 
олардың қасында Төле, Әйтеке, Қазыбек сияқты билер мен Асан, 
Үмбетей, Ақтамбердi, Бұқар сияқты жыраулар болған. Жыраулар 
хан мен халықтың арасындағы тұлға едi. Хандарға қарсы пiкiр 
айту тек жыраулардың ғана қолынан келдi.

Керей мен Жәнібек хандар Қазақ хандығының негізін салу-
шы ретінде тарихта қалды. Алғашында қазақ хандығының аумағы 
батыс Жетісу жері, Шу өзені мен Талас өзенінің алабы болды. 
Осы аумаққа деректемелерде тұңғыш рет «Қазақстан» деген атау 
қолданылды, ежелден осы алапты мекендеген қазақтың ұлы жүз 
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тайпалары Дешті-Қыпшақтан қоныс аударған қазақ тайпала-
рымен етене араласып кетті. Қазақ хандығы құрылғаннан 1470 
жылдар басына дейін мемлекеттегі ірі саяси тұлғалар Керей мен 
Жәнібек хандар болды. Ал Бұрындық, Қасым, Махмұт, Әдік және 
т.б. сұлтандар хандардың жанында жүріп сол кездегі оқиғаларға 
араласқанымен, жазба деректер мәліметтерінде негізгі хандардың 
есімдері аталып отырған. 

Асан Қайғының «Ай, хан, мен айтпасам білмейсің...» деп ба-
сталатын толғауында халық пен хан арасындағы қарым-қатынас, 
мемлекеттік, елдік мәселелер, ханның іс-әрекеттері негізінен 
жыраудың осы мәселелерге жеке көзқарасы арқылы сөз бола-
ды. Асан қайғы Жәнібектің Әбілқайырдан бөлініп дербес қазақ 
хандығын құру стратегиясына қарсы емес, бірақ осы үлкен 
мақсатты орындауда Жәнібек пен Асан арасында келіспеушіліктер, 
соған байланысты Асан толғауларында ханға бағытталған сын 
көп. 

Ай, хан мен айтпасам бiлмейсiң,
Айтқаныма көнбейсiң.
Шабылып жатқан халқың бар,
Аймағын көздеп көрмейсiң, – [1] деп хан әрекеттерiне 

әдiлеттi баға бере отырып, олардың адамшылық қасиеттерiн 
басшылыққа ала бiлген ол әдiлеттiлiктi хан саясатынан iздейдi. 
Ханға әділетсіздікті әкелетін оның саяси өмірден хабарсыздығы, 
жайбарақаттығы деп білген Асан қайғы соғыс, қақтығыстарды бол-
дырмау үшін өз ойын ханға жеткізе білуге тырысады. Жәнібек хан 
заманының ұлы жырауы, абызы, данышпаны Асан бабадан жерін, 
елін сүю, ел басқару, халықпен қатынасу, адамгершілікті қастерлеу 
сияқты мәселелер бойынша тәлім алған, көзі жетіп, діттеген 
ойын жүзеге асыруда, кейде Асан пікіріне қарамай, табандылық 
көрсетуі, оның ұлы жырау шәкірті екендігін анықтай түседі. 

Қазақтың Керейден кейінгі ханы оның баласы – Бұрындық 
болғанмен, негізінде, іс жүзінде Жәнібектің баласы – Қасым хан 
басқарды. Қасым хан тұсында хандық күшейе түсті, халықтың 
саны миллионға жетті. Себебі, Қасым хан халық қамын ойлайтын 
хан болды, бейбітшілік сақтап, шаруашылықты өркендетуге ты-
рысты. «Қасым ханның қасқа жолы» деген сөз қалғаны да осыдан 
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болуы керек. Бұл заң қазақ арасында бұрыннан қалыптасқан әдет-
ғұрып ережелері негізінде жасалды. Бұл заң сол кезде мұсылман 
елдерінде жаппай қолданылып жүрген ислам дінінің (шариғат) 
заңынан өзгеше, көшпелі қазақ өміріне үйлесімді байырғы заң 
болды. Сол үшін, ол Қасым ханның атымен байланыстырылып: 
«Қасым ханның қасқа жолы» деп аталды. «Қасым ханның қасқа 
жолы» – қазақ халқының хандық дәуіріндегі әдет-ғұрыптық заң 
ережелерінің жиынтығы. Қасым хан өзі билік құрған кезеңде қазақ 
халқының этникалық аумағын кеңейту барысында әдет-ғұрыптық 
заңдарға арқа сүйенген. Ол өз заңында Құран талаптарына қайшы 
келмейтін қазақи ғұрып ерекшеліктерін сақтайды. Мысалы, жеті 
атаға дейін үйленбеу, әмеңгерлік, қазылық билік т.б. 

XV ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап Қазақ хандығының 
тарихында жаңа кезең басталады. Тарих тұрғысынан алып қарасақ, 
бұл кезең – Қазақ хандығының күшеюімен, нығаюымен, ұлттық 
аумағының біріктіріле басталуымен сипатталады. Мұндағы ең басты 
оқиғаға – Қазақ хандығының Сырдарияның орта ағысы бойындағы 
қалалар мен далаларды қайтару үшін Мауреннахр билеушілерімен 
жүргізген күресі жатады. Бұл күрес 1470 жылдардың ортасынан 
1598 жылға дейін созылған. Бір ғасырдан астам уақытқа созылған 
күрестің бірнеше кезеңі бар. Алғашқы кезең – 1470-1520 жыл-
дар аралығында өтті. Міне, осы алғашқы кезеңде Қасым хан 
өзін ірі қолбасшы әрі ірі мемлекет басшысы ретінде көрсетіп, 
замандастарының жазбаларында ұлы тұлға ретінде көрініс табады. 
Әлихан Бөкейхан:«Қасым хан бүкіл қазақ халқын біріктіру арқылы 
үлкен әскери күшке ие болды. Қарауындағы халықтың бақытына 
орай, ол өзінің бейбітшілік сүйгіш саясатымен халықтың махабба-
тына бөленді. Осы бейбітшілік сүйгіштігімен Қасым хан халықтар 
арасында ерекше әйгілі болды»,- деп атап өткен [2].

Қазақ хандары жайлы ұлы даналарымыз да пікір қалдырған. 
Захир ад-дин Бабыр: «Жұрттың айтуына қарағанда, қазақ ханда-
ры мен сұлтандарының бірде-бірі бұл халықты дәл осы Қасым 
хан сияқты бағындыра алмаса керек. Оның әскерінде 300 мың 
адам болған» [3] десе, Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарихи-Ра-
шиди» кітабында: «Ол Дешті Қыпшаққа толық билігін таратты, 
оның халқы миллионнан асты. Жошы ханнан кейін бұл жұртта дәл 
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мұндай күшті хан болған жоқ» деп жазған [4]. Қасым хан өлгеннен 
кейін сұлтандар мен феодалдардың өзара бақталасы, қырқысы 
күшейді. Сыртқы саяси жағдай қолайсыз болып тұрған кезде, 
өзара қырқысуының зиянды зардаптары хандықты әлсіретуге әкеп 
соқты. 

Есім ханды халық «Еңсегей бойлы ер Есім» деп ардақтайды.  
Есім ханның билігі тұсында (1598-1645) халық жадында «Есім 
салған ескі жол» деген атпен қалған әдет-ғұрып нормаларын 
қалыптастырған конституциялық құжат болғаны белгілі. Мұны 
«Есімнің заңы» деп ұққан жөн. Бұл өз заманының орайы мен та-
лабына қарай Есім хан мен оның кеңесшілері өңдеп, толықтырған 
«Қасым салған қасқа жолдың» бір нұсқасы. «Есім салған ескі 
жол» деген сөздің мәні де Есім ханның тұсында жасалған даналық 
заңдарға байланысты айтылған. Қоныс-тұраққа, мал-мүлікке, 
адамдар арасындағы қарым-қатынасқа қатысты туындайтын дау-
шардың шешімдері осы кезде сараланды. Есім хан қазақ тари-
хында «Еңсегей бойлы ер Есім» деген атпен әйгілі болды, оған 
бұл атақ 1598-жылы ағасы Тәуекел ханмен бірге Мауреннахрға 
жасаған жорықта ерекше көзге түскені үшін берілген екен. Хан 
тағына отырған соң Бұхарамен бітім-шартын жасасып, Орта Азия 
қалаларымен бейбіт, экономикалық байланыс орнатуға ұмтылды. 
Қазақ хандығын бір орталыққа бағынған мемлекет етіп құруды 
көздеді. 

XVI-XVII ғ.ғ. өмір сүрген жыраулар мен ақындардың Есім хан 
туралы жыр толғамағандары кемде-кем. Есім хан XVII ғасырдың 
алғашқы ширегінде 30 жылдай қазақ хандығын билеген. Есім хан 
туралы жыр, толғау, дастан туғызған ақын-жыраулар арасынан 
бізге белгілісі Жиембет жыраудың Есім ханға арналған толғаулары. 
Бұл туындылардың басты ерекшелігі – оларды туғызған жыраудың 
Есім ханмен замандас, бірге Қазақ хандығын қорғауға, нығайтуға 
ат салысқан Жиембет батыр ауызынан шығып, халық арасына та-
ралуы. 

Тәуке хан 1680 жылы Қазақ хандығының тағына отырған. 
Ол асқынған ішкі феодалдық алауыздық пен бытыраңқылықты 
жойып, бір орталыққа бағынған Қазақ хандығын құруға қажырлы 
қайрат жұмсады. Хандық билікті күшейтуге бағытталған рефор-
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малар жүргізді. Тәуке ханның билік құрған алғашқы жылдарында 
оның билігін қазақтың барлық рулары мойындамаған. Сондықтан 
Тәуке хан бытыраңқы қазақ қоғамының басын біріктіріп, бір 
орталыққа бағынған мемлекет құруды басты міндеті деп санады. 
Осы мақсатта әр түрлі әлеуметтік топтан шыққан дарынды, ақылды 
адамдарды мемлекетті басқару ісіне тартты. Бұған дейін мемлекетті 
басқару ісіне тек Шыңғыс ханның ұрпақтары мұрагерлік жолмен 
тартылатын еді. Тәуке хан мемлекетті басқару ісіне туа біткен да-
нышпан, ел арасында асқан ерлігімен, батырлығымен дараланған 
тұлғаларды, яғни билер мен батырларды тартты. Бұл шаралар 
нәтижелі болды. Мемлекетті басқару ісіне де үлкен өзгерістер 
енгізді. Билер кеңесін құрып, оның билік ауқымын кеңейтті. 
Билердің әлеуметтік тегі тек ақсүйек табынан болмағанын ескер-
сек, қарапайым халықты мемлекетті басқару жүйесіне тарту Тәуке 
хан енгізген үлкен өзгеріс болды.

Тәуке ханның тұсында «Билер кеңесінің» құрамына атақты 
Төле би, Қаз дауысты Қазыбек, Әйтеке, Досай, Едіге, Сырым-
бет, Қабек, Даба, Есейхан, Жалған, Ескелді, Сасық би, Байдалы, 
Тайкелтір, Қоқым сияқты дарынды қайраткерлер енді. Билер 
кеңесінің билік ауқымы зор болған. Бұл ұйымның шешімі негізінде 
ғана Тәуке хан мемлекеттік мәселелерді шешуге құқықты болған 
және билер кеңесі қабылдаған заңдар мен шешімдерді жүзеге асы-
рып отырған. Сонымен қатар «Билер кеңесі» хандық билікті шек-
теу құқығына ие болған. Билер кеңесі соттық билікті де атқарған. 

Тәуке ханның аты тарихта «Жеті жарғы» заңымен тығыз 
байланысты. Ол қазақтың атақты билерімен ақылдаса отырып, 
қазақтың әдет-ғұрып заңдарын, билер сотының тәжірибелерін, 
аса дарындылықпен айтылған түйінді биліктерді жинақтап, өзінен 
бұрынғы «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы» 
сияқты қазақ заңдарын жаңа жағдайға сай өзгертіп, толықтырып, 
дамыту негізінде «Жеті жарғы» атты заңдар жинағын құрастырды. 
«Жеті жарғы» орыс деректерінде «Тәуке хан заңдары» деген ат-
пен белгілі. Жеті жарғыға әкімшілік, қылмысты істер, азаматтық 
құқық нормалары, сондай-ақ салықтар, діни көзқарастар тура-
лы ережелер енгізілген, яғни онда қазақ қоғамы өмірінің барлық 
жағы түгел қамтылған. Оларда орта ғасырдағы қазақ қоғамының 
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патриархаттық-феодалдық құқығының негізгі принциптері мен 
нормалары баянды етілген. «Жеті жарғыны» қазақ халқы ХІХ 
ғасырдың ортасына дейін қолданып келді. Ал кейбір заңдар Қазан 
төңкерісіне дейін қолданылды. 

Ақын-жырау поэзиясындағы хан билігінің жырлануының 
осындай ерекшеліктерін ескере отырып, оларды іштей төрт 
кезеңге бөліп талдау дұрыс көрінеді. Бірінші кезекте қазақ 
жеріндегі ХІV-ХV ғасырлар жырау поэзиясындағы хандар 
бейнесі. Бұл кезде тоқырауға ұшыраған Алтын Орда мемлекетінің 
соңғы ханы мен енді ғана шаңырақ көтерген Қазақ хандығының 
алғашқы хандарының жырау поэзиясындағы бейнесі туралы. 
Екіншісі – ХVІ-ХVІІ ғасырлардағы Қазақ хандығының өрлеу 
дәуірінде ғұмыр кешкен жырау толғауларындағы сол дәуірге сай 
ел билеуші әміршілер бейнесі. Үшіншісі – Абылай хан билеген 
Қазақ хандығының жоңғар басқыншылығын тойтарған, қазақ 
мемлекетінің абыройы көтерілетін заманмен тұстасатын ХVІІІ 
ғасырдағы жырау поэзиясындағы хандар бейнесі. Сол кездегі 
барлық жыраулар шығармашылығындағы басты жырланған 
тақырып – ел бірлігі, жер тұтастығы, ел қорғау және осылардың 
барлығының ұйтқысы болған, үш жүздің басын біріктіріп, бір 
орталыққа бағынған, көршілері таныған қазақ хандығының соңғы 
ханы Абылай ханның тұлғалық бейнесі болды. Төртіншісі – 
хандығынан айырылған, Ресей империясының отарына айналған, 
сонымен қатар жерінің, халқының отарлық бұғаудан азат ету 
үшін Кенесары Қасымұлы бастаған бүкілхалықтық көтерілістің, 
Исатай мен Махамбет бастаған Кіші жүздегі қозғалыстың халық 
еңсесінің, рухының көтерілуіне біраз уақыт едәуір әсері болған 
ХІХ ғасырдағы ақындық поэзиядағы отаршылыққа қарсы, ел 
бірлігі мен тәуелсіздігін ту етіп көтерген Абылай мен Кенесары 
хандар бейнесі жыр етілген кезең.

Хан Абылай – Қазақстанның аумақтық тұтастығын қалпына 
келтіре алған көрнекті мемлекеттік қайраткер. Бұқардай Көмекей 
Әулиенің бір де бір қатал сөзін ауыр алмаған, қайта құлақ асып, 
жүзеге асырып баққан.

 Ей, Абылай, Абылай
Абылай ханым, бұл қалай?
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Алтын таққа міндім деп,
Алтын тәжді кидім деп –
Өкпеңменен қабынба.
Өтіңменен жарылма! – деп қариясы кейісе, ханы қолын 

қусырып:
Ардақты Көмей Әулие
Сөзіңе құлдық, айт бәрін,
Іште қалта қалмасын! – дейді [1].
М. Әуезов «Әрбiр хан өз қасында ақылшы болатын бидi 

таңдағанда, ең алдымен, сөз тапқыш, өткiр деген суырылған ше-
шеннен, судырлаған ақыннан алатын. Бұлардың саяси салмағы 
зор болғандықтан, аузынан шыққан сөз де олқы болмауға тиiс» 
деп атап өткен [5]. Абылай хан көшпенділер қоғамының тарихын-
да зор рөл атқарған. Ол 1771 жылы Түркістанда «Үш алашқа хан 
көтеріледі». Өз мақсатын орындау жолында бірталай табысқа жетті. 
Ол Қазақ хандығының халықаралық беделін нығайтып, барлық 
көршілес жұрттармен және мемлекеттермен дипломатиялық, сау-
да қатынастарын қолдап отырды. Абылай билік құрған жылдар-
да феодалдық алауыздық тыйылып, елдің экономикалық жағдайы 
оңала бастады. Қазақ халқының материалдық әл-ауқаты көтеріле 
түсті. 

Алмас тілді, дуалы ауыз ақылшы, данагөй, хан шеше алмаған 
мәселелерді шешіп, ерекше ой-пікір өрбітетін әулие жырауды 
Абылай хан қасынан бір елі қалдырмаған. «Көмекей әулие» Бұқар 
да Абылай ханның дұрыс шешім қабылдауына, қос бүйірден төніп 
тұрған екі алып мемлекеттің арасында оңтайлы саясат ұстауына, 
әскери дипломатиялық қарым-қатынастарды реттеуге барынша 
ықпал жасайды. Абылайдың арманы – елінің тыныштығын қорғап 
қалу, қазіргі тілмен айтқанда: Қазақстанның тәуелсіздігін сақтау. 
Өйткені Бұқар қария айтқандай: Бір жағыңда орыс. Бір жағыңда 
шүршіт тұр.Тап бергенде, шап беріп, Қайтпексің баудай жайрат-
са? Сондықтан да елің мен ел билеушілерінің ниеті бір жерден 
шығу керек. Біреуі билік пен мансаптың құлына айналып, айнала-
сын жарылқаудан аспаса, екіншісі қарын қамын күйттеп, күйбең 
тіршілік пен сүйрең сөзді қуып жүрсе, онда қазақ көші қисайып, 
түзелмеске кетеді. 
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Абылайдың сауатты саясатының нәтижесінде ішкі саяси аху-
ал тұрақтанып, Шыңғыс әулеті мен ақсүйектердің өзара тартысы 
тыйылды, қазақтың барша этникалық аумағы азат етілді. Абылай 
хандардың бұрын алынып тасталған айрықша құқықтарын қайта 
қалпына келтірді. Абылай хан секілді елдікті ойлаған тұлғалардың 
арқасында қазақ мемлекетінің негізі нығайып, елдік тұтастық 
пен бірлік ұрпаққа мұра етілді. Сарабдал ханы бар Қазақ елі 
қалыптасу мен нығаюдың қиын сыны мен жолынан өтіп, далалық 
мемлекеттің ерекше үлгісін өмірге әкелді. Далалық мемлекетті 
құрудың өзгешелігі шартты сипаттағы «жер», «халық», «билік» 
секілді ұғымдардың бірлігіне байланысты еді. Бұл халық сөзіне 
айналғанда, «туған жер», «қазақ жұрты», «хан билігі» ұғымын 
қамтыды. 

Уақыт тезінен өткен және қазіргі кезде мемлекеттігін қайта 
жандандырып жатқан қазақ халқының көршілес елдер мен халық-
тар арасындағы қарым-қатынас пен өзара әрекеттестік тәжірибесі 
бай әрі күрделі. Кең сахараны мекен еткен, солтүстігінде Ре-
сеймен, шығысында Қытаймен, оңтүстігінде Орта Азия 
мемлекеттерімен шектесіп жатқан Қазақстан ерекше геосаяси 
өңірде орналасқандықтан, көп полюсті, көп векторлы саяси бағыт 
ұстанады. Ресеймен достық қатынастардың негізін қалаған да, 
Қытай және Орта Азия мемлекеттерімен дипломатиялық қарым-
қатынастардың негізгі қағидатын бекіткен де Абылай хан болды.

Қазақстан бүгінгі күні әлемдік тарихтағы уақыт бағаны 
мен қазіргі заманғы әлеуметтік кеңістікте өзін-өзі орналастырып 
айқындалу міндетімен бетпе-бет келіп отыр. Тарихи сана өзгеріс-
ке түскеннен кейін ұлттық бірегейлік пен мәдени тұтастықты 
қалыптастыру ең көкейтесті мәселенің біріне айналды. Бүгінгі 
күнгі қазақстандық қоғамда тарихи өзіндік сананы жаңғырту мен 
төл мәдени мұраны игеру және оны қазіргі заманғы даму үрдісіне 
лайық-ты жаңартып үйлестіру өзекті мәселеге айналғандықтан 
ұлттық тарих пен мәдениеттің тоталитарлық идеология 
қысымымен ұмыт болған беттерін қайта парақтаудың маңызы 
зор. Болашақ дамудың айқын рухани бағдарын анықтау үшін де 
халықтың ғасырлар бойғы жинақтаған мәдени мұрасын игеру 
қажет, өйткені мәдениет кез-келген ұлттың бірегейлігінің маңызды 
көрсеткіші болып табылады.
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Тарихи сана қоршаған әлем туралы, тарихи өткені мен 
қазіргісі туралы өз білімдері мен түсініктерін көптеген бастау-
лардан алады. Бұл бастаулардың немесе дереккөздердің қатарына 
тарих ғылымынан өзге фольклор мен ауызекі дәстүр, тарихи 
ескерткіштер мен рәміздер, көркем әдебиет пен бұқаралық ақпарат 
құралдары, өнердің әр алуан түрлері, естеліктер жатқызылады. 
Бұлардың барлығының бойында ғасырлар бойы жинақталған та-
рихи тәжірибе мен өткеннің дүниесін заттай және рухани салалар-
да сақтайтын әлеуметтік жадының элементтері болады. 

Тарихты сақтау ұлттық сананы құрметтеу, тарихты білу ұлттық 
сананы иеленіп отырумен тең. Әрбір тарихи уақыт өрісіндегі же-
келеген адамдардың интеллектуалдық қызметі оның бойындағы 
ұлттық санасымен көрініп отырады. Халыққа ортақ қасиеттер мен 
тәжірибелерге тұнып тұрған ұлттық сана тарих даналығымен ортақ 
құндылыққа айналады. Ұлт руханиятындағы тарихи ұғымдар 
ұрпақтың тарихи түсінігін (тарихи сананы) қалыптастыруға ықпал 
етеді. Ұлттық сана тарихи түсініктен шығады.

Ұлттық сана – ұлт руханиятының негізі. Ұрпақтан ұрпаққа 
тарихтың білімі, тұлғалар тағылымы, ұлттық тәрбие арқылы 
бері-ліп отырады. Ұлттық сананы ұлт руханиятының өзегі дейтін 
себебіміз, тарихта қазақты ұлт ретінде сақтап қалған дүние – 
ұлттық сана, ұлттық сананың рухы. Ұлттық сана ұлттың руха-
ни әлемінде сақталып, ұрпаққа рухани дүниелер арқылы беріліп 
отырғандықтан да тарихтың қиын кезеңдерінің өзінде елдің бірлігі 
жоғалмаған.

Ұлттық бірегейлік пен тарихтағы, қоғамдағы тұлғалық 
бірегейлік ел мен жеке адам болмысына ұлттық сана арқылы келеді, 
қоғамда ұлттық сана арқылы сақталады. Ұлттық сана қашан да ел 
өмірінде тарихи сана негізінде қалыптасып, нығайып отырған. Та-
рихи сана адамның өз тарихын толық білуінен, дәстүрді иелену-
ден, мәдениетінің құндылықтарын игеруден және білімді болудан, 
адамгершіліктен шығады, ұлттық сана осы принцип арқылы адам 
бойында қалыптасады. Ұлттық мемлекетті қалыптастыру идеясы 
бірнеше ғасырлар бойы қалыптасады.

Қазақстанда мемлекеттік тәуелсіздіктің орнығуы қазақ 
халқының тарихына, атап айтқанда: этникалық территориясының 
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қалыптасуына, ұлттың байырғы мекенінде мемлекеттіліктің пай-
да болуы мен қайта жаңғыруы кезеңдеріне қатысты көптеген 
өзекті мәселелерді күн тәртібіне шығарды. Қазіргі заманның жаңа 
талғам-талабына сай өткенге деген қызығушылық артып келеді. 
Қоғам елдегі өзгерістерді жіті сезініп, әлеуметтік дамудың мәнін, 
қайнар көзін, бағытын және негізгі үрдістерін түсінуге талпы-
ныс жасауда. Сондықтан Отан тарихын зерделеу, тәуелсіздік пен 
егемендік жолындағы күрестің шешуші кезеңдерін пайымдау 
ерекше мән-мағынаға ие. Осы орайда халықтың тарихи сана-
сезімі жаңа деңгейге көтерілгенін, жұртшылықтың Отан тарихын 
білсем деген шынайы көңілін, тәуелсіздік жолында шейіт болған 
қаһармандар ерлігі мен айрықша рухты оқиғаларды зерттеуге де-
ген ынтасын көреміз.

Әрбір азамат өзін өз халқының тарихы мен мәдениетінің дәл 
төріне қоя білуі қажет, сол халықтың бір бөлігі ретінде, халықтың 
тағдыры мен өткені әрбір азаматтың өмірімен тығыз байланысты 
екенін сезіне білуі қажет. Әрбір халық, бір жағынан, әлемдік-тарихи 
үрдістің бөлігі ретінде саналса, екінші жағынан – өз ерекшелігімен 
қайталанбас құндылық. Н. Бердяев былай деп пайымдаған: «... адам 
адамзат қауымына орыс, француз, неміс немесе ағылшын атаула-
рына ие болған жай адам ретінде емес, ұлттық ерекшелігі арқылы 
енеді. Адам болмыстың толық бір баспалдағын аттап өтіп кете ал-
майды, олай болса, ол қайыршыланып, бос кеуде болып қалар еді. 
Ұлтжанды адам — жай адамға қарағанда – жоғары, онда адамның 
тектік сипаты бар, тіпті сонымен бірге жеке-ұлттық белгілері де 
бар» [6]. 

Ұлттық бірегейлік, әрине, көптеген сыртқы факторларға 
байланысты сырттай өзгергенімен, заманға сай бейімделгіштік 
қасиетін көрсете отырып, түпкі тамырын өзгеріссіз қалдыра ала-
ды. Сол арқылы өзіндік ықпал да етеді. Бұл жағдайда бірегейлік 
қорғағыштық қызмет атқарады. Заманның қойған талабына сай 
ұлттың бейімделуін жеңілдететін де осы бірегейліктің қасиеті. 
Басқа саяси тұрақты мемлекеттермен салыстарғанда Қазақстанда 
ұлттық бірегейліктің қалыптасу және даму үрдісіне жағдай жасау 
қоғамдағы руханилыққа күш береді, ол азаматтардың өзін бағалай 
білуі мен ұлттық қадір-қасиетті сезінуге кепілдік береді. Рухани 
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бастаулар болмысын анықтауда экономика да аз рөл атқармайды, 
керісінше, әсіресе дағдарысты жағдайларда қоғамның рухани 
көңіл-күйі қоғамдық ағзаның тереңнен жаңаруына алғашқы себеп 
бола алады.

6.3 Қазақ халқының тарихи санасы аясындағы діни 
бірегейлену

Еліміздің қазіргі өркениеттің дамуы жағдайында қазақ 
халқының бай рухани мұрасын тарихи сананың қалыптасуы 
тұрғысынан ғылыми зерттеудің және оны әлеуметтік практи-
када қолданудың маңыздылығы артуда. «Рухани жаңғыру» [7] 
концептісінде ұлттық өзіндік тарихи сананың пәрменді өрлеуі, 
ұлттық бірегейленудің қалыптасуы аясында айтылуы кездейсоқ 
нәрсе емес. Қазақ халқының тарихына қатысты зерттеулерде 
ұлттық өзіндік сананың серпінді өсуі жүріп жатырғанын таныта-
тын өзінің тарихи дүниетанымдық тамырларына қызығушылықтар 
артуда. Алайда әлеуметтік мүдде оның ғылыми зерттеулермен 
және өзінің бағытталған саласын терең теориялық түсіндірілуімен 
сәйкестенгенде ғана терең зерделенеді. Халықтың мәдени 
тарихының бір бөлігі ретіндегі дүниетаным мен философия тари-
хынан хабардар болу оның тарихи өмір сүруі мен дамуы, өзіндік 
бірегейленуінің қажетті жағдайы болып табылады.

Қазақ халқының өзіндік бірегейленуі өткеннің руха-
ни мұраларына үңілмей, қазіргі кезеңдегі адам мен әлемнің 
дүниетанымдық тұрғыдағы көрінісіне енгізілуі мүмкін емес. Өзінің 
тарихи өткенінсіз қоғамдық сананың қызмет атқаруы мүмкін 
еместігі сияқты, сондай-ақ түркілік және қазақ ойшылдарының 
мұраларын заманауи қоғамдық сұраныстан бөлек және тәуелсіз 
терең ойлы зерттеу мүмкін емес. Қазіргі қазақстандық полиэтностық 
шындығы жағдайында әлемнің бірегей ұлттық бейнесін оның 
құндылықтық өмірмәнділік бағдарларымен жаңғырта отырып, 
қазақ халқының бай рухани мұрасын игерудің маңызды рөлі ар-
туда. Әлем мен адамды қабылдаудың тұтастығы, ақыл-ой мен 
жүректің бірлігі, шындық, мейірімділік пен әділеттіліктің рухани-
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адамгершіліктік басымдылықтары, төзімділік пен ізгі ниеттіліктің 
ерекше түрі – бұның барлығы Ұлы Даланың сабақтары. 

Табысты, серпінді дамушы қазақстандық қоғам бұқараның 
санасында қазақтардың рухани әлемі құндылықтарының 
орнығуы, бекітілуі негізінде ғана құрылуы мүмкін. Ұлт тари-
хы объективтілік пен ғылымилық бағдарларына сәйкес келетін 
біртұтас іргелі әдіснамалық принцип тұрғысынан байыпталуы 
тиіс. Қазіргі жағдайда біздің нақты дүниемізді толық тарихи 
қайта қарастырудың нақты-ғылыми, әдіснамалық және тарихи-
философиялық алғышарттары қалыптасуда. Әлемнің жаңа ғылыми 
картинасы әлемнің біртұтас тарихи картинасы принципінде 
көрініс берген әдіснамалық функцияны орындауы мүмкін. Бірақ, 
дегенмен жаңа ғылыми деректерді ғылыми ізденістер барысын-
да көрініс беріп отыратын түсініктемелер мен түсіндірмелерді 
кеңінен қолдану үшін дәстүрлі білімдерді де ұтымды қолданып 
отырған орынды.

Жүйелілік тұрғысынан зерделеу қазақтардың рухани әлемі 
мәселесінің қалыптасуы мен дамуын, қазақ мемлекеттілігінің эво-
люциясын және Қазақстанның қазіргі тарихын біртұтас көпқырлы 
құбылыс ретінде қарастыруға мүмкіндік берді. Құрылымдық-
функционалдық талдау өз кезегінде қазақ халқының рухани 
өмірінің құрылымдық элементтерін зөерттеуге мүмкіндіктер аша-
ды және олардың тарихи үдерістегі функционалдық міндеттерін 
қарастыруға көмектеседі. Қазақтың рухани әлемін зерттеудің 
өнімді әдісі, әсіресе атап айтқанда ағартушылық ойларды зерттеудің 
тиімді әдісі тарихилық пен логикалықтың бірлігі қағидасы болып 
табылады. Оның мағынасы мынада – кейбір нақтылықтағы шы-
найы тарихты танытатын, білдіретін нәрселер хронологиялық си-
патта оның алдында келген барлық оқиғалар емес, тек осы нақты 
құбылысты шын мәнінде, «табиғаты бойынша» айқындайтындары 
ғана болып табылады. Ол зерттелетін әрбір құбылысты өзінің 
дамуының барынша кемелденген шағында, яғни бұл құбылыстың 
мәнін анықтауға, оның діни бірегейлену құбылысын нақты түрде 
қарастыруға мүмкіндіктер береді. 

Жаһандану жағдайында қазіргі суперөркениеттің байланыс 
аймағы ерекше маңызға ие болуда, ал түркі әлемі мәдениеттер 
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мен мәдени әлемдер тоғысқан аймақтар қатарына жатады және 
тәуелсіз жаңа түркілік мемлекеттерде пассионарлық деңгей өте 
жоғары. Түркілік философияның бастаулары түркілік филосо-
фиямен айналысудың тәсілдері мен формалары, түркілік ойдың 
қалыптасуындағы исламның рөлі мен мағынасы, еуразиялық 
кеңістіктегі түркілік және славяндық философиялық дәстүрлердің 
диалогының маңызы, түркі философиясының бір тармағы ретіндегі 
қазақ философиялық ойының ерекшеліктері туралы ойтолғаулар 
қазіргі ғылыми әзірдемелер үшін басты мәселеге айналуда. 

Өткен жылдары халықтың рухани мұрасын біршама 
түгендеген «Мәдени мұра» («Культурное наследие») мемлекеттік 
бағдарламасы 2004-2011 жылдары жүзеге асырылды және ол 
халық мәдениеті мен ұлттық рухтың қайнар бастауларын зерттеуге 
арналды. Осы бағдарламаның арқасында қазақ халқының ұлттық 
рухани мәдениетінің көптеген жазба ескерткіштері баршаға белгілі 
болды. Қазіргі кезеңде ашылған түпнұсқаларды талдаудың ғылыми 
сәйкес келетін әдіснамасын кезеңі келді, «ұлттық рух» ұғымының 
мағынасын терең әрі жан-жақты ашу үшін оларды объективті түрде 
зерделеудің уақыты туындады. Әлемнің жаңғыртылған және соны-
мен бірге тарихи іргелі ұлттық бейнесі мен жоғарғы адамгершілік 
ұстанымдарының негізінде қазақ ұлтын рухани біріктіруге 
қабілетті жаңа және заманауи идеяларды қалыптастыру мүмкін.

Қазақ халқы мәдениетінің ғылыми сипаты оның 
дүниетанымының түптамырларын философиялық тұрғыда 
талдамай толық және жан-жақты болмайды, сонымен қатар 
діни руханилықтың тамырларын талдаудан өткізбей толық 
мағлұматқа қол жеткізу мүмкін емес. Қазақстанда әртүрлі діни 
конфессиялардың қатар өмір сүруі, солардың ішінде басымдық та-
нытатындары исламдық пен христиандық, сонымен қатар әртүрлі 
философиялық-дүниетанымдық бағдарлар әл-Фараби мен Қожа 
Ахмет Иасауи және басқа діни ойшылдардың философиялық 
мәселелерін өзектендіреді. Олардың ислам руханилығы аясында 
пайда болған дүниетанымдық жүйелері өте жоғары деңгейдегі 
талпыныстарды – қоғам мен адамды жетілдіруді, мәдениеттер 
сұхбатын, ақиқатты іздеуді, мейірімділік пен сұлулықты 
орнықтыруды философиялық тұрғыдан сипаттайды.
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Тарихты тереңірек қайта шолуда, ежелгі түріктердің бастапқы 
дүниетанымдық әмбебаптары, түркі тілдес халықтардың және 
дәстүрлі қазақ қоғамының ХХ ғасырға дейінгі философиялық 
дәстүрлері моральдық-этикалық, діни-этикалық бағытта болды. 
Этикалық тақырып ертедегі барлық философтардың шығарма-
шылық іс-әрекеттерінен көрініс берді және олар сөзсіз өзінінің 
Шығыс ойшылдарының дүниетанымдық жүйелерінде және бүкіл 
рухани әлемінде маңыздылығын сезіндірді. Олар әл-Фарабидің 
шығармашылығында, содан кейін Жүсіп Баласағұнның, Махмұд 
Қашқаридің, Ахмет Иүгінекидің, Қожа Ахмет Ясауидің шығарма-
шылығында, қазақ билерінің, дәстүрлі қоғамның ақындары 
мен жырауларының, кейінірек Абай Құнанбаев пен Шәкәрім 
Құдайбердиевтің және Орталық Азия аймағының ойшылдарының 
ілімдерінде өз жалғасын тапты.

Қазақ ойшылдарының философиялық-дүниетанымдық жүйе-
лері терең гуманистік сипатты және сондықтан ХХІ ғасырдағы 
жаңа онтология тұрғысынан өзектелініп отыр. Осыған байланы-
сты ол ілімдердің түпнегізінде адам мәселесі, оның құндылықтық 
бағдарлары мен рухани ізденістері жатыр. Қазіргі қазақстандық 
қоғам өзінің бастауларын іздеу барысында халықтың генетикалық 
жадына, оның дамуының ұзақ тарихында қалыптасқан ұлттық-
мәдени кодына сүйенеді. Сондықтан ол үшін этностың рухани 
өмірінің антропологиялық мәселелері ерекше маңызды. Түркілік 
және қазақ ойшылдары үшін дәстүрлі түрде тіл, поэтикалық-
философиялық тәсіл, рухани-адамгершіліктік құндылықтар және 
этностық төзімділік идеясы мен мәдениетаралық байланыстар 
үлкен маңызға ие болды. Бұл идеялар бұрын да және рухани 
жаңғыруға бет бұрған қазіргі Қазақстанның әлеуметтік-мәдени 
кеңістігінде де өзекті болып қалып отыр.

Қазіргі Қазақстанның территориясында буддизмнен бастап 
христиан дінімен аяқталған өзге де діни сенімдер болғанын жоқа 
шығармау керек, бірақ олар көбіне отырықшы халықтың арасына ғана 
тарап, тәңіршілдік сияқты асқан беделге ие бола қойған жоқ. Кейіннен 
тәңіршілдік ұзақ уақыт бойы ақсүйектер мен отырықшы халықтың 
діні болған ислам арқылы ығыстырылды, алайда ислам көшпенділер 
ортасына тарағанымен Тәңір сенімін тұтастай ығыстыра алмады. 
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Тіпті қазірдің өзінде қазақтар мұсылмандық рәсімдерді орындау 
барысында ежелгі тәңіршілдік салттың белгілері байқалады, егер 
екі сенімнің де монотеистік негізі бар қазақы ділдің ерекшеліктерін 
назарға алсақ, бұл таң қаларлықтай жағдай емес. 

Монотеизм сонымен қатар, түркілік суперэтностың әлеуметтік 
құрылымына айтарлықтай ықпал етті. Біздің күнге дейін сақталып 
келген түркілердің жазба ескерткіштері халықты қаған мен бек-
терге бағынуға шақырады, себебі қаған Тәңір қолдауына ие. Осы-
лайша қаған Тәңірдің қолдауымен ел басқара отырып, түркілердің 
гүлденуіне барын салады, есесіне тек жаппай бағынуды талап 
етеді, бұл көшпенділердің әскери демократиясына тән. Білге 
каған: «Егер сен, түркі халқы, өз қағаныңнан, өз бектеріңнен, өз 
Отаныңнан жырақ кетпей, бірге жүрсең, сен өзің де бақытты өмір 
сүресің, өзіңнің от басыңда еш нәрседен мұқтаждық көрмейсің…». 
Бұл сөздер ежелгі түркі қоғамының әлеуметтік қатынастары мен 
идеологиясын неғұрлым айқын сипаттайды. 

Түркі өркениеті қыпшақ, кейіннен қазақ өркениетінің қалыпта-
суының негізін қалаушы түйініне айналды. Корей шығанағынан 
Каспийге дейінгі және Гоби шөлінен Байқалға дейін созылып 
жатқан мемлекетті құра білген түркілер өзге мәдени әлемге деген 
төзімділігі мен ашықтығын қажет деңгейде көрсете білді. Әлі күнге 
дейін сақталып келген көптеген қалалар мен қоныс мекендерінің 
(Тараз, Түркістан) негізін қалаған түркілер түркі қоныстарының 
ареалынан тыс мекендердегі теңдесі жоқ, әлемге материалды және 
рухани мәдениеттің жәдігерлерін сыйлаған Орталық Азиядағы 
түркілердің отырықшы мәдениетінің бастауына жол ашты. 

Отырықшы, жартылай отырықшы және көшпенді үлгілердің 
басын біріктірген түркілер мәдениетінің негізінде көшпенділердің 
мәдени-дүниетанымдық философиясы жатыр. Мысал ретінде, 
Қорқыт жайлы аңызды алсақ болады. Аңыз мазмұнының өзі оның 
көшпенділерден тарағанын көрсетеді. Дүниені кезген Қорқыттың 
аралаған жерлері жайлы айқын сипаттарды отырықшы адам бере 
алмас еді. Ол үшін осыншама аймақтарды аралап, өз көзіңмен 
көрып, басы-қасында жүру қажет, бұл тіпті қазіргі кездің өзінде де 
қиынға соғып жатады. Сонымен қатар, өзі атасы саналатын қобыз 
құралы да қызықты болып келеді. 
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Қазақстанның Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің «Тарих 
толқы-нында» деген еңбегінде «Қожа Ахмет Йассауи Орталық 
Азиядағы оның ішінде Қазақстанда да, барлық түркі халықтарына 
ұлттық рухани ілім жүйесін өрнектеп берді. Түркі халықтарына 
исламды тарату ісінің басы ғана емес, сонымен бірге Тәңірге 
табынушылық пен ислам мәдениеттерінің өзара ықпал ету үрдісі 
де Қожа Ахмет Йассауи есімімен байланысты. Ортағасырлық 
Қазақ-стандағы ислам мәдениетінің негізгі ислам догмаларына 
онша сәйкеспейтін өзіндік ерекшеліктері бар. Ол кездегі түркі 
тілдес қоғамдағы қадір-қасиет жүйесінің (менталитетінің) барлық 
деңгейлеріне де Йассауи сопылығының ықпалы мықтап сіңген бо-
латын. Түркілердің өмірлік, практикалық философиясын құраған 
сандар ретінде Йассауинамада тәңірішілдік элементтері өздерінің 
мағынасын сақтап қалды. Нақ осы Йассауи ілімі арқылы ис-
лам қазақтардың рухани өмір салтына айналды да, кейінгі сегіз 
ғасырдың өн бойыңда соларды жебеп келді.

Қазақ хандығы мен қазақ халқы құрылғанда, солардың бастау 
бұлағында осы ілім тұрды. Егер қазақтардың рухани тарихы жазы-
ла қалса, Қожа Ахмет Йассауи-дың хикметтері («Даналық сөздері») 
сөзсіз оның бір бөлігі болып кіруге тиіс. Йассауидың ұстазы Арыс-
танбабтың Отырардағы кесенесі мен Қожа Ахмет Йассауидің 
Түркістандағы кесенелері — қазақтардың ұлттық руханиятының 
аса маңызды орталықтары. Қожа Ахмет Йассауи кесенесі қазақ 
мемлекеттігінің нысанына айналып, кейінгі уақытта жалпыұлттық 
зиярат-қорым (пантеон) қызметін атқарды. Қазақ халқының ұлы 
перзент-терінің мүрделері осы жерде сақтаулы. Сондықтан, осы-
нау тамаша ескерткішті қалпына келтіріп, бас біріктірер ортақ 
кіндікке бүкіл ұлттың назарын аударып отырғанымыз дұрыс» [8, 
274-275 бб].

Одан әрі қарай өркениеттік эволюция жайлы былай 
тұжырымдалған: «Ұлы дала кеңістігіне ислам діні келген соң 
құқықтар өзгеріске ұшырап, түзетулер енгізілді, көбіне хадис пен 
шариғатқа негізделе бастады, бірақ жалпы мазмұны аса өзгертіле 
қойған жоқ. Қазақтар мен олардың ата-бабалары үшін маңызды 
болған бірнеше көшпенділер кодексі ғана бізге белгілі. Олардың 
қатарына, Шыңғыс ханның «Ясасы», қыпшақ кодекстері, Қасым 
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мен Хақназар ханның заңдар жинағын жатқызуға болады. Соны-
мен қатар, бойында Еуразия даласында қалыптасқан өркениеттік 
дәстүр бойынша адам құқығы мен еркін қорғаудың, қазақ халқының 
жоғары философиялық-құқықтық мәдениетін ұстаған әдеп-ғұрып 
заңдарының жинағы саналатын Тәуке ханның «Жеті жарғысын» 
да атап өту керек...

Жалпы алғанда, қазақ мәдениеті Шығыс өркениетінің бір 
нұсқасы, қолтума бұтағына жата тұрып, Ресей империясының 
мәдени-өркениет шеңберіне енгеніне қарамастан, өзінің түпкі та-
мырымен тұтастығын жой-мағанын ескеру керек» [8, 280-284 бб].

Кейіннен ислам оны саяси рәсімдер жүйесі ретінде, иерархия-
лық бағыну формасы мен саяси қысым тетігі ретінде бекіте түсті. 
Исламның дәл осы даму және қоғамдық өмірдің барлық саласы-
на ауқымды ену барысында – ымырашылдық қазақтардың сая-
си мәдениетінің құрамдас бөлігіне айналды. Бұған қазақтардың 
тағдыр жазмышына, дәстүрдің беріктігі және табиғат заңдылығына 
деген сенімі ықпал етті. 

Келесі кішігірім мәселені де атап өткен жөн: көптеген 
қазақ ертегілері мен аңыздарында өзіңнің жеңілісіңді мойындап, 
ымыраға келу немесе орын алған шиеленісті күшке жүгінбей, оны 
талқылап, пікір алмасу арқылы шешу – шынайы адамгершіліктің 
белгісі ретінде көрсетіледі. Сондықтанда болар, қазақтар үшін 
мейірімділік көбіне өзін-өзі құрбан етуге дайындығымен, өз 
эмоцияларыңды көрсетпей жасырып, адамның күнделікті өзін-өзі 
ұстау тәртібінің қабылданған өмір қағидаларына сәйкес болуы-
мен, ұстамдылығымен, әр нәрсенің шегі мен парқын білуі және 
жауапкершілігімен байланыстырылады. 

Сонымен қатар, ұлттық тарихтың ұлы өкілдері жайлы аңыз-
әңгімелерде басты кейіпкердің руластары мен жерлестерінің 
мүддесі үшін өзінің немесе жақындарының ұстанымынан бас тар-
та алғанына немесе алмағанына қарап, мемлекеттің басқарушы-
ларының қандай болғандығына баға беріліп отырды. Осылардың 
барлығының жиынтығын қарастырсақ, қазақтардың көнбістігі мен 
ымыраға келу қасиеттері өзара істің негізінде келісімге келуден де 
әлдеқайда жоғары тұрғанын дәлелдейді. Ымыраға келу қағидасы, 
тепе-теңдік пен тұрақтылық категориясы ретінде қазақ қоғамының 
саяси саласына еніп кетті [9]. 
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 Аталмыш қағидалар, бір қарағанда, бүкіл қоғамның үйлесімді 
дамуының алғышартын құрайтын формалды рәсімдер мен әдет-
ғұрыптардың жиынтығы сынды көрініс береді. Толеранттылық пен 
ымырашылдықтың қағидалары саяси бұлтарысты шектеп, саяси 
үдеріске қатысушыларды бойсұнуға, келісімге келуге итермелейді. 
Кей жағдайда бұл қағидалар қоғамдық-саяси қатынастарды тұрақ-
тандырушы ретінде, саяси жүйенің қызметін теңдестіру механизмі 
ретінде байқалады [10].

Халық сенімінің және сопылықтың трансформациясы, 
дәстүрлі түркі мәдениеті мен ислам мәдениетінің синтезі ретіндегі 
Қазақстан территориясында қалыптасқан және нақты-тарихи 
жағдайларда дамыған ислам руханилығы оны түсіну кодының 
кілті түркі мәдениеті мен оның руханилығының иірімдерінен іздеу 
керек деген қорытынды жасауға болады. 

Өткен түркі ойшылдарының философиялық көзқарастарын 
объективті тұрғыдан, атеистік нұсқаулардан ада түрде қайта 
қарастыру, олардың көзқарастарының дүниетанымдық негіздегі 
талқылаудың ислам мен тәңіршілдіктің қосылуы болған күрделі 
мәселесін анықтады. Бұндай қайта қарау ислам және түркі 
философиясының мәні мен бір-бірінен айырмашылығын анықтауда 
олардың ерекшеленуі мәселесін ушықтырды. Ол өзара рухани-
мәдени әсер ету мәселесін келесідей сұрақтар қоя отырып өзектен-
дірді: Исламның әсеріне ұшыраған түркілік философия қалай 
өзгереді және онда не сақталады? Исламды қабылдаған кезден ба-
стап түркілік философия тарих аренасынан кетеді, тек қана ислам 
философиясы ғана дамиды деп айта аламыз ба? Әртүрлі мәдениеттер 
тоғысында, философиялық ойлаудың түрлерін анықтайтын шекара 
қайда?

Ислам философиясын қарастыра отырып, біз оның 
интенционалдық концептісі таухид болып табылады десек, онда 
түркілік философия дегеніміз не нәрсе екенін анықтауымыз керек. 
Егер ислам мәдениеті – мазмұнын ислам философиясы затсыздан-
дыратын Кітап мәдениеті болса, онда онымен салыстырғанда адам 
үшін затсыздану қажет болатын түркілік философия мазмұнының 
заттануы неде? Тарихи-мәдени құбылыстар мен үдерістерде 
түркілік философияны белгілі бір философиялық дискурс ретінде 
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ашып көрсететін бастаулар қандай? Қазақстандық философия-
да осындай ақиқатты іздеп табу тәсілдері көріне бастағанымен, 
әлі бұл мәселеге сәйкес орынды жауап табылған жоқ. Дегенмен, 
дінилік пен зайырлылықтың тарихи байланысын анықтаудағы 
ақиқатты іздеудегі кейбір талпыныстар ғалымдар зерттеулерінде 
көрініс беруде. Осындай әрекеттердің бірі ретінде Н. Аюповтың, 
Ә. Нысанбаевтың және Т. Ғабитовтың зерттеулерін атауға болады 
[11].

Араб-мұсылман әлеміндегі тарихи-мәдени мұралар қазақ 
халқының рухани-мәдени құндылықтарының қалыптасуына игі 
ықпал етті. Араб-мұсылман ғалымдары Грекияның, Үндінің, 
Иранның мәдени және ғылыми мұраларынан мол сусындап қана 
қоймай, Вавилион, Финикия және Египет білімдерін қабылдап, 
оларды басқа түрлерге өзгертіп, жаңғыртты. Арабтар әлемді, 
әсіресе түркі халықтарын ежелгі гректердің, парсылардың, 
үнділердің ашқан ғылыми жаңалықтарымен таныстырды. Бұл де-
рек Орталық Азия аймағында жаңа дүниетанымдық бағдарлардың 
қалыптасу үдерісінде айрықша маңызға ие болды. 

Алғашында, исламның түркі тайпалары аймағында тара-
луы дәуірінде білімділік деп діни сауаттылық, Құран мәтінін білу 
түсінілді. Әрі қарай, исламды таратушылар қазақ жерінде де өзінің 
рухани жұмыстарын кеңінен жүргізді. Қазақтардың этно-мәдени 
қауымдастығы исламды қабылдаумен бірге, рухани өмірдің 
жаңа мұраттарын бекітуде базалық рухани-адамгершіліктік 
құндылықтарға сүйене отырып өзінің мүмкіндіктерін кеңейтті. 
Түркі әлемінің ұлы ойшылдарының көзқарастары қазіргі кезеңде 
қазақстандық философиялық дискурсқа, компаративистикалық 
зерттеулер контексіне, заманауи философиялық антропологияға, 
аксиологияға, этикаға және эстетикаға енгізілуде. Бұлар олардың 
ізгілікті идеяларына жаңа үн беріп, адамзаттың мәңгілік 
құндылықтарын өзектендіріп және оларды қазіргі тәрбие мен 
білім беруде жүзеге асыруға бағыттайды. Осындай және басқа 
мәселелерді шешу қазақстандық зерттеулерді мәдениетаралық 
байланыстың, бәрінен бұрын түркі тілдес ғалымдардың 
халықаралық ғылыми ынтымақтастығын жаңа деңгейге көтереді.

Діни бірегейліктің қалыптасуы мен дамуын зерделеуді 
Қазақстан ғалымдарын басқа түркі тілдес мемлекеттердің 
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ғалымдарымен үйлестіру мен ынтымақтастыру дәстүрлі 
ұлттық мәдениетті, оның дүниетанымдық әмбебаптарын, түркі 
халықтарының дәстүрлі дүниетанымы мен дүниетүсінігін кешенді 
түрде зерттеуге едәуір серпін береді. Халықаралық ынтымақтастық 
түркілік философияның әлемді тұтастай қарастыру ретінде 
теориялық мәселелерін кең және тереңірек зерттеуге, оны 
кезеңдендіру мәселесін, оның философиялық тілін және әлемдік 
философиядағы орнын зерттеуге мүмкіндік туғызар еді.
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7 ӨЗАРА ТҮСІНІСУ ҚАЗІРГІ КӨПЭТНОСТЫҢ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ РУХАНИ КЕЛІСІМІНІҢ НЕГІЗІ 

Ұлттық тәуелсіздік – қоғамдағы демократиялық қағидаттардың 
орнығуы мен халықтың рухани жаңғыруының іргетасы болса, де-
мократия мен рухани жаңғыру – елдің саяси және экономикалық 
тәуелсіздігін баянды етудің басты құралы. Тәуелсіздік қазақ 
халқының ғасырлар бойы аңсаған асыл арманы мен мұраты еді. 
Ата-бабаларымыз қанын да, жанын да аямай, қанша арпалысса 
да жете алмай кеткен осынау қастерлі мақсатқа біздің ұрпақ XX 
ғасырдың аяғында дау-дамайсыз қол жеткізді. Әлем жұртшылығы 
халқымыздың дербес елдігін таныды, өркениетті мемлекет құруға 
ұмтылған қадамымызды құптап, қолдау көрсетті.

Рухани бостандық, ой еркіндігі, ұлттық философия мен тарих, 
қазақ ұлтының сонау көне түркілік заманнан бүгінгі күнге дейінгі 
жүріп өткен ұлы тарихи жолын өркениеттік әдіснама тұрғысынан 
тереңірек зерделеу тәуелсіз және егемен Қазақстан жағдайында 
ғана мүмкін болды. Тек тәуелсіздік пен егемендік жағдайында 
ғана Қорқыт Ата, әл-Фараби, Қожа Ахмет Иасауи, т.б. ғұлама 
ойшылдар мен дана-гуманистер көзқарастары, қазақтың ұлттық 
дүниетанымы туралы бүкпесіз айтуға, айтып қана қоймай, жүйелі 
түрде зерттеуге, халқымыздың бай рухани мұрасын игере оты-
рып, ұлттық өзіндік сананы қалыптастыруға, біртұтас ұлт болып 
бірегейленіп ұюға мүмкіндік алдық. 

Жаһандану заманындағы бүгінгі өркениеттің аса бағалы 
көп сипаттарының ішінде әрбір мемлекетте қоғамдық өмірді 
демократияландыру қажеттілігін түсінуге негізделген әлемдік 
қауымдастықта құрметті орынға лайық, адам құқы мен бостандығы 
ерекше орынға ие. Сөз жүзінде адамдардың еркіндігі мен құқын 
айғайлай жариялағанмен де, тоталитарлық қоғам өз табиғатында 
қоғамда шынайы демократия орнатуға дәрменсіздігін таныт-
ты. Сондықтан да елдің қожасы деп жарияланған еңбекшілер іс 
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жүзінде партиялық-мемлекеттік машинаның елеусіз тегершігіне 
айналды. Адам қоғамның идеологиялық диктат пен өмір ағысын 
қатаң реттеу жағдайында өзіндік таңдау құқығынан мүлде ай-
рылды. Бұл жағдай ең алдымен тұлғаның демократиялық құқығы 
мен еркіндігін жоққа шығарған тоталитарлық саяси режим 
басқаруының салдарынан болды.

Демократияны дамыту – меншік қатынастарын реформа-
лау мен нарықтық экономикаға өту экономиканы тығырықтан 
алып шығудың, ұлттық мемлекеттің қалыптасуына қолайлы 
жағдай туғызудың толассыз жолы. Саяси саладағы басты мақсат 
– жас егеменді мемлекетті, қуатты президенттік республика етіп 
қалыптастыру. Біздің мемлекетімізде барлық азаматтардың теңдігі, 
барлығының заң алдындағы бірдей жауапкершілігі, кімнің қай 
ұлтқа жататындығына қарамастан бірдей екендігі әуелден-ақ нақты 
көрсетілген, әрине, кейбір жағдайда жергілікті ұлт – қазақтардың 
мүддесі, бірқатар мемлекеттердегі сияқты, ерекше ескеріледі.

Қазіргі замандағы ғаламдық үрдістердің ішінен жаһандану 
процестерін ерекше атап, оған әр қилы сипаттама беріп келеміз. 
Жалпы жаһандану дүниежүзілік тарихтың қисынына сәйкес, 
тарихтың қойнауынан туындаған өткен ғасырдың соңы мен осы 
ғасырдың басында кеңінен көрініс берген объективті процесс. 
Жаһандану процестерінің оңды жақтарын да, теріс қырларын да 
айқындап беруге болады. Оңды дейтін себебіміз бұл процестер әлем 
халықтарының мәдениетін, экономикасын, саяси және ақпараттық 
жүйелерін барынша жақындата, кіріктіре түсетін қасиеті бар 
құбылыстар қатарына жатады. Өкінішке орай, жаһанданудың 
теріс жақтары да аз емес. Мәселен, ұлттық ерекшеліктерді, ұлттық 
мәдениетті барынша бедерсіздендіруге итермелейді және саяси, 
әлеуметтік тәуелсіздіктің принциптеріне барынша немқұрайлылық-
пен қарайды, экологиялық үйлесімділікті сақтаудан гөрі 
прагматикалық пайданың соңына түскен корпорациялардың, 
концерндердің мүддесін күйттейтін қадамдармен өрбитін 
қасиеттері де бар екенін байқаймыз. Сондықтан, кез келген ұлттық 
мәдениет жаһанданудың игіліктеріне, оның барынша бойлап еніп 
келе жатқан үрдістеріне сақтықтықпен қарайды және олардың 
әрқайсысы нигилистік кейіптегі бұқаралық мәдениеттің құрбаны 
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болып кетпеуді ойлайды. Сөйтіп, бір жағынан қазіргі жаһандану 
елімізге Жер бетіндегі интеграциялық процестердің нәтижелерін, 
әлемдік дамудың игіліктерін алып келсе, екінші жағынан кейбір 
әлсіздеу мәдениет пен өркениеттерді жұтып қоюға дайын тұратын 
қасиетімен этникалық келбетімізді жойып жіберуге бейімдігімен 
қауіпті. Әрине, тәуелсіздіктің туын биіктетеміз деген желеумен 
әлемдік өзара байланыстан шеттеп, оқшауланып қалуға болмай-
тынымыз анық. Ондай жолды тандаған мемле-кеттер өздерінің 
әр түрлі салалардағы даму мүмкіндіктерін шектей түсетін-
дігін әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр. Еуразиялық кеңістіктегі 
көршілеріміз Ресей мен Қытай экономикалық, саяси-элеуметтік 
жағынан маңыздылығын сақтайтын ұлы державалар болып қала 
бермек. Әрине, түркілік әлемге жататын елдермен де байланы-
сымызды өрбіте түскеніміз абзал. Жалпы үнемі тең дәрежедегі, 
яғни паритеттік нұсқадағы халықаралық қатынастарды дамытудан 
ұтылмасымыз анық. Дегенмен дербестігімізді, тәуелсіздігімізді 
мықтап нығайтудың жолдарын іздегеніміз де абзал. Ол дегеніңіз 
элеуметтік өмірдің барлық салаларындағы сапалы және жүйелі да-
мумен байланысты құбылыстарға барынша назар аудару. Ал енді 
сондай саланың бірі ғылым болып табылады. Ғылымға және са-
палы білімге терең мән беріп қана, оларға барынша шынайы на-
зар салу арқылы басқа елдердің жетістіктеріне тәуелді болмаймыз, 
тәуелсіздігіміз нағыз іргелі құрылымға айналады.

Жалпы философияның өзі қазіргі заманда біршама өзгеріс-
терге ұшырап, руханилық мәселесін жоғары көтеруге бағдар 
ұстануда. Ол дегеніңіз адамдарды өзара түсінісуге, толеранттық 
санаға қарай шақыру болып табылады. Қазіргі заманның негізгі 
қайшылығы – қоғамдағы шынайы өзара түсіністіктің жоқтығы, 
адамдар арасындағы әлеуметтік қашықтықтың үлғая түсуі болып 
табылады. Оның себебі адами руханилықтың социумда өрбімей, 
өзімшілдіктің тереңдеп кетуінде. Өкінішке орай, нарықтың да-
муы бұл процестерді одан сайын күрделендіре түседі. Ал қазіргі 
заманда осы өзара түсіністіктер мен төзімділіктер сипаты ис-
лам мен христиан діндерін уағыздаушылар арасында орнықпай 
заманымызға түнектей болып отырған терроризм мен экстремизм 
коріністерінен толық құтыла алмаймыз. Сондықтан ұлтаралық 
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келісім мен конфессияаралық келісімді орнықтыруға ұмтылу, 
солардың теориялық жолдарын іздеу қазіргі заман философиясы 
ғылымының негізі болып табылады. Бұрынғы кейіптегі жалаң 
рационалдыққа сүйенген философиядан гөрі адами мәселелерді 
тереңірек ашып.көрсететін, рухани болмыстың қыр-сырын 
анықтайтын жаңа формадағы, гуманистік негіздегі теорияның сту-
денттер мен магистранттарға дәрістелгенін қалаймын. Еліміздің 
болашағы да осындай кейіптегі мәдениетті, философияны, саяси 
бағдарларды дамытуда деп білемін. Жалпы еліміздің ішкі бірлігін 
нығайту идеясын тәуелсіз мемлекетіміздің ұлттық дамуының 
көшбасшы бағдары етіп алатын уақыт та келген іспетті.

Бүгінгі күні Шығыс пен Батыстың өзара жақындасуы Еу-
разия құрлығы мемлекеттерінің көп деңгейлі интеграциясы аса 
қажеттілікке айналуда. Адам мен табиғат, техника мен адамгершілік, 
атлантикалық пен континентальдық ислам мен христиандық, 
ұлттық пен жалпыадамзаттың арасындағы теңсіздік болашақта 
аса зор күйреуге, бүкіл планетамыздың жойылуына апарып соғуы 
мүмкін. Еуразиялық идеяны адамның дүниеге арнаулы қатынас 
түріндегі мәдени-философиялық доктрина ретінде жүзеге асыру 
– осы теңсіздікті жеңудің басты жолы, адам тіршілігінің әртүрлі 
тараптарын үйлестірудің бірден-бір тәсілі болар еді. Қазіргі кезде 
еуразиялық мұраттың кең де терең мәнге ие болуы да сондықтан.

Ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейінгі Қазақстанда 
қалыптасқан гуманизм, төзімділік, ынтымақтастық, этносаралық 
және дінаралық рухани келісім, тұрақтылық, сенім, халықтың 
демократиялық әдет-ғұрпы, сөз бостандығы сияқты құндылықтар 
әлемдік дағдарыстан нығайып барып шығудың негізі болып та-
былады. Қазақстан Республикасы – еуразиялық ел, ендеше, оған 
еуразиялық идеясы өте жақын. Еуразиялық идея Еуропа мен Ази-
яны біріктіреді, бірақ олар өзінің философиялық мәні түрғысында 
Батыс пен Шығыс деген терең ұғымды білдіреді. 

Қазір қазақ халқы үшін жасанды, виртуальды әлемде жоғалып 
кетпеу, жаһандану заманында өз төлтумалығымызды, қайталанбас 
ұлттық болмысымызды, ұлттық ойлауымыз бен кейпімізді сақтап 
қалуымыз маңызды болып отыр. Батыс мәдениетімен бәсекеге 
түсе алатындай XXI ғасырдағы рухы биік мәдениетімізді одан ары 
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қалыптастырған жөн. Рухы мен мәдениеті биік деңгейдегі халық 
пен мемлекеттің болашағы жарқын. Оған ешқандай күмән болмас.

Шынында, жер бетіндегі тіршілік иесі еркіндік үшін 
жаратылған. Өсімдік екеш өсімдік те қалағанынша өркен жайып, 
өз қуаты жеткенше күнге қарай бой созуға үмтылады. Жан-жануар 
атаулының да аңсары сол. Ал адам ше?! Шыр етіп дүние есігін 
ашқаннан бастап, құндақтауға көнбей еркіндікке талпынған тірі 
пенде қашан жер қойнына кіргенше өз мүддесі жолында тыр- мы-
сып, тырбанып өтпей ме?! Тіпті нағыз тәубешіл де төзімді кісінің 
жан са- райына үңіліп қараңыз, оның да көкірегі – еркіндікке 
бұлқынған арман мен мұратқа толы.

Үш ғасыр бойғы өзгеге тәуелділік халқымыздың бірнеше буын 
ұрпағының бойындағы елдік, отаншылдық, ұлтжандылық рухын 
езіп-жаншып, дүниетанымымыз бен ділімізді әртүрлі қитұрқы 
идеологиялық қисындар қалыбына салуға тырысып баққаны рас. 
Бірақ, халық көкірегіндегі тәуелсіз елдігін қайта орнатсақ деген 
сенім мен үміт ұшқыны маздап жанып, ауық-ауық лап етіп белгі 
беріп қалатын. Әсіресе, XX ғасырдың басында қаулап өсіп, жетілген 
демократиялық ұлттық интеллигенңия шоғыры, ұлттық кәсіби сая-
си және интеллектуалдық элита өз халқының мүддесі мен болашақ 
дербес даму бағдарын айқындауға бел шеше кірісті. Олардың 
қатарында Ә. Бөкейханов, М. Шоқай, М. Дулатов, М. Әуезов, М. 
Жұмабаев, А. Байтұрсынов, Ш. Құдайбердиев, Ж. Аймауытов, 
Мэшһүр Жүсіп Көпеев, Ғұмар Қарашев және тағы басқа даныш-
пандар болды. Жан-жақты білімдарлық пен парасаттылықты, сая-
си күрестің тәсілдері мен қалыптасқан жағдайды шынайы бағалай 
білуді жетік меңгерген демократияшыл қазақ зиялыларының бұл 
тобы бұрынғы ұлт-азаттық көтерілістердің жалаң қылыш пен 
зеңбіректің аузына қарсы шабатын ақкөз басшыларынан мүлдем 
өзгеше тұғын. Олар туған халқының көзін ашып, көмескі тартқан 
рухын оятып, біліммен қаруландырып, бірте-бірте ұлттық тәуелсіз 
ел болуға жеткізудің қиын да болса, ең сенімді жолын саналылықпен 
таңдап алды. Бірақ осындай кәсіби зиялылар қаққан тәуелсіздік 
қоңырауының сарыны ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, бостандық 
пен тәуелсіздікті, азаттық пен дербес дамуды аңсаған азаматтар 
рухын шыңдаумен болды. Бізді бүгінгі тәуелсіз ел болуға жеткізіп 
отырған да сол рух. 
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Әрбір этникалық мәдениет қазіргі кезеңде өзінің толтумалық 
мәдениетін сақтау үшін ұлттық бірегейлігін, даралығын білдіретін 
құндылықтар жүйесіне көңіл аударуда, сондықтан оны сақтауға, 
әрі қарай дамытуға жанталасуда. Шығыстық ділге сәйкес келетін 
ерекшеліктер мен батыстық өркениеттік сипаттардың жетістіктерін 
синтездеу арқылы еліміздің өзгешелігіне сай келетін ұлттық иде-
яны, құндылықтық бағдарды анықтау мәселесі тұр. Бұл мақсатқа 
қоғамды іштей біріктіру, топтастыру, ешкімді көзқарасына қарап 
алаламау, сөйтіп, әрбір адамның әлемдегі өзіндік құндылығын 
бағалау, асқақтату сияқты теориялық іргетастарға әлеуметтік 
қатынастар негізделген жағдайда ғана қол жеткізуге болады.

Қазіргі кезеңде Қазақстан өзінің болашағын анықтау үстінде, 
сонымен бірге әрбір қазақстандықтың көңілінде жатқан көптеген 
сұрақтардың шешімі табыла бастауы мүмкін. Ал, енді экономи-
каны, әлеуметтік мәселелерді бір жүйеге келтіру арқылы қоғамға 
тиімді рухани құндылықтар жүйесін қалыптастыруға болады деген 
үстірт пікір бар. Себебі руханилық қолайылықтан туындамайды. 
Керісінше, ол қиындықты адамдар жұмыла отырып бірге жеңе білуге 
үйрену, ешкімді шыққан тегі мен түр-түсіне, өмір сүру салтына 
қара-май шеттетпеуден басталады. Ал, биік деңгейдегі руханилық 
орныға бастаған қоғамда құндылықтар әлемі өзінің нағыз шынайы 
бейнесінде, өз формасында болмысын көрсетеді және адам үшін 
қызмет етеді, жеке тұлғаны бұл өмірде бақыттылыққа жеткізеді. 
Қазақ ойшылдарының шығармашылығында осын-дай бағыттағы 
даналық үлгілері көптеп кездеседі.

Тарихи үдерістің үздіксіздігін қамтамасыз ететін, рухани 
сабақтастыққа, ынтымақтастыққа негіз болатын рухани құнды-
лықтар еркіндік пен шығармашылықтың, қайырымдылық пен 
ізгіліктің арқасында қалыптасады және дамиды. Адамның әлемге 
қатынасын айқындаушы факторлар Ақиқаттың заңдылығымен, 
оның үйлесімділікке толы ұстанымдарымен астасып жатады. Ал енді 
бір кезеңдерде өткен көшпелі мәдениетке сай құндылықтар жүйесі 
озінің ділінде адамның табиғатпен үйлесімділігін дәріптеумен 
ерекшеленеді. Дәстүрлі қоғамның рухани кұндылықтары көбінесе 
адамды тұрақтылыққа, эсемдікке жетелейді, оның бойындағы 
бояулар нәзік лирикамен көмкерілген, техногендік прагматизм-
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нен, утилитаризмнен алыстау болып келеді. Сондықтан қазіргі 
заманның өркениетті бағдарлары, нанотехнологияға бетбұрған 
посиндустриалдық дамуы дәстүрлі қоғамның рухани байлығын 
тұтастай жоққа шығармауы тиіс, оны тиісті жерінде бейімдеп пай-
далана білгені жөн.

Тәуелсіз мемлекет, асылы, айқын мәдени және рухани-адам-
гершілік бағдарсыз ойдағыдай дамымайды. Өткеннің барлығы 
із-түзсіз жоғалып кетпейді. Оның есесіне үлт санасында ертегі-
аңыз, эпос халықтың философиялық пайымдау жүйесінің өзегі 
болып, тарихтың қатпар-қатпар қойнауында жинала бермекші. 
Егер Қазақстанға жағырапиялық және әлеуметтік-мәдени шолу 
жасасақ, біздің еліміз Батыс пен Шығыс және ежелгі өркениетті 
Қытайдың қақ ортасында орналасқан. Бұл фактор қазақ халқының 
кешегі, бүгінгі және болашақтағы рухани болмысына және 
дүниетанымына әсерін тигізбей қоймайды. Ендеше біз үшін 
мәдениеттің экономика мен саясатқа қарағанда артықшылығы 
басымырақ. Дәстүрлі қазақ қоғамын осындай өркениеттік бағытта 
зерттеу қомақты философиялық нәтижелерге жетектейді.

Дәстүрлі ұлттық мәдениетті және оның дүниетанымдық 
әмбебаптарын зерттеуде, түркі халықтарының дүниеге көзқарасын 
айшықтауда Орталық Азия мен басқа да түркі тілдес халықтардың 
ғалымдарымен біріге отырып, кешенді зерттеулер жүргізу үлкен 
маңыздылыққа ие болу үстінде. Біздің мәдениетіміз бен рухани 
мұрамызда ортақ нәрселер көп кездеседі. Өткендегі ұлы дала ой-
шылдары: Қорқыт Ата, әл-Фараби, Ж. Баласағұн, М. Қашқари, 
Қ.А. Иасауи, Ә. Науаи және басқалардың рухани мұраларын бірге 
зерттеуіміз қажет. Сонда гана қазіргі түркі әлемін жаңа жаңғырған 
рухани-құндылықтық негізде кұруға болады.

Қазіргі тәуелсіз Қазақстан жағдайында қалыптасып келе 
жатқан жаңа өзара түсінісу философиясы көпэтносты қоғамның 
рухани келісімінің негізі болып табылады. Қазақтың өмір сүру фи-
лософиясы оз бойыңа әлемдік мәдениеттің, ғылым мен техниканың 
жетістіктерін жинақтап, жалпыадамзат рухының логикасын таны-
татын құбылысқа айналғаны абзал. Сонда ғана қазақтың ұлттық 
философиясы мен әлемдік философия арасында байланыс орнап, 
зерттеу мен оқыту кең қанат жайып, адам санасы мен рухындағы 
терең астарлар айшықтана түседі.
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Міне, осы әлемдік философия тұрғысынан қазақтың ұлттық 
рухы, әлем образы мен ділінің қалыптасуы және даму тарихы 
тұжырымдалады. Басқаша айтқанда, қазақ ғарышында, оның 
ұлы даласында қалыптасқан ойы әлемдік философия тарихының 
құрамдас бөлігіне айналды. Ал бұл тарихтың субъектілері бо-
лып қазақтың дана хандары, билері, жыраулары, ақындары, ағар-
тушылары мен ғалымдары, ойшылдары есептеледі. Осы мағынада 
түсінілген тәуелсіз Қазақстанның философиясы еркіндік пен 
әмбебаптық деңгейге ие болып, адам рухының кез келген биік 
көріністерін байқатып, адамдардың болмысын біріктіруші рухани 
негізге айнала бастайды.

Қайта оралу философиясы – бұл философияның өзіне өзінің 
қайта оралуы, өзінің рухани қайнар-бастауларына, ежелгі түркілік 
құндылықтарына, қайтадан тереңірек философиялық пайым-
дау мен зерделеу үшін өзіне өзінің қайта оралуы. Қазақстандық 
посткеңестік философиялық рухани байлықты пайымдау – 
қазақ мәдениетінің терең қатпарларындағы озіндік тұлғалық 
философиялық пайымдау сипатында көрініс бере бастаған филосо-
фиялық үдеріс ретінде танылады.

Біз қазіргі кезеңде қайшылық пен дау-жанжалға толы өте 
күрделі жаһандану ауқымындағы қоғамда өмір сүрудеміз. Және 
бұл кезеңге тән маңызды мәселе қажетті рухани-адамгершілік 
бағдарлар мен мұраттарды іздеу болып отыр. Қазіргі рухани 
өмірдің тәжірибесі өткеннің, бүгінгі күннің және бола-шақтың 
ұлы жетістіктерінің негізінде қалыптасады. Бүгінгі заман, Ах-
мет Байтұрсынов айтқандай, өткен заманның баласы, болашақ 
заманның атасы ғой. Осыған орай қазақтың ежелгі түркілік рухани 
бастауларына қайта оралу арқылы өзімізді өзіміз терең түсіне ба-
стаймыз, қазақ руханияты мен қазақ дүниетанымының, қазақ және 
түркі философиясының терең сырларын ашамыз.

Сонымен, «қайта оралу философиясы» деген терминді енгізу 
арқылы біз өзіміздің тарихи-мәдени алғашқы бастауларымызға, 
дэстүрлерімізге, құндылықтарымызға, қазақтың әуелгі философи-
ясына қайта ораламыз. Бірақ бұл қайта рухани түлеуді адамзаттың 
қазіргі рухани жаңаруымен, жетістіктерімен байланыстыру ау-
адай қажет. Бұл өзіміздің рухани бастауларымызға қайта оралу 
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Інжілдегі адасқан ұлдың қайта оралуы емес, ол біздің шешіл-меген 
мәселелерімізді түсіну мен шешу үшін қажет гуманистік қайнар 
көздерге, рухани құндылықтарға қайта оралу болып табылады. 
Сонымен қатар біз өзіміздің дәстүрлі дүниеге қатынасымыздан 
қазіргі әлемді тереңірек гуманистік түсінуге сәйкес келетіндерін 
ғана таңдап алуға тиістіміз. Көне рухани-мәдени мұрамызға терең 
герменевтикалық және салыстырмалы философиялық талдау жа-
сау қажет.

Қазақтардың ежелгі түркілік дәуірі кезеңінде дәстүрлі 
дүниетанымы болғаны мамандарға белгілі. Кез келген әлеуметтік 
немесе рухани құбылыстың мағыналық, мазмұндық, кұндылықтық 
көрінісі жеке адам үшін немесе бүтіндей халық үшін құтты, 
қайырлы болмаса, онда оның өзіндік келбетінің әлеуметтік субъ-
ект үшін мәні де жоғалатыны анық. Бұл тұжырымдар өз кезегінде 
откен тарихи кезеңдердегі және қазіргі таңдағы әлеумет-тік 
үдеріске, элеуметтік практикаға берілген жан-жақты және оңды 
аксиологиялық сипаттама болары сөзсіз. Қазақтың ділін жақсы 
түсінетін адам оның ұлттық дәстүрінде материалдық құндылық-
тарды иеленуге ұмтылушылық, оның қызығына дэнігушілік пен 
құнығушылық сияқты әдеттерді хал-қымыз өзінің қоғамдық 
санасында дәріптемейтіндігін байқатты. Сондықтан да бо-
лар мұсылмандық дүниетаным арқылы келген «қанағат», «са-
быр», «тәуба» сияқты терең мағыналы ұғымдар халқымыздың 
әлемді түсіну көкжиегіне үйлесімді сіңісіп кеткені көрінеді. 
«Қанағат қарын тойғызар» деген халқымыз әрбір нәрсенің, әрбір 
құбылыстың өз мөлшері, үйлесімділікке сай келетін өлшемі 
болады деп түсінген. Олар халықтың дүниетанымында диа-
лектикалық, логикалық, экзистенциалдық түсініктердің қалып-
тасқандығын білдіретін әлемге қатынастардың болғанының 
дәлелі. Бұл жағынан алғанда сан ғасырлық дәстүрлі тарихы бар 
Шығыстың даналығын қордалаған қытайлықтардың құндылықтық 
бағдарларымен біршама ұқсастығымыз да бар деуге болады. Ал, 
енді басқа халықтардың әлеуметтік тіршілігіндегі онтологиялық 
тіректі рухани дүниенің әртүрлі салаларынан таба біліп (жапондар 
эстетикадан, қазақтар этикадан, римдіктер кұқықтан, гректер фи-
лософиядан, парсылар поэзиядан және т.б.), басқа салаларды сол 
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жүйені тұтастындыра құраушы әлементтері ретінде қарастыруы 
шын мәнінде жалпы өмірдің терең құпиялы мәнін философиялық 
тұрғыда ашады.

Шынтуайтына келгенде түркі бабаларымыздың даналыққа 
толы құштарлығы мен тұжырымдары тек қана қазақ халқы үшін 
ғана емес, жалпы түркі тілдес халықтарға, бүкіл түркі әлеміне, 
одан кеңірек алсақ адамзат баласына рухани бағдар болып табы-
лады. Сонау Орхон-Енисей жазбалары мен Абайдың кісілік фило-
софиясы, Шәкәрімнің ар-ұят, ұждан философиясы аралығында 
игерілмеген, өзінің толық философиялық тұжырымдамасын жеткі-
лікті деңгейде ала қоймаған дүниелер әлі де жеткілікті. Мәселен, 
халықтың діни сенімдері мен ұлттық ділі арасындағы өзара астар-
ласу мәселесі өзінің тыңғылықты философиялық зерделеуін 
алуға тиісті мәселелердің қатарына жатады. Қазақтың әлемді 
қабылдауы батыстық үлгілерден айрықша ұстындарға негізделген. 
Бұл да өзінше философиялық зерделеудің түрі. Ол даналықты 
жоғары қоюшы жүйе десе де болғандай. Ал қазақ халқының 
даналық тағылымдары аталған тарихи үлгіні, мәдени парадигма-
ны сабақтастықпен жалғастырып келе жатқан бірегей мәдениет 
болып табылады.

Қазақ халқының философиялық мәдениетіне мән беріи, назар 
аударған ғалымдардың көбісі халықтың дәстүрлі дүниетанымында 
«көркем образдар» ғаламы үстемдік ететінін байқайды. Шы-
ныменде, қазақтар әлемді ұғымдық мағынада шегелеп корсету-
ден гөрі, көркем бейнелермен астарлап өрнектегенді қалап кел-
ген халықтардың қатарына жатады. Оның бұл ерекшелігі оның 
кемшілігі болып есептелмейді, керісінше, ақынжанды халықтың 
арманшылдығын, аңқаулығын, ақкөңілділігін және» даналығын 
білдіреді. Дегенмен сан ғасырлар бойы ділге әсер еткен ауыр 
психологиялық соққылар мен саяси қыспақтар бұл ерекшелікті 
біршама көміскілеп, тұмшалап тастағаны байқалады.

Ал қазіргі кезеңде жаһандану үдерістері алып келген 
сұрықсыздық, тұтынушылық психологиясы мен дарашылдық, 
өзімшілдік философиясы қазіргі замандасымыздың санасына 
енбей қоймайды. Міне, сондықтан бұрынғы кісілікті, ізгілікті, 
қайырымдылықты, құтты бәрінен жоғары қоятын халықтың са-
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насы өзгерістерге, жаңғыруға, яғни трансформацияға ұшырауда. 
Сөйтіп, жаңа тұрпайы материалистік, прагматистік, тіпті, утили-
тарлық сипаттағы құндылықтар жүйесі қоғамдық санада беки 
түсуде. Мұндай теріс мағынадағы үдерістер Жер бетіндегі барлық 
халықтардың тағдырына қатысты екені байқалады. Қазақтар сол 
тұтастықтың бір бөлігі. Осыған орай қазақ халқының тағдыры 
абстрактілі мәселе емес, ол сол халықтың әрбір өкілінің бақытты 
өмірімен, дүниетанымымен астасып жататынын айтуға бола-
ды. Ал әрбір тұлға бақытты болуы үшін халықтың ғасырлар 
бойы қордаланған даналыққа толы рухани байлығын игеруі тиіс 
және әлеуметтің әрбір ғылыми мәселесін жан-жақты зерделеу 
әріптестеріміздің қасиетті парызы.

Жалпы философияның озі адамдардың еркін ойлау мәдениетін 
қалыптастыруға бағытталған ілім. Оның құрылымынан догмалық 
түрде қатып қалған көзқарастарды, түсініктерді іздеу жаңсақтық. 
Ол үнемі ағып жатқан өзендей түрленіп жаңғырып отыруы тиіс. Тек 
тоталитарлық қоғамда ғана философияның аясы тарылып, белгілі 
бір идеологиялық қалыптардың ауқымдарымен шектеліп отырыл-
ды. Әрине, ол дегеніңіз белгілі бір іргелі үғымдар болмайды деген 
сөз емес. Қазақ дүниетанымы үшін ондай базалық негіз болған 
әмбебап ұғымдар бар екені белгілі. Мәселен, қазақтың дүниета-
нымдық әлемі этикалық ұстындарды, негізінен, адамаралық 
қатынастарда өзектеп, биікке шығарып, оны барлық бағдарлардан 
жоғары қоятындығы анық көрсетіледі және осы ұстаным зерттеудің 
басымдылық т нытатын әдіснамалық қағидасына айналған.

Әрбір этникалық мәдениет қазіргі кезеңде өзінің төлтумалық 
мәдениетін сақтау үшін ұлттық бірегейлігін, даралығын білдіретін 
құндылықтар жүйе-сіне көңіл аударуда, сондықтан оны сақтауға, 
әрі қарай дамытуға жанталасуда. Шығыстық ділге сәйкес келетін 
ерекшеліктер мен батыстық өркениеттік сипаттардың жетістіктерін 
синтездеу арқылы еліміздің озгешелігіне сай келетін ұлттық иде-
яны, құндылықтық бағдарды анықтау мәселесі тұр. Бұл мақсатқа 
қоғамды іштей біріктіру, топтастыру, ешкімді көзқарасына қарап 
алаламау, сөйтіп, әрбір адамның әлемдегі өзіндік құндылығын 
бағалау, асқақтату сияқты теориялық іргетастарға әлеуметтік 
қатынастар негізделген жағдайда ғана қол жеткізуге болады.
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Қазіргі кезенде Қазақстан өзінің болашағын анықтау үстінде, 
сонымен бірге әрбір қазақстандықтың көңілінде жатқан көптеген 
сұрақтардың шешімі табыла бастауы мүмкін. Ал, енді экономи-
каны, әлеуметтік мәселелерді бір жүйеге келтіру арқылы қоғамға 
тиімді рухани құндылықтар жүйесін қалып-тастыруға болады де-
ген үстірт пікір бар. Себебі руханилық қолайылықтан туындамай-
ды. Керісінше, ол қиындықты адамдар жүмыла отырып бірге жеңе 
білуге үйрену, ешкімді шыққан тегі мен түр-түсіне, өмір сүру салтына 
қара-май шеттетпеуден басталады. Ал, биік деңгейдегі руханилық 
орныға бастаған қоғамда құндылықтар әлемі өзінің нағыз шынайы 
бейнесінде, өз формасында болмысын көрсетеді және адам үшін 
қызмет етеді, жеке тұлғаны бұл өмірде бақыттылыққа жеткізеді. 
Қазақ ойшылдарының шығармашылығында осындай бағыттағы 
даналық үлгілері көптеп кездеседі.

Тарихи үдерістің үздіксіздігін қамтамасыз ететін, рухани 
сабақтастыққа, ынтымақтастыққа негіз болатын рухани құнды-
лықтар еркіндік пен шығармашылықтың, қайырымдылық пен 
ізгіліктің арқасында қалыптасады және дамиды. Адамның әлемге 
қатынасын айқындаушы факторлар Ақиқаттың заңдылығымен, 
оның үйлесімділікке толы ұстанымдарымен астасып жатады. 
Ал енді бір кезеңдерде өткен көшпелі мәдениетке сай құнды-
лықтар жүйесі өзінің ділінде адамның табиғатпен үйлесім-
ділігін дәріптеумен ерекшеленеді. Дәстүрлі қоғамның руха-
ни кұндылықтары көбінесе адамды тұрақтылыққа, әсемдікке 
жетелейді, оның бойындағы бояулар нәзік лирикамен көмкерілген, 
техногендік прагматизмнен, утилитаризмнен алыстау болып 
келеді. Сондықтан қазіргі заманның өркениетті бағдарлары, 
нанотехнологияға бетбұрған посиндустриалдық дамуы дәстүрлі 
қоғамның рухани байлығын тұтастай жоққа шығармауы тиіс, оны 
тиісті жерінде бейімдеп пайдалана білгені жөн.

Қазақстан – ежелгі заманнан бері қазақ ұлтының жер 
бетіндегі жалғыз отаны, мемлекеті, бірақ ол азаматтарының 
ұлтына, тіліне, сеніміне қарамай, бәрінің бірдей тең құқықтарын 
қамтамасыз етеді. Демократиялық мемлекеттің түпкі мақсаты 
теңдік пен бостандықтың іштей үйлесімділігін қамтамасыз етуі. 
Белгілі бір аумақтарда шоғырланып қоныстанған этникалық 
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топтардың тілі мен мәдениетінің дамуына қамқорлық жасайды. 
Кез келген дамыған ұлттың негізі бірнеше этникалық жіктерден 
құралған. Яғни, этникалық бірігу, бірегейлену мемлекеттік ғана 
ауқымда емес, ұлттық ауқымда жүзеге асуы қажет. Мұндай бірігу 
мемлекеттің іргесін нығайтады, ұлттың да руханимәдени жағынан 
молығуына, кемелденуіне жеткізеді. Осындай ұлттық бірегейлену 
процесі неғұрлым тез жүзеге асса, онда еліміздің экономикалық 
өсуі мен дамуы да, ұлттық қауіпсіздігінің нығаюы да, азаматтық 
қоғам құрып жатқан Қазақстанның демократиялық реформалары 
да қарқынды әрі орнықты болады. 

Қазіргі кейбір саясаткерлер жиі айтатын «азаматтық қоғам», 
яғни жеке адамдардың этностық әртүрліліктеріне қарамай 
құқықтары заңмен қатаң қорғалатын, олардың саяси және 
экономикалық бастамаларына еркіндік берілетін, кез келген 
әлеуметтік мәселені мемлекеттің араласуынсыз өзін-өзі реттейтін 
механизмі қалыптасқан қоғам ұлттық бірегейленуден кейін ғана 
пайда болады. Мемлекет өзін-өзі сақтау үшін үнемі этникалық 
жан-жалдардың алдын алып, еріксіз қоғам өміріне араласуға 
мәжбүр болып отырған жағдайда «азаматтық қоғам» құрылмайды. 

Ең алдымен, бірегейлену процесіндегі ұйытқы ұлт қазақ ұлты 
болуы тиіс. Қазақтар, яғни біздер өзімізге жүктелген күрделі де 
жауапты міндеттің салмағын толық сезіне білуіміз керек. Ұлттық 
бірегейлену процесінің қажеттілігін түсініп, отандастарымыздың 
осынау табиғи құбылысты санасы мен жүрегі арқылы шы-
найы түрде қабылдай бастауына мемлекеттік рәміздеріміз бен 
атрибуттарға деген құрмет, еліміздің азаматтары қай жерде, 
қандай жағдайға тап болса да оларды қорғауға ұмтылуы, өз 
азаматтарымыздың мүдделеріне басым қамқорлық жасап, «әр 
азаматтың жақсы тұрмысының өзі де тұрып жатқан мемлекеттің 
егемендігі мен қауіпсіздігіне байланысты екенін» сөз жүзінде 
емес, іс жүзінде нақтылы көрсетуі оң ықпал жасар еді.

Ендігі міндет Қазақстан деп аталатын қасиетті мекенге 
кіндігіміз байланған, оны шын жүрегімізбен, адал ниетімізбен От-
аным деп таныған он жеті миллион халықтың бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол шығарып ұйысуы, асты да, үсті де байлыққа толы кең 
байтақ атамекеннің кез келген бәсекеге төтеп беретін атпал азамат-
тары болып ер жетуі еді.
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 Сонымен, Қазақстан Республикасы – көпэтносты мемлекет. Кез 
келген ұлттық мемлекет оны құрған негізгі ұлттың өзге этникалық 
топтар алдындағы басымдығын таныту құралы емес. Адамзат тари-
хында мемлекет этностардың бір-бірімен өзара әсерлесу мүмкіндігі 
көбейген кезде, белгілі бір ұлттың бірегейлігін (аумағын, дінін, тілін, 
мәдениетін т.б.) аман сақтап, дамыту қажеттігіне орай пайда болған. 
Қазақстан Республикасы да, ең алдымен, сан ғасырлық тарихы бар 
қазақ ұлтының бірлігі мен бірегейлігін сақтап, дамытуға қызмет ете-
ді. Мұның өзі өзге этникалық топтар мәдениетіне қысым жасалады 
деген сөз емес. Керісінше, олардың да төл мәдениеті дамып, әрі Қа-
зақстанның мәдени дамуына бір бұлақ болып қосылып, әрі біздің 
өзге халықтармен (әлгі этникалық топтардың атамекендерімен) мә-
дени байланыс жасауымыздың тиімді арнасына айналуы қажет-ақ. 

Ал енді қоғамдағы әлеуметтік құндылықтар, жеке адамдардың 
бостандықтары мен құқықтары мәселесіне келсек, біздің еліміздің 
азаматтарының бәрі этникалық тегіне, дініне, т.б. қарамастан, бәрі 
де тең құқылы, бәріне де тең мүмкіндіктер берілген. Мұның өзі 
қазақстандықтарды іштей топтастыруға, ортақ Отанымыздың 
болашағы мен бүгінгі мүддесі жолында бірігуімізге, сөйтіп, бірте-
бірте бірегей халыққа айналуымызға ықпал етеді. 

Тіл – ұлттық бірегейліктің негізі, яғни халықтың өзіне ғана тән 
ділі, діні, дүниетанымы, мәдениеті осы тіл арқылы ғана сақталып, 
дамиды. Ал жоғарыда айтқанымыздай, кез келген мемлекеттің 
құралғандағы мақсаты – белгілі бір ұлттың бірегейлігін сақтау бо-
лып табылатындығын еске алсақ, (онсыз мемлекет өзінің барлық 
қадір-қасиетін жоғалтады), онда Қазақстан Республикасында 
қазақ тілінің бірден-бір мемлекеттік тіл ретінде өркендеуі өзінен-
өзі түсінікті жайт. Мемлекеттік ұлттық саясатты ендігі жерде 
мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, ол үшін мемлекеттік тіл 
туралы арнаулы заң қажет деп есептеймін. Себебі құрып отырған 
негізгі халықтың тілін барынша дамыту – Үкіметтің бірден-бір 
міндеті. Онсыз мемлекет өз мәнін жоғалтады. 

Ендігі міндет – сын сағатта тек сабырлылық қана танытып 
қоймай, өркениетті білім мен ғылымның өрелі биігіне көтеріле 
отырып, өз маңына өзге қазақстандықтарды да топтастыру болып 
отыр. Онсыз бәсекеге қабілетті отыздыққа кіру мүмкін емес. Туған 
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еліңде «мен осы елдің иесімін» деп кеуде қақпау керек, керісінше, 
мықтылығыңды Отаныңның өркендеуіне, отандастарыңның 
іштей топтасуына қосқан жеке үлесіңмен дәлелдеуің қажет. Ал-
дымен қазақтар бірлікте болмайынша, барша қазақстандықтар 
бірлікте болмайды. Ендігі жерде мемлекеттік ұлттық саясат осы 
мәселелерді шешуге бағытталғаны жөн деп есептеймін. 

Сонымен қазақ қоғамының сан ғасырлық тарихи дамуы елеп-
екшеп, бүгінгі күнге дейін жеткізген үлттық діліміздің өзге от-
андастарымызды еліктіретін, сөйтіп бірегей халық боп үйысуға 
жәрдемдесетін қандай қадірқасиеттері бар. 

Біріншіден, қазақ халқы – табиғатынан қиналғанға қол үшын 
беруге даяр тұратын, ізгілікке жаны құмар гуманист данышпан 
халық. Қонақжайлығы да, кеңпейілдігі де, жомарттығы да, тіпті, 
шашпалығы да осы сезімнен туындаған. Діні қаттылықты, бар 
бола тұра ештеңе татырмайтын шығайбай сараңдықты әжуа ету-
мен келеміз. Бәлкім, аталарымыздың дұрыс байлық жинай алмай 
кеткені де осыдан болар. Алайда, ұлттық діліміздегі бұл қасиетті 
мансұқ етуге болмайды. Керісінше, жарлы-жақыбайға көмектесуді 
жаппай дәстүрге айналдырғаннан ұтылмаймыз. 

Екіншіден, ізеттілік, яғни үлкенді сыйлау, кішінің көңіліне қаяу 
салмау – атадан балаға көшіп келе жатқан асыл қасиеттеріміздің 
бірі. Қазақтар, тіпті, ренішінің өзін ишаралап жеткізеді. Жоқ, бұл 
– шығыстық қулық емес, шын көңілден шыққан ибалылық пен 
имандылық, қазақтың бай дәстүрлі этикасының көрінісі. 

Үшіншіден, қоғамның кішкентай ұясы түріндегі отбасындағы 
ынтымақ – аға ұрпақ пен жас ұрпақ арасындағы келісім қазақ 
қоғамыңда көздің қарашығындай сақталған. Ата-ананы, аруақ-
тарды қастерлеу, анасының, әйелінің, қарындасының арына кір 
жұқтырмай сақтау – биік адамгершілік парыз деңгейіне көтеріл-
ген. Отбасындағы балаларды ұлттық тәрбиелеуде әженің рөлі 
айтарлықтай. 

Төртіншіден, адалдық. Досқа, ағайынға, ұлтқа, Отанға адал-
дық қазақ халқының ұғымында айрықша әспеттеледі. Халқымыз 
«жақсының жақсылығын айт – нұры тасысын, жаманның жаманды-
ғын айт – құты қашсын» деген даналықты баяғыдан өсиет етіп 
кетсе де, қазіргі ұрпақ кім-кімнің де жамандығын атын атап, түсін 
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түстеп, көзге шұқып көрсетуден, сөйтіп бүкілхалықтық рухани 
тазару мен арылу үлгісін бастаудан тайсақтап-ақ келеді. Кімнен 
тайсақтайды, неден қорқады – білмеймін. «Жақсылар жақсымын 
деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайдының» кері 
ғой. Сондай-ақ, біз жақсылықты да мойындаудан, айқайлап айту-
дан да именетін тәріздіміз. Әлде қызғанамыз ба?! Әйтпесе, қаңқу 
сөздердің бірін де құлағына ілмей, ел мүддесі мен халық қамы үшін 
өз ісіне адал беріле, қауіп-қатерге басын тігіп қызмет етіп жүрген 
азаматтарды, жігіттерді неге мақтаныш етпейміз. Мұндай әрекет 
болашақ ұрпағымыздың да адалдықты, халқына берілгендікті, 
биік ұлттық рухты қанына сіңіріп өсуіне әсер етер еді ғой деген 
сенімдемін. 

Қоғамдағы келісім ұлттық ерекшеліктерді сақтау және дамыту-
ды білдіреді, сондықтан, рухани келісім басып-жаншу мен күштеуге 
негізделмей, ішкі өзара түсіністікке, ұлттық рухтың, ұлттық мінез-
құлық пен ділдердің жақындығына негізделгені абзал. 

Осы тұрғыдан қарастырғанда рухани келісім феномені 
әлеуметтегі өзара түсіністік философиясы аясында қойылады. 
Бұл – ғылыми әдіснама бақылайтын саладан тыс ақиқатқа жету 
тәжірибесін ашуға мүмкіндік береді. Өзара түсіністік түсіндірудің 
рационалды процедураларымен шектелмейді, алайда эмоцияның, 
экспрессияның, ішкі түйсіктің, өмірлік даналықтың қосылуын 
білдіреді. 

Сонымен өзара түсінісу философиясы бүгінгі қазақстандық 
қоғамның рухани келісімінің негізі болып табылады. Халықтың 
руханиятының өзегін оның даналығы, философиялық дүниета-
нымы құрайды. Оның ұлылығы да оның руханиятында. Ендеше, 
руханиятты, оның құрамдас бөліктерін (тарих, дін, діл сияқты 
феномендерді) тереңірек зерттеген дұрыс деп есептеймін. Мәде-
ниеті мен руханияты жоғары халықтың болашағы да жарқын және 
айқын. 

Мәдениеттердің сындарлы үн қатысуы туралы, өзара түсініс-
тікке, келісім мен бірлікке қол жеткізу қажеттігі туралы айтқанда, 
біз нақты үн қатысуды, яғни оның барысында тараптар бір-бірін 
еститін, ең болмағанда бірін-бірі естуге ұмтылатын үн қатысуды 
айтамыз, сондай-ақ түсіну дегенді белгілі бір мәдениеттің ма-
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териалын теориялық тұрғыда игеруді ғана емес, сонымен бірге 
шын жүрекпен мойындауды айтамыз. Біз үшін келісім бір-біріне 
«төзуді» белгілейтін мәжбүрлеу шарты емес, мақсаттар мен 
міндеттердің ортақтығын шынайы түсіну мен қабылдау.

Сөйтіп, ендігі жерде ғаламдық мәселелер Астана арқылы 
шешілмек. Өткен ғасырдың 90-жылдарынан бастап әлем талай 
жүйелі де күрделі өзгерістерге ұшырады және одан да ауқымды 
дағдарыстар мен қауіп-қатерлерге ұшырайды. Шешуі қиын 
түйіндер, даулы аймақтар, ғаламдық маңызы бар жаңа кешенді 
мәселелер пайда болды. Осындай өзекті мәселелерді шешу жол-
дарын іздестіру мен анықтау, әлемдік қаржылық-экономикалық 
дағдарыстан шығудың тиімді бағыт-бағдарын қарастыру бүгінгі 
күннің өзекті талабы болып отыр. Мұндай дағдарыс қолымыздағы 
бар рухани-интеллектуалдық және материалдық ресурстарды, 
адам капиталы мен табиғи байлықтарды тиімді пайдалануды, 
жақсы дайындықты қажет етеді.

 Парасат пайымы мен ерік-жігері дәуір бейнесін айқындайтын 
айырықша адамдар, тұлғалар болады. Осы заманғы ең танымал 
5-6 саяси көшбасшылардың бірі емес бірегейі, әлемдік арена-
да жас республиканың егемендігі мен қадір-қасиетін орнықтыра 
біліп, елін түбірінен жаңа, соны жолмен алға қарай батыл да 
үздіксіз бастап келе жатқан, болжампаздық пен саяси көрегендік 
танытып, өз халқының тағдыры ғана емес, әлем тағдыры үшін 
тарихи жауапкершіліктің бар салмағын 20 жыл бойы иығына ар-
тып келе жатқан Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев бо-
латын. Біздер Н.Ә. Назарбаевты қолдаймыз. Өзі бастаған ұлы 
жұмысын сабақтастықты негізге ала отырып оны өзі жалғастыруы 
керек. Ендеше, бүгінгі Елбасымыз қазақты, қазақстандықтарды 
этносаралық сұхбатты өрістете отырып өзара түсінісуге, бірлікке, 
өркениетке жеткізеді деп сенемін.
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ҚОРЫТЫНДЫ

Қазіргі тәуелсіз Қазақстан жағдайында отандық философия 
әлемдік философияның құрамдас бөлігіне айналғаны жөн. Ол өз 
бойына әлемдік мәдениеттің, ғылым мен техниканың жетістіктерін 
жинақтап, жалпыадамзат рухының логикасын танытатын 
құбылысқа айналғаны абзал. Сонда ғана қазақтың ұлттық фило-
софиясы мен әлемдік философиясы арасында байланыс орнап, 
зерттеу мен оқыту кең қанат жайып, адам санасы мен рухындағы 
терең астарлар айшықтана түседі. Міне, осы әлемдік философия 
тұрғысынан қазақтың ұлттық рухы, әлем образы мен менталитетінің 
қалыптасуы мен даму тарихы тұжырымдалады. Басқаша айтқанда, 
қазақ ғарышында, оның ұлы даласында қалыптасқан ойы әлемдік 
философия тарихының құрамдас бөлігіне айналды. Ал бұл 
тарихтың субъектілері болып қазақтың дана хандары, билері, жы-
раулары, ақындары, ағартушылары мен ғалымдары, ойшылдары 
есептеледі. Осы мағынада түсінілген тәуелсіз Қазақстанның фило-
софиясы еркіндік пен әмбебаптық шексіз деңгейге ие болып, адам 
рухының кез келген биік көріністерін байқатып, адамдардың бол-
мысын біріктіруші негізге айнала бастайды. 

Қазақстандағы қазіргі кезеңдегі рухани ахуал философия ал-
дында жаңа әлеуметтік және саяси шындықтың күрделі мағынасын 
ашу, өтпелі кезеңнің қайшылықтары мен ерекшеліктерін анықтау, 
нарыққа өтудің қазақстандық жолының үлгісін жасау, тәуелсіз 
Қазақстанның әлемдік өркениеттік қауымдастықпен бірігуінің 
мәдени-тарихи алғышарттарын байыптау сияқты қиын да күрделі 
міндеттер тұр. Кейінгі жылдардағы қазақстандық философтардың 
зерттеулеріндегі неғұрлым қажетті бағыттары қазақ халқының ұлт-
тық өзіндік санасы мен ұлттық бірегейлігін анықтаушы фактор 
ретінде қазақ философиясын терең және белсенді зерттеу болып та-
былады. 

Жүргізілген талдау нәтижесінде төмендегідей маңызды 
қорытындылар мен нәтижелерге келдік:
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1. Қазақ философиясын, этномәдени құндылықтарын зер-
делей түсу үшін осы уақытқа дейінгі түркі философиясының 
даму тарихындағы айқындаушы принциптер анықталды. Қазақ 
халқының философиялық ойының қалыптасуы мен дамуы-
на этникалық санадағы көркем образдар жүйесінің басымдығы 
өзіндік әсерін тигізгені зерделеніп, түркілік әлемнің құндылықтық, 
философиялық-дүниетанымдық негіздері ғылыми сараптау-
дан өткізіліп, тиісті жүйелі тұжырымдар жасалынады. Түркілік 
кезең мен қазақ философиялық ойы эволюциясына тарихи-
философиялық, герменевтикалық талдау жасау арқылы тарихи 
процестегі руханият құбылысының мәндік негіздері мен қоғамдық 
маңызы айқындалды. Сонымен қатар, қазақ тарихи болмысы-
на сәйкес келетін дүниетанымдық әмбебаптар ауқымындағы 
этникалық, діни және азаматтық руханилықтың түпкі астарлары 
орныққандығы пайымдалды. 

2. Қазақ мифологиясын жалпы түрік руханиятымен тығыз 
бірлікте қарастыра отырып, кешенді зерттеп, этиологиялық, кос-
могониялық мифтердің табиғатын танып, олардың ішкі түрлерін 
саралау, типологиялық сарындардың түптөркінін барлау, ортақ 
белгілер мен дара сипаттарды айқындап, олардың себеп-салда-
рын ғылымның бүгінгі жеткен өресінен ашып көрсеттік. Мәселе 
жалпы фольклорлық үдеріс ауанында қарастырылып, қазақ ми-
фологиясын көне дүниетаныммен, халықтың байырғы тұрмыс-
тіршілігімен, көркем қазынамен үндестікте зерделеніп, әлемнің 
басқа халықтарының материалдарымен қажетінше салыстырылып, 
кезеңдік белгілері айқындалды. Қазақ мифологиясындағы жасам-
паз қаһармандардың кезеңдік-функционалдық ерекшелігі байып-
талып, әлем халықтарының классикалық көне және көркемделген 
мифологиясымен салыстыру арқылы осы кейіпкерлердің тамыры  
тарқатылды. Қазақ мифологиясының тақырыбымызға қатысты ма-
териалдары жүйелі жинақталып, тұңғыш рет кешенді түрде салыс-
тырылды, жіктеліп, сараланды.

3.  Қазақ халқының философиялық ойының қалыптасуы 
мен дамуына этникалық санадағы көркем образдар жүйесінің 
басымдығы өзіндік әсерін тигізгені зерделеніп, ұлттық философия 
эволюциясына тарихи-философиялық, герменевтикалық талдау 
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жасау арқылы тарихи үрдістегі руханият құбылысының мәндік 
негіздері мен қоғамдық маңызы айқындалды, салыстырмалы тал-
дау арқылы қоғамның рухани жаңғыруы жағдайындағы филосо-
фиялық зерделеудің ұлттық типінің негізгі аксиологиялық қырлары 
айқындалды. Қазақ халқының ұлттық философиялық пайымдау 
типі проблемалық-тарихи тұрғыда талданып, қазақтардың рухани 
мәдениетінің қалыптасу барысында елеулі мәнге ие болған басты 
даму белестері айқындалды. 

3. Тарихи үдеріс пен қазіргі жағдайдағы этностың құнды-
лықтық басымдылықтарының негізін құрайтын қазақ халқының 
философиялық дүниетанымының негізгі сипаттамалары айқын-
далып, Қазақстанның жаңғыруы жағдайындағы рухани қауіпсіздік 
құбылысының құндылықтық-мағыналық және идеялық аспектілері 
анықталды. Әр халықтың рухани мұрасы әлемдік мәдениеттің 
қазынасын өркендететін құндылықтық белгілерін құрайды. Қазақ 
халқының рухани мұрасы қазақ философиясы тарихының ерек-
ше құбылысы ретінде қоғамдағы қазіргі интеграциялық үдерістер 
аясында қарастырылды, қазақ ұлтының рухани мәдениетінің 
қалыптасуы үдерісінде мәндік маңыздылыққа ие болған халықтың 
негізгі рухани құндылықтары зерделенді. 

4. Қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті ұлттық сана мен 
қазақстандық бірегейлікті қалыптастырудың басты құралы 
екендігін ашып көрсеттік. Қазақтың ұлттық сана-сезімін қалып-
тастыру негізінде қазақ этносының мәдениеті өзінің салт-
дәстүрі, тілі, құндылықтары, сенімі мен дүниетанымы негізінде 
дамығаны анықталды. дәстүрлі қазақ менталитеті дәстүрлер мен 
жаңашылдықтарға, әлемді игерудің көшпелі және отырықшы 
тәжірибелеріне, төзімділік пен бостандыққа деген сүйіспеншіліктің 
үйлесімінен тұратындығы анықталды. Ұлттық бірегейлік қоғамға 
қашанда қажет, себебі, мемлекеттің тұтастығы қоғамдағы ұлттың 
және зиялылардың азаматтық бірегейлігіне тәуелді. Ұлттық 
бірегейлік халықтың рухани деңгейінен шығады, ал рухани деңгей 
ұлттық тәрбие, діни сауаттылық, тарих білімі, мәдениеті, қабілеті, 
өнері, білімі, еңбекқорлығы негізінде көрініп отырған. Сондықтан 
ұлттық бірегейлік пен тарихтағы, қоғамдағы тұлғалық бірегейлік 
ел мен жеке адам болмысына ұлттық сана арқылы келеді, қоғамда 
ұлттық сана арқылы сақталады. 
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5. Қоғамдағы келісім ұлттық ерекшеліктерді сақтау мен дамы-
туды білдіреді, сондықтан, рухани келісім ішкі өзара түсіністікке, 
ұлттық рухтың, ұлттық мінез-құлық пен ділдердің жақындығына 
негізделгені абзал. Осы тұрғыдан қарастырғанда рухани келісім 
феномені әлеуметтегі өзара түсіністік философиясы аясында бола-
ды. Бұл – ғылыми әдіснама бақылайтын саладан тыс ақиқатқа жету 
тәжірибесін ашуға мүмкіндік береді. Өзара түсіністік түсіндірудің 
рационалды әдісімен шектелмейді, алайда эмоцияның, ішкі 
түйсіктің, өмірлік даналықтың қосылуын білдіреді. Сонымен 
өзара түсінісу философиясы бүгінгі қазақстандық қоғамның руха-
ни келісімінің негізі болып табылады. Халықтың руханиятының 
өзегін оның даналығы, философиялық дүниетанымы құрайды. 
Оның ұлылығы да оның руханиятында. Ендеше, руханиятты, 
оның құрамдас бөліктерін (тарих, дін, діл сияқты феномендерді) 
тереңірек зерттеген дұрыс деп есептеймін. Мәдениеті мен рухани-
яты жоғары халықтың болашағы да жарқын және айқын. 

6. Қазақ философиялық ойындағы тәуелсіздік идеясы ежел-
ден қеле жатқан құндылықтық бағдар екені белгілі және осы үдеріс 
қазіргі жаһандану заманында, ұлттық өзіндік сананың өсуі мен 
ұлттық бірегейліктің нығаюы жағдайында қазіргі қазақстандық 
қоғамның іргетасын өркениеттілік тұрғысынан нығайту үшін 
маңызды және құнды болып табылады. Тәуелсіздік құбылысы 
түбегейлі өзгерістер әкелді, ол алдымен бізге өз қолымызбен 
болашағымызды құруға мүмкіндіктер берді. Міне Қазақстанның 
егемен мемлекет ретіндегі жиырма бес жылдық өмірі елдің руха-
ни жаңғыруын, өз тағдырын және өмірлік құрылымын анықтау 
мәселелерін көтеріп, біздің тарихи ұлттық мүддеміз бен базалық 
рухани-адамгершілік құндылықтарымызға жауап бере алатындай 
дәрежеге жеткізді.

Осындай қорытындыға келе отырып, жоба бойынша келесі 
ғылыми-тәжірибелік ұсыныстар тұжырымдалды: 

1. Ұлттық білім үдерісін дайындау қажеттілігіне байланы-
сты елде қазақ халқының тарихи-философиялық мұрасын есеп-
ке ала отырып оқу үлгісі бағдарламасының мазмұнын қарастыру 
ұсынылады. Қазақ философиясын зерттеудің негізгі әдіснамалық 
мәселесі ретінде тарихи-философиялық мәселелерді зерттеуге 
байланысты сұрақтар жиынтығын анықтау қарастырылады.
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2. Білім мекемелеріне «Қазақ даласының ойшылдары» 
факуль-тативтік курсын енгізу керек, себебі руханилық пен 
даналық тәуелсіз қазақстандық қоғамның маңызды шарты және 
ұлттық мәдениеттің өзіндік санасын сақтау болып табылады.

3. Жастардың философиялық мәдениетін қалыптастыру 
үшін қазақ философиясы ойшылдарының тарихи идеяларын на-
сихаттау мақсатында арнаулы, орта, жоғары оқу орындарында ұлы 
тұлғалардың суреттерін іліп, олар туралы мағлұматтар беру қажет. 

4. Түркі-қазақ ойшылдарының белгілі еңбектеріндегі негізгі 
ойларды жоғары және орта-арнаулы оқу орындары оқушыларына 
арналған оқулықтар мен оқу құралдарына енгізу қажет.

5. Ұлттық құндылықтар, салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ұлттық діл, 
ұлттық намыс және тағы да басқа ұлтымызға тән ерекшеліктерді 
тіл мәселесін айқындаудан бастаған дұрыс. Ұлттың тұтастығы, 
мызғымас бірлігі, түптеп келгенде, ұлт тілімен тығыз байланысты. 
Демек, ұлттық тәрбие тек ұлт тілі арқылы жүзеге аспақ. Бүгінгі 
таңда ұлттық тілімізді дамыту мақсатында ұлттың тілін тарихи 
және саяси-әлеуметтік, рухани категория ретінде талдау қажет.

6. Қазақ философиясының тарихы мәселесіне арналған 
Қазақстанның қоғамтанушы-ғалымдарының қатысуымен «Ру-
хани жаңғыру» концептіндегі, «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын 
қалыптастыру және «Ұлы Дала Елі» бағдарламалары негізінде 
республикалық БАҚ-та бірнеше интерактивті бағдарламалар жо-
спарлау қажет.
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