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ҚОЖАКЕЕВ ӘЛЕМІ

Біздің үрпақ Қожакеевті көрген жоқпыз. Үлкендер жағы айта беретін Қожакеевтің темірдей 
тэртібін, қатаң талаптарын сезінген жоқпыз. Алайда 230-шы Т. Қожакеев атындағы залда отырып, ұстаз, 
ғалым, қоғам қайраткері Темірбек атамыздың рухын сезінгендей боламыз. Айбынды портреттері мен 
толымды еңбектері арқылы бізге жол, жөн сілтеп гұрғандай болады. Мейірімді жүзінен шуақ төгілген 
ұстаздың тағдыр жолдары біз ойлағандай жазық емес екендігіне шығармашылығына бойлай отырып, ол 
туралы жазьшған естеліктер мен кітаптарды оқи отырып көз жеткізе түсеміз. Қожакеев феномені кімге де 
болса үлгі боларлықтай екендігі шындық.

Біздің журналистика факультетінде Т. Қожакеев, Қ. Бекхожин, Т. Амандосов, М. Барманқұлов т.б. 
тұлгалардың қолтаңбасы бар. Қазақ журналистикасының дамуына қомақты үлес қосқан бұл ғалым- 
ұстаздар факультетіміздің іргесін қалауға да үлее қосқан. Қазіргі бізге дэріс беріп жүрген білікті 
үстаздарымыз осы кісілердің дәрісін тыңдаған. Бойларына ұстаздық қасиет дарыған. ¥лтымыздың рухын 
асқақтатар, қүндыл ықіарі>і м ызды ұлықтар, арзан сөз бен жеңіл дүниелерді суқаны сүймейтін буын -  
Қожакеевтің алдын көрген, жүзбе-жүз дидарласқан буын. Енді олардың бойындағы асыл қасиеттер -  
бізге, бүгінгі ұрпакқа үлгі болуы тиіе. Бұл -  дәстүр сабақгастығы.

Үстаздық -  ұлы құрмет. Ол -  адамдардың өмірге көзқарасын, бір-біріне деген сый, құрмет сезімін 
қалыптастыратын, білім мен тэрбиені шындайтын, шэкірттерінің бойына ізгілік қасиетін қалыптастырып, 
адамгершілік нұрын төгетін тұлға. Профессор Темірбек Қожакеев саналы өмірінің қырық жылын 
ұстаздыққа арнады. Қазақ журналистикасының теориялық деңгейін байытып, студенттерді нэрлі 
дүниелерімен суеындатты. Көркем эдебиеттің қыры мен сырын терең ашып, омірлік тэжірибесін бөлісті. 
Сатираның қыртыстарына бойлап, айызыңды қандырар өткір ойларымен, баспасөз беттеріндегі 
жарияланган мақалалардан нақгы мысалдармен тұздықгалған пікірлерімен жанрдың ерекшеліктерін 
саралады.

Филология гылымдарының докторы, профессор Т. Қожакеев Қазақстан Жогары мектебі Ғьшым 
Академиясының академигі, «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері», 
Қазақстанньщ еңбек сіңірген қызметкері, «Құрмет белгісі» орденімен, бірнеше медальдармен 
марапатталган. Қазақстан Журналистер одагы сыйлығының иегері. Қазақстан Жазушьшар Одағы 
жанындағы қазақ сықакдіьшары қауымдастығының президенті болған.

¥стаз Т. Қожакеевтің есімі журналистика факультетімен тығыз байланысты. Ол болашақ 
журналист мамандарының кэсіби өсуіне, шығармашьшық дайындығына коп көңіл болді. Ғылыми 
жұмыстарға қатаң талап қойған. Жалқаулықты, енжарлықты, бойкүйездікті жаны сүймейтін ұстаз 
студенттерді төзімділікке, шыдамдылыққа шыңдаған. Әрі білім беріп, эрі тэрбиелеген. Журналистиканың 
аеа жауапты мамандық екендігін ұғындыра білді. Журналистің болған оқиғаны жүрегімен қабылдап, ой 
елегінен өткізіп, аудиторияға ұғынықгы тілмен баяндауы қажетгігін студенттерге сіңірді. Қожакеев 
туралы жазьшған естеліктерді оқи отырып, былайғы жұрт аңғара бермейтін студентгерге экелік 
қамқорлығы болғандығын да білдік. Қазіргі «Ақиқат» журналының бас редакторы Аманхан Әлім 
ағамыздың студенттік билетін жоғалтып қойып (студентгік билетсіз емтихандар мен диплом қорғауға 
жіберілмеген екен), Қожакеевтің алдына бара алмай, бата алмай айналшықтағанын, ақыры барып, 
мойындағанын, сонда жүреғі кең ұстаздың кешіріммен қарап, емтиханға жіберғенін оқып, риза боласың. 
Үстаз шэкіртін осылайша өмір мектебінен өткізген. Кешірімді болу керек екендігін ұғындырған. Сол 
тэрбиені корғен Аманхан ағамыз бірде бізбен (үшінші курс студенттерімен) кездесу откізіп, омір 
жолынан естеліктер айтты. «Егер мен осы ұстаздардың тәрбиесін кормегенде, осындай дэрежеге жетер ме 
едім» -  деуі ұстаз көрген адамның сөзі еді. Оеындай қаталдықтан, талапшылдықтан тэлім алған 
шэкірттердің көпшілігі айтулы азаматтар болса, енді бірқатары ұстаздық қызметті жалгастырды.

Темірбек Қожакеев ғьшыми атақтары мен мемлекеттік марапаттарын ұстаздық қызметтен қол 
үзбей жүріп алған. Бұл эрине, оңай емес. Табандьшығының арқасында коптеген жетістіктерге жеткен. 
Өзінің бойындағы осындай асьш қасиеттерді шэкірттеріне сіңіре білген.

Мені журналистика факультетіне жетектеп келген Қожакеевтің «Жас тілшілер серігі» кітабы еді. 
Ондағы «Құрметті жас тілшілер, болашақ журналистер! Сендер баспаеоз, газет, журнал дегенді жақсы 
білесіндер. Олармен мүлде достасып кеткенсіндер, жаздырып алып, күнде оқып отырасыңдар. Солай 
болса да, сендердің баспасөз туралы, оның жанрлары жөніндегі жалпы ұғымдарың элі де үстірт, элі де 
біржақты, сырттай ғана болуы мүмкін» -  деген сөздер менің бойымда «мен білмейтін тағы қапдай 
құпиясы бар бұл журналистиканың» -  деген қызығушылық сезімін оятгы. «Баспасөз -  хабар бұлагы гаиа
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емес, эрі сарқыдмас білім бүлағы, жаңалық жаршысы ғана емес, эрі ілім, ғылым жаршысы». ¥стаз тауып 
айтқан. Бүгінде біз осы сарқылмас білім бүлағынан сусындап, ілім, ғьшым жаршысы -  журналистиканың 
қыр-сырына бойлап, үлттық журналистиканың мүратын орындауды мақсат етудеміз. ¥лағатты үстаздың 
артында қалған мүралары үрпақтар үшін сарқылмас қазына. «Ғалымның хаты өлмейді, үстаздың аты 
олмейді» -  деғен қанатты соз тауып айтылған. Осы орайда ф.ғ.д., профессор Ө. Әбдимаиүлы: «¥стаз 
деген өз уақытын аямау, өзгенің жанын аялау» деғен қанатты сөз -  Темірбек үстаздың жанымен рухани 
үндестік тапқан үғьм. Ол кісі шэкірттерге сабақ өткізген сэттерде өзгеше бір рахат күй кешетін. Жүзі 
нүрланып, көзі оттай жайнап, жаны жадырап, шабытты шаққа еніп, дүниені үмытып кететін. Дэріс 
оқыған уақытта ол кісі өзгеше элемде жүруші еді. Ондай бақытты сәт кез келгенге бүйыра бермейді» -  
деп дэл тауып айтқан.

Т. Қожакеев 1961 жылы кандидаттық, 1970 жылы докторлык диссертациясын қорғайды. Т. 
Қожакеев төрт бағытта ғылыми зертгеулер жүргізген: қазақ сатирасы мен юморының тарихы жэне 
теориясы (монография: «Қазақ сатирасы» -  1970 ж., «Сатира жэне дэуір» -  1976 ж., «Сатираның жанры»
-  1983 ж. жэне т.б.); Қазақ эдебиетінің өзекті мэселелері (ғылыми еңбектері: «Қазақ үлттық сатирасы» -  
1968 ж., «Абай -  сатирик» -  1970 ж., «Қазақ сатирасының қазіргі заманғы мәселелері» -  1978 ж. жэне 
т.б.); Қазақ журналистикасының тарихы жэне теориясы (публистикалық жүмыстар «Қазақ баспасының 
тарихынан» -  1962 ж., «Газет жанры» -  1963 ж., «Жас тілшілер серігі» жэне т.б.); 30 жылдардагы ірі 
мемлекеттік ағартушылар, жазушылар, журналистердің творчестволық мүралары (монография: 
«Первопроходңы» -  1991 ж., «Көгілдір мұнаралар» -  1992 ж., «Шынайы сөздердің шешендері» -  1995 ж.). 
Қазақ сатирасы мен юмор теориясы жайында ғьшыми мектеп қүрды жэне Қазақстан Жазушылар одағы 
жанындағы сатириктер Ассоңиациясының президенті. «Ара», «Шмель» республикалық сатира 
журналдарының редколлегия мүшесі болған.

Т. Қожакеев қазақ баспасөзінің тарихын зерттеген ғалым. Қазақ баспасөзінің алгашқы 
қарлығаштары болып саналатын газеттердің қалай шыкқандығы туралы баяндап, шығу мерзімдерін 
анықтаған. Галымның қоғамдагы өзгерістермен байланыстыра отырып келтірген мэліметтері анық, 
айқын. Кейбір деректерге қатысты ғалым Т. Қожакеевтің пікірлері Қазақ совет энңиклопедиясы мен 
«Журналистика Казахстана» энциклопедиясындағы мэліметтермен тоғысады.

Согыстан кейінгі жылдары «Қоралас Темірбек» деген бүркеншік атпен жазған мақалаларында 
шаруашьшықтардағы орьш алған кемшіліктерді өткір тілмен аяусыз сынаған [1].

Галымныц памфлет, фельетон жанрларының табиғатына тэн талдаулары дау тугызбайды. Мысалы, 
памфлеттің фельетонға қарағанда объектісінің табылуы жағынан да, жазылуы жағынан да қиын да 
күрделі жанр екеңцігін дэл айтқан. Сондай-ақ Галым Т. Қожакеев эр онжылдықтағы сықақ әңгімелерге 
эділ бага берген.

Т. Қожакеев баспасөз зертгеушісі, сатира саңлағы.

«Жаптым жала, жақтым күйе...» немесе Сергелдең жылдар...»
«1970 жылдан бастап Қазақ университетінің журналистика факультетіне декан болып, он бес жыл 

басқарды. Жүрісі, түрысы, сөйлеген созі ешкімге үқсамайтын. Мінезі адуынды айбынды еді. Шэкірттерін 
үл, қыз деп бөле жармады. Бэріне талапты бірдей қойды. Талап болғанда қандай! Айтқанын орындатып, 
төзімділігінді шыңцайтын. Оғаш, өрескелдікке жол бермейтін темірдей тэртібі тағы бар. Сырт көзге 
сонысымен де қатал көрінетін. Қарамағындағы үстаздарға да талабы сол. Онысын қатыгездік, зорлық деп 
түсінгендер де болды. Ондайлар сыртынан эрқалай сакқа жүгіртіп, ғайбаттап жүрді. Өздерінің 
жалқаулықтарынан, бойкүйездіктерінен, енжарлықгарынан көрмеді. Тіптен баз біреулері жел сөзге 
еліккені соншалық, оның түймедей пендешілігін түйедей етіп, зорайтқандарын қайтерсіз. Әйтсе де, 
оларға өмір мектебі, тағдыр жолдары үстаз талабының орынды болғанын, шын досындай жылатып 
айтқанын мойындатты. Жазықты бола түра орнымен уэж айтсаң қүлақ асып райынан тез қайтатын. Өз 
ісіне мықгы жан жақты түлға.

Жақсының да жауы бар. Жүртгың бэріне бірдей жаға беру мүмкін емес. Кез келген жанның қызмет 
бабьщца пендешілігі болады екен. Ондайдан Кожакеевті дін аман деу асылық. Бір Алладан басқаның бэрі 
қателеседі. Алайда Қожакеевтің ашуьшың зілі жоқ, қайтымы тез еді. Қызметге аяқтан шалған көре 
алмаушылық, жазықсыздан жала жабу сияқты мәселелер көп болған. Факультет деканы қызметінде 
болғанда «Қожакеев тек қазақ жастарымен өзінің жерлестерін оқуга алды, 1986 жылгы оқиғаға 
студентгерді үйымдастырды» -  деген сияқты арыздар көптеп түсіп оны сан сакқа жүгіртті. Дегенмен 
ешқандай кінәсі жоқ үстаз өзінің таза жэне адал қызмет жасағанын дэлдеді.

Ол туралы эр жылдарда біраз мақалалар жазылды. Академик Зейнолла Қабдолов оның бар 
болмысын «Мық шегеге» теңеген. Жазушы жураналист Дидахмет Әшімханүлы «Темірбектер коп», ал 
Қожакеев біреу, -  деп «Түркістан» газетіне жазды. Қожакеевтің сол кеадердегі қатаң талабы тәрбиесінің 
астарында «Адам бол!» «Азамат бол!», «Айтулы маман бол!» деген ізігіліктердің жатқанын кеш те бола
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түсінді. Қош аяулы үстаз», -  деп тебірене сөйлегені жүрітыц есінде. Иэ ол талапшьш еді. Соның 
арқасында журналистика фак^льтеті оқу үлгерімі жағынан жарыста университет бойынша алдыңғы 
қатарға шықты» [2].

Т.Қожакеевтің адал еңбегін арамға балап, қорқақтың ісін істеп, тасадан оқ атқандар домалақ арыз 
жазудан да арланбады. Факультетті басқарып тұрған кезенде факультеттің көрсеткіші нашар, Қожакеев 
үлтшьш деп жала жапқандар болды. Алайда «Аққа қүдай жақ» -  демекші, факультетті тексерген 
комиссия айтьшғандардың дэйексіздігіне көз жеткізеді.

Ендігіде Асанбай Асқаровтың кадры деген домалақ арыздар тағы да домалайды. Бүл жолы 
Қожакеев жантүршігерлік жалалар жабыпып, декандықтан да, кафедра меңгерушілігінен де босатьшды. 
Алайда асқақ жан Орталық комитеттің де, идеологияның да хатшысынан тайсалмай, мәселесі қаралған 
залдан кеудесін шалқақ үстап шығып кетгі. Қазақ халқының өрлігін, ерлігін көрсетіп кетті. Одан кейінгі 
көрген қүқайы да аз емес. 1986 жылғы көтерілісті үйымдастырған деген жала жабьшады.

Факультет жүмысын ақсатгы, төңірегіне туған-туыстарын жинады, талапкерлердің контингентін 
дүрыс қалыптастырмады деген жалалармен партиядан шығарып, жүмыстан босатуға дейін барды.

«Правда» мен «Известия» газетгеріне Қожакеевті жазықсыз қаралған материалдар жарық көреді. 
Щепоткиннің «Шырмауық» тақырыбындағы материалы аты айтып түрғандай, шындықты шырмап, 
жаланы қарша боратқанымен, Қожакеевті сындыра алмады. Темір торға тоғытуды көздеген әрекеттерден 
ештеңе шықпады. Алайда үстаз, ғалымның күрсінісі де айтарлықтай. Әділдік іздеп, бармаған жері, 
баспаған тауы қалмаған. Партия, заң орындарына шагымданып, эділеттілік іздегенімен, ешқайсысынан 
қайран болмады. Мэскеуден келген комиссияның алдында қасқайып түрып, арын қорғады. Алайда 
қасындағы арсыздар сатып кегті. 1987 жылы кызметінен босатьшған Қожакеев тек екі жарым жылдан 
соң, 1989 жылы қарашаңыраққа кайта оралады.

Бір гьшыми жүмыста жандүниесі бай, үстаз, ғалым, қайраткердің түлғалық қасиеттерін толық ашу 
мүмкін емес. Қожакев туралы жазылар жүмыстар легі элі алда. Олардың эрқайсысында жаңа деректер 
боларына дау жоқ. Себебі, Қожакеев әлемі шексіз, оның адами қасиеттері мен шеберлік шындары асқақ. 
Өмір жолында небір қиындықтармен, озбырлықгармен бетпе-бет келіп, шындалған түлғаның 
шэкірттеріне айтары да аз болмаған.

Жанрларды жіктеп, ерекшеліктерін айқындап, тереңінен қопара зерттеген еңбектері бүгінгі үрпаққа 
мүра болып қалған әдебиеттер қатарында. Ғалымның «Жыл қүстары», «Көк сеңгірлер», «Сара сөздің 
сардарлары» кітаптары үлтымыздың рухани көкжиегін байытып, алаш ардақтыларыпың еңбектерімен 
қауыштырды. А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауыгов, Т. Рысқүлов, Н. Төреқұлов т.б. жария- 
ланымдарын мұрағатгардан іздеп, тауып, болашақ ұрпақ -  яғни бізге аманат етіп табыстап кетті. Ол 
мұраны көздің қарашығындай сақгап, жадымызға тоқу -  біздің міндетім.

1.Толқынбащлы Т. 1922-2007 -  шежірелі жылдар // Дк жол. 11 қаңтар, 2007.
2. Лдырбекүлы К. XXI ғасыр репреесия. -Алматы: 2003.
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ҚАЗАҚ Ж УРНАЛИСТИКАНЫҢ ӘЛІПБИІ -  ЖАС ТІЛШ ІЛЕР СЕРІГІ

Темірбек Қожакеев -  қазақ сатирасының тарихы мен ерекшеліктерін зерттеп, негізін қалаған ғалым. 
Қазақ журналистикасындағы оның орны бір төбе. Т. Қожакеев қазақ сатирасында қалай қанат қағып 
қалықтаған болса, қазақ әдебиеті мен баспасөздің тарихы, теориясы, журналистиканың жанрлық түрлері 
жөнінде де бітімі бөлек дүниелер шыгарып, оқьфман назарын аударған ғалым-үстаз. Тәуелсіздігін қайта 
қалпына келтірген қазақ жұртының, өрнегі бөлек ұлттық мемлекетіміздің эрбір қадамы, саяси немесе 
рухани серпілісі, шешімдері мен шешілуге тиісті дүниелері, қыран жазушыньщ ешқашан жадынан 
шыққан емес. Ол -  Қазақстан Жоғары мектебі ГА-ның академигі, «Қазақстан Ресггубликасының білім 
беру ісінің құрметті қызметкері», Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері, «Құрмет белгісі» орденімен, 
бірнеше медальдармен марапатталған. Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының иегері. Қазақ рухына 
сусындаған ақыл-ойын осы ұлттың кәдесіне жаратуға бел байлады. Сол үшін де әдеби 
шығармашылықпен қатар, сатира мен көсемдік сыналатын, жанр континентіне ат басын бұрып, толгақгы 
ойлары мен мұратын қатар өрбіткен, публиңистикалық пэрмені зор дүниелерді ортаға тастады. Сонымен 
қатар «Сатира негіздері», «Жьш кұстары», «Сара сөздің сардарлары», «Мерейлі Меркі» жэне т.б. 
кітаптарын, сондай-ақ журналистік мақсаты бар жас өркендерге арнап «Жас тілшілер серігі» атты оку 
құралының ұсынды.
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Жанр дегеніміз -  белгілі бір газет, журнал материалдарының, радио, телевизия хабарының көріну, 
өмір сүру формасы. Нақгы болмыс-кұбылысты жазыи, суреттеп, айтып берудің, оқиға, фактілерді 
корсетудің ғылым белгілеген, жүрт таныган кескін-пішіні болады. Өзіндік сипаты, озіндік белгілері бар 
сол түрлердің әрқайсысы жанр деп аталады. Белгілі бір шығарманың, материалдың өзіне ғана тэн, өзін 
ғана ерекшелендіріп тұрған қүрылымдық-композиңиялық, тілдік, стильдік, тағы басқа белгілер 
жиынтыгы оның жанрын айқындайды.

Соз жоқ, өнердің эр түрінде белгілі бір туындыны нақты бір жанрға жатқызудың себептері мен 
шарттары үқсас та, өзгешеде бола береді. Көп ретте олардың жанры бейнелейтін объектісіне, мазмүндық 
ауқымына, өмірлік мақсат-міндетіне, қолданған эдіс-тэсіліне қарай ажыратылады. Баспасөз жанрлары 
бір-бірінен несімен дараланады? Ең, алдымен, олар да сынайтын объектісімен дараланады. Мэселен, 
магериалдың сөз етер объектісі эр түрлі жиналыс, мэжіліс болып, солардың мазмүнын ашуга арналеа, 
жазғанымыз есеп (отчет) жанрына жатады. Егер объекті жеке бір еңбек адамы болып, соның көрсеткіш- 
табысының сырын ашсақ, нақгы бір шаруашылықтағы, өндіріс орнындағы, құрылыс ұйымындағы 
жетістіктерге, олқылықгарға талдау жасасақ, бұл корреспонденңия болмақ. Ал, эшкерелеу объектісі стіп 
империализм, расизм қайраткерлерін алсақ, жазғанымыз не әшкерелеуші фельетон, не памфлет болып 
шыгады. Егер сын объектісі етіп аң-құс, жан-жануар, эр қилы зат, нәрселерді алып, солардың іс-әрекеті, 
жорық-жосыгы арқьшы адамдар мінезін, адамдар психологиясын ашсақ, жазғанымыз мысал делінеді. 
Егер объектіміз керкем туынды болса, жазғанымыз рецензияға, эдеби пародияға, не эпиграммаға жатады.

Баспасөз жанрлары енді бірде алга қойган нақгы міндет, мақсатымен, ниетімен ажыратьшады. 
Мысалы, материалымызда адам басында кездесетін, элеуметтік үлкен зияны жоқ, кешіріммен қарауға 
болатын элсіздіктерді эзіл-ажуамен сынап-мінеп түзетпек, жоймақ міндетін қойеақ, онымыз юмореска, 
юморлықэңгіме деп таньшады. Егер жеке адамдарымыздың биік моральдық сапасын, жоғары табыс- 
көрсеткішін мадақтай, басқаға үлғі ете көрсетуді мақ-сат етсек, жазғаиымыз не суреттеме, не очерк болып 
шығады. Егер оны қуанышты күлкімен мақтана, шаттана паш етуді ниет қылсақ, онымыз не жагымды 
фельетон, не достық шарж болмақ.

Тағы бірде баспасөз жанрлары болмысты қамту ауқымымен, қорытынды жасау, жинақтау өресімен 
дараланады. Мэселен, жазганымызда омірдегі бір факті, окиға туралы қысқаша хабарлана салса, онымыз
-  хабар, заметка. Егер онда өмірдің аумақгы бір проблемасы көтеріліп, соның тоңірегінде саяси, 
элеуметтік пікірлер айтьшса, жинақталған ой түйіліп, үлкен қорытындылар жасалса, ол мақала болады.

Баспасөз жанрлары жэне бірде оқиға, фактілерді көрсетудегі қолданған эуезінен, эдеби- 
стилистикалық кұралдарынан, әдіс-тәсілдерінен танылады. Мэселен, жазганымызда үлкен пафос- 
шабытты, патетикалық сарынды, қатал да өктем үнді, ирония мен сарказмды, гротеск пен гиперболаны 
қолдансақ, онымыз памфлет жанрына жатады. Егерде өмірдегі нақты бір фактіні алып, соган талдау 
жасасақ, оған байланысты жайларды өзқалпында өз ретімен қарапайым ғана сөз, сөйлемдермен баяндап 
түсіндірсек, онымыз корреспонденция болып шығады.

Бір ескеретін нэрсе, элгі аталган торт белгінің кейбірі баспасөз жанрларынын, көбіне тэн, бірсы- 
пырасына ортақ болып келеді. Мысалы, кемшін-мінді, келеңсіз көріністерді, зиянды іс-әрекетті сынап- 
мінеп жою, эшкерелеп мансұқ ету, сойтіп жұртгы ізгілікке тәрбиелеу, коммунистік қоғам сапаларын 
қалыптастыру -  сын заметка мен сын корреспонденңияға да, фельетон мен памфлетке де, сатиралық 
басқа жанрларға да тэн міндет, тэн белғі. Өйткені оның бэрі де -  сын мен өзара сынныңқұралы, 
баспасөздегі көрінісі.

Сол сияқты, сатиралық жанрлардың бэрі -  юморлық сезім мен тапқырлықтың жемісі. Сондықтан 
олардың бэрі де уытгы да өткір, әсерлі де көркем етіліп жазылады. Бұл орайда олар бірдей тілдік, 
стильдік құралдарды, ұқсас әдіс-тәсілдерді қолданады. Мыеалы, көркем эдеби жэне публи-цистикалық 
элементтер, ұгым мен образ фельетонда да, памфлетте де пайдаланылады. Мұндайда жанрлар бір-бірінен 
сынап-мінеу дәрежесімен, эшкерелеудің құрал-эдістерін пайдалану деңгейімен, ерекшелігімен 
ажыратьшады.

Жалпы, эр жанр «таза қалыпта» кездесе бермейді. Бір туындыда бірнеше жанр элементтері 
тоғысып жатады. Кейде олар өмірді барлық күрделілігімен, көп қыртыстьшығымен көрсету үшін, 
творчестволық ой-ниетті эсерлі етіп беру үшін эдейі тоғыстырылады. Сонда қай жанрдың белгілері мол 
болып, бірінші қатарда тұрса, туынды сол жанрға жатқызылады. Яғни материалды белгілі бір жанрға 
жатқызу -  шартгы нэрсе.

Баспасөзде пайдаланылатын жанрлар көп. Т. Қожакеев үш топқа бөліп қарастырған.
Бірінші топ -  хабарлама (информациялық) жанрлар. Олар: заметка, есеп (отчет), сұхбат (интервью) 

жэне репортаж. Осы арада бір түсіндіре кетер жайт: бізде «ақпарат» жэне «ақпараттық жанр» деген 
атаулар бар. Бұл екеуі -бір нэрсе емес, екі басқа, екі түрлі ұғым. Ақпарат бірде әлемде, Отанда, 
республика мен облыста, ауыл-ауданда болып жатқан, жалпы ел-жүрт қызықгайтын, әлеуметтік, саяси 
мэні бар факті, оқигалар, жаңалықтар деген мағынада қолданьшады.
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Енді бірде ол публицистикалық бірқатар жанрлардың тектік анықтамасы, жалпылауыш аты рстіндс 
пайдаланылады. Мысалы, элгі төрт-жанрды жалпылай «ақпарат» деп атай саламыз. Публицистиканың 
осындай ішформациялық нақты бір туындысы өзіне ғана тэн, түракты сапа, белгі, қасиеттсрді 
иемденгенде, бойына сіңіргенде белгілі бір акпаратгі>ік жанр деп танылады. Ол не заметка, не сұхбат, нс 
есеп, не репортаж болып шығады.

Ақпаратгық жанрлардың ерекшелігі -  олар қоғам өміріндегі, ел тіршілігіндегі әлеуметтік мэн- 
маңызы бар өзгеріс, жаңалықтарды жұртқа лезде жеткізеді, окырманды солармен тез таныстырады. 
Жедел хабардар етеді. Хабарлама жанрлар ауқымы жағынан шағын масштабтағы, уақыты жағынан қысқа 
аралықтағы жеке, нақты бір болмыс, күбылысты түйіп хабарлап, солардан шағын ғана мағлүмат беріп қоя 
қояды. Негізінен не болды, қашан болды, қайда болды? деген сүрауларға жауап береді.

Екінші топ -  талдамалы (аналитикалық) жанрлар. Бүл топ корреспонденция, мақала, баспасозге 
шолу, рецензиядан түрады. Бүлардың өзіндік ерекшелігі -  олар тақырыпқа қатысты, біраз аралықтағы 
бірнеше фактіні қамтиды. Тілге тиек, материалға арқау етіп отырған оқиға, фактілерге кең талдау жасап, 
олардың өзара байланысын, сырын ашады.

Міне, мэселені осылай көтеріп, тақырыпты жарқырата ашу үшін кейде терең де тыщылықты 
талдауга баруға тура келеді. Талдамалы жанрларды жазуға мэжбүр боламыз. Бүл ретте журналист, тілші 
факті, оқиға, болмсы сырына терең үңіледі. Оларды жинап, тізіп, хабарлап ғана қоймай, оның мэнін, 
маңызын, орнын ашып көрсетеді. Бүл үшін талдамалы жанрлар «не болды?», «қашан болды?», «қайда 
болды?» деғендердің үстіне, «не себепті болды?» «қалай болды?», «салдары қандай?», «не істеу керек?» 
деген сүрауларға да жауап беруғе міндетті.

Үшінші топ -  коркем публицистикалық жанрлар. Мүның қүрамына фельетон, памфлет, очерк, 
көркем публицистика енеді. Бүлардың басты белгісі -  сөз етіп отырған өмір оқиғаларын эрі суреттеп, 
елестетіп көрсетеді. Әрі публицистикалық пафоспен баяндап, авторлық толғаныс, тебіреністермен ашады. 
Тақырыпты талдау үстінде көркем эдебиеттік, сатира, юморлық жэне публицистикалық қүралдарды 
қатар, тоғыстыра қолданады. Көркемдік элементтерге жиі жүгінеді.

Осы түста бір ескерте кететін нэрсе: жанрларды топтарға бөлудің, аталған жанрларды элгідей эр 
топқа жатқызудың өзі шартты. Өйткені, талдауға қүрылады, аналитикалық жанр деген 
корреспонденцияның кейбір түрі ақпараттық жанрлар қатарына жатады. Өйгкені олар хабарлау 
деңгейінде ғана жазылады. Кейбір сүхбат (интервью), шолуларда (обозрение) аналитикалық жанрлардың 
басты белгісі -  талдау жүреді. Сол сияқты, репортаж коркем-публицистикалық жанрлардың суреттеу, 
елестету эдісін, көркемдік құралдарын жат көрмейді, қолдана береді. Өмір-тіршіліктің көп саласы 
болмыс, құбылыстардыңқырсырын терең де шебер ашу үшін элгі аталған эр топтың, олардағы эр 
жанрдыңбар мүмкіншілігін, өзіндік ерекшелігін білгірлікпен тиімді пайдалануымыз керек.

Бүгінгі танда қазақ журналистикасында, қазақ баспасөзінде жанрлық өзгерістер, ақпараттық тасқьш 
маңызды орын алады. Еліміз егемендік алгалы бері, қазақ журналистикасында ақпараттың берілу 
тәсілдерін меңгеру кезеңі басталды. Үлттық журналистиканың шынайы дамуын жарыққа шығаруға 
ұмтылу қазақ журналистикасы көрнекті шығармалармен, оқу кұралдардың дүниеғе келуіне түрткі болды. 
Бүгінғі күні журналистика факультетінің табалдырығын атгаған эрбір жас буын уақыт жалғастығынмен 
қатар Т. Қожакеевтің «Жас тілшілер серігі» атты оку қүралымен білімін жетілдіріп келеді. Өз халқының 
тағдырын танып, жеке тұлғаның орынын саралауға талпынған сатирик, ғалым -  Т. Қожакеев өз соныңнан 
талайды сатира жанрын қалыптастырып кетті. Бүгінде 7 томға жіктеліп жазылған Т. Қожакеевтің 
шығармалары журналистік білімде кеңінен орын алып, дэстүрлі БАҚ-тың жаңа медиада өзіндік 
эволюцияға ұшырауда.Қазіргі уақытга жанрлық журналистикадағы -  ақпараттық тәсіл мен жеткізу 
жолдары орталық мәселелердің бірі. Өткен заманның келбеті туралы шығармаларда халық тарихын 
элеуметтік-филосоофиялық тұрғыдан кең тануға ұмтылыс бар. Жанрдағы шығармаларда ең бастысы сол 
ғасырдың ақпараттық, типтік тұсын ашу, тұлғалардың шынайы бейнесін жасау, тарихтағы саяси, мэдени, 
моральдық, психологиялық құбылыстардың рөлі мен мэнін көрсету больш табылағандықтан, қазақ 
публицистикасындағы тарихи тақырыіттар өзекті болмақ. жанрлар бір қалыпта қатып, семіп қалған, 
озгермейтін, оспейтін, өшпейтін нэрсе емес. Олардың бірі ескіріп, бірі жаңарып, тағы бірі жаңадан туып, 
толығып, молығып жатады. Өйткені, біріншіден, ғазет жұмысы, болмысты көрсету, суреттеу -  
шығармашылық іс. Жанр -  ізденістің жемісі. Екіншіден, қоғам ілгері дамыған сайын оның алға қойған 
міндеті, мақсаты, шеінуге тиісті проблемалары жаңғыра түседі, жаца мазмұнға ие болады. Әр кез жаңа 
мазмұн өзіне лайық, өзін бар қыр-сырымен ашатын жаңа түр, форма іздейді.

Сатирик, публицист, ғалым Темірбек Қожакеев -  қазақ журналис-тикасына өз үлесін қосып, қай 
кезде болсын қоғамымызды етектен тартып тұрған мәселенің тамыры қайда жатқандығын баса айтып, 
шығу жолын нұсқап дер кезінде азаматтық белсенділікпен баспасөз бетінде үн қатып отырды. Бүгіндс 
жас журналистердің алғашқы эліпбиіне айналып отырған -  «Жас тілішілер серігі» атты оқу кұралы аса 
құнды жазбалардың бірі. Тек жас буынның айтар өтініші, нар тұлғадай ғалымның жазбаларын бір
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тексеріп, жаңа заман лексикондарымен алмастырып, сөздерді қазақша баламасымен жаңалап шығаратын 
азамат табылса екен.
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КазНУ им. аль-Фараби

ВЕЧНАЯ М ОЛОДОСТЬ ФАКУЛЬТЕТСКИХ БУДНЕЙ

Факультет журналистики КазНУ им. аль-Фараби возродил и активно подцерживает замечательные 
традиции, способствующие укреплению авторитета и имиджа в целом университета и факультета. Речь 
идет о ежегодном проведении конференции, посвященных памяти людей, внесших значительный вклад в 
создание и развитие журналистского образования в Казахстане.

Один из таких людей -  доктор филологических пауқ, профессор Темирбек Кожакеевич Кожакеев. 
Сразу следует сказать, что писать, говорить и вообще вспоминать об этом человеке -  дело непростое. 
Потому что по жизни это был непростой человек. В нем сочетались порой противоречивые вещи -  
жесткость и милосердие, принципиальность и порой совершенно необъяснимое упрямство. Но профессор 
Кожакеев был и останется одной из самых примечательных и самых неордпнарных личностей в истории 
факультета журналистики.

... 1972 г. Мы студенты второго курса факультета журналистики КазГУ. Веселые и беззаботные. И 
декан в то время у нас -  человек добрый, мягкий, удивительно интеллигентный Михаил Иванович 
Дмитровский. Михал Ваныч читал нам, первокурсникам, основные профессиональные дисциплины, 
такие как «Введение в журналистику», «Газетное дело», мы его хорошо знали и безмерно уважали. 
Однако, как позже выяснилось, Дмитровский сам обратился к тогдашнему ректору У.А. Джолдасбекову с 
просьбой освободить его от должности декана по состоянию здоровья. Ректор удовлетворил его просьбу 
и на факультете появился новый декан. Началась эпоха Кожакеева.

Эта эпоха длилась почти десять лет. Сейчас даже представить невозможно, что кто-то может стать 
деканом журфака и продержаться на этой должности около десяти лет! И действительно, за последние 
почти тридцать лет на журфаке деканы не задерживаются. Кто-то уходит сам, но чаще их уходят... 
Такова должносгь. Такая ответственность. Кожакеев, с его редким организаторским даром и стремлением 
подцерживать сторгую дисциплину, сумел создать много мифов о себе, но и сделал немало для 
факультета.

Надо ли говорить, что середина 70-х до середины 80-х годов прошлого века -  был «золотой век» 
факультета журналистики КазГУ. Журфаков всего по Союзу было несколько, в том числе и наш, и мы 
гордились тем, что учимся в главном вузе республики. Любимая поговорка «Если искры нет в мозгу, не 
поможет и КазГУ» звучала на устах студентов всех специальностей, а для журналистов она еще говорила 
и то том, что мы учимся на творческом факультете. Нас учили замечательные педагоги, знатоки 
журналистики, в прошлом сами известные публицисты и ученые профессора К. Бекхожин, 
Т.С. Амандосов, доценты С.С. матвиенко, Ю.А.Крикунов, Л.М. Куканов и др.

Как декан Темирбек Кожакеевич считал, что самое главное для студентов -  это посещать занятия. 
Он всегда требовал 100-процентной посещаемости всех занятий. Если при М.И. Дмитровском студенты 
могли где-то, сославшись на задание редакции, пропустить пару дней, не ходить, и преподаватели 
понимающе к этому относились, то при новом декане такие причины не принимались всерьёз. Даже если 
болеешь, приди, отсиди пары, и болей далыне. Старосты групп ежедневно заходили в деканат и называли 
фамилии отсутствующих. В конце недели декан лично приглашал к себе старост вместе с 
отсутствовавшими и вел «профилактические» беседы. Такие беседы запоминались надолго, желание 
пропускать занятия проходило.

Позже, получив циплом журналиста и отработав четыре года по месту распределения, я вернулась 
на факультет в качестве ассистента преподавателя на кафедру телевизионной журналистики. Четыре года 
мне пришлось поработать с «железным» Темеке и я поняла, какой неимоверный труд кроется за
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