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ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС 
 
 
 

Мәмбет ҚОЙГЕЛДИЕВ, 
тарих ғылымдарының докторы,  

профессор, ҚР ҰҒА академигі, алаштанушы  
 

АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢ АЗАТТЫҚ ИДЕОЛОГИЯСЫН  
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІ  

 
Ағартушылықтан басталған қозғалыс. Осы уақытқа дейін тарих және басқа қоғамдық ғылым 

салаларында қазақ оқығандарының советтік кезеңдегі қызметіне баға беруде негізге алынған өлшем – 
олардың большевиктер идеологиясын қабылдауы немесе қабылдай алмауы болып келді. Ал олардың 
ағартушылық идеологиясына иек артуы, қоғамдық даму мен өзгерістерге осы көзқарас тұрғысынан 
қарауы сол тарихи кезеңдегі қазақ қоғамының жалпы даму деңгейінен, ішкі талап-тілегінен туындаған 
толық негізді құбылыс екендігі есепке алынбады. Бұл партиялық ұстанымдағы тарихшылар үшін 
Қазақстан ғасырлар бойы қалыптасқан өзіндік ерекшеліктері бар қоғам емес, бар болғаны империяның 
артта қалған болар-болмас өзгешелігі бар шет аймағы ғана еді.  

Қазақ оқығандарының дербес саяси күш ретінде белсенді қоғамдық күреске араласуы 1905 жылдан 
басталады. Қоғамдық дамуда алдыңғы елдермен салыстырғанда қазақ қоғамының кешеуілдеп қалуы, 
сондай-ақ отарлық тәуелділікке түсуінің себеп-салдарын анықтау, төніп келе жатқан қауіп жағдайында 
бұл күйден шығудың жолын іздеу, қазақ оқығандарының алдында тұрған негізгі мәселеге айналды. 
Осы және басқа сауалдарға жауап заман сұранысына лайық шаруашылық құру, күні өткен өмір салтын 
қайта қарап, жаңа талаптарға бейімдеу екендігін олар жақсы түсінді.  

Осы тұжырымға тоқтаған ұлт оқығандары қоғамдық қызметін ағартушылықтан бастады. Яғни, 
қазақ елі сан жағынан империя құрамындағы үлкен елдердің қатарында емес, сонымен бірге аз және 
әлсіз елдердің де санатына жатпайтын. Оның халық ретінде жүріп өткен жолы, ерлік тарихы, ең 
негізгісі ғасырлар бойы қанды күрес арқылы қалыптасқан атамекен жері бар. Ендігі уақытта арасына 
білім ұрығын себу арқылы оны өз тағдырын шеше алатын белсенді субъектіге айналдыру басты 
міндетке айналуға тиіс. Олар нағыз білім, осы жолдағы мақсатты ағартушылық қызмет және тәрбие 
халықты өзгертетіндігіне сенімді болды. Міне, сондықтан да ұлт оқығандары қазақ жерінде заман 
сұранысына жауап бере алатындай жаңа сапа, мазмұндағы білім жүйесін қалыптастыру ісін барлық 
бағдарламалық құжаттарына енгізді, бұл межені жақындата түсу үшін қазақ тілін білім және ғылым 
тіліне айналдыру, осы мақсатта оқулықтар мен оқу құралдарын даярлау, ұлтқа арнап кітап, газет-
журналдар шығару ісін қолға алды. Қорыта айтқанда, ағартушылық ісі ұлт оқығандарының жұмылып 
атқаратын негізгі ортақ жобасына айналды.    

Қазақ оқығандарының, көпсалалы ағартушылық қызметіндегі мынадай екі бағытты бөліп атаған 
артық емес. Олардың әсіресе «Қазақ» газеті арқылы кең өріс алған қызметі қазақ қоғамын орыс 
билігінің, әсіресе астарлы да қитұрқы жер саясатына және басқа түрлі зорлықшыл әрекеттеріне 
қарсылық көрсете білуге баулу бағытында жүрді. Бұл ісін олар биліктің қабылдаған түрлі заңдық 
актілерін халыққа мұқият түсіндіріп жеткізу арқылы жүргізді. Осы бағытпен тікелей өзектес және 
байланысты келесі қызметі, қазақ қоғамының мүмкін болғанша тезірек арылуға тиіс оның теріс 
мінездері мен қылықтарын, ұғым-түсініктерін аяусыз сынға алу болды.  

Алаштық топ, мәселен, сол тарихи кезеңде-ақ қазақ жерінің кең және бай екендігін, бұл 
артықшылықтың егер орынды пайдалана білген жағдайда елдің болашағына жағымды әсері 
болатындығын жақсы білді. Сонымен бірге олар болашақта әрбір ұлттың байлығының жерінің кеңдігі 
және жер асты ресурстарының молдығымен өлшенбейтіндігін, ертең-ақ білім мен озық технологияға 
ие жұрттың ілгері шығатындығын анық болжай білді. «Бұрынғы кеңшілікте қазақ қошқарға сиынып та 
күнелтті, өтірікші, өсекші, құдай қарғағанды да болыс, би, ауылнай һәм елубасы қойды. О заман енді 
өтті, жаңа заман адамнан ақыл, ұсталық, жаһидшілдік күтеді. Қазақ жері тарылды, қазынаны күшті 
жалдап іздемегенге бәйге мүше жоқ», [1] – деп жазды Ә. Бөкейханов. Халықтың бойындағы 
күрескерлік қабілетін оятуда ол ескі заман мен жаңа заманның өзара айырмашылығын түсіндіруге көп 
күш жұмсайды. «...Біздің адасқан надан жұртқа мұрындық болып, көз болып, бостандық, теңдік, 
туысқандық жолын ұғындыру зор борыш... Біздің жұрт бостандық, теңдік, құрдастық үшін саяси ісін 
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ұғынбаса, тезек теріп тарқы жолында артта қалады. Бақыт, махаббаттан тысқары болады. Бұл екеуі жоқ 
жұртқа тіршілік неге керек?!», [2] – деп жазды.   

М.Дулатұлы, мәселен, 1913 жылы «Қазақта» жариялаған мақаласында: «Заман талас-тартысқа 
айналды. Қара күніне қайғырмай қамсыз жатқан қазақ болмаса, ұшқан құс, жүгірген аңның бәрі де 
тіршілік жабдығында. Жағаласпай, жармаспай ешкім қатардан орын бермейді. Басқалармен тізелесуге, 
тартысуға, жарысуға оқу-білім керек. Надан жұрт оқымысты-білімді жұртпен қатар тіршілік ете 
алмайды. ...Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, 
дүниеден сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын 
жарық жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні қараң, келешегі тұман» [3], – деп жазды.     

Алаштық қазақ ағартушылары, әрине халықты білім алуға үндегені рас, дегенмен олар осы міндетті 
ғана атқарумен шектелген жоқ. Олардың түсінігінде қазақ жастары алған жаңа сападағы білім қазақ 
халқының өмірін заман сұранысына лайық мазмұн және бағытта өзгертуге тиіс еді. «Бүгінгі адамзат 
қоғамында – деп жазды А. Байтұрсынұлы, – өміршең мәдениет салтанат құрмақ, ал мәдениеттер 
теңдігін қуатты мәдениет арқылы ғана орнатуға болады, олай болмаған күнде жоғары сатыдағы 
мәдениеттер төменгі деңгейдегі мәдениеттерді қанамақ» [4]. Басқаша айтқанда, жаңа сападағы білім 
қазақ қоғамын феодалдық мешеуліктен және отарлық тәуелдіктен құтқара алатын бірден-бір құралға 
айналуға тиіс еді.   

Ғасыр басындағы қазақ ағартушылығының тәжі – А.Байтұрсынұлының шығармашылығы арқылы 
өмірге келген қазақ алфавиті, қазақ тілінің грамматикасы мен теориясы еді, сол арқылы оның әдебиет 
және ғылым тіліне айналуы болды.  

Қазақ ағартушылығының толыққанды қоғамдық құбылыс ретінде көрінуі ХХ ғасырдың алғашқы 
ширегіне, яғни Алаш зиялыларының қызметіне тұспа-тұс келді. Жалпыұлттық «Айқап» журналының 
(1911 – 1915), «Қазақ» газетінің  (1913 – 1918), екі миллионға жуық тиражбен басылған (революциялық 
өзгерістерге дейін) қазақ кітаптарының жарық көруі және басқа атқарылған істер осы тұжырымға 
айғақ.  

Салыстырмалы тұрғыдан алғанда, мәселен, еуропалық ағартушылық ешқандай да сыртқы 
араласусыз барлық қалыптасу және даму сатыларынан емін-еркін жүріп өтті. Ал оның өкілдері 
ешқандай да репрессия құрбаны болған емес. Ал қазақ ағартушылары барлық белгілерімен 
толыққанды тұтас қоғамдық процесс ретінде ХХ ғасырдың басында қарқынды өріс алғанымен, ұзаққа 
созылған жоқ. Бар болғаны 20 жылға жетер-жетпес мерзімге созылды. Ал оны бастап, бағыт-бағдарын 
анықтаған тұлғалар түгелдей дерлік репрессия құрбаны болды. Ал мұндай трагедияны еуропалық 
бірде-бір ұлт басынан кешірген жоқ.  

Ә.Бөкейханов 1933 жылы 29 сәуірде абақтыдағы А.Байтұрсынұлының ауыр жағдайына араша 
түсіп, Е.П.Пешковаға «Он просветитель казахского народа. Байтурсынов, Кирилл и Мефодий, Новиков 
и Радищев своего народа, он создал азбуку, которая по мнению професссора Малова лучшая из азбук... 
А.Байтурсынов автор грамматики, синтаксиса, букваря, хрестоматий на казахском языке. Он 
Наркомпросс Казахской АССР... первоклассный поэт. Сатирик... Он патриот, националист... 
бесстрашный пророк своих убеждении... » [5]. 

Ә.Бөкейхановтың Ахмет Байтұрсынұлының қызметіне байланысты берген бұл бағасы, белгілі 
дәрежеде ұлт-азаттық күрес жолында тұрған оның бір рухтағы іні-замандастарына да тән еді. Олардың 
өмірлік ұстанымындағы, қызметіндегі, шығармашылығындағы, тіптен тағдырларындағы ұқсастық осы 
тұжырымға еріксіз жетелейді.  

Алаш қозғалысы бастапқы кезеңде ұлт оқығандарының, яғни интеллектуалдар қозғалысы ретінде 
өмірге келді. Ал олардың қызметіндегі үйлесімділік және сол арқылы заман сұранысына байланысты 
берілген жауап бұл азаттық идеологиясын қалыптастыру қызметі еді.  

      Азаттық идеологиясын қалыптастыру қызметі. Ғасыр басындағы қазақ қоғамының өзекті 
мәселелерін анықтау, елеп-екшеу ісінде «Қазақ» газеті шешуші рөл атқарды. 1913–1918 жылдар 
аралығында «Қазақ» газеті іске асырған бұл қызмет, негізінен, мынадай екі бағытта жүрді. Біріншіден, 
бұл мезгілде ұлттың белсенді зиялы қауымының алдында тұрған ең басты міндет – отарлық езгіге 
қарсы ұлттық бостандық үшін күрестің бағыт-бағдарын және күрес-әдістерін айқындау еді. Екіншіден, 
саяси бостандық үшін күрес феодалдық тәртіптер мен қатынастарға, күні өткен салт-дәстүрге, ішкі 
қоғамдық мерездерге қарсы бітіспес күреспен бір мезгілде жүруге тиіс болды. Соған байланысты ұлт 
оқығандары өз еркінен тыс феодалдық мешеулікпен күрес принциптерін анықтауды да қолға алды.  

      Ғасыр басындағы қазақ қоғамдық ойы мен азаттық қозғалысының ең өзекті тақырыбына 
айналған жер мәселесі еді. Осы ретте М. Шоқай жер мәселесіне байланысты Ә. Бөкейхановтың айтқан 
мынадай пікірін келтіреді: «Ұлтқа пайдалы адам болғыңыз келсе, бәрінен бұрын орыс өкіметінің ата-
мекеніміздегі жер саясатын мұқият зерттеп үйренуге тырысыңыз. Сізге не істеу керектігін осы 
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саясаттың өзі-ақ көрсетіп береді». Ә.Бөкейхановтың осы пікірін келтіріп, М.Шоқай артын ала өзі 
қатарлы жастарға байланысты «мемлекетіміз үшін ең үрейлі қатердің қайдан келе жатқанын сонда ғана 
түсіндік», – деп түйеді [6].  

Әсіресе, «артық» деген сылтаумен құнарлы қазақ жерлерін ішкі Ресейден қоныс аудара келгендерге 
жаппай тартып алып беру, 15 десятина жер нормасы туралы ақпарат, переселен шенеуніктері бастап 
берген қазақ қожалықтарын бірден отырықшы өмірге көшіру сияқты аса қауіпті саясат қазақ 
зиялыларынан тез арада бұл озбырлыққа қарсы халықты жұмылдыра алатын әрекетке көшуді талап 
етті. «Қазақ» және «Айқап» басылымдары отырықшылыққа көшу мәселесін ұлттық ауқымда көтеріп, 
пікірталасқа айналдырды. Бұл тақырыпқа қалам тартқан авторлар екі түрлі пікірде болып, өзара бөлініп 
кетті. 1) Б.Қаратаев пен М.Сералин бастаған «Айқап» журналы төңірегіндегі топ қоғамдық 
мешеуліктің негізгі себебін көшпелі өмір салтынан көріп, сондай-ақ толассыз қоныс аударушылар 
легінің Қазақстанды отарлау екпінінен қаймығып, қазақтарға да келімсектер сияқты он бес 
десятинадан жер үлесін алып, отырықшылыққа көшуді уағыздай бастады, бұл істе өздері де үлгі 
көрсетті. 2) Ә. Бөкейханов, А.Байтұрсынұлы және М.Дулатұлы бастаған келесі «Қазақ» газетіндегі топ 
көшпелі және жартылай көшпелі өмір салтының қалыптасуын және оны өзгерту мүмкіншілігін қазақ 
жерінің табиғи ерекшеліктері арнасында қарауды жақтап, жаппай отырықшылыққа көшуді ұсынушы 
переселен мекемелері мен шенеуніктерінің отаршылдық пиғылды ұстанып отырғандығын, өйткені 
егіншілік мәдениетімен таныс емес қазақ бұқарасын 15 десятина үлеске отырғызу, оларды біржола 
жерден айыруға апаратын шара ретінде қарастырып, осы ойды қалың көпшілікке жеткізуге күш салды. 
Бұл мәселенің қазақ жұрты үшін қаншалықты маңызды екендігін түсіндіруде екі жақта да, кемшілік 
болған жоқ. М.Сералин қазақтың қалпын екі жолдың айрығына келіп тоқтап, қай жолға түсерін анық 
білмей дағдарған жолаушыға теңеп, белгілі бір ортақ шешімге келу үшін тіпті жалпықазақ съезін 
шақыруды ұсынды [7]. Ал 15 десятинадан жер алып, отырықшы тұрмысқа көшкендерге тоқталып, 
бұлар «жер бытырап, жылдан-жылға тарылып бара жатыр, түпкілікті қоныс болуға жарайтұғын жерлер 
шетке кетіп бітіп, қазаққа қолайсыз жерлер қалатұғын, біз түбінде мұндай жерде бытырап қалып 
оңбаспыз, одан да бар қолайлы жерімізге өзіміз қала салып отырықшы болып, бірыңғайырақ қалайық 
дегендей, «шарасыздан шалға тиіп барамынның» кебін киіп, қала болған жайы бар», – деп бұл 
ұстанымдағылардың уәжіне тоқталады. Сонымен бірге мұндай бетбұрыстан күтетін үмітін де 
жасырмайды: «Біз қазаққа қала сал деп үгіт айтсақ, әлбетте, отырықшы халықтың түпкілікті қонысқа 
ие болатындығын; кәсіпшіл болмақ, өнерлі болмақ, оқымысты, алымды болмақ – отырықшы болғанда 
ғана табылатындығын шамалап айтып едік», – дейді. «Айқаптағы» жарияланымдарда шамамен осы 
пікірді Ж.Сейдалин, Б.Қаратаев және басқа ұлт оқығандары да ұстанды [8].     

Бұл мәселеде «Айқапқа» қарсы ұстанымды «Қазақ» бетінде ашық білдірген Ә.Бөкейханов болды. 
«Талас дүния – ғұмыр сифаты, талас, тартыс жоқ болса, ғұмыр абақты болар еді», – деп айтыс 
тақырыбына байланысты ол өз уәжін білдірді: «Біздің ақылымызша адам баласының шаруасы бірте-
бірте қиыншылықпен, көп жылдарда аударылады. Мал бағып, шаруа қылып келе жатқан жұрт, орыс 
15-тен жер берді деп егінші бола қалмайды. Мал шаруасы тымақ емес, төре келе жатыр деп қолға 
жұлып алатын. Мал шаруасын тіршілік үшін ұстап жүрген жұрт 15-тен жер алса, үлкен аяққа тар етік 
киген болады. Біз, қазақ-ау, 15-тен жер алмай тұрып жан-жағыңа қара дейтініміз, қазақ 15-тен жер 
алып, осы алақандай жерге мал бақпақ, бұған мал бағылмайды» [9]. 

Қорыта айтқанда, «Қазақ» газеті бетінде Ә.Бөкейханов пен оның пікірлес серіктерінің бұл 
тақырыпқа байланысты жариялаған материалдарындағы негізгі тұжырым мынаған сайды: а) әрбір 
халықтың құрған шаруашылығы ғасырлар бойы өзін қоршаған табиғи ортаны игеру барысында 
қалыптасады, сондай-ақ ол халық озбыр әкімшіліктің немесе жеке адамдардың қалауы бойынша аз 
уақыт ішінде мүлдем жаңа сападағы шаруашылық түріне ауыса салмайды, ондай өзгеріс мақсатты 
әрекетті және көп уақытты талап етеді; ә) әлемдік тәжірибе (Аустралия, Швейцария т.б.) көрсетіп 
бергеніндей, мал шаруашылығымен айналысудың түрлі варианттары бар, отырықшы өмір салтына 
көшіп те мал өсіруге, мал өнімдері арқылы қоғамдық байлық жасауға да болады, ол үшін, мәселен, 
малдың тұқымын жаңартуға көп көңіл аудару қажет; б) жердің құнарына, ерекшелігіне қарай 
шаруашылық құру, яғни «жердің құнарына қарай мал бағуға қолайлы жерде мал бағу, ал егінге 
жарамды жерде егін егіп қала болу тиімді» [10]. «Біз қазаққа қала болма демейміз, – деп жазды А. 
Байтұрсынұлы. Жақсы жеріңе жиылып қалаңды сал, мешітіңді орнат, мектеп, медресеңді аш, 
рұқсатсыз неге қала болдың деп ешкім айтпайды дейміз. 15 десятинамен қала боламын десеңдер, күн 
көре алмайсыңдар дейміз» [11]. 1913 жылдан бастап Дала Ережесінің 120-бабына [12] және Түркістан 
өлкесін басқару Ережесінің 270-бабына [13] енгізілген қосымшалардың ұлттық мүддеге қайшы 
келетіндігін, министрлер кеңесінің қазақ жерін алуға қатысты 1909 жылғы 9 маусымда қабылдаған 
құжатының заң емес, бар болғаны нұсқау екендігін, сондықтан да переселен шенеуніктерінің 
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отырықшылыққа зорлап өткізуге құқығы жоқ екендігін халыққа түсіндіруді көздеген мақалалар 
«Қазақтың» әрбір нөмірінде дерлік жарияланып тұрды. Мақала авторлары халыққа жерге байланысты 
өздерінің құқығын түсіндіріп қана қойған жоқ, сонымен бірге үкімет шараларының отаршыл сипатын 
аша отырып, оған бейбіт түрде қарсылық көрсетуге шақырды. Мәселен, Министрлер Кеңесінің 1909 
жылғы 9 маусымдағы нұсқауын негізге ала отырып, переселен мекемелері науқан ашып, қайсыбір 
уездерде қазақтарға 15 десятинадан жер үлесін белгілеп, отырықшы тұрмысқа аударуға көшкен еді. 
Міне, осы шараға байланысты «Қазақ» басқармасына переселен мекемелерінің зорлықшыл әрекетін 
баяндап, кеңес сұраған көптеген хаттар түседі [14]. Бұл хаттардың біразына газет арқылы жауап берген 
Ә. Бөкейхановтың мақалаларын сол тарихи уақыттың контексінде алғанда, батыл деп айту аз, шындап 
келгенде, үкіметтің жер саясатына ашық түрде қарсы жүргізілген насихаттың өзі болатын.   

1909 жылы Семейдегі Қарауылдан Абай Құнанбаевтың туыстары Шәкәрім Құдайбердіұлы мен 
Кәкітай Ысқақұлы Ә. Бөкейхановқа хат жазып, «Не айтасың, ата қоныс, кір жуып, кіндік кескен 
Қарауыл өзені мұжыққа кетіп барады, 15-тен жер ал дейді, аламыз ба? – деп сұрайды. Сонда Ә. 
Бөкейханов: «Бұл жолсыз қоқан-лоқы тәмәм қазақ баласына. Жерің кетсін. Құнанбай баласы 
Тобықтыға мұрындық болды деген атқа қаларсың, не болса жұртпен бірге көр. Жұрт шаруасы қағазбен 
15-ті алғанмен егінге айналмас. Тәмәм қазақ Құнанбай баласына еріп 15-ке құл болса, мал баққан 
шаруаға зиян болар», – деп жауап береді. Шәкәрім мен Кәкітай Әлиханның кеңесін қабыл алып, 
Қарауылдан айырылады [15]. Қорыта айтқанда, «Қазақ» газеті, Ә.Бөкейханов және оның серіктері 
отырықшы норманың отаршыл мазмұнына, аңқау елді алдауды көздеген астарына қарсылық танытып, 
рухани кемелдіктің үлгісін көрсеткен еді.  

Патша үкіметі ғасырлар бойы отаршыл саясат жүргізе отырып, қазақ қоғамы санасында 
мемлекеттік тұтастық, мемлекеттік тәуелсіздік, жалпы мемлекеттік туралы ойды, пиғылды біржола 
жоюға күш салды. Өз ретінде қазақ зиялылары да патша үкіметі орнатқан мемлекеттік басқару 
жүйесінің басынан аяғына дейін отарлық сипатын, әрине, жақсы түсінді. Әкімшіліктің мұндай 
мазмұндағы ұстанымы жергілікті халық өкілдерін араластырмаған губерниялық, уездік мекемелердің 
қызметінен ғана емес, тіптен қазақтардың қолына берген болыстық басқарудан да айқын байқалды. 
«Қазақ» газеті ол жөнінде жариялаған көптеген материалдарының бірінде «болыс сайлау» аяғы 
бітпейтін дауға ұласты. Болыс көп сайлаған болмай, бөтен елден орыс жетелеп әкелген бұралқы болды. 
Мұның сөзін тыңдаған адам жоқ, мұның болыстығында не қасиет, бұл болыс болған елде не береке?!», 
[16] – деп жазды. ХХ ғасырдың басында переселен поселкелерінің жедел көбеюі барысында 
қазақтарды көп ойланып жатпай-ақ, біржола орыс сот жүйесіне аудара салуды насихаттаушылар шыға 
бастайды. Мұндай бағытты қолдаушылар қазақ оқығандарының арасынан табылды. Бұл өте қауіпті 
ұсыныс болатын. Ә.Бөкейханов, мәселен, осыған орай «Қазақтың би һәм билігін өзгертіп не керек, 
шірік жіп қанша жалғағанмен не іске жарайды? Бұл биді, билікті жоғалтып, қазақты орыс судьясына 
қарату керек деп орыс айтады, шариғатқа қарату керек деп біздің молдалар айтады», – деп жазды. 
 Қалай болғанда да «Қазақ» газеті шыққаннан кейінгі уақытта қазақ ұлт-азаттық қозғалысы етек-
жеңі жиналып, жаңа сапаға көтеріліп, негізгі мақсаттары, таяу арадағы міндеттері мен стратегиялық 
бағыт-бағдары айқындала түсті. Ал осы бір тарихи кезеңде көзі ашық, көкірегі ояу азаматқа, ұлтқа 
саналы түрде қызмет жасау қасиетті парызға, қоғамдық ойдағы ағымға айналды.   
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Ханкелді ӘБЖАНОВ, 
ҚазҰАУ «Рухани жаңғыру» гуманитарлық  

зерттеулер орталығының жетекшісі, 
ҰҒА акaдемигі 

 
АЛАШ ЖӘНЕ КІТАП ӘЛЕМІ  

 
 Әлемдік оңтайлы өзгерістері мен маңыздылығы жағынан адамзат өркениеті тарихында тіл мен 

жазудың пайда болғанынан кейінгі үшінші орында кітап шығару тұр. Дүниенің төрт бұрышына 
танымал ойшылдардың қайсысын алсаңыз да, интеллектуалды серпілістің қайнар көзі ретінде кітапты 
айтатыны белгілі. Кітап – уақыт пен ұрпақтар сабақтастығын сақтап қалған алтын көпір. Мұсылман 
қауымының ең қасиетті кітабы Құран, міне, әлденеше ғасырлар бойы миллиардтардың санасы мен 
жүрегіне жолкөрсетуші болып келе жатқан жоқ па?!  

Қазақстанда жазу тарихы мен мәдениетіне айрықша мән берілетінін «Күлтегін» тасының ғылыми 
дәлме-дәл көшірмесін Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің бас ғимаратына 
орналасқанынан көре аламыз. «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында да Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 
осынау құбылысқа ерекше мән берген. Сақтардың күміс тостағанындағы таңбалары, тау-тастағы 
суреттер, байырғы түркілердің жазба мәдениеті, Отырар кітапханасы туралы аңыздар арғы 
бабаларымыздың интеллектуалды әлеуеті, қоршаған ортаны игеруі жағынан дамыған этностар мен 
мемлекеттер қатарында тұрғанын куәлендіреді. Бір ғана Күлтегін тасындағы мәтінді оқыған жан 
бүгінде рухани жаңғыруымызға басымдық беріп отырған бәсекелік қабілет, прагматизм, білімнің 
салтанаты, туған жер, ұлттық код, сакралды география қағидаттарын Ұлы дала тұрғындары 
мемлекеттік саясат пен идеология биігіне көтере алғанын ұғынады. 

 Ендеше XX ғасыр басында-ақ білімі, ғылымы, интеллектуалды қарым-қабілеті әлем 
оқымыстыларымен иық тірестіре алған Алаш зиялыларының қазақ кітабы мәселесімен айналысуы – 
заңды құбылыс. Ұлт көшбасшылары Ахаң мен Әлекең кітап, газет-журнал шығаруды елдің дамыған-
дамымағанына көрсеткіш ретінде дәйектеді. Бұл пайым-тұжырымдарын ірі-ірі зерттеулерінде ғана 
емес, балаларға арналған шағын суреттемелерінде де қағазға түсірген. Мәселен, А.Байтұрсынұлының 
1912 жылы Орынборда жарық көрген «Оқу құралы. Қазақша алифба» еңбегінде әлі мектепке де 
бармаған баланың ауызына мынадай сөздерді салады: «Бір күні ойнайын деп бардым. Әбіш кітап оқып 
отыр екен. Тыңдасам кітабында жұмбақ, мақал, өлең, басқа да жақсы сөздер көп екен. Оқу үйренсем, 
мен де сондай оқыр едім деп ойға қалдым». 

 Алаш зиялыларының кітап ісіндегі ғылыми-тәжірибелік мұрасын, пайым-тұжырымдарын, 
қызметін әлденеше салаға жіктеуге болады. 

 Олар:  
1. Өздерінің қаламынан туған, жарыққа шыққан төл туындылары;  
2. Қазақша немесе  басқа тілде жарияланған кітаптарды таныстыруы, жарнамалауы; 
3. Рецензиялары; 
4.Таяу-алыс елдерде жарық көрген кітаптарды қазақ тіліне аударуы;  
5. Кітап шығару ісінің ережелері мен талаптарын тиянақтауы; 
6.Кітап авторы жайлы ой-пікірін білдіру, мәлімет тарату; 
7. Кітаптың қазақ тағдырындағы, ұлттық тіл мен кодты сақтаудағы, т.б. миссиясын ашуы. 
Кітап әлеміне қатысты Алаш мұрасы көлемін елестету үшін бір ғана мысал келтірсек жетіп жатыр. 

Ахаңның ізбасары М.Дулатовтың «Оян, қазақ!» жинағы 1909 жылы, «Бақытсыз Жамал» романы 1910 
жылы, ұлы ақын М.Жұмабаевтың алғашқы кітабы «Шолпан» 1912 жылы жиырмаға толмаған шағында 
жарық көрсе, заңғар жазушы, әлемнің Әуезові мұрасы бүгінде 50 томды құрап отыр. Шынын айту 
керек, Алаш серкелері қазақ кітабының санын да, сапасын да жазбай таныған. Осы орайда Шәуешек 
қаласында Құрбанғали Халидов қайтыс болғаны туралы «Қазақ» газеті таратқан хабардың маңызы зор. 
«Марқұм жұмақта болсын деп күллі қазақ оған дұға қылуымыз тиіс» деген жолдардан кейін «Тауарих 
хамса» кітабының нарқы мен мазмұны туралы марапат сөзді авторға көрсетілген құрмет ретінде 
қабылдағанымыз жөн. «Кітабы үлкен қолда, сегіз жүз бет бар, – делінген. – Сол 800 беттің 600 бетінде 
қазақтың жайын, күнелту ретін жазыпты. Шын-өтірігі аралас қазақтың шежіресін де айтады. 
Оқымысты қазақтың хәрбірі сол кітапты қарап шықса недәуір ғылым алар деп білеміз». 1915 жылы 
жазған мақаласында М.Дулатов соңғы екі жыл ішінде 15 атаумен 45 000 дана қазақ кітабы шыққанын, 
қазақ тілі мен емлесін қалыптастыруға игі ықпал етуші «Қазақ» газеті, А.Байтұрсынұлы, «Тіл – құрал» 
оқу құралы, қазақша жарияланған кітаптар екенін жоғары бағалауы бекер емес. «Қазақ тілін сақтаймыз, 
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– депті ол, – балаларымызды қазақша шыққан кітаптарымен оқытамыз һәм адабиятымыз шын қазақша 
болсын дегенде, бұлардың бәрінің негізі «Тіл – құрал» екенін ұмытпасқа керек». 

Ал кітапты алаштықтардың насихаттауы мен жарнамалауынан да үйренеріміз көп. Олар 
кітапханалар мен кітап дүкендерін ұлықтауды ұмытпаған. Айталық, Орынбордағы «Білік» кітапханасы 
жайын «Қазақ» газеті 1913 жылы былай жарнамалайды: «Қазақша һәр бір түрлі өлеңдер, қиссалар һәм 
мектеп кітаптарының қайсы бір түрі де бар. Үлкен һәм уақ арабша уа түрікше дәріс кітаптарының ең 
мол һәм жақсы орны да «Білік» кітапханасы». 

Бұдан кейін кітап саудасының нарықтық қырына тоқталады: «Һәм түрлі жазу аспаптарын, үстел 
керек жарақтарын тілеген уақытта «Білікте» табарға мүмкін: көптеп һәм уақтап сатылады. Бағалар 
бөтен жердегілерден арзан. Пошта арқылы алдыруға да болады. Задаткасыз һеш нәрсе жіберілмейді». 

Орынбор қаласындағы Х.Хусайновтың кітап және жазу аспаптары дүкені туралы да үздіксіз 
ақпарат беріліп отырған.  

Ол ол ма, Артур мен Карнеги секілді байлар салғызған Нью-Йорк кітапханасы жайлы «Қ.Б.» 
бүркеме есіммен жазған мақала – нағыз ғылыми зерттеу. Кітапханада 2 млн-нан астам кітап бары, бір 
жылда 217 мың оқырман 7,9 млн кітап алғаны, оның 2,9 млн-нын балалар алып оқығаны, 927 адам 
қызмет қылатыны бүгінгі оқырманды бей-жәй қалдырмайды. 

Түптеп келгенде, мақала авторы «Қ.Б.» Американың сойылын соғып  тұрған жоқ. Қазақ қоғамының 
назарын білім-ғылым бастауы кітапқа  аударуды мақсат тұтқан.  

Алаш зиялылары басқа да ұтымды жұмыс тәсілдерін қолданды. «Қазақ» бетінде «Жаңа шыққын 
кітаптар», «Жақын арада басылып шыққан һәм шығатын кітаптар» айдарымен берілген 
материалдардан А.Байтұрсынұлының қолтаңбасын байқау қиын емес. Әңгіме қазақ авторларына қарай 
ауғанда асқан дәлдік пен ұқыптылық қөрсетеді. Мысалы, Ш.Құдайбердінің әйгілі үш кітабын былайша 
сипаттайды: «Қазақ шежіресі – бүтін қазақ-қырғыз, басқа түркі жұрттарынан һәм хандардың шежіресін 
анықтап айтатын тарихи кітап... Қалқаман-Мамыр қиссасы 1722-нші жылда қазақ Сырдариядан ауып, 
Ақтабан шұбырынды болардан бір жыл бұрынғы болған бір оқиғаны өлеңмен баян еткен кітап. Аяқ 
жағында насихат өлеңдері бар... Мұсылмандық кітабы – ғылым хал туралы керекті болған мағлұматты 
қазақша нұсқасынан түсіндіреді... 

Үш кітаптың жазып шығарушысы Шәкәрім Құдайбердіұлы». 
Алаш зиялылары кітап ісіне үлкен жауапкершілікпен қарағаны оқыған кітабына жазған 

рецензиядан, тіпті шағын шолудан көрініп тұр. Әсіресе Ә.Бөкейханның 1915 жылы «Қобыланды» 
кітабына жазған сынының тағылымы мол. «Қолға не түсті соны баса бермей, жақсы, көркем қылып 
басуды көздеу керек», – дейді ұлт көсемі. Бұл – бір. Екіншіден, мәтіннің сауатты басылуына назар 
аударады («Қазақ ішіне көп таралатын кітаптардың қазақ емлесімен басылуы біздің рухани міндет 
жолына жақсы болар еді»). Үшіншіден, кітапта берілетін суреттердің сапалы шығуын талап етеді 
(«Кітаптағы ат орыстың «Тяжелый воз» дейтін жүк аты. Шабандығы өгіздің аз-ақ алдында... Жырдағы 
шын Тайбуырыл азбан. Кітапта суреті салынған бозайғырдың бірде бір мүшесі, жылқылығынан басқа, 
Тайбуырылға ұқсамайды»). Төртіншіден, кітаптың соңында географиялық, есімдік, топонимикалық 
көрсеткіштерді түзудің тәрбиелік, деректанулық пайдасын алға тартады («... кітап тәрбиелі болар еді, 
... жырдан қазақ тарихына жем іздеген адамдарға оңай болар еді»). Бесіншіден, басшылыққа алатын 
үлгіге ертеректе жарияланған Ш.Уәлиханов кітабын жатқызады («Ана «Зарқұм», «Салсал» баспасын 
орысша «макулатура», иағни бақалшы жолы дейді. Шоқан кітабы басылған жол «литература» жолы 
атанады»). 

Алаштықтар кітап пен оның авторы талант көзін ашуға септесетініне кәміл сенді. Әлем таныған 
ұлыларды былай қойғанда 1871-1913 жылдары қазақ даласында тұрған Е.П.Михаэлис еңбектерінің 
Абайға әсерін Ә.Бөкейхан аса жоғары бағалаған еді. 1914 жылы жарық көрген «Записки 
Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела И.Р.Г.О.» жинағының XVIII шығарылымы 
Михаэлиске арналғанын құптай отырып, «Михаэлис болмаса, бұған Абай шимайлы ғұмыр жолында 
жолықпаса, Абай ана Қозы Көрпеш-Баянды, Тарғынды, кыпшақ Қобыланды батырды, Едігені 
шығарған ақындар аяғын құшар еді» деген. Осы үшін-ақ Михаэлис қандай болсын құрметке лайық. 

Әлемдік ақыл-ойдың үздіктерін Алаш қайраткерлері жазбай таныды. Сол себепті Ә.Бөкейхан 
Л.Н.Толстойды, А.П.Чеховті, В.Г.Короленконы, И.С.Тургеневті, Г.Д.Мопассанды, Д.М.Мамин-
Сибирякты қазақша сөйлетті. 

 Ауызша үгіт-насихатымен, газет-журналдардағы сөзімен, кітаптарымен, қажымас 
қайраткерлігімен қазақты оятқан, Қазақ мемлекетін құруды күн тәртібіне қойған Алаш зиялылары 
Кеңестер тұсында көсіле қимылдай алмады. Саяси өктемдік пен цензураның қыспағына төзуге тура 
келді. Соған қарамастан олардың социалистік 20 жылда қалдырған ұлы мұрасы – оқулықтары мен оқу 
құралдары, көркем шығармалары. Тек сыртқа кеткен М.Шоқай ғана, салыстырмалы түрде алсақ, 
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тарихшы, саясаттанушы, көсемсөзші, журналшы, сарапшы ретінде жасампаздық қабілетін ашып, әлем 
таныған тұлғаға айналды. 

Алаш қозғалысы – XX ғасырдың ортасына дейінгі ұлт тарихындағы ренессанстық құбылыс. Одан 
бергі тәуелсіздікке дейінгі дәуірді желтоқсан немесе желтоқсаншылар қозғалысы дәуірі деп 
айдарлағанымыз дұрыс шығар. Біз үшін желтоқсан – жұлдызды ай. 1917 жылғы 12 желтоқсанда Алаш 
Орда дүниеге келді, 1936 жылғы 5 желтоқсанда Ресей федерациясындағы Қазақ автономиясы КСРО 
құрамындағы одақтас республикаға айналды, 1986 жылғы 17-18 желтоқсанда қазақ жастары Кеңестер 
одағының шаңырағын шайқалтқан ұлы іске барды. 1986 жылғы желтоқсан – Алаш қозғалысы 
жаншылғаннан кейінгі дәуірдің қазақ даласындағы барлық әділетсіздігі мен қасіретін әшкерелеген сәт. 
Оған «Есеп» партиясының дүниеге келуі, «Жас тұлпар» тағдыры, М.Жұмабаевты ақтауға талпыныс, 
О.Сүлейменовтің «Аз и Я», кітабы, неміс автономиясына қарсылық, Х.Қожахметтің тағдыры – бәрі-
бәрі кіреді. 1991 жылғы 16 желтоқсанда мемлекеттік тәуелсіздігіміз жарияланды. Осыған дейін бір 
сәтке тоқтамаған азаттық үшін күресті, Алаш құбылысынан кейінгі дәуірді ендігі жерде «Желтоқсан 
қозғалысы» дәуірі деп айдарлауды ұсынамын. 

Қоғамдық сананың қалыптасуына қозғау салушы факторлардың маңдайалдысы, пәрмендісі 
қоғамдық пікір болса керек. Ғылым кесімді де сүбелі сөзін айтпаған ортада қоғамдық пікір жаңсақ 
пайым-тұжырымға басымдық беруі бек мүмкін. Осының дәлелін 1986 жылғы желтоқсанның тарихы 
мен маңызын қазақ қоғамы қозғаған сайын байқаймыз. Колбинді Қазақстанға әкелген Мәскеу билігінің 
шешімімен келіспеген қазақ жастары Алматыда ғана емес, бірнеше елді мекенде шеруге шыққаны 
белгілі. Осыны бүгінде біреулер оқиға десе, көпшілік көтеріліс деп бағалауда. Көтеріліс ұғым-түсінігі 
мезеттік қимыл мен әрекетті білдіреді, ал қозғалыс мағынасы, мерзімі жағынан мейлінше кең, оған 
саяси, идеологиялық, әлеуметтік, теориялық, ұлттық мақсат-мүдделердің ұштасуы тән. 

Алаш идеясы мен мұраты салтанатты шеру үстінде. Оның шежіресі кітапта, шежірешісі де кітап. 
Интернет кеңістігіндегі мәтінді өшіруге, жойып жіберуге болады, ал тасқа басылған қазына – мәңгілік. 

  
 

Сағатбек МЕДЕУБЕК, 
филология ғылымдaрының кандидаты, доцент 

 
АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ АНЫҚТАҒАН «ШЕШЕНСӨЗ»  

АТАЛЫМЫНЫҢ МӘНІ МЕН АЙҚЫНДАМАСЫ 
 

 Орыс ғалымдары «устная публицистика» деп, ал біз оны тікелей аударып «ауызша публицистика» 
деп атап жүрген сөз өнерінің үлкен бір саласын Ахмет Байтұрсынов «шешенсөз» деп атап, соның 
ерекшеліктерін ажыратып берген болатын. Ғалым былай дейді: «Шешен сөзде айтушының мақсаты 
баяндап, сипаттап түсіндірумен қоймай, пікіріне нандыру, сендіру, ұйыту, бұйыту, иман келтіру 
болады. 

 Оны істеу үшін шешендер жай байымдаушыларша айтқан сөзі адамның ақылына қону жағын ғана 
көздемейді. Сөз қанға, жанға әсер етіп, арбау сияқты адамның ойында, бойын да балқытып билеп алып, 
алып кетуге иждаһат етеді. Сондықтан, шешен сөздің «қыздырма» яки «қоздырма» деген айрықша 
бөлімі болады. Оның қызметі адамның жүрегін билеп, жүйесін босату, қанын қыздыру, намысын 
келтіру, арқасын қоздыру. Шешен сөздің бұл бөлімі пікірді дәлелдеп, сипаттап, мәністеп болғаннан 
кейін келеді. Өйткені пікірді баяндап, түсіндіріп, дәлелдеп, сипаттап ақыл жағы қанағаттанғаннан 
кейін жүрек жағына әсер етіп, бойын балқыту жеңіл болады. Осы айтылған мақсаттарға қарай шешен 
сөздің тілі уытты, лепті, әсерлі, қанды қайнатып, жүрек тулатып, естен айырып, ерікті алып кететін 
күшті, көрнекті, сәнді, мәнді тіл болады.  

Шешен сөздің зор мүшелері бесеу: 
1. Бастамасы. 
2. Ұсынбасы.  
3. Мазмұндамасы. 
4. Қыздырмасы. 
5. Қорытпасы» [1, 222-223].   
Ұлтымыздың рухани көсемі болған Ахмет Байтұрсынов – біз зерттеп отырған сала ғылымының 

көшбасшысы. Алғашқы осы салаға қатысты ұғымдар мен түсініктерді ғылыми  жүйеге салып, 
анықтамаларын айтып, айқындамасын жасап, түрлерге бөліп, олардың қызметін ашып берді. Ахмет 
Байтұрсынов өмірі мен шығармашылығы қайта тірілген жылдары зерттеушілер ғалымның «көсемсөз» 
деген терминін алды да «шешенсөз» деген терминін назардан тыс қалдырды. Біздіңше оның бір ғана 
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себебі бар. Олар «шешенсөз» дегенді «шешендік өнер» және «шешендік сөзбен» мағыналас, мәндес 
деп түсініп қалды. Сөйтті де «публицистика» дегеннің баламасы Ахаң түсіндіруінше «көсемсөз» деп  
айналымға енгізіп жіберді. Ол да ұлттық рух оянған жылдары «ана тілімізге бір сөз, бір балама болса 
да ене берсе» деген ізгі тілектен туған әрекеттің бірі. Ондай ізгі ниетпен жіберілген қателіктерге 
кешіріммен қарай отырып, кезегі келген соң бұрыс кеткен тұстарды мүмкіндік туған кезде дұрыстап 
отыру – ғылымның жөні, ғалымның парызы. Ағалар аманатына адалдығы, кейінгі ұрпақ алдындағы 
жауапкершілігі. Терминтанушы ғалымдардың айтуынша: «Ұғымдарға атау беріп, сөзбен белгілеп 
алмай тұрып, олар жөнінде сөз қозғап, талдау жасау мүмкін емес» [2, 67]. Шындығында қазақ 
шешенсөзін зерттеу барысында сан алуан түсінік, пайым, ұғымдар алдымыздан шыққанда оларға бұған 
дейін ат қойылып, айдар тағылмағандығын білдік. Оның да өз себебі бар еді. Сонау жиырмасыншы 
ғасырдың басында «Әдебиет танытқышында» ажыратып айтқан шешенсөз табиғатын Ахмет 
Байтұрсынұлына жабылған «халық жауы» деген жаладан кейін арнайы зерттеуге ешкім бара қоймады. 
Ахаң ақталғаннан соң да оның мұраларын жариялау, оқу, танысу, зерттеу, зерделеу ісі әлі күнге баяу 
жүріп келеді. Баяу болғанның үстіне шалағайлық таныту да бар. Олай дейтініміз, Ахаң тайға таңба 
басқандай етіп «әлеуметке дегенін істету үшін айтылған сөз, егер ауызша болса – шешенсөз, жазбаша 
болса – көсемсөз» деп анықтап айтып кеткен. Біз оның жазбашасын алдық та, ауызшасын жылы жауып 
қойдық. Сол себептен де шешенсөз туралы ой қозғағанда кейбір ұғым, түсініктерге ғылыми таным 
сүзгісінен өткен атау қойылып, ара жіктері ажыратылмай қалды. Мысалы, кез келген адам өзі көрген 
оқиғаны бір немесе бірнеше адамға айтады. Болған оқиғаны ешбір қоспасыз, боямасыз сол қалпында 
жеткізуге тырысады. Сол ауызша жеткізген ақпаратты ғылымда не деп атаймыз? 

Кез келген адам өмірде көргенінен, естігенінен, байқағанынан, аңғарғанынан ақпарат жиып, өзінше 
ой түйіп оны келесі адамға, айналасына, өз ортасына ауызша айтады. Мұны қалай атауға болар еді? 
Немесе кез келген адам өз өмірінен өткен жайттарды яки көзі көрген адамдардың өнегелі істері, 
тағылымды сөздерін есіне ала отырып өз ортасына ауызша айтып береді. Мұндай айтылымдарды не 
деп атау керек? Адам табиғаттың тамаша бір суретін алғаш көрді, таңданды. Соны қолмен қойғандай 
қылып айтты. Болмаса өзі туып- өскен жердің табиғатын тамсана отырып ауызша суреттеп берді. Оның 
бұл суреттеуін зерттеуде не деп атайды. Адамдар жақсы адамнан жақсы тағылым алады. Айналасына 
тек ізгілік нұрын шашып жүретін адамдардың жақсылығын, адамгершілігін жалпы адамдық келбетін, 
сырт сұлулығын сөзбен сомдап, екінші біреуге үлгі ретінде ауызша айтады. Оның бұл айтынын не деп 
атау қажет? Бұрынғыдай айтылған сөз айтылған жерде қалып немесе желмен ұшып кететіндей емес, 
сол күйінде таспаға жазып алып, сақтап қою оңай. Сақтап қана қоймай қоғамдық-әлеуметтік қажетке 
жарату мақсатында ғылыми айналымға түсіру маңызды. Айналымға түсуі үшін шешенсөз 
айтындарына жеке-жеке ат қойып, анықтамасы мен айқындамасын түсінікті тілмен түйіндеп алған 
жөн.  

Адам уақыт пен кеңістіктің сан сынынан өте келе дабыстау, дауыстау машықтарының нәтижесінде 
мағыналы дыбыс шығара бастады. Әр мағыналы дыбыс қайталана келе немесе бір-бірімен қосыла келе 
жеке сөз пайда болды. Әуелі бір буынды, одан соң екі буынды сөздер дүниеге келді. Адамдар 
күнделікті тіршілікте қайталана беретін: 

- жағдайлар мен құбылыстарға;  
- істейтін істері мен әдеттеріне; 
- күнде көріп жүретін айналадағы заттарға; 
- адамдарға; 
- аң-құстарға; 
- өзге де табиғат жаратындыларына; 
- қимыл-қозғалыстар мен әрекеттерге өзінше ат қоятын болды. Сол аттар мен атауларды  қатар атау 

арқылы мағына, мазмұн құрастыру машығын жетілдірді. Сөйтіп бірте-бірте үн қату, тіл қату, сөйлеу, 
айту  мәдениеті қалыптасты. Үн – адамның ең қажетті, аса маңызды сәтте тек көмейінен шығарылатын 
дыбыстық ақпарат, дыбыстық тілдесу. Үн – кейде мағынасыз, кейде мағыналы бір немесе бірнеше 
дыбыстың әлденеге жауап ретінде шығарылған жиынтығы. «Үндеді», «үндеу», «үн қатты» секілді «үн» 
сөзімен байланысқан тіркестер шақыру немесе жауап беру мағынасында айтылады. «Үндеді» деген 
етістік Махмұт Қашқаридың сөздігінде  «шақырды» деген мағына береді деп жазылған [3, 322]. 
Айтылым кезінде адамдар «үн қат», «үн қатпады», «үн қатты» деген тіркестерді жиі қолданады. 
Осындағы «қату» етістігі «айту» етістігімен мағыналас, мәндес секілді. Бірақ шын мәнінде олай емес. 
«Қату» етістігі «үн» және «тіл» деген зат есімдермен ғана тіркесіп барып белгілі бір ойды білдіреді. 
Біріншісі зат есімге тіркескенде тек үн шығару мағынасын, ал екіншісі зат есіммен тіркескенде «сөзбен 
жауап беру» мағынасын береді.  
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Үн қату – естілген лепеске жауап ретінде шығарылған дыбыс. Мысалы, біреу шақырғанда немесе 
дыбыс бергенде оған қарсы «а?» «е..», «ау», «иә», «не», т.б. секілді ішкі сезімнің сыртқа шығу сәтінде 
берілген дыбыстық жауап. (Кейін бұл тіркес замансөзгерлер  арасында бейнелі түрде «айтылған ойға 
жауап берді» деген мағынада қолданылды.) 

Ал тіл қату – айтылған сөзге бір сөзбен немесе тіркеспен қоштаған, келіскен, болмаса қарсылық 
білдірген мәнде жауап беру. Мысалы, «немене?», «ол не?», «мен», «иә», «бар», «жоқ», «қазір...», «келе 
жатырмын»... т.б. Үн қату мен тіл қату әрекетінің мерзімі қысқа. Кері байланысқа түспейді,  тілдесімге 
немесе сөйлесімге одан әрі қатысымға бармайды.  

Сөйлеу – адамның белгілі бір оқиғаға, іс-әрекетке немесе жағдайға байланысты ішкі ойын айтымдар 
арқылы сыртқа шығаруы. Сөйлеудің мекенаты (адресаты) болуы да, болмауы да мүмкін.  

Ал «айту» етістігінің «тіл қату» және «сөйлеу» етістігіне қарағанда мағыналық-мазмұндық мәні 
ауқымды әр салмақты.  

Айту – қоғамға қажетті белгілі бір тиянақты ойды, пікірді жеткізу қызметін айқындайды. Және 
оның нақты мекен аты болуы міндетті.        

Тіл адамдардың топтаса жүріп өмір сүру, бірлесе жүріп күн көру қамы үрдістері нәтижесінде 
сөйлесім, тілдесім, қатысым барысында пайда болды. Тіл құрал-саймандар жасау, аң аулау, азық 
дайындау, сыртқы күштерден қорғану, бір сөзбен айтқанда өмір үшін күрес процестерінде даму 
сатыларынан өтті. Тайпалардың, рулардың, ұлыстардың келешек үшін арпалыс айқастары кезінде 
адамдар сан алуан алмасулар мен араласуларды бастан кешірді. Өмір сүру, тіршілік ету қажеттілігі 
оларды бір тудың астына біріктірді. Тайпалық одақтар, бірлестіктер, қағанаттар, хандықтар, 
мемлекеттер аясында ұлт болып қалыптасты. Сол кезден бастап өзінің жеке тілі орныға бастады. Бір 
тілде сөйлеген соң сол тілдің дамуына табиғи жағдай жасалды. Қарабайыр хабарлау, бұйыру, жұмсау, 
қоштау, қолдау, қарсыласу тілі уақыт өте келе көркем тілге ауысты. Яғни, ақпаратты көркем тілмен 
жеткізу машығы қалыптасты. Ақпаратты көркем тілмен жеткізу машығы шешенсөз өнерінің дамуына 
жол ашты. Шешенсөз деп – қоғамдағы күрделі мәселелерді мемлекеттік, ұлттық, бұқаралық мүдде 
тұрғысынан қозғау әрі оларды шешу жолдарын  түсіндіру және сол іске жұмылдыру үшін әлеумет 
алдында ауызша айтылған пәрменді әрі деректі де дәйекті сөздердің жиынтығын айтамыз. Біз 
бүгінге дейін Ахаңның анықтамасын біржақты қолданып, соған сүйеніп зерттеу жүргізіп келдік. Яғни 
«әлеуметке айтқанын істету мақсатымен» жазумен шығарылатын сөзді, яки көсемсөзді ғана сөз етіп 
жүрдік те, газет, журнал шығарылғанға дейін мына сайын далада әлеумет болмағандай, болса ол 
әлеумет басқарылмағандай, басқару үшін сөз айтылмағандай «әлеуметке айтқанын істету мақсатымен» 
ауызша айтылатын сөзді, яки шешенсөзді назардан тыс қалдырдық. Сол шешенсөзді ескерусіз қалдыру 
арқылы ұлтымыздың сан ғасырлық ауызша айту өнерін, яғни қоғамдық пікірді ауызша жеткізу 
машығын, қоғамдық сананы қозғайтын ойды ауызша айту шеберлігін, сонымен бірге бабаларымыздың 
қоғамды басқару үшін айтылған асыл ойлары мен пікірлерін отарлаушылармен бірге аяққа таптап 
келдік. Соның зардабын бүгін көріп отырмыз. Орысша ойлап, ағылшынша сөйлегіміз келеді. Өз пікірін 
ауызша пәрменді де әсерлі айту дәстүрінен айырылып қалдық. Бетке тура қарап ақиқатты ашық та 
айшықты айту әдебі мен әдетінен ада болдық. Соттың алдында тұрсақ та, халықтың алдында шықсақ 
та қағазға қарамай сөйлей алмайтын, ойын айта алмайтын халге түстік. Ахмет Байтұрсыновтың 
анықтамасына ден қойсақ, ол кісі шешенсөзді бес түрге бөліп қарастырады: 

«Шешенсөздер бес түрлі болады:  
1) Шешендер жиынды аузына қаратып, нандырып, сендіріп, мемлекет ісіне қарар шығарту 

мақсатпен сөйлегенде – саясат шешен сөзі деп аталады. 
2)  Шешендер сотта айыпкер адамдарды ақтау, я қаралау мақсатпен сөйлеп, сот билігіне әсер ету 

үшін  айтқан сөздері – билік шешен сөзі деп аталады. 
3) Біреудің халық алдында еткен еңбегін, өткізген қызметін айтып, қошаметтеп сөйлеген 

шешеннің сөзі – қошамет шешен сөзі деп аталады. 
4) Білімділердің, ғалымдардың пән мазмұнды сөйлегені – білімір шешен сөзі деп аталады. 
5) Дін жайынан сөйлеген ғұламалар сөзі, молдалар сөзі – уағыз деп аталады» [1, 222-223]. 
 Осыларды басшылыққа ала отырып атқаратын қызметіне қарай атауларын аталымға, яғни 

терминге айналдырсақ, онда Ахаңның тіркестері саясатсөз, биліксөз, қошеметсөз, білімірсөз, уағызсөз 
деп түрленеді де тілге енеді. Сөйтіп біз шешенсөздің, яғни ауызша публицистиканың бес саласын 
білеміз. Осы бес сала өз ішінде бірнеше түрге бөлініп кетеді. Айталық саясатсөз: жолдау, қолдау, 
мәлімдеу, баяндау, келіссөз, ұсыну, мақтау, көзбесөз, ұран, ант, серт, т.б.; 

Биліксөз: жарлық, жарғы, ақтау, айыптау, қорғау, бұйрық, пәрмен, шешім, кесім, үкім  т.б.; 
Қошеметсөз: мадақ, арнау, лебіз, лепес, тілек, бата, т.б.; 
Білімірсөз: дәріс, ақыл, кеңес, сабақ, пікір, жарыссөз; 
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Уағызсөз:  хадис, аят, сүре, діни аңыз,шариғат, ақида болып бөлінер еді. 
Бұлардың қатарына насихатсөзді де қосуға болар еді. Оның қатарына қарасөз, әңгіме, оқиғат, 

аңғарат, сырашар, сұхбат, тұлғат, табұлғат та кірері сөзсіз. 
 
 Әдебиеттер: 
1. Ахмет Байтұрсынов. Шығармалары. Өлеңдер, аудармалар, зерттеулер. – Алматы, «Жазушы» 1989ж. 222-223 бб. 
2. Құрманбайұлы Ш. Қазақ лексикасының терминденуі. – Алматы, «Ғылым», 67 б. 
3. Ol meni үndedi – Ол мені шақырды М. Қашқари. Түрк сөздігі. 1-кітап, Ауд. А. Егеубаев. "Хант» баспасы, Алматы, 

1997 ж., 322 б. 
 
 

       Кәкен ҚАМЗИН, 
 филология ғылымдарының докторы, профессор 

 
ҰЛТТЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА ТЕОРИЯСЫНЫҢ ТӨЛБАСЫ 

     
Енді есіме түсіп отыр. Он үш жастан бергі танысым Стефан Цвейгтің өз оқырманына былай дегені 

бар еді: «Я знал, что достаточно ничтожной зацепки, ибо память моя обладает странным свойством, 
одновременно и хорошим и дурным: она упряма и своенравна и вместе с тем необычайно надежна. Она 
увлекает на дно важнейшие события и лица, прочитанное и пережитое, и ничего не возвращает из этой 
темной пучины без принуждения, по одному лишь требованию воли. Но стоит мне натолкнуться на 
самый ничтожный намек, на открытку с видом, знакомый почерк на конверте или пожелтевщую газету, 
и тотчас же забытое вынырнет из сумрачных глубин живо и отчетливо... Но для того, чтобы с полной 
ясностью увидеть и ощутить прошлое, мне необходим внешний толчок, необходима некоторая, хотя 
бы ничтожная, помощь из реального мира» [1,437-438]. Тысқы түрткі демекші, осы шағын дүниені 
жазуға нақдүние импульсы ретінде маған қозғау салған бір тамаша кітапты атап өткім келеді. Оқу 
құралының аталымы – «Газет істері» – Ташкенттегі Өзбек мемлекеттік баспасынан 1934 жылы жарық 
көрген,  авторы – Шамғали Харесұлы Сарыбаев. Қазіргі көпшілікке бұл кісінің ныспысы жыға таныс 
болмауы мүмкін. Ал, егер қазақ мәдениеті мен ғылымына өлшеусіз үлес қосқан Болат Сарыбаев пен 
Шора Сарыбаевтардың аттарын ауызға алсақ, музыкатанушылардың да, лингвистердің де «білеміз» 
деп шу етері хақ. Міне, осы екі тұлғаны тәрбиелеген, өсірген, жеткізген әке – Ш.Х. Сарыбаев. Ол кісі 
– отбасы тәрбиесімен ғана емес, ұрпақ тәрбиесімен, ұлттық ақпараттық кеңістікті жетілдіру өнегесімен 
айналысқан алаш азаматтарының бірі де бірегейі. 

А.С. Пушкиннің «19 қазан» деген ұзақ өлеңі бар. Ертеде оқысам керек. Ол уақытта жәй ғана 
судыратып өте шықтым-ау деймін. Кейін және бір көз тастастағанымда, «Невидимо склоняясь и 
хладея, Мы близимся к началу своему...», – деген жолдары мені дір еткізді. Осы екі ауыз мәтіннен 
өткен мен бүгіннің бірлігі, ностальгия мен оптимизмнің ажырамас тұтастығы, саналы жанның өзі 
жаралған топырағына, өз бастауына, адамзат баласының өткен жылдарға қайта оралу үдерісі анық 
сезіледі. Яғни уақыт пен кеңістіктегі ілгерілеу, прогресс атаулы ерсілі-қарсылы жолмен, тарихқа табан 
тіреу арқылы жүзеге асырылатын сыңайлы. Жасампаздық пен сындарлықтың бұл да бір виртуалды 
белгісі. 

Енді көзден де, көңілден де таса қалған тұлғаның өмір жолына да қадау-қадау шолу жасап өткен де 
жөн шығар. 

Шамғали Харесұлы Сарыбаев 1893 жылдың 11 наурызында бұрынғы Астрахань губерниясының 
Ішкі Қырғыз Ордасы, Орда шеті, Нарын бөлімшесінің 9-болыстығына қарасты Бұғанай ауылдық 
Қашар шағыл тоғайында дүниеге келген. 1905-1908  жж. ауыл  мектебінде оқыған. 1908 – 1912 жж. 
Новая  Казанка поселкесінде Жаңа методикалық  жетіжылдық татар мектебінде (қазіргі  Батыс 
Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, (Жаңақазан ауылы) білім алған. 1912 – 1915 жж. оқудан қолы 
бос болғанда Нарын жағының Қайыршахта және басқа мектептерінде жалданбалы мұғалім болып 
істейді. 1916 ж. Орынбор қаласының 6 мешітінің Хұсаиновтар медресесін үздік бітіреді. 1917 ж. – 
Сырдария облысының Қазалы уезінің Қолтабан тоғайы мектебінің мұғалімі. Осы жылы – 
Бүкілресейлік 2 есептеудің тізімдеушісі. 1918 ж. – Қазалы қаласында мұғалім. 1918 ж. 3 тамызда 
Қазалының мұсылман-мұғалімдер одағы атынан халық ағарту Аймақтық  мұғалімдер съезіне делегат 
болып сайланады. 1918 ж. 20 қарашадан –  Аймақтық Кырғыз педагогикалық курстарында (Казинпрос) 
оқытушы (Ташкент қаласы). 1918 ж. 1 қыркүйегі – 1919 ж. 28 маусымы Черняев мұсылмандарға 
арналған халық училищесінің алғашқы меңгерушісі және жергілікті педагогикалық курстардың 
мұғалімі. 1918 ж. 25 қазаны мен 1919 ж. шілдесі аралығында Шымкенттегі  тоғыз айлық педагогтік 
курстарда тегін сабақ береді. Осы жылдарда Черняев уездік атқару комитетінің төралқа мүшесі және  
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Черняев уезі халық ағарту комиссарының көмекшісі. Сол жылдары ол Әбубәкір Диваевтің қызымен 
некелеседі. 

 

          
      
1919 ж. 23 желтоқсанында Қырғыз (Қазақ) Педагогикалық институтына жолдама алады 

(Казинпрос). 1919-1920 жж.  Түркістан Шығыс Институтында қазақ тілін қосымша оқытудан лектор-
практикант (Ташкент қ.).  

1920 ж. 1 қыркүйегі – 1921 ж. 1 маусымы Қырғыз (Қазақ) Халық ағарту институты, қазақ тілі 
мұғалімі (Ташкент қ.). 1921 ж. Қажым Басымовпен бірге ағарту институтын ұйымдастыру үшін 
Верный қаласына жіберіледі. 1921-1923 жж. Алматыда қазақ педагогикалық техникумын 
ұйымдастырды. 1921 ж. 4 қазанда Қырғыз (Қазақ) педагогтік училищесін ұйымдастырумен 
айналысады (техникум, Алматы педучилищесі /облыстық Қырғыз (Қазақ)  ағарту институты). 

1922 ж. 18 қаңтары – 1923 ж. 1 мамыры Облыстық білім басқармасының басшылығында қызмет 
етеді: Жетісу өңірлік Қырғыз (Қазақ) мектебінің төрағасы, Қырғызстанның (Қазақстанның) аймақтық 
сауалнама жүргізу директоры. 

1923 ж. 9 маусымында ол Жетісу өңірінде айтыс ұйымдастыру жұмысын қолға алады. Оған 
Ұзынағашта 20 шақты ақын қатысады (Жамбыл, Кенен, Есдаулет, т.б.). Сол айтыстың қорытындысы 
бойынша 1925 ж. Ш.Х. Сарыбаевтың  «Терме» жинағында төте жазумен «Қазақ әдебиеті, оның жинау 
жолдары» атты 140 бет көлеміндегі  мақаласы  жарық көреді. 

1923 қыркүйегі мен 1934 ж. қыркүйегі аралығында Орта Азия коммунистік университетінде (САКУ 
– Среднеазиатский Коммунистический Университет)  тіл кафедрасында  қазақ тілі оқытушысы. 

1924  – 1928 жж. Қазақ  Ағарту Институтында  қазақ тілі мұғалімі.   
1928 ж. 6 ақпанында – Қазақстан Орталық Атқару Комитетінің және Бүкілодақтық Коммунистік 

большевиктер партиясының газеті «Еңбекші қазақ» газетінің меншікті тілшісі. 
1930 ж. Орта Азия байланыс басқармасы радиоорталығы жанындағы Ташкент қаласы бойынша 

радиогазетінің меншікті тілшісі: «Мақта үшін күрес», «Комсомол өмірі», «Қыз-келіншектер», 
«Пионер» бағдарламалары. 

1934 ж. 15 қыркүйек – 1937 ж. 19 қазан  Қазақ коммунистік журналистика институты,  қазақ тілі 
оқытушысы. 

1934 ж. 19 наурыз. Қазақ мемлекеттік университетінің кандидаттық диссертациялар қабылдау және 
кандидаттық атақ беру кеңесінің мүшелігіне бекітіледі. 

1938 ж. 3 шілде – 1948 ж. 24 шілде. С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті. 
1943 ж. 22 қазанда «Орыс мектептерінде қазақ тілі оқытылу методикасы» атты диссертациясы 

қорғауға қабылданды. 1944 ж. 3 қаңтарда Ш.Х. Сарыбаев педагогика ғылымдарының кандидаты 
дәрежесін алу үшін диссертация қорғайды. Ресми оппоненттері: проф. Р.Г. Лемберг, п.ғ.к. доц. Ш,К. 
Қоқымбаев. 1946 ж. 30 наурызында Мәскеудегі аттестациялық комитет оның педагогика ғылымдары 
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кандидатының КД №002554 дипломын бекітеді. 1947 ж. 14 маусымында Ш.Х. Сарыбаевқа доцент 
атағы беріледі.  

Талай-талай соқтықпалы-соқпақсыз заманалардан  өткен жанның демі 1958 ж. 5 көкегінде  Алматы 
қаласында үзіледі. 

Ш.Х. Сарыбаевтың өмір жолына зерделей қарасақ, ылдиы мен белестерді, қиын-қыстау кезеңдерді 
бастан кешкенін көргендей боламыз. Батыс Қазақстан, Қызылорда, Ташкент. Алаш зиялылары, Кеңес 
идеологиясы. Ғұмырлық тәжірибе, өмір мектебі. Сайрап жатқан тарих. Педагогтік және журналистік 
мектеп. 

Тарихтың бойынан, әсіресе қазақтың өткен заманы туралы тарихы бойынан жаңалықтың иісі аңқып 
тұрады. Жаңалық дегеніміз – кешегі күн мен бүгінгі күннің айырмашылығы. Яғни, өткен дәуірде 
еленбей, ескерілмей қалған дүниенің бұл күндері жарқ етіп қайта көрінуі. Жаңалық дегеніміз бір 
есептен – ізашарлық. Сондай таңдай қақтырарлық сонылықты мен Ш.Х Сарыбаевтың «Газет істері» 
оқу құралынан таптым. Осы арада –  бұл кітапты 2017 жылы менің қолыма тигізген филология 
ғылымдарының докторы, профессор М.Ш. Сарыбаеваға мың алғыс. Санаткер әулеттің бергі ұрпағы 
атасының, әкесінің салған жолы үзіліп қалмау үшін қолынан келер пайдалы шаруаны үстемелей 
түсуде. Бұл бір жағынан ғылыми сананы толымдандыру, екінші жағынан имидж бен инновациясының 
синтезі.  Ал, қазіргі инновация деп жүргеніміздің өзі – сол жаңалықтың жүзеге асырылуы, өндіріске 
енгізілуі. Шамғали Харесұлы Сарыбаев «Газет істері» еңбегінің «Газет туралы пролетариат 
жетекшілерінің пікірі» тарауында Сексенбайұлы Асанның «Баспасөз – социалды қоғам құруы 
күресінің құралы» атты кітабына сілтеме жасайды [2, 3]. Демек, ұлттық журналистика теориясына 
қатысты қазақ тілінде жазылған еңбектердің бәрін біз әлі таба алған жоқпыз деген қорытынды шығара 
аламыз. «Газет істері» кітабының мұқабасында «Ешкімге берме» деп көк сиямен жазылған сөздің асты 
сызулы. Кімнің сақтандыруы? Шамғали ағамыздың ескертпесі ме, әлде Шора ағамыздың  қолы ма? 
Әйтеуір, сақтыққа қорлық жоқ деу. Өйткені КИЖ-де, Қазақ университетінде дәріс беріп жүрген 
Шамғали Харесұлына ұлтшыл, алашордашыл деген айып таққандардың ішінде сол жоғары оқу 
орнының кейбір студенттерінің де жүргені мәлім.  

Алматының тумасы, белгілі орыс киноактері Лев Прыгунов сол кезең туралы өз есінде қалғандарын 
былай баяндайды: "Никогда не забуду, как в 1950-м мальчик-казах, у которого расстреляли родителей, 
на уроке встал и плюнул в портрет «вождя народов». Он учился в пятом классе нашей школы. Об этом 
случае сразу узнал весь город, а мальчик вдруг изчез неизвестно куда. Еще через неделю умер «от 
разрыва сердца» наш любимый директор школы. А я до сих пор уверен, что его убили – ему было 40 
лет всего. Потом в течение пары месяцев в каждом классе на задней парте сидел энкаведист в 
штатском, и из школы один за другим вскоре «пропали» несколько учителей. Через два гола Алма-Ату 
потрясла другая трагедия: «звезда» соседней школы, отличник-девятиклассник по имени Роберт 
застрелил начальника областной милиции и одного из чекистов, пришедших его арестовывать» [3, 23]. 
Бұл – тарих тағылымы. 

Осы ретте мақаламыздың басында аузымызға алған Стефан Цвейгтің мына уәжі де тегін емес-ау: 
«Только теперь, в более зрелые годы, я понял, как много изчезает с уходом каждого такого человека, – 
прежде всего потому, что все неповторимое день ото дня становится все драгоценнее в нашем 
обреченном на однообразие мире» [4, 447].  

Оқу құралының соңғы жағында «Хабарды қара өлең арқылы беру» деген пікірін алға тарта отырып, 
Ш.Х. Сарыбаев мындай мысал келтіреді: «Қазақта: 

Ауылым есік алды қалың бүрлем. 
Бүрлемді аралайды жолын білген. 
Алыстан ат арытып келгенімде, 
Көтеріп ақ тамағын тілін берген, – сияқты ел өлеңдері, қара өлеңдері толып жатыр. Жанды газеттің 

сөзін қызықты қылу үшін сөзді осындай өлеңнен бастап беру керек. Сонан жұрт құлаққа ұрған танадай 
тыңдай қалады. Мұндай өлеңнің алдыңғы екі тармағы ұйқастық үшін, соңғы екі тармағы мақсатын 
білдіру үшін айтылады. Қара өлеңнің бәрін түгел айту керек емес, алдыңғы екі тармағын айтып, соңғы 
екі тармағын жанды газет материалдарымен ұштастыру керек» [5, 93]. Бұл арада, біздіңше, педагог, 
ғалым, әдіскер бірнеше мәселеге назар аударып отыр. Ең алдымен, контент қазақтың ұлттық болмыс-
бітіміне лайық болу керектігіне. Екіншіден, сол мезеттегі ақпаратты өлең жолдарымен бастау үлгісі 
арқылы ежелгі жыраулық, ақындық дәстүрді жандандыру, ақпараттық айналымға, қоланысқа енгізу 
шартына. Үшіншіден, біз енді ғана тілге тиек етіп жүрген «lead» ұғымының қазақы көрінісіне. 
Төртіншіден, қара өлеңді қозғалып отырған тақырыппен үйлестіру, бағыттастыру, поэзияны прозамен 
іліп әкету мәселесіне.    
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Бір сөзбен айтқанда, өзі де ақындар айтысын ұйымдастырумен шұғылданған, өзі де өлең жазған 
Шамғали Харесұлы ақпараттық кеңістікті ұлттық дәстүрмен байытуды, қазақы стильге көшіруді, 
ақпарат мазмұнын көркемдеуді көздегені беп-белгілі. 

Ш.Х. Сарыбаев – журналистика тарихы, басылымды безендіру, журналистика жанрлары, қазіргі 
«Журналистикаға кіріспе» деп аталатын пәндерге де ат ізін алғаш салғандардың бірі. Зерттеушінің 
«Газет деген не?», «Газет түрлері», «Газет шығу уақыты», «Газетке тілші болу үшін», «Газетке 
жазғаның неге басылмайды?», «Қытай газеті», «Бұрынғы Рим газеті», «Ресей газеті», «Газет ісінің алға 
кетуі», «Шеттілдік газетінің шығуы» сияқты тақырыптары әлі күнге дейін көкейтесті. Ғалым 
ақпараттық кеңістік аспаны шығыстан ашылғанын қадап айтады. Өткен ғасырдың отыз төртінші 
жылының өзінде қысылмайды, қымтырылмайды. Бір қызығы, біздің қисынгерлер әлі күнге дейін 
«Қытай газеті», «Бұрынғы Рим газеті»,  «Шеттілдік газетінің шығуы» секілді мәселелерге беттей алмай 
келеді. 

Педагог-ғалым сол кездің өзінде оқу құралына қажетті стандарттарға мықтап көңіл бөлгенін атап 
айтқан жөн. Тіпті басылымдар мәтіндері мен беттерінің фотосуреттері оқу құралындағы 
тұжырымдардың дерктілігін растауға қызмет етеді, көркемдік реңін де ажарландыра түседі. Ол әрбір 
теориялық байламдардан кейін газет практикасынан лайықты мысалдарды алға тартуға көңіл қояды. 
Әр тақырыптың соңында студенттерге арналған 10 пысықтау тапсырмасын «Сауалдар» деген атпен 
беріп отырады. Ш.Х. Сарыбаевтың газет шығару технологиясы, газет жанрларына арналған 
байламдары да бүгінгі талаптар деңгейінен табылады деп айта аламыз. Мәселен, фельетон туралы: 
«Фельетон тақырыбы жұртқа таңсық болуы керек. Күнде көріп жүрген тақырыптар фельетонға 
тақырып болуға лайықсыз», – десе, хабар-ақпарат туралы: «хроника газеттік шығармалардың ішіндегі 
ең жеңіл, ең қысқа жазылатыны», – деген қорытынды жасайды. Корреспонденция хақында: 
«Корреспонденцияге де хроника сияқты фактінің тура өзінен бастап жазу керек. Алыстан ойқастау, 
артық сөздер, бет ашарлар керек емес», – деген тоқтамға келеді [2, 68; 56; 57-58].   

Не дей аламыз? Біздің ұлттық ақпарат кеңістігі жоқ та, жұтаң да емес . Ешкімнен сорлы да емес. 
Ежелгі ауыз әдебиетінен, руна жазбаларынан ағыс алып жатқан қазақ бабажурналистикасын, жазба 
журналистикасын педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Ш.Х. Сарыбаевтың біз тілге тиек етіп 
отырған мына туындысы өркениетті теориялық қалыпқа түсірді деуге толық хақымыз бар. 

Біз өзіміздің өршіл санамызды, жоғары зияткерлік мектебімізді Ресейдің ортақол «бейнетқорлар» 
иіріміне батырып жібергенімізді бертінде ғана пайымдай бастадық. Байқасақ, қазақ 
журналистикасының теориясын әріні айтпағанда, С. Дөнентаевтың, І. Жансүгіровтің, Ш.Х. 
Сарыбаевтың еңбектерін жылы жауып қойып, бәрін «тыңнан» – кеңестік кезеңнен өрбітуді жөн 
санапты. Неге? Не себептен? Себеп біреу-ақ – коммунистік иделогияны ғана місе тұту, соның 
пәрменінен аса алмау, ежелгі тарихты ұмыту, ұлттық сананы тұншықтыру, бар жақсылықты Батыстан, 
Ресейден келтіру. Мысалы, Қазақстандағы журналистика факультеттерінің орыс бөлімдері осы күнге 
дейін Гуттенберг әлемінен аса алмай келеді. Әрине, Е.П. Прохоров та «Введение в теорию 
журналистики» еңбегінде (2007), Е.В. Ахмадулин де «Основы теории журналистики» оқу құралында 
(2007) баспахана технологиясының Шығыстан бастау алатынын мойындайды. Бірақ жеріне жеткізе  
таратып айта алмайды, олардың дәті тек Европада шыққан кітаптар мен мерзімді басылымдарды 
тізбелеуге ғана жетеді. С.Г, Корконосенко да сол ізден көз жазбайды. «В Германии И. Гутенберг из 
Майнца (ХУ в.) первым в Европе применил наборный шрифт – отдельные литеры (буквы, знаки), из 
которых можно составить любой текст, и использовал виноградный пресс для напечатания Библии. 
Иногда ему ошибочно приписывают заслугу изобретения печатного станка, что было сделано задолго 
до него», – деп жазады, бірақ кімнің, қай елдің өкілі екенін ашып көрсетпейді [6, 26-27]. Ал сонау өткен 
ғасырдың отызыншы жылдары қазақ ғалымы Ш.Х. Сарыбаев баспа төңкерісі, газет ісі, баспахана 
технологиясы Қытайдан, Жапониядан тарағанын тайға таңба басқандай айқын көрсетіп берген.  

Біз журналистика теориясы мен тәжірибесіне мол үлес қосқан ғалым, ұстаз, әдіскер Ш.Х. 
Сарыбаевтың қолымыздағы еңбегін әлі де зерттей түсеміз, зерделей түсеміз. Біздіңше, құбыласын ерте 
таныған зерттеушінің аты баспасөздің классик білімпаздары А. Байтұрсынұлы, Ә. Бөкейханұлы, М. 
Дулатұлы, С. Дөнентаев, І. Жансүгіровтердің қатарында тұрғаны жөн. Ал, әзірше өз жазбамызды 
филология ғылымының докторы, профессор Темірғали Нұртазиннің 1960 жылы жарық көрген 
«Жазушы және өмір» монографиясындағы: «Қазақ ауыз әдебиетінің толымданып, кең дамыған эпос 
саласы елімізде ертерек заманда кекселеніп өскен мемлекет жүйесі, тұтас бір елдік сезім, көзқарас, ел 
қорғаумен байланысты патриоттық ұғым, шекара дегендей факторлар болғанын аңғартады. Біздің 
батырлық жырларымыздың бірсыпырасында басты геройлар мемлекет қайраткерлері болып 
сипатталады. Солардың бәрі елімізде тұтас халықтық, мемлекеттік, отандық ұғым бірқыдыру ерте 
уақытта құралып, қалыптасып, жұртшылықтың санасына ұялағанын, идеялық толғақты мәселе болып, 
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искусствоның, ауыз әдебиетінің өрнегіне түсе жырланғанын, дәріптелгенін көрсетеді», – деген 
пікірімен [7, 159] және С. Цвейгтің: «В его лице я впервые приблизился к великой тайне – что все 
исключительное и мощное в нашем бытии создается лишь внутренней сосредоточенностью, лишь 
благородной мономанией, священной одержимостью безумцев», – деген сөзімен тәмамдағым келеді 
[8, 447].  
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AҺMET BAYTURSINULI DAYINDAĞAN OQUWLIQ: OQUW QURALI 

 
 Aһmet Baytursınulınıŋ Qazaq һalqına eŋ ülken qızmeti  ̶  Qazaqşanıŋ älippesin cäne emlesin 
tüzip, tärtipti colğa tüsirüwi. Yağnıy “töte cazuwdı quruwı”. Bul, qalay boldı? 
 Baytursınulınıŋ pikirinşe mädeniyet cağınan keride qalğan Qazaqtardı, ilgeri qatardağı һalıqtar 
qatarına cetkizüw üşin eŋ aldımen casalatın närse oquw-mektep aşıp һalıqtı oqıtuw edi. Al mektep 
aşqanda eŋ maŋızdı mesele, oquwğa kerek bolğan quraldardı dayındaw boladı. Aһaŋnıŋ köz qarasınşa 
oquw quraldarınıŋ eŋ uluğı  ̶  balalarğa oquw cazuwdı üyretken kitap yağnıy älippe boladı. Sondıqtan 
Baytursınulı eŋ äweli «Oquw Quralı» degen kitaptı cazdı.  

Bul kitaptı cazbastan burın, onıŋ mazmunınıŋ ğılımıy negizderin «Ayqap» jurnalında (1912 cılı 
4-5 sandar) «Cazuw Tärtibi» degen maqalada tüsindirip berdi. Onıŋ aytuwınşa qazaq zıyalıları onıŋ 
usınıstarın oqıp, tüsinip alıp; öz közqarastarın da aytuwı kerek edi. Olay da boldı. Qazaq zıyalılarınıŋ 
basım köpşiligi, ol usınğan älippe cäne emle printsipterin qabıl qıldı, caqsı kördi. Öytkeni olar til 
bilimi negizinde aytılğan edi.   
 Osıdan keyin Baytursınulı, özi aytqan printsipter negizinde «Oquw Quralı» (Usûl-i Savtiyye 
colımen tertip etilgen Qazaqça älippe) kitabın 1912 cılda Orınbor’da carıyaladı. Bul kitap qısqa 
zaman ötpesten bükil mektepterde oqıtıla bastadı.    
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 Bu oquwlıq arqasında qazaq balaları ana tilderinde oquw-cazuwdı qıynalmay üyrene bastadı, 
oquw cazuw bilgenderdiŋ, oqımıstılardıŋ sanı köbeydi. 
 Bul älippe kitabın dayındağanda Baytursınulınıŋ negizge alğan printsipteri bılay edi: 
 1. Caqsı bir älippede bir ärip calğız bir ğana dıbıstı körsetedi.  
 2. Caqsı bir älippede ol tildegi bükil dıbıstar üşin bölek äripter boladı. 
 3. Büginge deyin biz qoldanıp kele catqan Arap älippesinde bizdiŋ tilimizde bolmağan dıbıstardı 
körsetken äripter bar ( ث ,ذ ,ص ,ط ,ظ ,ض  t.b.). Bul äripterdi Qazaqşa sözderdi cazarda qoldanbawımız 
kerek. 
 4. Tilimizde böten tilderden kelip singen sözderdi biz qalay aytatın bolsaq, solay cazuwımız kerek 
(Arapşa: şûcle - Qazaqşası: säwle sıyaqtı). 
 5. Är tildin özine tän zaŋdarı bar. Ol – aqıyqat. Bizdiŋ tilimizdiŋ de özine tän zandarı bar. 
Älippemizdi cäne emlemizdi tärtipke kelitirerde, bul zaŋdarğa bağınıwımız kerek.  
 6. Mektepterimizde qazaq balaları alğaşında Qazaqşa, ana tilinde oquw cazuwdı üyrenüwi kerek. 
Sonan soŋ basqa tilderde oquw cazuwdı üyrenüwge boladı. 
 Meniŋ oyımşa, Oquw Quralı kitabınıŋ carıyalanuwı, Qazaq mädeniyet tarixında ülken oqıyğağa 
aynaldı. Öytkeni: 
 1. Osı kitap arqasında Qazaqşanıŋ alfaviti men emlesi qalıptastı. Qazaqşa okuw cazuwdı üyrenüw 
oŋay bolıp qaldı. Qazaqşa oqımıstılardıŋ sanı köbeye bastadı. Osığan oray Qazaqstanda tağı köp 
gazet, jurnal cäne kitap carıyalana bastadı, һalıq nadandıqtan, bilimsizdikten qutıla bastadı, balaların 
tağı da köp oqıta bastadı. Nätijesinde Qazaq һalqı, mädeniyetti һalıqtar qatarına kirüw colın taptı. 
 2. Baytursınulı, töŋiregindegi Alaş qayratkerlerine (Mağcan Cumabayulı, Cüsipbek Aymawıtulı, 
Mircaqıp Duwlatulı, Xalel Dosmuxametulı t.b.) öz salalarında oquwlıqtar cazuwdı tapsırdı. Olar da 
berilgen tapsırmaların orındadı. Bılayşa bükil salalarda oquwlıqtar cazılıp şıqtı. Qazaqşa bir ğılım tili, 
mädeniyet tili märtebesine iye boldı.  
 Bul mädeniyet tili bügin de (keyin Orısşa sözder köp aralasıp catsa da) calğasıp catır. 
 Meniŋ sözderim osımen ayaqtaladı. Meni tıŋdağandarıŋız işin köp raһmet aytamın. 
  

 
A.Baytursınulı сazğan «Oquw Quralı» kitabınıŋ muqabası 

 
Ескертпе: Онлайн баяндама мәтіні қазақша оқылып, түрік қарпімен терілді.   
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Аманқос МЕКТЕП-ТЕГІ,  
төрүктанушы 

  
КӨСЕМ ОЙДЫҢ КӨРІГІ НЕМЕСЕ БӘДІЗДЕЛГЕН 

 БІТІК ТАС – РУХАНИЯТТЫҢ ТАМЫРЫ,  
ӨРКЕНИЕТТІҢ ТҰҒЫРЫ 

 
 Қазақ баспасөзінің тарихы өте ежелден бастау алатыны рас. Баспасөздің негізі – қоғамдық ақпарат. 

Белгілі дәуірдің қоғамдық ақпаратын қаз-қалпында сақтайтын, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, тарататын 
құралы – жазу. Төлтума жазу дәстүрі болу – жасампаздықтың, өркениеттің белгісі. Міне, бұл ретте 
бағзы рухани мәдениетін, тұтынған кәсібін, мекен еткен жер-суын, көрші халықтармен қарым-
қатынасын, тарихи тұлғалар мен өткен оқиғалардың мыңдаған жылдық сүреңін тасқа мәңгілендірген 
бітігі бар бірден-бір ұлт екенімізді мақтанышпен айта аламыз. Есік қорғанындағы Алтын Адам 
жанынан табылған күміс тостағандағы жазу, Талас ескерткіштері, Орқұн, Енесай бойынан табылған 
Күлтегін, Білгеқаған, Тоңұқұқ, Мойынчор, тағы басқа тасбітіктері – соның жарқын айғағы. Бағзы 
көшпелі төрүктер жазуға қолданатын тастардың сапалық беріктігіне ерекше мән берді. Ең алғашқы 
әзірде тау басынан ұзақ домалап, өзен аңғарларында су шайып, шашылып жататын, табиғи өңделген, 
бет-жүзі айнадай жып-жылтыр дөңбек тастардың арасынан қолайлысын таңдап алған. Сосын сол 
жұмыр тастарға Жердің Күнді айналғанындай дөңгеленте тиісті мәтінді бәдіздеген. Талас өзені 
бойынан табылған дөңбек, малта тастардағы эпитафиялық мұрамыз соның куәсі. Бұл ескерткіштерді 
Енесай мен Орқұн руника жазуымен салыстырғанда туыстық тектес болғанмен палеографиялық 
жағынан таңба кескінінің архаикалық белгілері бірден оқшауланып көзге ілігеді. Сондай-ақ, жазу 
қатарының орындалу тәртібі мен көркемдік безендірілуінің әлі қалыптасып, жетіле қоймағандығы 
ескерткіштің жас мөлшерінің әжептеуір ежелгі екендігінің бұлтартпас айғағы. Солай бола тұра аталған 
жәдігерді зерттеген И.А.Батманов «Тасқа жазылған Талас ескерткіштері Енесай жазуларымен тікелей 
байланысты. Бұл жазуды тұтынушылар Енесайдан Орта Азияға қарай жөңкіліп жылжыған, бірақ та 
керісінше емес», [1] – деп, үзілді-кесілді тұжырым жасайды. 

Беделді ғалымның жазу таңбаларының палеографиялық белгілерінің даму, қалыптасу 
процесіндегі салыстырмалы түрде қарапайым жетіле түскен эволюциялық өсу ерекшелігін дәл 
ажырата алмауы таңғаларлық. Қысқасы, ғалым пайымдауы байырғы төрүк жазуының таралу 
бағыты мен жас шамасын айқындауды көздегендерді теріс жолға салып, адастыруға құрылған 
«жаңалық» болып шыққан. Ал, енді, Енесай ескерткіштерінде руниканы тұтынғандар Таластікіндей 
табиғи өңделген дөңбек, малта тастарға емес, тау жынысты жартастардан сапалық төзімділігі мен 
ажарына қарай сұлу көрінетін граниттен өлшеп-пішіп, кесіп, тақтайлап шауып, бетінің кедір-бұдырын 
жазып, тегістеп, мәтінді бәдіздеуге дайындаудың технологиялық кәсіби шеберлігін меңгере бастаған. 
Сонымен бірге тасқа түсетін жазу мәтінін қатар-қатар горизантал жол тәртібімен түзілген классикалық 
амалын қолдануды жүзеге асырды. Назар аударарлық жәйт Енесай тас бітіктерінің дизайндық сыртқы 
көрік пішіні мен ішкі мазмұн тұтастығы жүйеленіп, жеке тұлғаға тән меншікті білдіретін белгі-
нышаны, рулық, тотемдік таңбалар, билік иесі қағанның экслибрисін соғуды дәстүрге айналдырған. 
Біздіңше, бұл символдардың төрүк қағанатының саяси-әлеуметтік даму сипатынан дерек беретін 
мағыналық астары да бар. 

Ғылымда «айтқаны келіп, атқаны тиген» еуроцентристік көзқарас өкілдері қалыптастырған «ежелгі 
төрүк руна жазуы әуелі Енесайда туып бір мезгілде Орқұн бойына, Қазақстан мен Орта Азия өлкесіне 
тарады» деген консервативтік сірескен ойлау жүйесінің дәйексіздігін жоғарыдағы қысқаша ғана 
аналитикалық талдау мүлдем жоққа шығарып тұр. Ақиқаты – Есіктен, Талас бойынан табылған жазба 
ескерткіштердің салыстырмалы тұрғыда өте ежелгілігі дау туғызбайды. Демек, біздің баспасөз тарихы 
ағылшынның, немістің, француздың, италянның, қытайдың, әлемдегі дамыған кез келген ұлытпен иық 
тірестіре алар өзгеге ұқсамайтын шығармашылық ерекшелігімен қатар тамыры тереңдігінде екен.  

«Дүниенің жаратылысы хақында көптеген мифтерді адамзат қыш таблицаға, папирус пен бамбук 
ағаштарына, тас бітікке, киелі жазбаларға мәңгілендіріп қалдырған. Бірақ тарих әлемнің жаратылысы 
жазылған мифті, нақтырақ, таңбаға таңылған ақпарат мысалын білмейді. Орқұн ескерткішіндегі көк 
төрүк және Енесей ескерткішіндегі Теңрі елі аталатын халықтың рулық таңбалары мен белгілер 
жиынтығы әлемнің жаратылысын сипаттаған мифтің бір нұсқасын сақтап, бізге жеткізген. Дүниенің 
жаратылысын білдіретін әлем халықтарының бізге таныс мифтеріне қосымша бұл параллель нұсқа ғана 
емес, сонымен қатар оларды толықтырып, көптеген ежелгі аңыздар мен ертегілердің түсініксіз көмескі 
тұстарының қыр-сырын ашады. Руникалық жазу белгілеріне жасырылған ойды жеткізудің өзгеше 
пішіні көптеген геометриялық нышан-символдардың жаралу мәнін ашады, соның ішінде 
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археологиялық дерек бойынша Христостың туғанына дейін көп уақыт бұрын кең таралған Крест 
символы да бар. Есте қаларлығы сол – руникалық концепциядағы Көктің Вертикалі тік сызықпен 
белгіленген Бүкіләлемдік Крест, яғни бізге белгілі көзбен көретін дөңгелене айналып тұратын 
жұлдыздар әлемі – «Жердің айналу өсі» руникалық концепцияда Ғаламшардың Үлкен Шеңбері деп 
белгіленген» [2].   
 Қош, сонымен Талас, Енесай тас бітіктерімен салыстырғанда Орқұн ескерткіштерінің 
композициялық-архитектуралық құрылыс ансамблі орналасқан табиғи ландшафтың жалпы көрінісі, 
зілмауыр нар тастардан кейіпкер мүсінін ағаш жонғандай сыр-сымбатын, кескін-келбетін сомдауға 
төселген кәсіби машықтану, көк төрүктің көсемсөзімен шешен бәдізделген тас бітіктің көркемдік-
идеялық шешімі, жазу таңбаларының палеографиялық ерекшеліктері канондық қалыптасып, 
жетілгендігі – көшпелі төрүк өркениетінің шырқау шың-құзының дәлелі. Орқұн тас бітіктерінің 
ерекшелігі – бірнеше ғылымның басын тоғыстырған әмбебаптығында. 
 Мысалы, Күлтегін қаған ескерткіштерінде сәулет өнерінің де, стилизацияға түскен мифтік, 
тотемдік сенімнің де элементтері мен фрагменттері симметриялық дәлдікпен сәйкестік тауып, 
көркемдік безендіру талғамының ұлыттық нәзік иірімдері танылады. Сондай-ақ, тас бітіктің бүгінгі 
күні дербестеліп, өз алдына отау тіккен тіл білімі, жазу тарихы, әдебиет һәм бітіктану ғылымы, 
баспасөз тарихы, тасты өңдеудің декоративтік өнері, педагогика, психология, философия, т.т. сан алуан 
саланы тұтас қамтыған синкретті туынды. Жанрлық сипаты жағынан тарихи баянның публицистік 
белгілеріне назар аударып, ой елегінен өткізіп көрелік. 

«Алтын, күміс, өнімді, жібекті сонша шексіз берер табғаш [қытай] халқы сөзі тәтті, 
қазынасы асыл еді. Тәтті сөзін, жұмсақ қазынасын беріп, алыс халықты өзіне жақындатқан еді. 
Жақын қонған соң олардан жаман қылықты енді үйренген едік. 

 Игі білгіш кісілерді, игі батыр кісілерді қозғалта алмады. Бір кісі жаңылса, руы, халқы, 
тұқымына дейін қалмас еді. Тәтті сөз, жұмсақ қазынасына көп сеніп, төрүк халқы, өлдің. Төрүк 
халқы, жойылдың. Түстікте Шұғай қойнауы түгіл, Түн жазығына қоныстансақ деуші едің. Төрүк 
халқы, жойылдың...» (КТк., 5,6)*. Осы үзіктен тарих сабағының ащы зары төбе құйқаңды 
шымырлатып, оқиғасы тап бүгінгідей қаз-қалпында қайталанғандай тұла бойыңды дір еткізері кәміл. 
1300 жылдан астам бұрынғы қалыптасқан геосаяси, экономикалық ахуалдың нышандары құдды, сығыр 
көзі жылмиып, зәрі ішінде, алдымызда ыржиып тұрғандай. «Алмақтың да салмағы барын» біле тұрып, 
«табғаштың тәтті сөзі, жұмсақ қазынасына» жазатайым қалай арбалып, жіпсіз байланып қалғанын, 
елдің арасына жік түсірген жағымсыз әдеттің ауа жайылып қалай тарағанын, жер-су аттарын, төрүктің 
ішкі жандүниесін жегідей жеген шер-шемені мен тауқымет, наласын мүлтіксіз суреттеп береді. Бұл 
қағылған дабыл үні бүгінгі мемлекеттік қауіпсіздік мүддеміз тұрғысынан да маңызын жоймаған, өткен 
өмірлік шындықтың тағлымын мәңгі тасқа тоқыған. 
 «Төрт бұрыштың бәрі жау еді. Әскер жүргізіп, төрт бұрыштағы халықты көп алған, бәрін 
бейбіт қылған. Бастыны жүгіндірген. Тізеліні бүктірген. Ілгері Қадырқан қойнауына дейін, кері 
Темір қақпаға дейін қондырған» (КТү., 2). Осы екі-үш сөйлем көк төрүктердің мемлекеттік геосаяси, 
әскери қуатынан ақпарат беріп, тұтас бір дәуірдің рухани-әлеуметтік кескіндемесін зердемізге көшіріп 
әкеледі. Отанды қорғау мен оған деген ұлыттық сүйіспеншілік сезімін оятады. Тас бітіктер дара-дара 
болғанмен, трансфарматорлық қызметінің ерекшелігі аудиториясы шексіз және ғасырдан ғасырға 
талай ұрпаққа жалғасып, жыртылмай, нөпір әдебиеттің арасынан іздейтіндей емес, жылдың төрт 
мезгілінде бір орнында қаққан қазықтай қозғалмай, «мен мұндалап» шақырып тұрады. Мұнан адамзат 
қоғамындағы тасты жабайы құрал ретінде тұтынудан байырғы төрүктердің тасқа қасиет дарытып, 
төрүкше мәңгі тіл бітірген Хан-Тәңріндей өзгеден оқшау интеллектуалдық асқақ болмысы көрінеді. 
Тастан түйін түйген ата-баба қолының табы қалған әрбір кесек-кесек бітіктің эволюциялық өсу 
қозғалыс-қимылын жан-жақты ғылыми зерделеп, сараласақ, өркениетке қосқан сүбелі жаңалығы 
бүгінгі бұқаралық ақпарат құралдарының іргесі берік қаланған тақ тұғыры деуіміз хақ. 
 Тағдырдың сыны төлтума жазуымыз негізіндегі руханиатымызға тиым салынған шарасыздықтың 
өзінде амал тауып, ұлыттың феномендік тынысы ашылып, жадына тоқыған ауыз әдебиетінің өріс 
жаюы кең етек алды. Қазақ ауыз әдебиетін зерттеушілер «Алпамыс» батыр жырының жас шамасы 
ресми 1500 жылдан асты деп жорамалдайды. Қазақтың төлтума жазуын жоққа шығарған кеңес 
дәуіріндегі коммунистік идеологиялық үгіт-насихат тұсында жарық көрген «Алпамыс» батыр 
жырынан байырғы хат мәдениетінің сілемдері айқын аңғарылады. Және бұл жәй ғана жазу емес, бек 
ескіден жеткен тамтық, тасқа басылған хат пішіні екені, оған төмендегі жолдар дәлел: 

                                                           
* Мысалдар Ғ.Айдаровтың «Күлтегін ескерткіші» (А., 1995) кітабынан алынғанын ескертеміз – А.Мектеп-тегі. 
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«...Аяғының астында 
Тақтай тастың бетінде 
Жазылған таста хат жатыр. 
Хатқа бала қараса, 
Іші толған тамаша 
Талай-талай кеп жатыр. 
Түсінбеген түсінсін 
Болмаған бұрын сөз жатыр» [3]. 
«Тасқа жазылған» деген терминдік қолданыстың жыр қазынамызда сақталуы руника бітіктеріндегі 

«йасы ташқа йаратытдым» деген сөз орамы сияқты тасқа жазу мәдениеті бағзыдан тілдік айналыста 
бар екендігін еске салады. 

«...Алпамыс жалғыз  келсе деп,  
Жазған хатты көрсе деп, 
Тасқа қалам басады; 
Алпамыс деп ат жазып 
Өзінің атын қосады...» [4]. 
«Алпамыс» жырынан төрүк руникасымен арадағы сарындастықтың ажырамағандығын және бұл 

алфавитпен ғашықтар жүрек лүпілінің сиқыр дірілі мен махаббатының пәк сезімін салихалы хат 
арқылы жеткізу дәстүрінің этикасы сақталып қалған. Ежелгі руникалық жазуды Алпамыстың оқи білуі 
– хат мәдениетінің дамығанынан ақпарат беріп тұр. 

«Толған ел – тарихын таспен жазады, тозған ел – тарихын жаспен жазады», – дейді халық даналығы. 
Ата-бабамыздың тарихын тасқа жазып қалдырудың өзі – рухының биіктігі мен өжеттігін, мәдениетінің 
жасы ұзақтығының айғағы. 

 Күлтегін, Тонықұқ, Білгеқаған, Мойыншор руникалық тас бітіктеріндегі сюжет желісі реалды 
өткен оқиғаға негізделген деректі, сол заман шындығының сәулеленген айнасы. Сондай-ақ, бұл 
бітіктастардағы арқау болған оқиғамен ауыз әдебиетіндегі «Алпамыс», «Қобыланды», «Ер Тарғын», 
«Ер Қосай» эпикалық жыр жауһарларымыздың егіздің сыңарындай ұқсастығы әріден жалғасқан 
генетикалық тектік құнары мен жауынгерлік жорық ұраны бірлігінің рәмізі. 

 Қазақта «Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді» деген нақыл бар. Әдепкі руникалық 
бітіктастардың оқу дағдысынан айырылып қалудың салдарынан рухани сабақтастықтың тіні сетінеп, 
мұқым мәдени-тарихи алтын қорымыздан өз еркімізбен бас тартуға итермеледі. Халық ауызындағы 
шешендік толғауда «Оқитын ие болмаса, жазулы қалған хат жетім» дейді. Ендеше, ата-бабаның 
қалдырған хатын ұрпағының оқи алмауынан, кәдесіне жарата білмеуден өткен рухани 
дүбәралық пен мешелдік, сірә, бар ма?! 

Жер бетіндегі әрбір ұлыттың шама-шарқынша адамзат мәдениетіне қосқан үлес салмағы болса, 
біздің де үлесіміз бар екендігін тарих беттері дәлелдейді. Ал енді журналистика тарихы дегенде 
«Журналистика деген кеше ғана шыққан ұғым, оның қандай тарихы бар?» дейтін қоғам ішінде кейбір 
зерттеушілердің көзқарасы қалыптасқан. Оның себебі, күні-түні оқыған-тоқыған барлық еңбектер 
бұрын тек қана еуроцентристік, орысшылдық көзқараспен ғана бағаланып, сараланды, солардың 
мүддесін қорғады. Сол себептен біздің бұл саладағы жәдігерлеріміздің негізгілері қол жетпейтін 
тығулы, тұтқында жатты, оны көрсетуге үстем биліктің цензурасы тарапынан тыйым салынды. Ұлыт 
мүддесіне қарсы жаңбырдай жауған ақпараттық тасқын біздің азаматтардың, зерттеушілердің 
көзқарасын солай қалыптастырды. Шын мәнісінде, мәдени тарихымыз да, азаматтық тарихымыз да 
көне дәуірлерден  басталады. Оның даму барысында біз, әрине, түп-түзу жолмен жүрген жоқпыз, 
бұралаң-бұлтарыстарға кез болдық.  

Араб шапқыншылығы дәуірінде ұлыттық дамуымызға жан-жақтан сантүрлі қысымдар жасалды. 
Міне, сол сыртқы күштердің соққысынан әлсіреген шақта біз өзіміздің төл жазба мәдениетімізді 
жоғалтып алдық. Бізге ықпал еткен басқа жұрттардың рухани мәдениетімізді жоюға өшігуі – ұлыт 
ретінде ыдырауымызға қауіп төндірді. Соның нәтижесінде біз өз тарихи жадымыздан көп нәрсені 
өшіріп алдық. Енді ес жия бастағанда «XV ғасырдың 50 жылдарынан Қазақ хандығының геосаяси 
картасы шығысында көшпелі Жоңғар мемлекетімен іргелес орналасты. Жоңғар мемлекеті шығысында 
Цинь империясы арасында аумақтық дау-жанжалмен үнемі қақтығысып қалып отырды... Цинь 
империясы мен Ресей патшалығы екі арада орналасқан көшпелі Жоңғар мемлекеті мен Қазақ хандығын 
бір-біріне айдап салып, арасына от тастап, жауластыруды мақсат тұтты... Жоңғармен екі арада бірнеше 
ғасырға созылған жойқын соғыстың зардабы мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіріп, ұлыттық даму 
жүйесіне өзгеріс енгізді. Көршілес екі алып көшпелі мемлекет арасындағы ұрыс жоңғардың тарихи тізе 
бүгуімен аяқталды. Цинь және Ресей империясы арасындағы өзара әрекеттестік дипломатиялық 
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қарым-қатынастың ұзақ мерзімді стратегиялық мүдделестігі геосаяси ойында ірі табысқа жеткізді. 
Цинь империясы жоңғар иелігіндегі ұлан-асыр жерді еш қиындықсыз, оп-оңай еншіледі. Отанын 
қорғауда қазақ ерліктің үлгісін көрсетіп, ұлы жеңіске жетті. Алайда ұзақ мерзім бойы елдің рухани-
жасампаздық, әлеуметтік-экономикалық, ішкі өндірістік-шаруашылығын тұралатқан соғыстың 
тигізген қисапсыз мол шығыны мен зардабы орны толмас дағдарысқа түсіріп, бөтен жұртқа саяси 
кіріптар болуға мәжбүр етті...» [5]. Сөйтіп үш жүз жылға жуық орысқа кіріптар болып, олардың қол 
астында өмір сүрдік. Орыс отаршылдарының көздегені ұлыттық санамызды жою болды. Бізді тек орыс 
адам қылды, оған дейін қазақта мәдениет болмады деген ұғымды күні-түні талай ұрпақтың санасына 
сеуіп, әбден сіңірді. Сондықтан қазақ журналистикасының тарихын патша үкіметінің «Дала уәлаяты» 
мен «Түркістан уәлаятынан» бастап келдік. Ал шын мәнісінде, сол «Дала уәлаяты» мен «Түркістан 
уәлаятының» идеялық бағыт-бағдарын талдаған тұста тағы да «ұлы орыс саясатын қолдауға» еріксіз 
мәжбүр болдық. Әрине, оның себебі кеңестік идеологияның аузымызға қақпақ қойған саяси ерік-
жігеріміздің жоқтығы еді. Тәуелсіздіктің құдіреті сонда – ілгеріде 1917 жылы желтоқсанда Алаштың 
арда ұлдары ресми тұңғыш парламенттік автономия құрып, демократиялық конституциялық 
мемлекеттің негізін салғанда тарихи ақиқат орныға бастады. Алаш зиялылары қысқа ғана мерзімде төл 
баспасөзіміз бен бітіктану, яки кітаптану ісінің ұлыттық рухани жаңғыруына нұсқа болған үлгі-
өнегесін қалдырды. 

Сайып келгенде, қазақ баспасөзінің тарихи тұғыры ежелгі күллі төрүкке ортақ төлтума руникалық 
жазба дәстүріміздегі тас бітіктерден басталады. Біздің лексикалық қорымыздан берік орын алған 
арабтың китәб атауы байырғы төрүктің бітік сөзінің теріс оқылуынан қалыптасқандығын да атап өткен 
жөн. Сондай-ақ, бітіктану, яки кітәптану ғылымында «баспа кітабын неміс өнертапқышы Иоганн 
Гутенбергтің (1406-1468) ойлап тапқан станогынан басталды» [6] деген қалыптасқан қисынға түзету 
енгізіп, баспа бітігінің тұғыры – ежелгі төрүк бітіктасы деу тарихи әділетті. Ата-бабамыз ақпаратты 
тасқа, ағашқа, теріге, түсті металға, қағазға, бүгінгі жетілген электронды баспасөзге дейін материалдық 
эволюциялық даму жолынан сатылап өсу үдерісінен өтті. Бұған айғақ болар табылған ескінің 
жұрнақтары жетерлік. Шығыс Түркістан жеріндегі археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған 
төрүк руникалық графикасымен жазылған 100 беттен тұратын қағаз бітігі – соған дәлел. Бұл құнды 
рухани қазына, күллі төрүкке ортақ мәдени игілік Британ музейінде сақтаулы тұр. 
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2. Досанов Т. Тайна руники: Графический дизайн в эзотерической рунной концепции бога Тенгри, сокрытой в знаках 
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АҒАРТУШЫ ХАЛЕЛ ДОСМҰХАМЕДҰЛЫНЫҢ ОҚУЛЫҚТАРЫ ХАҚЫНДА 
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Жалпықазақтық Алаш қозғалысының көсемі, алғашқы оқыған дәрігер маман, ғұлама ғалым, 
еліміздің жоғары оқу орындарының көрнекті ұйымдастырушысы, ағартушы педагог, проф. Халел 
Досмұхамедұлының (1883 – 1939 ж.) есімі бүгінде екінің біріне таныс, тұлғатану тақырыбына сұранып-
ақ тұрған қайраткер. Ал оның таңдамалы шығармаларының үш томдығының жарыққа шығуы [1] ол 
туралы білім аямызды кеңітіп, жан-жақты энциклопедист-ғалымның ұшан-теңіз еңбектерін танып-
біліп, туындыларының қадіріне жете түсуімізге көмектесері сөзсіз. 

1920 жылдың соңына таман Х.Досмұхамедұлы көптеген «алашшыл» қазақ оқығандары қатарында 
Түркістан Автономиялы Республикасының орталығы Ташкент қаласына келеді. Осы жылы тамыздың 
21-і күні Түркреспубликасының Халық ағарту комиссариаты жанынан туыстас түркі халықтарының 
оқу-ағарту, мәдени һәм ғылыми мұқтаждарын өтеу үшін арнайы Білім комиссиясы құрылған болатын. 
Ол алдымен осы комиссияның мүшесі (алғашқы төрағасы – И. Тоқтыбайұлы), кешікпей төрағасы 
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(1921–1923 ж.) болады. Оның органы есепті «Сана» журналын шығарады, «Талап» атты әдеби-мәдени 
бірлестік ұйымдастырады...   

1923 жылдың қыркүйегінде Х. Досмұхамедұлы Түркреспубликасы Халық ағарту комиссариаты 
жанындағы Мемлекеттік Ғылыми кеңестің төрағасы қызметіне тағайындалады. 1923 жылы сәуірде 
ТуркЦИК пен ТуркСовнаркомның арнайы тапсырмасы бойынша Жетісу облысын кешенді зерттеген 
ғылыми экспедицияға қатысады. 1924 жылдың 15 қаңтарында Ресей Ғылым академиясы жанындағы 
Орталық Өлкетану бюросының мүше-корреспонденті болып сайланады, оның сессияларына 
шақырылады. Осы жылдың маусымында Түркістандағы ғылым саласын ұйымдастырушы ретінде 
Орынборда тұңғыш ұйымдастырылған Қазақ білімпаздарының сиезіне арнайы қатысады. 1924-25 
жылдары Қазақ ғылым-баспа комиссиясы төрағасының орынбасары. Осы жылдардағы архив 
деректеріндегі Х.Досмұхамедұлының өз қолымен жазылған ғылыми есептерден [2] қазақ мектептері 
үшін алғашқы оқулықтардың жазылу тарихы мен баспа ісінің жолға қойылуы, жалпы Түркістан 
Республикасы мен Қазақ өлкесіндегі оқу-ағарту мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының жай-күйі туралы 
көптеген мағлұмат алуға болады. 

Біздің айтпағымыз: осы жылдардағы ағартушы Х.Досмұхамедұлының ғылыми-ұйымдастыру-
шылық жұмыстарының арқасында кейін сан салаға жіктеліп өрістеген қазақ ғылымының іргетасы 
қаланды, ол ғылым-білімнің көшетін көктетуші ретінде бағалануы қажет-ақ. Ғалым алдымен 
мектептерді оқулықтармен қамтамасыз етуге бар күш-жігерін жұмсайды. А.Байтұрсынұлының қазақ 
тіліне қатысты жазғандарын түгел жарыққа шығарумен бірге барша алашшыл зиялыларға сала-сала 
бойынша оқулық дайындауға тапсырма береді, олқылықтың орнын толтыру үшін өзі де қолына қалам 
алады.  

М.Дулатов – есеп құралы мен әдебиет хрестоматиясын, И.Тоқтыбаев – Түркістан және жалпы 
географияны, Дисаленов – физика мен арифметиканың ІІ бөлімін, Табынбаев – педагогика мен 
психологияны, С.Қожанов – есеп құралының І бөлімін, Ғалымжанов – математика бойынша есептер 
жинағын, Жәленов – математиканың ІІ бөлімін, Оспанов – қазақ тілінің сөздігін, М. Жұмабаев – қазақ 
әдебиетінің теориясын тездетіп жазып шығуы тиіс болды. Ал оларды жарыққа шығаруға қаржы көзін 
табу, қолжазбалардың сапасын көтеріп, редакциялау ісімен әрі басшы, әрі бірден-бір ғылыми 
қызметкер ретінде Х. Досмұхамедұлының өзі айналысады.  

Оқулық жазуды ғылым-білімнің алғашқы сатысы деп есептеген ғұлама ғалым жоспарлы түрде әр 
саланы, бірінші кезекте қоғамдық ғылымдарды дамытуға күш салды.  Әсіресе, Ә.Диваевтың ел 
арасынан 35 жыл жинаған ауыз әдебиеті үлгілеріне ерекше назар аударып, экономикалық жағдайдың 
ауырлығына қарамай, оны сатып алуға қаржы тапты. Сырдария мен Жетісу облыстарына тұрақты 
түрде кешенді этнографиялық экспедициялар ұйымдастырды. Қазақ тілінің (түсіндірме) сөздігін түзуге 
мұрындық болды. Айналдырған 3-4 адамның (Х. Досмұхамедов – төраға, мүшелері – Ә.Диваев, 
У.Танашев, Е.Омаров) атқарған қыруар жұмыстары мен көрген қиыншылықтарына Х. 
Досмұхамедұлының өз қолымен 1921 жылы 21 қарашада жазған есебі куә: «Производить массу работ 
более мелкого характера: редактирование разных книг, ...корректирование печатаемых учебников и 
проч. ...Помещение холодное, нет дров. Нужны лампы, керосин... Не хватает стульев, столов, шкафов, 
вообще обстановки... Оплата научного труда низкая. Выдача вознаграждения за исполненную работу 
задерживается на многие месяца, выдается после продолжительных мытарств. Работник получает свой 
заработок уже тогда, когда курс рубля упал низко... Сданные в Госиздат книги не получается, т.к. еще 
не напечатаны...» [2]. 

Өкінішке орай, 1922 жылы да жағдай түзеле қоймайды: «Согласно новой экономической политики 
– приступила к сокращению штатов в Туркреспублике. Научная комиссия была сокращена самым 
безмилостным образом. В комиссии были оставлены председатель, член и учебный секретарь... 
Несмотря на такие неблагоприятные обстоятельства Комиссия работала, не покладая рук. Главной 
своей целью в этом периоде Комиссия ставила создание учебников и пособий на киргизском языке, 
для школ І и ІІ ступени... Второй ближайщей задачей Комиссии были разбор, опись и систематизация 
материалов по этнографии и киргизской народной литературе, купленных у Диваева и собранных в 
1922 году особыми экспедициями в Сыр-Дарьинской и Джетысуской областях...» [2].  

Бұл аталғандарды ағартушы-ғалымның мемлекеттік қызметтегі атқарған жанқиярлық істері деп 
бағаласақ, оның сыртында ол осы жылдары қазақ тілінде – «Сана», орыс тілінде – «Наука и 
просвещение», өзбек тілінде – «Білім ошағы» журналдарын ұйымдастырды. 1923 жылы қазан айында 
Мәскеудегі Әдебиет институтының директоры Д.Я. Брюсовқа Мағжан ақын туралы «Будущий наш 
Пушкин» деп хат жазып, жолдама берді. Осы жылы қоғамдық жұмысқа да уақыт тауып, «Қазақ-қырғыз 
мәдениетін көркейтушілер қауымы» – «Талап» атты қоғамдық бірлестік құрады. Құрылтайшы ретінде 
(«шын мүше» делінеді) аты-жөні бірінші реттік санмен белгіленгендіктен және «басқарманың төбе-
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ағасы» болғандықтан (басқарма мүшелері: проф. А.Э.Шмидт, И.Тоқтабайұлы, М.Есболұлы, 
М.Тынышбайұлы, М.Әуезұлы, Қ.Тыныстанұлы) бұл қоғамдық бірлестікті құру идеясы мен 
жауапкершілігі толықтай «Доктор Халел Досмұхаммедовқа» жүктелгенін сезуге болады [3].  

Біздің негізгі тақырыбымыз – ағартушы Х. Досмұхамедовтың қаламынан туған төл оқулықтарының 
жай-жапсары тұрғысынан болғандықтан ғалым-педагогтың алғашқы қазақ тілді оқулықтардың 
жазылуын, басылып шығарылуын және ел ішіне таратылуын ұйымдастыру жолындағы жанқиярлық 
еңбегі туралы кейінірек бір сәті түскенде толығырақ әңгімелемекпіз. 
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Еліміздің тұңғыш жоғары оқу орны – ҚазПИ-ді – бүгінгі Абай атындағы мемлекеттік 
педагогикалық университетін ұйымдастырушы, ағартушы педагог, проф. Халел Досмұхамедұлының 
қаламынан әр жылдары төмендегідей алғашқы қазақ оқулықтары дүниеге келді: 

а)  Табиғат тану. Бұйым, ауа, жер, кен жер жүзінің өзгерілуі. Тәшкент, 1922.  – 126 бет (суреттер 
беттелмеген, оның саны  –  96 бет). 

ә) Жануарлар. І бөлім. Сүйектілер хақында. Тәшкент, 1922. – 200 бет; 
      2-ші басылуы. Қызылорда-Мәскеу, 1928. – 229 бет.  
б) Жануарлар. ІІ бөлім. Жап-жайшалар, бір қуыстылар, бұлттар, тікенділер, құрттар, 

былқылдақ тәнділер турасында. Тәшкент, 1922. – 130 бет; 
     2-ші басылуы. Қызылорда-Мәскеу, 1926. – 111 бет; 
     3-ші басылуы. Қызылорда-Мәскеу, 1928. – 112 бет. 
в) Жануарлар. ІІІ бөлім. 1. Құрт-құмырсқалар. 2. Су шаяндар. 3. Өрмекшілер. 4. Қырықаяқтар. 

5. Жануарлардың арасындағы өзгешеліктер. 190 суреті бар. – Тәшкент, 1926. – 256 бет; 
   2-ші басылуы. Қызылорда-Мәскеу, 1927. – 176 бет. 
д) Адамның тән тірлігі. Қызылорда-Мәскеу, 1927. – 303 бет. 
1. Тұңғышы («Табиғат тану» оқулығы; «Еңбектерінің» ІІ томын қараңыз) туралы автордың өзі: 

«Бұл кітап қылып шығарып отырғанымыз – Тәшкенттегі Қазақ-қырғыз институтының шәкірттеріне 
оқылған дәрістіктің бір бөлегі. Ғылым ретінен кітап жоқ болған соң балалардың өтінуі бойынша 
баспаға беріліп отыр. Термин табу бек қиын, сөйткенмен қолдан келгенше терминдерді нағыз қазақ 
сөзінен алдық. Қата кеткен терминдер болса, хат арқылы білдірулеріңізді өтінеміз», – деп алдын ала 
ескертпе жасайды.   

Азамат соғысы енді ғана аяқталып, ел ішін алапат аштық жайлаған 1921-1922 жылдары жазылған 
«Табиғат тану» туралы автордың өзі: «Қазақ тілінде бірінші рет шығатын ғылым кітабы болған соң, 
қаталары көп болар, бірақ жоқтан бар артық деп баспаға бердік, жаңа шыққан талаптыларына жол 
болсын дедік», – деп және: «Білім қысқаннан жазылған жоқ, мұқтаждық жаздырды», – дегенді 
нығыздап баса айтады.  

Сондай-ақ: «Кітап асығыс жазылған соң, қолымызда Қазақстан, Түркістан хақында мағлұмат 
берерлік кітаптар көп болмаған соң суреттерді өз жерімізден ала алмадық һәм Түркістан, Қазақстан 
хақында да көңілдегідей мағлұмат бере алмадық», – деген жолдардан сол кездегі Қазақ Елінің екіге қақ 
жарылып, бір жартысы орталығы Орынбор қаласы болған Қазақстан, ал екінші бөлігі орталығы Тәшкен 
шаһары болған Түркістан Республикасына бағынышты болғанын көреміз. 

Әйтседе ұстаз-ғалым оқулықты жазу барысында ұстанған негізгі әдістемелік бағыт-бағдарын да 
бірден айқындап алады: «Табиғат ғылымын тәжірибесіз оқыту – жарты оқыту болады. Тәжірибелерді 
амал келгенше оңай істелетін қылып айттық, әрбір мектепте табылатын құралдармен тәжірибе 
қылатын қылып жаздық».  

«Табиғат. Табиғат құбылысы» атты шағын кіріспеден басталған тұңғыш оқулық 6 тараудан тұрады: 
1.Бұйымдардың жалпы қасиеттері (1–19 параграфтар); 
2. Ауа хақында (20–32 параграфтар); 
3. Су хақында (33–49 параграфтар); 
4. Жер хақында (50–62 параграфтар); 
5. Кендер хақында (63–83 параграфтар); 
6. Жер жүзінің өзгерілуі хақында (84–95). 
Оқулықтың әр беті көтеріп отырған тақырыбына сай суреттермен көркемделген. 
Әрине, кітаптың танымдық қыр-сыры, арнаулы қазақша терминдер туралы табиғаттанушы, географ 

мамандар өз пікірлерін айтуы қажет. Талдау, саралау барысында арада жатқан тұтас ғасырлық кезеңді, 
ғылым мен тілдің (терминдік жүйенің) дамуын, өзгерісін қашанда есте тұту орынды болмақ. Сондай-
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ақ, табиғат тануға тікелей қатысы бар, кейінірек Ю. Вагнерден аударған қос кітабындағы [4] терминдер 
де назардан тыс қалмағаны жөн.  

Қорыта айтқанда, Х. Досмұхамедұлының бұдан аттай 96 жыл бұрын жарық көрген, бір-ақ рет 
басылым көрген тұңғыш «Табиғат тану» оқулығы – тарихи-педагогикалық жәдігер. Бұл тақырыпқа 
тағы бір оралып, түзетуге, еңбегін  өкінішке орай, толықтыруға, автордың мүмкіндігі болмады. 

2. Үш томдық «Жануарлар» оқулығы туралы айтылар әңгіме көп. Бірнеше рет басылым көрген бұл 
«Зоология» оқулығында ғалым-педагогтың қаламы ұштала түсуімен бірге алдына қойған мақсатының 
айқындығы, мұғалімдердің нақты сұраныс-міндеттерін жетік білуі және оқулықтың сапасын арттырып, 
туысқан халықтары арасында бәсекеге қабілетті болуына баса назар аударғаны бірден көзге шалынады. 

«Дәрістік кітаптардың жоқтығы үлкен кемшілік және халық ағарту жолындағы зор кедергі. 
Осындай кемшілікті жойып, кедергіні бұзу – білімі бар қазақ зиялыларының міндеті. Алаштың ішіндегі 
білімділердің мойнындағы борышын атқаратын заман келді. Білімді дегендердің көбі дәрістік 
кітаптарды не өз бетінен жазуға, не бөтен тілдерден аударуы керек», – дейді автор («Жануарлар», І 
бөлім). «Қазақ ішінен тәртіпті мектептер ашыла бастады, бұл мектептерде тәртіпті оқулар оқыла 
бастады. Тәшкендегі Қазақ-қырғыз үністеті [институты – Ә.Ғ.] сықылды ұлы дәрежелі медіреселер 
ашылды, барлық ғылым пәндер қазақ тілінде оқыла бастады», – деп замана талабын алға тарта отырып, 
«Қазақ тіліндегі жалғыз-жарым дәрістіктер бастауыш мектептердің екі-үш жылдығына ғана жарайды, 
онан жоғары кеткен соң дәрістік кітап жоқ, шәкірттерге сабақ тек ауызбен ғана айтылып жүр», – деп 
жазады. «Шәкірттер бұған місе етпей, бөтен тілдерден қанағаттандыратын кітаптар іздейді. 
Шәкірттердің көбі орысша я бөтен Ауропа халқының тілдерін жақсы білмейді. Сондықтан ноғай [татар 
– Ә.Ғ.], ғұсманлы түрік тілдеріндегі кітаптарды оқиды. Бұл тілдерде шәкірттерге дұрыс пайда беретін 
кітаптар тым аз. Дәрістік кітап жоқтықтан, қазақ медіреселеріндегі шәкірттер ғылымның суына дұрыс 
қана алмай, сусаған адамдай сандалып жүр» («Жануарлар», І бөлім). Ғалым-ұстаз, міне, осы 
олқылықтың орнын толтыру үшін қолына қалам алады. 

Әдіскер ұстаз алдан шығар қиындықтардың себебін де, салдарын да жақсы біледі: «Қазақ тілінде 
бұған дейін Ақыметтің «Тіл құралынан» басқа, ешбір ғылым жайында жазылған кітап болмады. 
Алдымызда үлгі болмаған соң, ғылым кітабын жазу деген өте қиын болды. Қазақ тілі – ғылым жолына 
шалынбаған, сөздері ғылым іретіне қарай жөндікпеген тіл. Сондықтан, қазақ тілін ғылыммен 
таныстырып, ғылым жолына салатын заман келді. Ғылымды өз тілімізге аударғанда, ең керегі ғылым 
тіліндегі атауларды (термин) дұрыстап, түсінікті қылып аудару. Ғылым тіліндегі қолданылған 
атауларды қазақ тіліне дұрыстап түсінікті қылып аудару өте қиын жұмыс. Ғылым атауларына келісті 
ат тағу деген алғашқы уақытта қиын болса да, өте мұқтаж нәрсе. Сөздің жүйесін келтіріп, көркем 
қылып жазу да керекті нәрсе. Ғылым атауларына ылайықты ат қою алғашқы уақытта тым мұқтаж, бүтін 
ілгері болашаққа жол салатын нәрсе, сондықтан алғашқы жазылған кітаптарда, әсем қылып, сөздің 
жүйесін келтіріп жазудан көрі, ғылым атауларына ылайықты атақ тағу жағын қарастыру керегірек 
дейміз» («Жануарлар», І бөлім). 

Тәжірибелі ғалымның «ғылым атауларына ылайықты ат тағу» принципі де айқын: «Ноғай 
ағайындарымыз дәрістік кітаптарында ғұсманлы түрік тіліндегі әзір тұрған ғылым атауларын алып 
қолданып жүр, біз бұл жолға түспедік. Бұл жолды пайдасыз және зиянды көреміз. 

Біздің алған жолымыз мынау болды – [біріншіден – Ә.Ғ.] ғылым атауларына ең әуелі ылайықты 
сөздерді қазақ-қырғыз тіліндегі сөйленіп жүрген, аталып жүрген сөздерден алуға іздендік. [Екіншіден 
– Ә.Ғ.] Қолайлы сөз табылмаған кәлде, ескі ұмытылған түрік сөздерінен, өзбек, ноғай, ғұсманлы 
сықылды ағайын түріктердің сөздерінен ыңғайлы сөздерді іздедік. [Үшіншіден – Ә.Ғ.] Бұл іреттен 
қолайлы сөздер табылмаған кәлде, қазақ тілінде сөйленіп жүрген сөзден ылайықты туынды сөздер 
шығаруға тырыстық. Жаңадан туынды сөз шығару деген тым қиын нәрсе, жаңа туған сөз тілді 
бұзбайтын, жаңалығы көп сезілмейтін сөз болуы керек. Сондықтан, бұ жолды өте сақтықпен қолдану 
керек. Біз де туынды сөзді шамамыз келгенше аз тудыруға тырыстық, осы іреттің бәрінен қолайлы сөз 
табылмағанда [төртіншіден – Ә.Ғ.] ғылым атауларына латын тіліндегі сөздерді алдық. Осы заманғы 
ғылым – Ауропа ғылымы, барлық Ауропа ғылымында қолданған тіл – латын тілі. Сондықтан латын 
тілі жұртқа ортақ ғылым тілі болып саналады. Ғылым атауын латынша айтса, пырансұз да, немісі де, 
жапан да, ағылшын да түсінеді. Латын тілі, латын сөзі бізге жат болса да, қашуға болмайды. Бұл 
заманда ғылым іздеп қатарға кірем деген халық латын сөздерінен қаша алмайды. [Бесіншіден – Ә.Ғ.] 
Қолайлы келген жалғыз-жарым араб, парсы я орыс сөздерінен де қашпадық, көбіне мұндай сөздер 
елдің аузына кірген я шет жағалап кіре бастаған сөздер болса керек» («Жануарлар», І бөлім). 

«Жануарлар» оқулығына жазған «Мұғалімдер үшін қысқаша баяндама» атты кіріспе сөзінде Х. 
Досмұхамедұлы жаратылыстану ғылымдарын тұтас бір әлем ретінде қарастырып, оны ғылыми тану 
мен оқыту ретінің кешенді бағдарламасын ұсынады: «Табиғаттанудан дәріс бергенде әуелі өлі 
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табиғаттан (ауа, жер, су) бастау керек. Сонан соң өсімдіктер жайында баяндама беру керек, мұнан соң 
жануарлардың дене түзелісі, мүше қызметтері жайында шәкірттерге мағлұмат беріледі. Жануарлардың 
турасындағы керекті білімдерді үйретіп болған соң, шәкірттерге адамның жайында дәріс айтыла 
бастаса керек. ...Табиғаттанудың жоғарғы бөлімдері оқытылып болған соң ғана «Саулық сақтау» 
(Гигиене) оқытыла бастаса керек». Өзінің пешенесіне жазылған азғана жылдық шығармашылық және 
педагогикалық кезеңінде (1921 – 1928 жылдар; онан кейінгі өмірі қуғын-сүргінмен өтті) ол өзінің 
алдына қойған осындай ұлы мақсаттарының бәрін орындап кетті деп ауыз толтырып айта аламыз. Ю. 
Вагнерден аударған еңбектері [4] мен гигиена бойынша жазған еңбектері осыған дәлел [5]. 

«Сүйектілер туралы» деп аталған І бөлімде сүйекті жануарлар бес тапқа бөлінеді: 1. Балықтар; 2. 
Бақалар; 3. Жорғалаушылар (кесіртке, жыландар); 4. Құстар; 5. Сүт емушілер.  

«Жануарлардың» І бөлімінде жап-жайшалар, бір қуыстылар, бұлттар, тікенділер, құрттар, 
былқылдақ тәнділер жайында айтылады. Бұлардың бәрі – сүйексіз жануарлар. Сүйексіздерден 
буынаяқтылар деген бір тобы қалып отыр. Бұ топтың турасында «Жануарлардың» болашақ үшінші 
бөлімі сөйлесе керек», – жазады автор. Оқулықтың ІІ бөлімінің мақсат-міндетін де ғалым осы 
«Жазушыдан» деген алғы сөзінде айқындап береді: «Сүйексіздер турасында мағлұмат бергенде ең 
әуелі төменгі дәрежелі жануарлардан бастап, бірден-бірге жоғары өрледік. Өрлеп тексергенде, 
жануарлардағы мүшелердің бірден-бірге көбеюі, денелердің зорайып құрамалануы, мүшелердің 
арасындағы бейнет болудың ұлғаюы анық сезіледі; жануарлардың бір жолмен жаралғандығы, 
араларындағы жақын-тумаластық айқын байқалады. Бұ кітапта тексерілген жануарлардың көбі 
жерімізде ұшырамайтын жат жануарлар, сондықтан бұлардың жайында түсінікті қылып мағлұмат беру 
қиын болды. ...Сөздің көбі жат жануарлар турасында болғандықтан, ғылым атауларын дұрыстап тағу 
жөнінде көп бейнет шегілді. Ғылым атауларын қолымыздан келгенінше түсінікті қылуға тырыстық». 

Оқулықтың ІІІ бөлімі бес тарауға жіктелген: 1. Құрт-құмырсқалар; 2. Су шаяндар; 3. Өрмекшілер; 
4. Қырықаяқтар; 5. Жануарлардың арасындағы өзгешеліктер. 

«Осы кітаппен жануарлар туралы жалпы ұғым бітеді. Жануарлар арасында ұшырайтын түрлі 
өзгешеліктер жайында бірнеше қосымша мақалалар жазылды, – дейді автор. – Қазағыстанда 
ұшырайтын жануарлар қолдан келгенше толық тексерілді. Әрбір жануардан шаруаға, адамның басына 
келетін пайда-зияны көрсетілді. Бит, қандала, маса секілді өте зиянды мақұлықтар көп зерттелді. 
Бұлардан сақтану, құтылу жолдары да көрсетілді». 

Педагогиканың оқулықтану атты арнайы зерттеу саласының бар екені белгілі. Біз бұл саланың 
маманы болмағанымызбен ұлттық оқулықтардың басты міндеті – халқымыздың ғасырлар бойы 
қалыптасқан ұлттық құндылықтарын, салт-сана, дүниетаным ұғымдарын, бір сөзбен айтқанда, ұлттық 
кодты шым-шымдап шәкірт зердесіне тоқыту деп білеміз. Осы орайда Х. Досмұхамедұлының аталмыш 
оқулықтардағы ұлттық ойлау жүйесін, қалам қайратын таныту үшін «Жануарлар» кітабынан бір-екі 
үзінді келтіре кеткенді жөн көріп отырмыз. 

Мәселен, ғалымның жылқыны сипаттауын оқып көрелік: 
«Жылқы – орта бойлы, сымбатты, сұлу тұрпатты, жіңішке аяқты, сопақ басты, дөңгелек сұлу көзді, 

қимылдағыш тік құлақты, кең танаулы, жуан мойынды, жалпақ кең кеуделі, қысқа жұмсақ жүнді 
жануар. Мойнындағы қылы ұзын болады, мұны жал дейді. Екі құлақтың арасында маңдайға салбырап 
түскен қылды кекіл дейді. Жауырынның басы тұрған иықтағы кеуде омыртқалардың ұшты бұтақтары 
ұзын болады. Сондықтан, жылқының иығы биік, шошақ болады, мұны шоқтық дейді. Құйрықтың 
түбінен ұшына дейін ұзын қыл болады. Аяқтардың ішкі беттерінде кертіктен жоғарғы, тілерсектен 
төмен бармақтай сасық мүйіз болады, мұны қолаңса дейді. Жылқының терісі жиырылғыш, 
қимылдағыш болады.  

Жылқының сүйектері жуан, мықты болады (152-суретті қара). Кәрі жілік садақсыз, асық жілік 
шыбықсыз болады. Табан алақан сүйектері бірігіп бітіп, ұзын жуан жіліншік болады, жылқыда тек 
жалғыз бақай болады. Бақалшақ сүйектері жуан, үлкен болады. Бірінші, екінші бақалшықтарды топай 
дейді, үшінші бақалшықтарды тұра дейді. Тұраның сыртында киілген тұяқ болады. Қалған екі 
бақайдың ізі шашалықтағы кішкене сүйектер болады. Мұны шаша сүйектер деп атайды». 

Немесе шегірткені таныстыруына көңіл бөлелік: 
«Ат басты, арқар мүйізді, бөрі кеуделі, бөкен санды, құс қанатты, құмырсқа ізді, бота тірсекті» деп 

қазақтың жұмбағында шегірткені суреттейді. Қазақтың бұл айтуы шегірткенің сыртқы бітіміне дұп-
дұрыс келеді».  

Сонымен бірге, ғалым жаратылыстану бағытындағы тұңғыш оқулықтарды жазу барысында кімнің 
еңбектеріне сүйенгендігін, нендей нұсқаулықтарды басшылыққа алғанын үнемі көрсетіп отырады: 
«Табиғаттану» мен «Жануарлар» орыстың жақсы кітаптарына қаралып, бірнеше ірет тергеліп, 
тексеріліп жазылды. Бұл кітаптар жазылғанда қолға түскен ғұсманлы түріктердің және ноғайлардың 
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дәрістік кітаптары да қаралды. «Жануарлар» көбінесе орыстың Алуев деген профессорының және 
немістің атақты Брем деген білгішінің кітаптарына қарап жазылды». Тағы бір тұста: «Жануарларды 
топтастырғанда, жануарлардың дене түзелісін тексергенде әрбір жануар жайында мағылұмат бергенде, 
Алуевтың дәрістік кітабында көрсетілген жосықты қолдандық. «Жануарлар» Алуев дәрістігінің 
жоспарымен жазылды. Қолдан келгенше өзімізде ұшырайтын жануарлар жайында толық мағылұмат 
беруге тырыстық», – деп талапты жастарды оқулық аясынан шығып, ғылымдағы озық үлгілермен 
танысуға үндейді. 

3. Доктор Х. Досмұхамедұлының әдіскерлік тәжірибесі молайып, қаламы әбден ұшталған кезде 
дүниеге әкелген соңғы еңбегі – «Адамның тән тірлігі» оқулығы, яки «Анатомия» кітабы. Басқа 
туындылары сияқты бұл да көтерген әр тақырыбына сай көркем суреттермен безендірілген. 
Оқулықтың кез келген бетін ашып қалып оқи бастасаңыз кез келген тақырыпты қарапайым қазақы 
тілмен тәптіштеп түсіндіргеніне көз жеткізуге болады. Мәселен, «Аяқтың үшіндегі сүйектер» 
тақырыпшасына көз жүгіртелік: «Аяқтың үші тілерсек, табан, саусақ болып үшке бөлінеді. Әр 
бөлімде өзіне арнаулы сүйектер бар. 

Тілерсек. Сирақ пен табанды жалғастырып тұратын бөлімді тілерсек дейді. Тілерсекте жеті сүйек 
бар. Бұ сүйектер екі қатар болып тізіліп жатады. Алдыңғы қатарда жатқан асық пен толарсақ. Кейінгі 
қатарда бес сүйек бар: бір қайық сүйек деген сүйек, үш сына сүйек деген сүйек, бір текше сүйек деген 
сүйек. 

Толарсақ өкшеде жатады, өкше сүйек деп атауға да болады. Асық толарсақтың алдыңғы жағында, 
үстінде жатады. Асық шыбықпен де, асық жілікпен де буындасады. Екі қызыл асықтың арасындағы 
қуысқа асық кіріп тұрады. Асық буында бүгу мен жазу бар. Тілерсек сираққа көлденең тұрады...». Міне, 
осы жолмен одан әрі «Табан сүйектері», «Башай сүйектері» сынды тақырыпшалар таратылып 
баяндалады. 

Әрине, қай істе де өз саласының білгірі, маманы сөйлегені дұрыс. Осы орайда медицина 
ғылымының докторы Ж. Ахметовтың «Халел Досмұхамедұлы – қазақша медициналық 
терминологияның негізін қалаушы» аталымды мақаласы [6] алғашқы қарлығаш еңбектің бірі. Ғалым 
«Адамның тән тірлігі» оқулығына 467 атау/термин кіргенін санамалай отырып, соның көбін қазіргі 
күні де белсенді тілдік айналысқа түсіру қажет деп біледі.  

Жоғарыда атап көрсетілгендей, ғалымның үш томдық «Еңбегі» жарық көргенімен оның биология 
мен зоология, медицина мен жаратылыстану саласындағы пайдаланған ғылыми терминологиясын 
зерделеу, талқылап талдау ісі тоқталып тұр деп айтуға болады. Ал ағартушы-ғалымның қазақ ғылыми 
терминологиясына қосқан үлесін арнайы сөз етудің қажеттілігінің тағы бір басты себебі бар. Өйткені 
Х. Досмұхамедұлы – білгір түркітанушы, тілші-ғалым. Сондықтан да, оның термин түзушілік қызметін 
жай сала маманының ділгірлігінен ғана туған құбылыс деп емес, ерекше жауапкершілік жүктеген, тіл 
қамы мен қамытын қоса сүйреген лингвист еңбегі деп бағалаған орынды. 

Осыдан бір ғасыр бұрын ағартушы Х. Досмұхамедұлы: «Біздің тәжірибемізде қазақ тілі – бай тіл. 
Олай-бұлай созуға өте ыңғайлы келе беретін тіл. Тек сөздері ғылым жолына салынып іреттелмеген тіл. 
Қазақ тілі ғылым жолына салынып іреттелсе, ешбір жұрттың тілінен кем болатын емес, бұған 
имануымыз толық» («Жануарлар», І бөлім), – деген болатын. Қазіргі қазақы ғылыми терминологияға 
ерекше сұраныс туған кезеңде ғалымның еңбектерін тұтастай оқып көргісі келушілер, оның төл 
терминдік жүйесіне қызығушылар көбейе түсер деген үмітіміз бар. 

 
ІІІ 

  
Әмбебаб ғалымның замана қажеттілігінен туған «Табиғаттану» оқулығынан басқа сүбелі еңбектері 

өз мамандығына тікелей қатысы бар, яки медицина-биология ілімі аясынан туындайтын шығармалар. 
Академиялық үлгідегі «Адамның тән тірлігі» зерттеу еңбегі, денсаулық сақтау мен гигиена саласына 
қатысты шығармалары және үш бөлімнен тұратын «Жануарлар» оқулығы 1920-30 жылдары Орталық 
Азияда жаңа құрылыс құрып жатқан халықтардың ешбірінің тілінде жазылмаған, жалпы 
Түркістандағы түркі ұлттары тілінде оқулықтар жазу ісі енді-енді қолға алына бастаған тұста дүниеге 
келген тың да төл еңбектер болатын. Сол себепті де, Түркреспубликасындағы барша жұртшылық, 
қазақтар мен қырғыздар, өзбектер мен түрікмендер және тәжіктер қауымы, олардың алғашқы 
оқығандары мен ұстаздары бұл оқулықтарды үлгі тұтып, тұтынды деуге толық құқымыз бар.   
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АХМЕТОЛЛА БАРЛЫБАЕВ – ПРОСВЕТИТЕЛЬ,  
ВИДНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ «АЛАШ» 

 
Свобода – это способность человека восставать против действительности во имя идеала. За свободу 

и независимость своей Родины отдал жизнь Ахметолла Актаевич Барлыбаев – один из руководителей 
партии «Алаш-Орда» по Павлодарскому уезду Семипалатинской области, член ревизионной комиссии 
съезда алашординцев, состоявшегося в декабре 1918 года. Как и все его соратники по алашординскому 
движению, Ахметолла Актаевич пал жертвой политических репрессий сталинизма в 1937 году. 
Сегодня прах его покоится в поселке «Жаңалық» в 60 км от Алматы, где построен Мемориальный 
комплекс и стоит высокая стела, воздвигнутая в честь невинно пострадавших жертв политических 
репрессий 1930-х годов XX столетия. 

  На стеле высечены имена похороненных здесь людей. Кроме Ахметоллы Актаевича Барлыбаева 
там захоронены Мыржакып Дулатов и еще много других известных общественных и политических 
деятелей Казахстана. 31 мая – день, который объявлен в нашей стране днем памяти жертв 
политических репрессий. Там, в поселке «Жаңалық», в этот день собирается много народу – детей и 
потомков людей, отдавших свои жизни за свободу и счастье своей земли. 

В прошлом году в Казахстане отметили 100-летие «Алаш-Орды», в этом году в декабре отмечается 
юбилей съезда «Алаш-Орды», проходившего в Оренбурге 1918 году – 100 лет назад. Хотелось бы 
заметить, что репрессировав блестящую плеяду мыслителей и политиков – деятелей движения 
«Алаш», представителей казахской интеллигенции, обогативших духовную культуру народа, 
фактически репрессировали их идеи, ставшие сегодня чрезвычайно актуальными, репрессировали 
целые системы миропознания и мирочувствования. 

Ахметолла Актаевич Барлыбаев вместе с другими деятелями «Алаш-Орды» полагал, что спасение 
народа не только в знании и просвещении, а в национальном освобождении и самоопределении. Они 
были глубоко убеждены, что только став независимым народом, казахи смогут творить свою 
настоящую историю. Выдающиеся казахские мыслители-алашординцы сделали главное: они 
кардинально изменили мышление общества, внеся в него идеи активности, деятельности и свободы. 

Для Ахметоллы Барлыбаева как педагога и просветителя своего народа знание есть самоцель, а не 
средство для достижения каких-либо благ, оно – фундаментальная основа развития человека. Знания, 
считал он, просвещают душу человека и обогащают его духовную культуру. В его представлении 
превосходство нравственности, знания, чистого труда над богатством и властью состоят в том, что, 
если власть и богатство – ограниченные, временные, телесные, невечные атрибуты человеческой 
жизни, то знания, труд, любовь и милосердие – вечные атрибуты, возвышающие человека. Эти идеи 
он излагал учащимся русско-киргизского (казахского) училища, существовавшего в Павлодаре до 
революции, и студентам Семипалатинской учительской семинарии, где он преподавал математику. 
Одним из лучших и любимых его студентов в Семипалатинской учительской семинарии был юный 
Каныш Имантаевич Сатпаев, будущий первый Президент Академии наук Казахстана. Об этом очень 
хорошо написал Медеу Сарсекеев – автор книги о К.И. Сатпаеве из серии «Жизнь замечательных 
людей». Ахметолла Актаевич Барлыбаев очень дружил и был близок с Абикей Зеиновичем Сатпаевым 
– известным общественным деятелем, педагогом, дядей Каныша Имантаевича. С Абикей Зеиновичем 
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Ахметоллу Барлыбаева связывали и родственные узы: жена Ахметоллы Актаевича – Кулянда 
Ержанова из знаменитого баянаулского рода «Қаржас» была близкой родственницей Сатпаевых.  

После февральской (1917 г.) революции А.А. Барлыбаев был избран заместителем председателя 
уездной Земской Управы, а с установлением в уезде Советской власти входил в состав уездного 
ревкома в качестве члена и возглавлял его тюркский отдел.  

Уездная Земская Управа была образована из семи человек. Ее председателем стал Степан 
Сергеевич Зефиров – баянаульский мировой судья, окончивший юридический факультет Казанского 
университета. Заместителем председателя, как уже было отмечено выше, был избран Ахметолла 
Актаевич Барлыбаев – учитель русско-киргизского (казахского) училища, членами управы стали: И. 
Бадисов, Г.К. Гаранькин, А.М. Жалаутдинов, Н.П. Чернышов и Д.В. Беспалов-Маурат – революционер-
профессионал, активный деятель эсеровской партии. 

Гласные (члены Управы – Г.Б.) обменивались мнениями по многим волнующим население уезда 
проблемам, определяли основные направления работы Земской Управы, в их наметках было: о 
развитии «…всей хозяйственной и экономической деятельности населения», снятии «…финансовых 
тягот с плеч неимущих… и переложить их на имущих, улучшение положения рабочих в городских 
предприятиях, в народном образовании, народном здравоохранении…», «…поднятия культурного 
уровня деревни», «…всем жителям право участвовать в строительстве новой и лучшей жизни». В честь 
первого уездного Земства решено было построить в Павлодаре народный дом и техническое училище 
«для обучения различным ремеслам киргизских (казахских) и крестьянских детей. Содержание и 
обучение учащихся отнести за счет земской казны» [1, с. 27-28]. 

Функционировал в Павлодаре и уездный киргизский (казахский) комитет – местный орган «Алаш-
Орды». Омская газета «Сибирская речь» (ноябрь 1917 г.) сообщает о поступившей из Оренбурга 
телеграммы в Павлодарский уездный киргизский (казахский) комитет, подписанной известными 
деятелями партии «Алаш-Орды» А. Букейхановым, А. Байтурсыновым, М. Дулатовым, А. 
Беримжановым, Дощановым и Омаровым. Выражая полную тревогу за судьбы казахского народа, они 
пишут: «…В стране полная анархия… Настал час, когда каждый… народ должен думать о 
самозащите… Если мы будем сидеть сложа руки, то последствия для киргизского (казахского) народа 
будут роковые. Нам, киргизам (казахам), необходимо подумать об охране жизни, семейного очага. 
Киргизский (казахский) народ должен иметь собственную народную милицию… (Мы) решили созвать 
общекиргизский съезд уважаемых народом аксакалов и интеллигентов для обсуждения вопроса об 
организации киргизской (казахской) милиции. На съезде будет поставлен вопрос о самом 
существовании киргизского (казахского) народа… Просим обязательно делегировать к 5 декабря в 
Оренбург двух уважаемых населением аксакалов и делегатов от интеллигенции» [1, 31-32]. 

Съезд в декабре 1918 г., по счету второй (первый проходил в июле 1917 г.) состоялся в Оренбурге. 
На нем от Павлодарского уезда присутствовали Ахметолла Барлыбаев и Кабыш Бердалин. Съезд 
объявил «автономию киргизского (казахского) края», образовал Национальный Совет (Правительство) 
из 25 человек. Председателем его был избран А. Букейханов. Было принято решение о создании 
«чрезвычайной милиции» (национальная армия) и утвержден программный документ «Алаша», 
предусматривающий демократические преобразования в Казахской автономии в составе Российской 
Федерации. В нем указывалось, что формой местного самоуправления принимается существующее 
Земство. «…Земство, – как подчеркивал А. Букейханов, – это глаза и защитник местного населения… 
У него есть свой банк, который выделяет крестьянам кредиты. Земство организует выборы судей, у 
него есть своя милиция» [1, 33]. 

С приходом колчаковских войск органы «Алаш-Орды» были разгромлены. Преследование 
сторонников «Алаша» продолжалось и далее. Летом 1920 года, когда политическая обстановка 
осложнилось, в уезде были проведены аресты сторонников «Алаша». В телеграмме из Павлодара, 
адресованной Губревкому указывается: «…По сведениям, полученным из Баянаула, здесь раскрыта 
белогвардейская организация у киргиз (казахов), которая имела связь с алашординцами, проживающие 
в Павлодаре. Дабы парализовать, предупредить возможность их участия в восстании… в этот опасный 
момент были проведены (аресты)… Был взят заложником также член уревкома и руководитель его 
тюркского отдела Ахметолла Барлыбаев как имеющий влияние на киргизское (казахское) 
население»… [1, 35] «Алаш-Орда» решением Казревкома в 1920 году была ликвидирована. 

Анализ деятельности «Алаш-Орды» показывает, что многие вопросы были поставлены ее 
организаторами исключительно глубоко, а высказанные идеи могут вполне быть оценены только 
сегодня. По существу, они определили свое время, потому что сейчас мы решаем те проблемы, над 
которыми они размышляли столетие тому назад. 
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Свобода – ключевая идея гуманистических воззрений мыслителей «Алаш-Орды». Свобода ими 
понималась как порыв, как устремленность, как способность противопоставить себя своему бытию, 
как возможность человека в своем сознании трансцендировать за пределы своего бытия. Они 
трактовали свободу как способность восставать против действительности во имя идеала.  

Идея, которой следовал Ахметолла Барлыбаев, как и другие деятели «Алаш» о том, что нация 
должна мобилизоваться, консолидироваться и развивать свои внутренние механизмы 
самодостаточности, конкурентоспособности и народной мощи, глубоко созвучна духу национальной 
программы «Рухани жаңғыру».  

В своей новой интересной статье «Ұлы даланың жеті қыры», являющейся продолжением статьи 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», Президент РК Н.А. Назарбаев совершенно справедливо и верно 
подчеркивает: «Убежден, у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое 
будущее… В нашей истории было немало драматических моментов и трагедий…, социально опасных 
экспериментов и политических катаклизмов. Мы не вправе забывать о них» [1].  

Ахметолла Актаевич Барлыбаев, как и все его соратники по движению «Алаш» – это глашатаи 
нового мировоззрения и нового понимания человека в казахской духовной культуре. Они смогли 
воплотить в своих творениях думы и чаяния казахов, выразить философию жизни человека своего 
времени, его понятия о бытии, морали, этике. Ахметолла Барлыбаев в трудных условиях остался 
предан тем вечным ценностям, в которых сегодня мы нуждаемся больше всего: любви к Отечеству и 
своему народу, бескорыстии, честности и чести, уважении к труду и знаниям, верности долгу, 
жертвенности во имя высоких идеалов. Его наследие, подвергшееся насильственному умолчанию и 
забвению в советское время, золотыми буквами вписано в историю культуры независимого 
Казахстана. 

В заключении хотелось бы процитировать стихотворение «Ереймен сапары», написанное в 1910 
году, великого поэта и мыслителя Машхур Жусупа Копеева, где он посвящает строки отцу и деду 
Ахметоллы Актаевича Барлыбаева – Актаю и Барлыбаю:   

«Баянаула қойсайшы жердің атын, 
Құлболды, Қаржас қойсайшы елдің атын. 
Таудың атын Қызылтау, Далба қойып, 
Шыбынды батпақ қойсайшы көлдің атын. 
 
Өлеңті, Шідертіні елім жайлар, 
Көгорай шалғынына бие байлар. 
Қыдырып зекет үшін жүрген болсам, 
Халқымда неше түрлі құтпан байлар. 
 
Мақан бай - сол баласы Ордабайдың, 
Қызығын көрдім талай қой мен тайдың. 
Мырзаға қандай десең, қосылады  
Баласы Ақтай, болыс Барлыбайдың. 
 
Елімде сондай-сондай мырзыларым, 
Гүл екен бозбалаға менің барым. 
Шет қонып, қиыр жайлап жүргендігім –  
Азырақ болғаннан соң көңілім жарым» [2]. 
После случившейся трагедии – расстрела А.А. Барлыбаева в 1937 году – его семью и детей стал 

опекать младший брат Хабиб Актаевич Барлыбаев – первый казахский профессор, врач, талантливый 
терапевт. Все старшее поколение медиков Казахстана учились у него, он оставил яркий след в 
медицинской науке, был лечащим врачом первых руководителей Казахстана: Шаяхметова, 
председателя Совета министров – Ундасынова, знаменитого акына Джамбула и других известных 
людей. Дети Ахметоллы Актаевича: Камал Ахметовна, Гинаят Ахметович, Халель Ахметович, Нагима 
Ахметовна и его супруга Кулянда Ержанова очень благодарны Хабибу Актаевичу Барлыбаеву, 
который в труднейшей ситуации повел себя в высшей степени мужественно и героически, проявив 
отеческую заботу о детях старшего брата и приняв активное участие в судьбе каждого из них. 

Сестра Ахметоллы Актаевича Рымжан Актаевна Барлыбаева, которую в семье все называли 
Ағажан, была известным народным умельцем – в 1926 году на выставке в Париже за свое искусство 
(тұскиіз – вышивка на белом войлочном ковре национального орнамента) получила I премию. В 1958 
году, когда ей было 80 лет, ее работы были представлены на выставке в Москве, где она также получила 
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престижную премию. Ее работы и сейчас хранятся в Центральном государственном историческом 
музее РК.  

Имена Ахметоллы Актаевича, Хабиба Актаевича, Рымжан Актаевны Барлыбаевых занесены в 
Казахскую энциклопедию, энциклопедию Баян-Аула, энциклопедию Павлодарской области 
Казахстана.  
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Ахметолла Актаевич  Барлыбаев с супругой Куляндой Ержановой. 
 

 
 
Ахметолла Актаевич Барлыбаев среди учителей русско-киргизского (казахского) училища, 

существовавшего в Павлодаре до революции. Слева направо сидят: 1. Терентьев Владимир 
Никонтович (математика, черчение, пение, рисование), 2. Чемоданов Василий (Закон божий), 3. 
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Овсянников Яков Геннадиевич (заведующий училищем, естествознание), 4. Каримов – мулла 
татарской мечети (ислам, Коран), 5. Сатпаев Абикей Зеинович (литература, история, география). Стоят: 
6. Алексеев Николай Ермилович (русский язык), 7. Барлыбаев Ахметолла Актаевич (математика).   
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ҰЛТ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ БАСПА ІСІНДЕГІ РӨЛІ ЖӘНЕ ОҚУЛЫҚТАРЫ 
 

Қазақстанда баспа ісі, мектептерге арналған оқулық шығару мәселесі ХІХ ғасырдың екінші 
жартысынан басталды. 1870 жылғы 16 наурыздағы оқу орындарына арналған ережеге сәйкес, 
мұсылман оқу орындарына қатаң бақылау орнатылып, қазақ жеріндегі білім жүйесіне Ильминскийдің 
жүйесі енгізілген еді. Бұл орыс әрібіне, орыс жазуына негізделген жүйетін. Мұсылмандық оқу 
орындарында орыс тілін оқыту міндетті болып, жаңа мектеп пен медреселерді ашуға тек орыстілді 
мұғалімдер болған жағдайда ғана ашуға рұқсат берілді. Сөйтіп, Дала өлкесіндегі оқу орындары 
біртіндеп еуропалық білім жүйесіне көшіріле, бейімделе бастады.  

1879 жылы Ыбырай Алтынсариннің Торғай облысына мектеп инспекторы қызметіне тағайындалуы 
сол өлкеде жаңа тұрпатты мектептердің ашылуына себепкер болды. Оның тікелей араласуымен 
Торғай, Ырғыз, Троицкі және Ақтөбеде жаңа үлгідегі мектептер ашылып, оған қазақ балалары 
тартылды. 1879 жылы оның қазақ мектептеріне арнап, орыс жазуы үлгісінде «Қазақ хрестоматиясы» 
оқулығының шығуы оқыту саласындағы ірі жетістіктердің бірі болды. Себебі, бұған дейінгі мұсылман 
балалары оқу орындарындағы басты пән құранды жатқа үйрету болғандықтан «Иман шарт», «Шариғат 
ул иман» сияқты діни кітаптар оқытылып, оқу мерзім аралығында шәкірттер жазуды, оқуды, есеп 
шығаруды меңгеруі жеткілікті есептелінді.  

Жаңа ашылған түземдік мектептерге арналған оқулықтар Қазан баспаханаларында бастырылған. 
Мәселен, 1892 жылы «Қазақтарға (қырғыздарға – С.С) арналған әліппе», 1901 жылы А.С. 
Алекторовтың «Орыс-қазақ тілашары», 1910 жылы «Қысқаша орыс-қазақ сөздігі», «Қазақ балалары 
үшін орыс тілінің алғашқы оқулығы» және басқа оқу кітаптары шыққан. Бұл оқу құралдары 
кемшіліксіз болмады. Оның басты себебін көрнекті журналист М. Сералин өзге халықтардың 
жазуынан деп көрсетті. «Айқап» журналына жариялаған «Қазаққа тарих керек пе?» деп аталатын 
мақаласында: «Ол кітаптардың жазушылары көбірек орыс ғалымдары. Олардың біз туралы жазған 
сөздері әліпте біздер үшін, әсіресе қазақ үшін онша көңілге қонымды болып шықпады», – деп жазған 
болатын [1, 162].  

Жәдидшілдік бағыттың өрістеуіне байланысты Қазақстан мен Орта Азияда «жаңа әдістегі» 
мектептер мен медреселер 90-шы жылдары ашыла бастады. Бастапқы кезде мұсылман медреселері 
Орынбор, Омбы, Троицкі, Ташкент, Бұқара, Түркістан сияқты ірі қалаларда ашылып, қазақ балалары 
осы оқу орындарында білім алды. Сонымен қатар қазақ жастарының ХІХ ғасырдың соңында Қазан, 
Уфа, Москва, Санкт-Петербургта орта және жоғары оқу орындарында білім алуы олардың сана-
сезімдерін оятып, көзқарастарының қалыптасуына, ұлт мүддесі жолында қызмет етуіне алып келді. 
Қазақтың оқыған азаматтары өздерін, әсіресе, білім саласында көрсете білді. Ірі қалаларда оқыған қазақ 
жастары дала өлкесіндегі мектептер үшін оқулық жазуды қолға алды. Нәтижесінде 1911 жылы «Ғалия» 
медресесіндегі қазақ шәкірттерінің қаражатымен «Әліппе яки төте оқу» атты қазақша оқу кітабы 
жарық көрді. Осы жылы «Ғалиядағы» қазақ шәкірттерінің көмегімен Ғұмар Қараштың «Өрнек» атты 
кітапбы басылып шықты [2, 236].  

Әйтсе де, мұсылман-мектеп медреселерде татар тілінде шыққан оқулықтарды оқыту әлі де басым 
болды. Солардың бірі – З. Уәлидің 1912 жылы жарық көрген «Түркі-татар тарихы» оқулығы. Кітаптың 
жарыққа шығуын сол кездегі зиялы қауым өкілдері қуанышпен қарсы алды. Дегенмен, қазақ 
оқығандары, ұлт зиялылары, қазақ оқу орындары өз ана тілінде шыққан оқулықтармен оқытуды құп 
санады. Осы ретте «Айқап» журналы арқылы қазақ зиялысы Мұстақым Малдыбаев, Қазақстандағы 
мұсылман мектеп-медреселерінің оқу тілі қалай болу керек мәселесі жайында мынадай үш сауал 
төңірегінде пікір алмасуға да шақырды: 

1. Қазақтарды ағарту үшін, ноғай газет-журналдары жарай ма? Оларды қазақ көпшілігі түсіне ме? 
2. Қазақ балаларын ноғай мектептерінде оқытатұғын кітаптармен оқыту лайық па? Қазақ тілінде 

жазылған кітаптар пайдаланыла ма? 
3. Түрік тұқымдары түрік тілінде газет, кітап жазсақ бір-бірімізден алыстап кетпеспіз бе? 
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М. Малдыбаевтың бұл сауалдарына мұсылман медресесінде дәріс берген мұғалімнің жауабында 
ағарту саласында қазақ тілінде жазылған кітаптардың жоқтығынан «Татар әдебиеті», «Татар 
матбуғатын» амалсыз оқытып жатқандықтарын, қазақ балалары бастапқы кезде татар тілін түсінбесе 
де оқи-оқи бұл кітаптарды да меңгеріп кететіндіктерін, қазақ тілінде жазылған кітаптар болса құп 
көретіндігін айта келе, сол кітаптарды жазатын қазақ оқытушыларын даярлау турасында ұсынысын 
білдірді [3, 160 –161]  

Қазақ тіліндегі оқулықтарды шығару мәселесі ХХ ғасырдың басында баспа ісі дамып, баспасөз 
құралдарының тарала бастаған кезде қолға алынды. Баспахана құру, газет-журнал шығарудың 
қиындығын, кезінде М. Дулатов «Қазақ» газетіне жариялаған «Қазақ баспаханасы» деп аталған 
мақаласында: «Газет шығару, баспахана ашу секілді істер көлденең адамға сауда-саттық ісі секілді 
көрінсе ғажап емес, ақшаң болды – алдың, қаламың болды – жаздың, бірақ бізге олай емес» дей келе, 
газет шығарудың өз қиыншылығы барлығын, оны көпшілік түсіне бермейтіндігін және үнемі сынға тап 
болатындығын, бұл күнделікті қайталанып отыратындығын айта отырып, осындай кедергілерге 
қарамастан баспахана ашу, газет шығару, кітап басу халық игілігі үшін істелінетінін келтіреді [4].  

1911–1915 жылдары «Айқап» журналы мен 1913–1918 жылдар аралығында қазақ даласына, шет 
мемлекеттерге тараған, қазақ халқының көзі, тілі, үні болған «Қазақ» газетінің шығуы білім-ғылым 
саласын дамытуға елеулі үлес қосты. Бұл екі басылымға дейін де, одан кейін де қазақ жерінде бірнеше 
газеттер жарық көріп, халық игілігі үшін қызмет еткені белгілі. Дегенмен, қос басылым «Айқап»  пен  
«Қазақ», қазақ жұртына етене жақын болып, ой тастаған, күш берген, адасқанды жолға салған, дем 
берген басылым болды. «Айқап» журналы оқу-ағарту саласына көбірек мән берсе, «Қазақ» 
отаршылдық саясатты сынға алған, қазақтың жері, тілі, діні сияқты күрделі мәселелерді көпшілік 
талқысына салып, оны шешуде бірлесе үн қосуға шақырған еді.   

Қазақтың ағартушысы Ахмет Байтұрсынұлы «Қазақ» газетіне жариялаған түрлі тақырыптар 
арқылы ұлттың саналы жастарын, қазақ қоғамының мүддесі жолында қызмет ететін азаматтарды 
тәрбиелеуге тырысты. Көкірегі ояу ұлт зиялыларының еңбектерін жариялау арқылы ұлттың  көзін 
ашуға талпынды. Оқу орындарында оқыған шәкірттер мен студенттер «Айқап» пен «Қазақ» 
басылымдарына шыққан материалдармен таныса отырып, өз ойларын ортаға салуға, бір игілікті іс 
жасауға бет бұрды. 

ХХ ғасырдың басында қалыптасқан зиялы қауым өкілдерінің топ бастаушысы Әлихан Бөкейханов, 
Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтар ұлттың ұлттығын сақтауда бар күштерін салып, бірнеше 
ғасырға созылған отаршылдыққа, империялық билікке қарсы ірі идеяларымен, озық ойларымен 
күреске шықты. Олардың қарымды қаламдарынан туған еңбектері өзгеге ой салды, алға ұмтылуға 
қадам бастады.   

1917 жылғы Ақпан төңкерісіне дейінгі аралықта қазақ мектептеріне, медреселеріне арналып 
жәдиттік бағытта бірнеше оқу кітаптары мен оқу құралдары басылып шыққан. Бұл ретте біз 
Ғабдолкәрім Мәжитовтың «Қазақ шәкірттеріне һәдия» (1910), Мұхаммед Ораз Нұрбайұлының «Усул 
саутия тәртібінде қазақша әліппе» (1910), «Көргенді бала, үлгілі ана: қазақ және қырғыз бастауыш 
балалары үшін оқуға дайын болған оқу кітабын» (1911), С. Көбеевтің «Үлгілі бала: Қазақша оқу 
кітабын» (1916), Ахмет Байтұрсыновтың «Оқу құралын» (1912), «Тіл құралын» (1914-1916 жж.), 
«Әліпби» (1912), Мұстақым Малдыбаевтың «Қазақша ең жаңа әліппесін (төте жазу)» (1912) және 
«Қазақша оқу кітабын» (1912), Кенжеғали Ғабдолла Серғалидың құрастыруымен шыққан «Қазақ  
балаларына жәрдем: Қазақша әліппе кітабын» (1913) мен «Өнеге яки намуне: Қазақша кираат кітабы. 
Бірінші ибтида-и қазақ балаларына» (1913), Міржақып Дулатовтың «Бастауыш мектепте екінші жыл 
оқылатын есеп құралын» (1914), Ишанғали Бейсенұлының «Қазақша дұрыс жазу қағидаларын» (1914) 
және т.б. оқулықтар мен оқу құралдарын атауымызға болады. Алайда А. Байтұрсыновтың оқу 
құралынан басқасы халық арасында  кең қолданыс таба алмады. Дегенмен де, бұл оқу кітаптарының 
жарық көруі сол кезеңде білім жүйесінің сәл болса да алға жылжығандығын көрсетеді. Сондықтан, 
олардың маңыздылығы аса зор болды деп айта аламыз.  

ХХ ғасырдың екі он жылдығында шыққан алғашқы әліппе оқу құралы баланы әріпке үйретуде 
суретті пайдалана қолданумен жасалды. Көбіне авторлар әліппе құралын жасауда біріншіден, оқушыға 
түсінікті бағытты қолдануды қолға алса, екіншіден, мұғалімге әдістемелік кеңес беруге тырысты. 
Кітаптағы тапсырмалар арқылы мұғалім шәкірттің ойлау деңгейін шыңдауға тиісті болды. Сонымен 
қатар, ненің жақсы, ненің жаман екендігін ажырата отырып, үлкенді құрметтеуге үйретуді көздеді.  

Кейбір әліппелерде қазақ-татар сөздері аралас қолданылды. Себебі, көпшілік мектеп-медреселердің 
оқытушылары татарлар болғандықтан, қазақ шәкіртіне түсінікті болуын қалады. Бұл ретте біз 1910 
жылы жарық көрген М. Нұрбаевтың «Әліппе» оқулығын айтуымызға болады.  
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1907 жылы Қазанда қазақ зиялыларының бас қосқан бір жиынында қазақ балаларына ұғынықты 
жазылған әліппе кітабын жазу мәселесі айтылып, оны Закария Ерғалиұлына тапсырып, 1910 жылы ол 
«Қазақ әліппесі» оқулығын жазып шықты. Басқа әліппе оқулығынан ерекшелігі «Қазақ әліппесінде» 
әріптің жазылуымен қатар, баланың әріпті терең меңгеруіне оңтайлы қарапайым жаттығулар берілді. 

 Алғашқы әліппелердің жарық көруі оқу-ағарту саласына жаңа серпіліс әкелді. Педагогикалық ой-
пікірлердің дами түсуіне, алда жасалатын қазақ оқулықтарына қойылатын талаптардың күшеюіне жол 
ашты. Дегенмен, бұл әліппелер кең тұрғыда мектеп-медреселерде қолданылмады.  

Ахмет Байтұрсыновтың «Оқу құралы. Бірінші кітап. Балаларға арналған әліппе» деген атпен 
оқулығы 1912 жылы жарық көріп, 1925 жылға дейін қазақ мектептерінде оқытылып келді. 1926 жылы 
осы «Әліп-бидің» жаңа түрін жазды. Оның «Оқу құралы» Орынборда 7 рет қайталанып басылған. 
Қарап отырсақ, әр жылдары әліппеге толықтырулар, өзгерістер енгізіліп, баланың логикалық ойлауына 
аса қажетті жаттығулармен жаңартылып отырған.  

Жалпы қайраткердің «Оқу құралының» құндылығы сонда, ол араб таңбаларын қазақ тілінің дыбыс 
жүйесіне икемдеп, 24 таңбадан тұратын жаңа жазу үлгісін жасап шығарып, қазақша жазу-оқуды 
оңайлатты. Әліппеден басқа «Оқу құралы. Екінші кітап: Әліпбиге жалғасы» 4 рет Орынбор 
баспаханасында басылып шығарылған. Ал үшінші бір оқулығы 15 беттік «Оқу құралы. Усул сотие 
жолымен қазақша әліппеге баяншы» деп аталады. Қазан қаласында 1913 жылы жарық көрген. 
Қайталанып 1921 ж. (14 б.) Ташкентте басылды. 

«Қазақ» газетінде қазақ мектептерін қандай оқулықпен оқыту қажеттігі жөнінде қызу талқылау 
барысында А. Байтұрсыновтың «Оқу құралының» лайықтылығы айтылып, оны мектеп, медреселерде 
қолданудың маңыздылығы нақтыланды. «Қазақ» газетіне жарияланған Абдолла Шоқаевтың «Қазақ 
мұғалімдері! Қазақ шәкірттері!» деп аталған шағын ғана мақаласында: «Осы күні шығып жатқан Ахмет 
Байтұрсыновтың жаңа емлемен жазылған «Баянышы», «Оқу құралдары» бар, мұны қаншамыз қабыл 
етіп жатырмыз» деген ойсаларлық пікір айта келе, нағыз мектепке қажетті оқулық екендігін дәлелдеген 
[5].  

«Қазақта» А. Байтұрсыновтың барлық оқулықтары мен оқу құралдарына керемет пікір айтылды. 
Ордалық «Ш.Б.» деген бүркеншік атпен жариялаған азамат: «Бірінші, бұл кітаптар қазақтың жалпақ 
тілімен жазылған, сондықтан қазақ балалары тез түсінерлік оңай. Екінші, мүмкін қадыр бір әріпке 
екінші әріпті қосқан уақытта бір мағыналы сөз шығарылып жазылған. Үшінші, «Баяншы» деген кітап 
қосқан. Бұл кітапта «Оқу құралы» мен қалай пайдалану, баланы қалай оқыту һәм жаздыру керек 
екендігі көрсетілген. Шу дегенде көпке бірдей жазу оңай емес. Сондықтан, А.Б.-ның әліппесін 
ұнатпайтын да кісілер бар шығар, сонда да олардың қолдарында да осы жолмен оқытуға керек деп 
ұстап тұрған мінсіз кітаптары болуы қиын болар», – дей тұрып, бала оқытуға лайықты оқулық ретінде 
бағалады [6].   

Міржақып Дулатовтың ағартушылық бағыттағы оқулықтары «Қирағат кітабы» 1911 жылы Қазанда 
жарық көрді. Бұл оқулық 1914–1927 жылдар аралығында Орынбор мен Ташкент баспаханаларында 
алты рет басылды. Кітаптың алғысөзінде автор кітапты жазудың басты себебін қазақша жазылған 
оқулықтардың болмауынан деп түсіндіреді және оны «оқытудағы мақсат – жалғыз құрғақ білім үйрету 
емес, біліммен бірге жақсы тәрбие қоса беру», – деп келтірді. Бастауыш мектепке арналған бұл 
оқулыққа Ы. Алтынсарин, А.Құнанбаев, А. Байтұрсынов, Ә. Ғалымов, М. Жұмабаевтың әңгімелері мен 
өлеңдері, сонымен қатар мақалдар енгізілді.   

Ал «Бастауыш мектепте екінші жыл оқылатын есеп құралы» (1914) жүзге, мыңға шейін санау, төрт 
амалдық есептерден құралды [7, 15, 197].  

Ұлт зиялыларының бұл оқулықтары педагогика, әдістеме ғылымының іргетасын қалады десек те 
болады.  

Кеңестік жүйе орнаған кезде ұлт зиялылары оқу-ағарту салаларына өлшеусіз үлес қосты. 20-шы 
жылдардың соңында оқу-ағарту саласын оқу бағдарламасымен, оқулықтармен және әдістемелік 
құралдарымен қамтамасыз ету мәселесі көтеріліп, Қырғыз (Қазақ) Орталық Атқару комитетінің 
мәжілісінде Мемлекеттік баспа ісінің Орталық редакциясын сайлау және мектептерге арнап оқулықтар 
мен әдеби көркем кітаптар шығару қарастырылған болатын [8].  

1921 ж. 14 қаңтарында Қазақстан Халық ағарту комиссариаты ҚКСР Мемлекеттің баспасы 
алдындағы жазушылар ұйымының кеңесінде қазақтың І және ІІ басқыш біріккен еңбек мектептері үшін 
бар оқулықтарды қазақ тіліне аудару, құрастыру және мектептерге арнап оқулықтар жазу жөнінде 
мәселе көтеріліп, оны жазудың мерзімі анықталды. Бұдан кейін 31 қаңтарда А. Байтұрсыновтың 
төрағалығымен өткен Халық ағарту комиссариаты  мен Мемлекеттің баспа Коллегиясының біріккен 
мәжілісінде тағы да көтеріліп, оқу құралдарын орыс тілінен қазақшаға аудару және қажетті оқу 
кітаптарын жазу үшін М. Жұмабаев, М. Тұрғанбаев, Қ. Кемеңгеров, Ж. Тілеулин, С. Мұстафин, Е. 
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Омаров, Х. Болғанбаев, Ә. Бөкейханов, Ф. Ғалымжанов және тағы басқаларды тарту жөнінде қаулы 
қабылданып, арифметика оқулығын М. Тұрғанбаевқа, геометрия оқулығын Б. Сәрсеновқа, физика 
оқулығын Ф. Ғалымжановқа, география оқулығын Ә. Бөкейхановқа, жалпы тарих оқулығын Х. 
Болғанбаевқа, педагогика оқулығын М. Жұмабаевқа, мектептегі гигиена оқулығын Ж. Тілеулинге 
аударып, шығару тапсырылды.  

Осы оқулықтарды жазу мәселесіне орай М. Жұмабаев «Бостандық туы» газетіне жариялаған 
«Жазылашақ оқу құралдары һәм мектебіміз» атты мақаласында «Оқу құралдарының мінезі – мектеп 
мінезінің айнасы. ...Біздің оқу құралдарымыздың да мінезі мектебіміздің мінезіне байлаулы болуға 
тиіс» деуі, мектепке ыңғайлы, оқуға жеңіл оқулықтардың жазылуын талап еткендей [9, 249-250].  

Мақалада ол 10-15 жыл бұрын қазақ балаларын сиыр көзді, сәлделі молда оқытып, ешбір білім 
бермейтіні былай тұрсын, оқу, жазуды білдіре алмағандығын, ал 1917 жылы қазақ азаматтары ұйқыдан 
оянып, қазақ мектебін жаңа, жайлы, таза негізде құруға талпынып, курстар ашып, мұғалімдер 
даярлауын мектепке тұрмыс және жаратылыс ғылымдарын кіргізуге бет алғандығын келтіреді.  

Автор «оқу құралын жаздырып жатқан ағарту комиссариаты, жазып жатқан азаматтар бұл оқу 
құралдары қандай мінезді мектепке арналады, сол туралы ой жүгіртсе игі болар еді» деген үміт ете 
отырып, қазақ мектебіне негіз іздегенде, таза пән көзінен, яғни мектеп құрылысының қазақ жанына 
қабысуы жағынан келуін дұрыс көреді [10].  

1922 жылы оның «Педагогика» кітабы басылып шықты. Бұл мектеп мұғалімдеріне баланы оқытуда 
көмекші құрал болды. Оған кітаптың алғысөзіне: «Бұл кітап 2-3 жыл бұрын қысқа уақыттық 
мұғалімдер курсында оқылған дәрістерден түзілген еді. Бұл күнге шейін басылып шығып жарық көре 
алмады. Бұл айып менікі емес, бүлінген замандікі», – деп жазуы дәлел [11,  222].  

М. Жұмабаевтың бұл педагогикалық оқулығы мектеп мұғалімдеріне ғана емес, мектепке дейінгі 
балаларға да арналды. Негізінде оқулықтың жетекші сөзінде «тәрбие деген не?», «тәрбие бөлімдері», 
«тәрбиеден мақсұт», «педагогика қандай пән?» деген мәселелерге тоқтала келе, балаға тәрбиені қалай 
беру керектігіне талдау жасаған. Педагогиканы бес ірі салаға жіктеп, әр бөлімнің қызметін нақтылаған. 
Мәселен, оның жазуынша, жалпы педагогика адамның дене немесе жан күштерін, тәрбие жолдарын 
көрсетсе, ал дидактика оқытудың негізгі жолдарын, методика оқытудың жолдарына негіздеп, белгілі 
пәндерді қалай оқытуды көрсетеді [12, 132].  

Мағжан бастауыш мектептердегі оқытуды ана тілінде жүргізуді маңызды санады. Мәселен, 1923 
жылы жариялаған «Бастауыш мектепте ана тілі» атты еңбегінде ол төрт жылдық бастауыш мектепте 
ана тілін дамытудың маңыздылығын атап өтеді. Ол бұл еңбегінде мектепте оқыту міндеттерін 
нақтылап, 4 сыныпта оқылатын тапсырмаларға тоқталады. Ол тілге ерекше көңіл бөлудің 
маңыздылығын да атап өтеді. Мектептің балаға біріншіден, хат танытып, екіншіден, дұрыс сөйлеуге 
үйрететіндігін келтірген. Ол осы төрт сыныпты оқыту барысында оқушының оқу жазуға 
үйренетіндігін, емілеге дағдыланатындығын, жазба сөзі өркендететіндігін, ауызша және жазба 
әдебиетімен  танысатындығын және ұғып оқуға дағдыланатындығын баса көрсетеді.  

1926 жылы Москваның Кеңестер Одағындағы елдердің кіндік баспасында Мағжанның «Сауатты 
бол» оқулығы басылып шықты. Бұл кітап латын әліпбиін үйретудегі әдісін саралап көрсетеді.  Онда 
бірінші – дыбыс, екінші – әріпке мән берілген. Кітапқа қатысты «Жаңа мектеп» журналына Молдағали 
Жолдыбаевтың сыны жарық көрді. «Сауатты болда» кеткен кемшіліктер тізіп көрсетілді. «...Кітап 
сынар аяқ. Қазақстандағы аймақ зерттеу материалдары жоқ. Нүкте, запятой, сұрақ белгілерін қоя 
білмейтін шәкірт жазуының аяғына бұл таңбаларды көп етіп қойып, оқушыға хат жазыпты: «Мен қайда 
қоюын білмедім, мыналарды өзіңіз орналастырып қойыңыз!» деп. Дәл осы сияқты Мағжан саяси 
мәселелерді шоғырлатып жинаған» делінді [13, 64-65].   

Мағжан Жұмабаевтың педагогикалық кітаптарының маңызы зор. Оның еңбектері ұзақ уақыт бойы 
орта мектептерде оқытылып, жас буынды тәрбиелеуге елеулі үлес қосты.  

 Әлихандай, Ахметтей, Міржақыптай Алаш зиялыларының, Алаш күрескерлерінің арасында 
қазақ ұлтының тәуелсіздігі, бірлігі, тірлігі үшін қызмет еткен азаматтардың бірі – Файзолла 
Ғалымжанов. Басқа Алаш қайраткерлеріне қарағанда бұл азаматтың өмірі өз деңгейінде зерттеліп, әлі 
де болса ғылыми айналымға енгізіліп, көпшіліктің назарына ұсыныла қойған жоқ.   

Қазақстан Халық ағарту комиссариатының Файзолла Ғалымжановты оқулық жазуға, аударма 
жұмысына тартуының өз себебі бар-тын. Оның біріншісі, оның ұлт зиялыларымен етене байланысып, 
қазақ қоғамының өміріне белсене араласуы, екіншіден бірнеше тілді білуі, үшіншіден, өзін педагогтық 
қырының барлығы, яғни орта және жоғарғы оқу орындарының оқыту жүйесін білуі еді. Кейіннен 
Файзолла тұтқындалғанға дейін орта және жоғары оқу орындарында қызмет етті. Мәселен, 1930-1934 
жылдар аралығында Оңтүстік Қазақстан облысындағы Қапланбек зооветтехникумын ұйымдастыруға 
қатысып, қазақ тілі мен әдебиет пәнінен оқытушы дәріс берді. Ал 1934 жылдың 21 тамызынан 
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Алматыдағы Абай атындағы Мемлекеттік педагогикалық институттың қазақ әдебиеті кафедрасында 
1937 жылдың тамызына дейін оқытушы болды [14]. Ол  І және ІІ курстағы физика, қазақ тілі және 
әдебиет мамандарына практикалық сабақ жүргізді [15].  

1924 жылы Ташкентте Файзолла Ғалымжанов ағылшын тілінен орыс тіліне аударылған профессор 
А. Гейгенің «Геология» оқулығын қазақшаға тәржімәлап, басып шығарды [16]. Сонымен қатар, қазақ 
тілінде Ә.Сәдуақасовпен бірлесе даярлаған Сталиннің «Ленинизм мәселелерінің аудармасына 
қосымша қазақша-орысша және орысша-қазақша терминология сөздігі де жарық көрді [17]. Бұл 
аталған екі еңбек те, жоғары оқу орындарында ұзақ жылдар оқытылды.  

Қазақ зиялылары патша заманында да, кеңестік жүйе тұсында бастарына түскен қауіп-қатерге, 
қиыншылықтарға қарамастан, ұлттық мүдде жолында қызмет етті. Ұлттық рухтың көтерілуіне газет 
шығару, әдеби кітаптар, оқулықтар мен оқу құралдарын жазумен үлестерін қосты. Әрбір ұлт 
азаматтарының істеген істері, ұстанған ұстанымдары тәуелсіздігімізге нұсқаған жол болса, ал олардың 
қалдырған еңбектері қазақ қоғамының байлығы, мұрасы. Олардың бізге қалдырған дүниелері ұлттық 
оқу жүйесінде әлі де қолданыста.  
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