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2-СЕКЦИЯ 
 

АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРЫ МЕН 
АУДАРМАЛАРЫНЫҢ ҰЛТ РУХАНИЯТЫНДАҒЫ ОРНЫ 

 
 
 
 

Елена ДУДИНОВА, 
кандидат филологических наук,  

КазНУ им. аль-Фараби 
 

АЛАШ КАК ДУХОВНЫЙ КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА: 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИАДИСКУРС 

 
Статус Казахстана, как опытного мультиэтнического государства, сумевшего сохранить мир и 

благополучие на своей земле, должен перманентно поддерживаться, наполняться новыми формами 
и качественно разрабатываться СМИ. На фоне мирового этнополитического кризиса необходимо 
рассматривать идею единства народа Казахстана как стратегическую цель и составную часть 
государственной безопасности.    

Ввиду реализации государственного Плана модернизации сознания социума на основе духовного 
возрождения и роста этнополитической стабильности, необходимо интеграционная модернизация 
духовного базиса социума в сфере национального согласия и межнационального диалога. В этой связи 
целесообразно изучить систему и специфику функционирования лингвокультурных концептов в СМИ 
Казахстана.  

В рамках данной темы предлагается рассмотреть следующие блоки: анализ базовых форматов 
духовных ценностей казахстанцев; дифференциация отечественного медиа-рынка по корреляции с 
темой «нации и национальное единство»; изучение контента современных медиа по данной 
тематике; таргетировать аудиторные пристрастия и запросы. 

В качестве духовного фундамента авторы также предлагают рассматривать идеи движения Алаш, 
в которых сфокусированы все главные линии духовного вохрождения нации. Как утверждают 
исследователи, казахи ведут свою родословную от легендарного Алаш-хана. В статье «Киргизское 
родословие» Ч. Валиханов рассказывает об этой истории-предании [1]. Упоминается об этой легенде 
происхождения казахов и в трудах Г.Потанина, А.Чулошникова, М.Тынышпаева, М.Ж.Копеева и др. 
Ж.Артыкбаев отмечает, что «в период образования Казахского ханства культ Алаша-хана оживает и 
начинает служить новому государству степных племен как национальная идея» [2]. В дальнейшем 
лидеры Алаш-Орды выбрали эту идею как символ национального единства народа. 

По словам профессора университета Хоккайдо Уяма Тамахико, посвятившего много времени 
изучению идеи автономии Алаш, корни правительства Алаш оставили неизгладимый след в истории 
Казахстана несмотря на короткий период существования [3] 

В процессе исследования использовались методы: контент-анализ, дискурс-наблюдение, 
семантический, сравнительный и лингвостилистический анализ.  

Казахстанские СМИ накопили определённый опыт освещения темы национального единства, но 
методики, используемые в данном процессе, нуждаются в системном обновлении. Представленность 
темы можно увидеть в государственных СМИ, культурологических и литературных программах. 
Коммерческие СМИ или ограничиваются короткими заметками по поводу, или просто игнорируют 
тему. Наблюдается также невысокий уровень представленности темы национального единства в 
социальных СМИ, более того, фиксируются негативные факторы использования языка вражды.  

Сегодня практически не представлены материалы аналитического и концептуального характера, 
нет авторов, способных организовать качественный и результативный диалог с молодежью. О 
конфликтах в этой сфере стараются вообще не писать, закрывая глаза на сложные моменты 
психологического и этнического характера темы.  

Тем временем, ввиду включенности этнического вопроса в сферу национальной безопасности и 
внутренней стабильности государства – необходимо выходить на новый уровень репрезентации 
темы национального единства, включая в него, в качестве базовой составляющей, духовный каркас 
культурного и мировоззренческого характера. 
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Интересна в рамках данного исследования социальная теория ученого П. Бурдье, согласно  которой 
использование языка синонимично использованию концепций: «Среда, ассоциируемая с 
определенным классом условий существования, производит habitus, то есть систему прочных, 
приобретенных предрасположенностей, структурированных структур, предназначенных для  
функционирования  в качестве  структурированных  структур,  то  есть  в  качестве  принципов, которые  
порождают  и  организуют  практику  и  предоставления» [4]. Языковые модели интерпретируют 
действительность и формируют подобный уровень осознания. Исследователь ван Дейк подтверждает, 
что мы понимаем текст только тогда, когда знаем ситуацию, о которой идет речь. Отсюда следует то, 
что «модели ситуаций» необходимы нам в качестве основы интерпретации текста: «Важнейшим 
компонентом процессов построения и восприятия текстов является осмысление стоящих за ними 
социальных ситуаций и их когнитивная репрезентация» [5]. 

Таким образом, идеологические константы более успешно воспринимаются аудиторией в 
совокупности с социальной ситуацией. Такие ситуации могут быть инициированы государством или 
другими структурами, а затем уже становятся инфоповодами для журналистов.  

В Казахстане, как утверждают политологи и социологи: «внутри самого государства пока не 
создано единого культурного и даже ментального пространства, которое могло бы сформировать 
общие для всех национальные ценности» [6]. По мнению западного исследователя Х. Гюнтера, «медиа 
– это не только нейтральные средства передачи информации, своей способностью ктрансформации, 
своими перформативными, экспрессивными и символическими возможностями, своими конкретными 
формами проявления они сами участвуют в процессе выявления смысла. Более того, современные 
масс-медиа особенно интенсивно апеллируют к эмоциональной, аффективной стороне человека, 
участвуют, таким образом, в перестройке структуры восприятия и познания» [7]. 

Как показывает анализ казахстанского медиадискурса, жизнеспособна следующая когнитивная 
модель – антропоцентризм истолкования, некое упрощение смыслов [8]. «Я -схемы» (в терминологии 
Л.Хьелла и Д.Зиглера [9]) во многом обеспечивают быстроту принятия решения, воспоминания и 
реконструкции, оценку и отрицание того, что не очень подходит под «я-схемы». Обозначенное можно 
определить и предложенным казахстанскими социологами несколько размытым термином 
«мещанство»как объединяющей социокультурной общности современного Казахстана [10]. 

Общество, особенно лидеры мнений, авторитетные ученые, журналисты и политологи 
разрабатывают доктрины, модели развития полиэтнического государства, изучают проблему 
национального единства, поднимают вопросы, жизненно-важные для развития казахстанского 
социума. Концепт «национальное единство»воспринимается как стратегически важный компонент 
государственной политики. 

Таким образом, базовыми в рамках современного медиадискурса являются концепты 
«национальная идея», «национальное единство», «национальная идентичность», «идея 
консолидации».Актуализация метаэтнического концепта «национальное единство» в медиадискурсе 
обусловлена поиском новой философии, нового мировоззрения для суверенного государства; 
интересом к великому героическому прошлому и духовным ценностям народа.Содержание концепта 
постоянно изменяется  в зависимости от состояния общества, национального самосознания, уровня 
открытости и разрешения конфликтных ситуаций. Специфика, способы подачи информации находятся 
в постоянном развитии, связанным с техническими возможностями. 
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Алмагүл ҚҰРМАНБАЕВА, 
Журналистика факультетінің доценті  

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  
 

«АЙҚАП» ЖУРНАЛЫНДАҒЫ САЯСИ-ИДЕЯЛЫҚ КӨРНІСТЕР 
 

Қазақ баспасөзінің қарлығаштары дегенде, ең алдымен, ойға оралатыны – «Айқап», «Қазақ», 
«Қазақстан», «Серке» газет-журналдары мен оған өмірін арнаған Алаш зиялылары. Бұл ретте жарық 
көргеніне ғасыр толып отырған Қазақ руханиятының алтын дәуірін тудырған, ел мен жердің 
тұтастығын ту етіп, қазақ халқының көзін ашып дем берген «Айқап» журналын ерекше атап өту ләзім. 
«Айқап» – Қазақстандағы тұңғыш қоғамдық-саяси, әдеби-көркем журнал. Ақын, публицист, қоғам 
қайраткері М.Сералин 1911 жылы 10 қаңтарда Троицк қаласында «Айқап» атты журналды 
алғашшығаруды қолға алады. «Айқаптың» жарық көруі саяси-идеялық бағдары XX ғасыр басындағы 
қайшылықты қым-қуат кезеңмен тұспа-тұс келді. Отарлық езгінің емеуріннен тасыр шағында дүниеген 
келген «Айқап» қазақ интеллигенциясының демократиялық қозғалыс идеясын ту етіп, өз халқын 
қараңғылықтан шығаруды мақсат ете білген бірден-бір басылым болды. Қаламгер қайраткер 
Мұхаметжан Сералин Орыс революциясынан туған демократиялық толқынның жаңа буынынан 
шыққан көзі ашық, көкірегі ояу тұлға еді. 1905 жылдан газет шығаруды мақсат еткен демократ 1911 
жылға дейін түрлі кедергілерді бастан кешсе де өзінің ұлттық идеяларын «бір қазанға қайнатып» елдік 
мүддені уысынан шығармады.  

 «Журналға «Айқап» деген есім бердік. Біздің қазақтың «Әй, қап!» демейтін қай ісі бар?!» деп 
журнадың шымылдығын ашқан ұлы қайраткер М.Сералин империяның отаршыл саясатынашық 
бейнелеп, халықты қараңғылықтан шығаруды көздеп осы бағыттағы ұлы қадамын қадап айтқан еді. 

Сералин журналдың 12-санында басылымның жұрттың біразын оқуға бейімдеп, сауатын ашуға сеп 
болғанын айтып, журналдың шығуына жәрдемдескен бір топ азаматтарға, яғни, Сосновский, 
Тәңірберген Тұрысбеков, Сәдуақас Шорманов, Ғабдулрахман Жүсіптерге және оқырмандарына 
алғысын айтады [1]. 

4 жыл ішінде Троицк шаһарындағы «Энергия» баспаханасында қазақ тілінде араб әріпімен теріліп, 
алғашында айына бір рет, кейін екі рет шығып тұрды. Қоғамның түрлі салаларын қамтыған мақалалар 
шоғыры, қазақтың қоғамдық ой-санасына серпіліс әкелді. Онда жер мәселесі, саясат, әлеуметтік 
мәселелер, өнер руханият т.б. тақырыптар кеңінен көрініс тапты. 

«Қазақ даласына кеңінен тараған басылым саны жайында Ғабдолғазиз Мұсағалиев бұл басылымды 
1000 оқушы алып тұратындығын жазды. Мұның өзі журналдың таралымы бір ізге түсіп, өрісін 
ұлғайтып, қанатын кеңге жая бастағанын көрсетумен бірге төңкеріске дейінгі қазақ халқының 
сауаттылық деңгейінен де хабардар етеді», – дейді зерттеуші Нұрлан Асқаров [2]. 

«Айқап» өз кезеңіндегі үздік журнал болды. Оның әр санын қазақ халқы асыға күтті. Оған 
Қазақстанның барлық облысынан және Астрахань губерниясына қосылған Бөкей Ордалары мен Кавказ 
округына қарайтын Маңғыстау, Атырау, Оралдан үзбей хаттар келіп тұрды. Әсіресе, Ақтөбеден, 
Қостанайдан, Қызылжардан, Торғайдан, Көкшетаудан, Қарқаралыдан, Семейден, Аягөзден, Қапалдан, 
Шиеліден, Қызылордадан, Жамбылдан, Шымкенттен, Зайсаннан мақала жиі жарияланды. 

Журнал жекелеген азаматтардың демеушілігі мен оқушылардың жазылым ақысына сүйенген. 
Журнал орташа форматты, 24 бет болып жарық көрген. Тұрақты айдарлардың ішінде «Өлең-жыр», 
«Фельетон», «Басқарушыдан», «Одан-бұдан», «Хабаршыларымыздан», «Мұсылмандар тіршілігіне 
тиісті мәселелер» үзбей жазылып, тарихи-қоғамдық өзгерістерге байланысты «Соғыс жайы», 
«Оқиғалар» деген айдарлар да қосылып отырған. Сонымен бірге, журналдың бағыт-бағдары, көтеретін 
негізгі мәселелері редактор тарапынан бас мақалада айтылып, онда көбінесе саяси-әлеуметтік 
тақырыптар сөз етілген [3].  

«Айқап» журналының оқырмандарына арнап үзбей шығармаларын арнап, қоғамдық өмірге бей-
жай қарай алмаған, өз пікірін оқырманмен бөлісуге асыққан ұлы тұлғаларымыз Шәкәрім 
Құдайбердіұлы, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Сәкен 
Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Жұмағали Тілеулин, Қошке Кемеңгеров және т.б. зиялы азаматтар 
сүбелі үлес қосты. Бұл алыптардың ұлттық мүдде жолындағы бір алаңда тоқайласуы болашақ 
Алашорда үкіметініңқұрылымдық бағытын айқындаудың сара жолы осы «Айқап» журналы және 
«Қазақ» газеттері арқылы көрініс тапты.  

Бес жыл бойы жарық көрген басылым мазмұнында рухани әлемімізде тың серпіліс туғызған Алаш 
ардақтыларының тың идеялары жатқан еді. Ол идеялар осы журнал арқылы біршама айқындалып, 
бірталай қаламгерлердің тәжірибе алаңына айналды. 
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Журнал санында орын алған Шығыс әдебиеттері мен қазақ ағартушыларының, тарихшы-
ғалымдарының көлемді мақалалары да басылып отырды. Мысалы, Фирдоусидің «Шахнамасы», 
С.Ғаббасовтың «Тарих қазақ жайынан» атты ғылыми мақалалары журнал оқырмандарын тарта білді. 
Оқырман үдесінен шығу қаншалықты қиын болса, оның жүктелер жауапкершілігі одан да тым батпан. 
М.Сералин қандай қиындық болса да журналдың тоқтаусыз жарық көруіне аянбай тер төкті. Жан-
жақтан шәкірттерін жіберіп, оқырман жинау, демократтармен байланысты үзбей, олардың ой-
пікірлерін журнал бетіне басу – рухани өркендеуге айрықша ыждаһат танытып, ұлы мақсат көздеген 
шын жанашыр азаматтың ісі еді. 

М.Сералин патшалы Ресейдің отарлау саясатының түпкі мақсатын дөп басып тани біліп, оны 
халыққа дұрыс түсіндіруде білгірлік танытты. «Отырықшы болған қазақтар туралы» деген 
мақаласында жаңа болыстық соттардың қазақы дау-жанжалды шешуге икемсіз болып отырғанын 
мысалдармен дәлелдеп, «болыстық сот құны 300 сомнан артық мал дауын тексере алмайды. Қазақ 
арасындағы жесір дауының құны көбіне 300 сомнан асып кететіндіктен дау-дамай қалай шешілді», – 
деп орыстың заң жүйесінің қазақ ісін шешуге сәйкес келмейтін дәрменсіздігін ашып көрсетіп, ол үшін 
«Қазақ әрекеттері» деген кітап шығару қажет дегенді айтады [4].  

Отаршылықты айқын сынаған редактор М.Сералин «Соңғы он жыл ішінде үкімет қырғыз-
қазақтарды отырықшы қылып өнер үйретейін, өнеге алғызайын, көшіп азап шеккенше, отырықшы 
болып 12-15 десятина жер алып отырсын деген жоқ, жер ала алмағандардың жерін айламен кесіп 
алмақ» [5] – деп отарлаудың түп мақсатын ашып жазады. Және аңқау елге арамза болғандарды 
әшкерелеп жұртына жол сілтейді. «Егінге жайлы жерді алып қаламын дегендер қала салу керек. Жақсы 
жерге жиылып қала салсақ «сен неге салып жатырсың» дейтұғын ешкім жоқ. Қазақ қалаған жеріне қала 
болып отырса, мешіт, медіресе салса, қаланың маңайындағы егіндік жерлерді өлшетіп планға түсірсе, 
өлшеген жер артылмастай көп болып жиылып отырса, қалаңды бұзып мешітіңді қиратып, жеріңді ала 
қоймас, аламын десе, сонда ізден», – дейді. 

Басылым бетіндегі жарияланған жер мәселесіне қатысты материалдардың біршамасы Мұсаға–
лиевтің еншісінде. Білікті ғалым аймақтардағы шаруаларға берілген жер көлемін есептеп, артық-кемін 
шығарып отырған. «Жарлы болдық дейміз. Енді біз жарлы болмай кім жарлы болсын. Біз бұлай отыра 
берсек, мұнан да жарлы болармыз» [6] – деп халықтың намысын жаниды. 

1912 жылғы Айқаптың алғашқы санында Сералин болашақта оқу-ағарту саласына айрықша көңіл 
бөлетінін айтады. Әр өңірлердегі оқыту жүйелеріне тоқталып, білім беру деңгейлерін анықтап отырған. 
Өлкедегі мәдени-ағарту туралы мәліметтер сол тұстағы мерзімді баспасөз беттерінде көптеп 
жарияланды. «Айқап» журналы мәдениет пен ағарту мәселесіне байланысты 88 санының 66-сында 163 
мақала жарияланған [7]. Бұл басылымның қаншалықты ағарту мәселесіне мән бергендігін аңғартса 
керек. 

Басылым қазақ жастары арасында оқудың қажеттілігін насихаттаумен бірге баланы қай тілде оқыту 
қажеттігіне де үнемі назар аударып отырды. Ресей империясының қазақ балаларын сауаттандырамыз 
деген желеумен бірте-бірте орыстандыруды көздеген құйтырқы саясатын айтып, одан сақтандырды.  

«Айқап» бес жыл бойы халықтың көзі һәм құлағы болды. Алайда бірінші дүниежүзілік соғыс 
салдарынан туған қымбатшылық, әлеуметтік, қаржылық дағдарыс журналдың ұзақ өмір сүруіне 
тосқауыл болды. 

Аумалы-төкпелі кезеңде саяси-әлеуметтік маңызды мәселелерге терең бара білген, жер мәселесі, 
жесір дауын әділ шешуде дұрыс бағыт-бағдар көрсете алған Айқаптың жалпы отырықшылықты 
қазақтың ел болуының өркениеттің тірегі ретінде тани білуін сол замандағы қазақ баспасөзінің шын 
мәніндегі прогрестік табысы деп бағалауға болады. 

Жер мәселесімен қатар онда дін, мектеп, медресе ашу, халық сотын өзгерту туралы ұсынысқа толы 
мақалалар да шығып жатты. Қазақ зиялыларының кей мәселелерде көп жағдайда пікірі бір жерден 
шыға қоймаса да түпкі мақсат – «қазақ елінің көсегесін қайтсек көгертеміз» деген ұлы ұранның 
төңірегінде әрекет етті.  

Осы орайда қазақ зиялыларының «ауыз бірліктері күшті болып, қоғамның жоқ-жігін, кем-кетігін 
бірлесе, қосыла іздесе олардың тарихтағы істері бұдан да қомақты зор болатын еді. Әр қилы әлеуметтік 
мәселеде, әсіресе отырықшылдыққа көшу, съезд шақырып, бас қосу, ел ісіне араласу, ұлт-азаттық 
күресіне бағыт сілтеу жайындағы сүбелі мәселелерде әрқилы пікірде болмай, ауызбірлік танытқан 
шақта қазақ қауымының жалпы ұжымы бір бағыттан табылып 1917 жылдың төңкерістерін өз басына 
ыңғайлай пайдаланар ма еді» [8].  

Қалай дегенмен де, қазақ халқының мүддесін көздеген Алаш арыстары өзіндік болмыс бітімін 
сақтап, ұлты үшін руханият, ағарту ісіне төккен еңбегі орасан зор. Ұлттық бірлікті нығайту, мәдениетті 
дамыту идеяларын алға тартқан зерделі оқығандар қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз 
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мойнына ала білді.Олардың идеялары тарихи дамудың сан-мыңдық кезеңдерінде қазақ алдынан шыға 
берер күрмеулі проблемаларды шешуге негізделгендей. 

Тарих толқынындатолымды табыстарға қол жеткізген, мәңгі ұрпақтар игілігіне жарар рухани 
азығымыз – «Айқап» журналы биыл 100 ге толып отыр. Тура бір ғасыр. Елдігімізді асқақтатар шақ. 
Осы орайда Серікқали Байменше мақаласында [9] қазақтың тұңғыш журналына арнап Троицк 
қаласындағы (Троицк – қазіргі Ресейдің Челябі облысындағы қала) «Энергия» баспаханасының 
ғимаратына ескерткіш тақта қоюды ұсынса, деректанушы Қамбар Атабаев Ұлттық баспасөз күнін 
ұлттық баспасөз тарихынан шыға отырып тойлау қажеттігін айтады және мерзімді 
басылымдарымыздың 100 жылдық мерейтойларын ұлттық деңгейде атап өтуді ұсынады [10]. 
Шынында да бұл ұсыныстар тәуелсіздігіміздің 20 жылдық мерекесіне орай өткізілген сәтті іс болар еді. 
Олай болса Айқаптың жүз жылдық мерейтойының «әй, қаптың» айтылмасындай өз деңгейінде өтуіне 
сеніммен қарайық. 
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АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ЖАСТАРҒА АРНАП ШЫҒАРҒАН  
ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
ХХ ғасырдыңбасындағырухани өрлеудің өзекті сипаты – прогреске ұмтылу болды. Қазақ 

зиялылары әр салада қаламымен, өзіндікой-санасымен халыққа қызмет етуге тырысты. Кітапты 
көбірек жазып, өмірін ағарту ісіне, әдебиетке, жастарды өнер-білімге баулыды. 

Ұлтының мәңгілігін ойлаған Алаш зиялыларының тарихи аз уақытта қазақ халқына сіңірген 
еңбектерін бағалау – қазіргі және келешек ұрпақтың жадынан шықпайтын қастерлі борышы деп 
білеміз. 1912 жылы «Айқап» журналында (№ 4-5) А.Байтұрсынов «Жазу тәртібі» атты мақаласында 
оқу құралын дайындау қажеттігін ескертіп, мынадай пікір айтады: «Оқу құралының ең ұлылығы – бала 
оқытатұғын кітап; оның жақсы болып, балалардың жанын қинамасына жазудың тәртібі болуы шарт...» 
– дейді [1, 380]. Демек, А.Байтұрсынов қазақ балаларының ана тілінде сауаттандыруда әліпби 
мәселесін көтеріп, ғылыми пайымдаулар жасап, тығырықтан шығатын жолды көрсетеді. Қазақ 
халқының «рухани көсемі» А.Байтұрсынов қазақ балаларына арналған алғашқы «Әліппе» мен қазақ 
тілі грамматикасын танытатын тұңғыш оқулықтардың авторы. Сонымен қатар, А.Байтұрсынов – өз 
халқының саяси, мәдени рухани және әлеуметтік өмірінің сан саласына көз тігіп, тікелей араласқан ірі 
публицист, қоғам қайраткері. Сонымен қатар, А.Байтұрсыновтың қалдырған мұрасы: өлең жинақтары 
«Маса», «Қырық мысал». Әдебиеттану саласынан жазылған ғылыми еңбек «Әдебиет танытқыш» 
қазақша сауат аштыру мен қазақ тілін пән ретінде оқыту әдістерін баяндайтын құралдардың иесі. 
Кезінде А.Байтұрсынов «Ғылыми және практикалық білімнің жиынтығын бойына сіңірген халық қана 
айбарлы да бай болады» деп санаған. 

Алаш зиялылары қазақ халқына жасаған ұланғайыр ұлағатты ісі – ұлттық мәдениетті дамыту 
барысындағы еңбектері әдебиетті, жазба және ауызша тілді, ұлттық педагогиканы, психологияны, 
тарихты, этнографияны, публицистиканы, баспасөзді, аударма ісін, медицинаны, биологияны, 
табиғаттануды, ауыл шаруашылығын, математиканы, өркениетті даму жолдарын қамтыды. 
Мемлекетті ана тілінде оқыту жөнінде «Алаш» париясы бағдарламасының «Ғылым-білім үйрету» атты 
бабында: «Қазақ тіліндеорта мектептер, университтер ашылады, бастауыш мектептерде сабақ ана 
тілінде жүреді. Оқу ісі өз алдына автономия түрінде жүргізіледі, үкімет оқу ісіне араласпайды. 
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Мұғалімдер мен профессорлар өзара сыйласу арқылы тағайындалады» – деп жазылды [2, 119]. «Алаш» 
партиясының жергіліктікомитеттер «оқумен баспасөз» мәселесін көтеріп, 1917 жылдың сәуірінде 
Жетісуда, маусымында Семейде, тамызда Ташкентте, желтоқсанда Орынборда өткен облыстық 
съездері мектеп ана тілінде болу керек деген шешім шығарады. Ташкентте өткенТүркістан аймағы 
қазақ-қырғыздарының жиналысы мектептің ана тілінде оқытуын міндеттей отырып, орыс-тузем 
мектептерінің орнына ұлт мектептерін ашу деп шешеді. Ал, Орынборда өткен жалпықазақ-қырғыз 
съездерінде оқу мәселесі жөнінде М.Дулатов өз баяндамасындаұлт мектебін көркейтуге оқу-
құралының тапшылық көрсетіп отырғанын көрсетеді. Съезд делегаттары М.Дулатов пікірін қолдап, 
оқу-құралдарын дайындайтын комиссиясы құрамын бекітеді: А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Е.Омаров, 
Б.Сәрсенов, Т.Шонанов. Оқу коммиссиясына съездің жүктеген міндеттері: ұлт мектептеріне 
бағдарлама жасау; мұғалімдерге қалай оқыту тәртіптерін үйрететін жолбасшы кітаптар жазу, тәрбие 
жайынан кітаптар жазу; бүкіл қазақ-қырғызға оқу ісін қалай жүргізу туралы жоба шығару; «Қазақ 
емілесін» тексеріп, түзету; қазақ тіліне пайдалы кітаптарды аудару негізгі бағыттар болып белгіленеді. 
ХХ ғасыр басында Алаш қайраткерлері көтерген тіл мәселесі бүгінгі ХХІ ғасырдың өзекжарды 
мәселесі болып отыр. «Туған жерді сүю – парыз, сүю үшін білу парыз» десе, ана тілімізді бәріміз де 
сүюге, қастерлеуге тиіспіз. Ә.Бөкейханов «Үшінші дума Һәм қазақ», А.Байтұрсыновтың 1912 жылы 
Орынборда «Оқу құралы» деген атпен тұңғыш шығарылып, 1925 жылы Орынборда 7 рет қайта 
басылады. Ал 1926 жылы «Әліппенің» жаңа түрін жазып суреттермен шығарады. «Тіл тағлымы», 
«Әдебиет танытқыш», Ж.Аймауытовтың «Тәрбиеге жетекші», «психология», М.Тынышбаевтың 
«Қазақ халқының тарихы», М.Жұмабаевтың «Бастауыш мектептегі ана тілі», «Педагогика» т.б. [3, 65]. 
А.Байтұрсынов ұрпақ тәрбиесіндегі ұлттық мәселені «бастауыш мектептен үйренген білім әрі оқимын 
дегендерге негіз боларлық жағынкөздеу керек» деп қазақ халқының оқуға деген ынтасын көрсетсе, 
білім беру саласында Ж.Аймауытов «білім мен тәрбие бірімен- бірі байланысып, өмірге, тіршілікке 
пайдасы бар білімнің мәнін» ашып көрсетеді [4,6]. Өзінің ғылыми-педагогикалық толғамды ойларымен 
қазақ зиялысы Ғұмар Қарашұлы. «Менің ойларым», «Өрнек» атты шығармалырында ұстаз, мұғалім 
мамандығы, оған қажетті мінез-құлық қасиеттері туралы, тәлім-тәрбиелік түйіндерін қанатты сөздер 
арқылы нұсқаетіп берген. Мәселен, «Тіл – ойдың кілті», «Ой қараңғылығы – жан ауырлығы», 
«Үлкендердің үлгісі – тәрбие құралы», т.б. М.Дулатовтың бастауыш мектепке арналған «Қирағат» атты 
оқу-құралы Орынборда тұңғыш басылып шығады. Кітаптың мұғалімдерге арнап жазған алғы сөзінде 
бала тәрбиесінің маңызына ерекше тоқталады. «Оқудағы мақсат – жалғыз құрғақ білім беру емес, 
біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру», – дейді [5,15]. М.Дулатовтың ағартушылық қызметінің 
кредосы – біліммен бірге тәрбие беру. Осы ұстанымынан «Есеп құралын» жазу барысында: «шапшаң 
санау және шәкірттерге өздігінен шығару үшін мысалдар келтіру, ұсынып отырған есеп, амал 
шарттарының өзі тәрбиелік сипатқа ие, еңбекке баулуды көздейді. 

М.Жұмабаев педагогика, дидактика, әдістеме саласында алғаш қалам тартқан ғұлама. Оның 
«Педагогика» (1922) атты қолтума еңбегі алғашқы оқу құралы ретінде, «Бастауыш мектепте ана тілі» 
(1923), «Бастауыш мектепте ана тілін оқыту жайында» (1925), «Обучение грамоте» (1926), «Букварь 
для взрослых» (1929), т.б. туындылары түркітілдес халықтар тарихында жарық көрген. Қазақ әйелдірі 
арасынан тәлім-тәрбие мәселесіне қалам тартқан тұңғыш Нәзипа Құлжанованың педагогикалық 
публицистикалық еңбектері: «Мектепке дейінгі тәрбие» (1923), «Ана мен бала» (1927). Бұларда 
көшпелі қазақ елінің тұрмыс-салты, халқымыздың өзіндік бала тәрбиелеу тәжірбиесі, Кеңес өкіметінің 
алғашқы жылдарындағы бала-бақшаларының жұмыс тәжірбиелерін медициналық түсініктемелермен 
сабақтастыра баяндайды. Оның еңбектері қазіргі кездегіқазақ әулетінің жүрегіне жылы тиіп, қолдан 
түспес кітабы болмақ. 

Алаш қаламгерлерінің зерттелмеген сан-қырлы еңбектерін кәсіби тұрғыда саралап, зерделеп, білім 
саласындағы бағдарламаға енгізіп, қоғамның рухани өресін жаңғырту болып табылады. 1934 жылы, 
сұрапыл ашаршылықтың беті қайта бастаған шақта С.Асфендиаров Қазақ АКСР-і Халық ағарту халық 
комиссариатының орынбасары болып тағайындалады. Енді халық ортасында сауат ашу, бастауыш 
және орта білім беру ошақтарын қалыптастыру, бұрыңғы ашылған жоғары оқу орындарының жұмысын 
жақсарту, білім беру мекемелерін арнайы әдебиетпен және оқу-құралдарымен қамтамасыз етеді. 
С.Асфендиаров қазақ тарихын ғылыми негізінде зерттеуді әрі бастаушы, әрі жазушы болған ғалым. 
1935 жылы жазған Қазақстан тарихының бірінші томы және мектептерге арналған «Қазақстан 
тарихының очерктері» деп аталатын оқулығы қазақ тілінде жарық көрді. 1935-36 жылдары 
С.Асфендиаров пен профессор П.А.Кунте екеуі бірігіп әзірлеген «Қазақстанның өткендері» атты екі 
томдық документтер жинағы басылып шықты. «Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс» 
деген монографиясы жарияланды. С.Асфендиаров өзінің ғылыми еңбектерінде Қазақстан тарихын 
ғылыми дәуірлерге бөлу ісін бастады, қазақ халқының шығу тегі жөнінде ғылыми пікір тұжырымдады, 
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өлке еңбекшілерінің ұлт-азаттық қозғалысының және басқа да мәселелердің дұрыс жолдарын көрсетті, 
қазақ тарихын бұрмалаушылықтарды сынға алды. 

Қ.И. Сәтбаев қазақтың біртуар перзенті ұлтымыздың мәртебесін, көшпелі елдің биік рухын дүние 
жүзіне мойындата білген. Көп қырлы ғылыми және қоғамдық еңбегінің маңызды бөлімі педагогикалық 
іс-әрекеті, мұғалімдер семинариясында жаратылыстану пәнінен дәріс оқып, 1919-1920 жылдары 
Ақкелін болысында 4 ауылда мектеп мұғалімі болып қызмет атқарғанын көптеген құжаттар мен 
материалдар дәлелдейді. Қ.И.Сәтбаев – әдіскер математик ретінде, тұңғыш «Алгебра» оқулығының 
қолжазбасын 1923 ж. 10 қазанда Халық ағарту коммисариатына, ол 1927ж. мамырда Мәскеуге 
баспадан шығаруға жіберіледі. Өкінішке орай жарыққа шықпайды. Бұл сол кезең үшін өмір талабынан 
туындаған еңбек болатын. Қ.Сәтбаевтың тарихи еңбектері: Жезқазған – Ұлытау аймағына қатысты 
археологиялық зерттеулері; Алтыншоқыдағы Темірдің тас тақтасын табуы; «Ер Едіге» жырына жазған 
алғы сөзі; Қазақ халқының этнографиясын терең зерттеуі; Жезқазған өңіріндегі ортағсырлық 
архитектура ескерткіштері жайлы жазбалары. Өзінің барлық саналы өмірінқазақ халқының 
экономикасы мен мәдениетінің, ғылымының өркендеуіне арнап, сол жолда тарихи мәні бар істерді 
дүниеге келтіреді. Қ.И.Сәтбаевтың бізге қалған мол мұрасы ғылымның иглігіне айналып отыр, әлі де 
болса тарихи-танымдық түрде зерттеу, танып білу қажет. 

М.Тынышпаевтың тарихи зерттеулері, тарихшы ретінде қазақ елініңкөне дәуірден бүгінге дейінгі 
шынайы тарихын жасаудың бағыттарын іс жүзінде анықтап береді. Х.Досмұхамедовтың медицина, 
биология, тілтану саласындағы ғылыми еңбектері, Т.Шонанұлының тілтану, әдістемеге арналған оқу 
құралдары мен зерттеулері, Ә.Ермековтың, М.Тұрғанбаевтың, Е.Омарұлының, Қ.Кемеңгерұлының, 
Н.Төреқұлұлының, С.Сәдуақасовтың ғылыми еңбектері ғылым тілінің, қазақтың ғылыми 
терминологиясының қалыптасуында айрықша белес болды. Қазақ тілінің әліпбиін, емлесін жасаумен, 
ішкі заңдылықтарын ғылыми дәйектеумен бірге Алаш зиялылары тіліміздің тазалығы, мәдениеті үшін 
күресті.  

ХХ ғасырдың басында қазақша шыққан тақырып жағынан 400 атаулы жарияланған кітаптарды 
топқа бөлсек: Бірінші – қазақ халқының өткендегі тарихи тағдырын, болашақтағы дамужолын, саяси 
жағдайын суреттейтін Абайдың «Өлеңдер жинағы» (1909), Н.И.Веселовскийдің редакциясымен 
шыққан Шоқанның шығармасы, Мақыш Қалтаевтың «Қазақ айнасы», «Тура жол» сияқты кітаптары. 

Екінші – оқуға, өнерге, білімге шақырған, сол білімді қалай игеру, қайдан іздеу жолдарын 
нұсқайтын Ғ.Мәжитовтың «Қазақ шәкірттеріне ақыл» (1910), Закрия Ерғалиұлының «Қазақ әліппесі» 
(1910),С.Көбеевтың «Үлгілі бала» (1912) кітаптары.  

Үшінші – кәсіпшілік, отырықшылық, сауда-саттық, еігіншілік, бау-бақша, өндіріс қолөнері істеріне 
арналған «Торғай шаруашылық қоғамы» (1903), «Май алатын машина» (1912) сияқты еңбектер. 

Төртінші - кедейдің ауыр халін суреттейтін, олардың патша үкіметінің әкімдері мен және солармен 
сыбайлас бай, болыс, старшиндерден шеккен әділетсіздігін баяндайтын МәшҺүр Көпеевтың 
«Сарыарқа кімдікі?» (1907), А.Сабаловтың «Сұм заман» (1911), Х.Сәдуақасовтың «Халық мұңы» 
(1915) шығармалары. 

Халқымыздың рухани жаңғыруы – жан дүниеміздің жаңғыруы, тарих бетіндегі көмескі тартқан 
шындықтардыбүгінгі ұрпақ санасына қайта тоқылуы. 
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ УЧЕБНИКОВ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

 
Первые учебные пособия по основам арифметики, в том числе и те, что создали представители 

интеллигенции Алаш, на заре казахской государственной автономии, по сути являются решебниками, 
от слова «решать». Автор разъясняет основы счета, распространённые математические 
/алгебраические/ знаки (арабские цифры, общепринятые в мире условные обозначения, меры длины и 
веса, таблицу умножения и т.п.) и для закрепления материала урока, обязательно приводит примеры.  

Почему мы выбрали именно учебники по математике / «есеп құралы»/ для своего исследования? 
Дело в том, что задолго до Казавтономии, принципы счета проходили на уроках в медресе, джадидских 
или иными словами, светского типа, заведениях при мечетях. Казахские подростки обучались в 
медресе гг. Казань, Уфа, Троицк, а также в аульных «кочевых» мектебах. Казахи стремились выучить 
детей счету и письму, для практических целей. Основы счета нужно было знать ребенку, 
обучающемуся, чтобы в будущем вести дела, вести учет расходов и прибыли, то есть прагматично 
использовать полученные знания в жизни и облегчить родственникам и всему сообществу товарно-
обменные операции на ярмарках, при обменах с заезжими торговцами-сартами. Математические 
знания пригодились и в зодчестве, при расчете мастерам юрт, возведении мазаров и т.д. 

Занятия арифметикой /геометрией, как известно, развивают пространственное мышление и 
воображение детей. Учащиеся приучаются к абстрактному мышлению, вариативному планированию 
и т.п. Это хорошо понимали авторы первых учебников по математике на казахском языке, к 
сожалению, информация об этом редко встречается в литературе и до сих пор нет специального 
исследования о процессе создания и печатания первых учебников. Ныне редкие экземпляры тех 
изданий, на арабской и латинской графике, хранятся в редких фондах национальных библиотек, 
музеях, частных коллекциях. Они не доступны рядовому школьнику, потому о них надо регулярно 
писать в СМИ, выявлять принципы создания и особенности редактирования в далекие 1920-1930-е 
годы. 

Надо сказать, что первые казахские учебники по математике на казахском языке отличались от 
современных. Внешне они, быть может, и проигрывали, в объеме были гораздо тоньше, исполнены на 
низкосортной /другой просто не было!/ тонкой серого цвета бумаге, газетного типа, без твердой 
обложки. Шрифт первых учебников возможно был не самый отточенный, порой буквы расплывались 
и смотрятся нечетко. Цветных выделений не практиковали из-за несовершенства типографского 
оборудования, поскольку в Оренбурге – первой столице Казахской автономии, даже не хватало 
машинок с клавиатурой на арабской вязи. Известен по архивным источникам факт, что наркому 
просвещения Ахмету Байтурсынову пришлось оформить командировку в гг. Казань и Уфа, с целью 
приобрести несколько таких пишущих машинок для нового национального правительства [1].  

Ахмет Байтурсынов, возглавляя Академический центр при Наркомпросе /сокращенно - Акцентр/, 
будучи смещен с должности комиссара просвещения из-за принадлежности в прошлом к партии 
«Алаш», тем не менее осуществлял общее методическое руководство за приглашением авторов (а 
среди них были его единомышленники Миржакып Дулатов, Магжан Жумабаев, Беимбет Майлин, 
Жусипбек Аймауытов, Каныш Сатпаев, Кошке Кеменгеров, др. Сам Байтурсынов написал и переиздал 
цикл учебников для школьников и взрослых, подавая личный пример трудолюбия и 
заинтересованности в просвещении масс. Об этом достаточно много бибилографии, чтобы на ней 
специально останавливаться. 

В целом, дизайн будущего казахского учебника полностью зависел от компетенции автора и его 
настойчивости. Однако, ведь учебник по математике должен быть снабжен картинками и 
изображениями геометрических фигур, таблиц и т.д. Все это рисовалось вручную, часто самим 
автором, по памяти из опыта обучения в медресе, либо за основу рисунка брался образец из переводных 
учебников (на русском и татарском языках). Были художники, которых привлекали для 
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иллюстрирования детских книг и журналов, учебников, имя одного /Н.Рейх?/ встречается в раритетных 
изданиях; имена других еще предстоит восстановить. 

Учебник в Степи – явление редкое. История его создания возрождается благодаря каталогизации в 
стенах национальных библиотек. К примеру, ценным можно считать издание последних лет, где 
нанизаны в хронологическом порядке чудом сохранившиеся наименования первых учебников на 
казахском языке и переводных книг, их авторы, что окажет методическое подспорье для будущих 
исследователей [2]. 

Латинизация алфавита в Степи сопровождалась диспутами, на которых Байтурсынов и Торекулов 
каждый защищал публично свой вариант, было демократическое голосование, до тех пор, пока 
партийные органы не решили в свою пользу этот принципиальный вопрос. Казахская делегация 
участвовала в 1926 году в съезде тюркологов-реформаторов алфавита, в Баку. Факт, что, даже когда 
была арестована верхушка «Алаш», в частности, в застенках находился Магжан Жумабаев, написанные 
его рукой учебники были переизданы и продолжали поступать в регионы. Распространяемые почтовой 
службой, выпущенные в Москве, уже на латинице, они еще долго служили учащимся для расширения 
знаний [3]. Старшее поколение, хотя изымали его книги, помнит наизусть стихи из книг и учебников 
Магжана. 

Если внимательно изучить содержание первых учебников по математике на казахском языке, 
автором которых был Миржакып Дулатов, то можно прийти к выводу о том, что он и его коллеги 
придерживались тех же научно-методических установок, что и авторы учебников в ХХI веке: учебник 
должен быть написан доступным слогом, не быть перегружен заданиями и обязательно 
проиллюстрирован. Примеры задач должны быть из жизни, понятны ученику, с элементами 
воображения и учетом возраста обучающихся. Безусловно, авторы казахской арифметики двадцатых-
тридцатых годов опирались на методику преподавания в джадидских медресе Казани и Уфы, Троицка 
и применяли соответственный терминологический аппарат.  

К сожалению, эти и другие яркие страницы истории были вычеркнуты и забыты на долгие 
десятилетия, до полной реабилитации лидеров «Алаш», которая состоялась в Независимом Казахстане. 

Если остановиться на преемственности в подготовке и иллюстрации казахстанских учебников, то 
современные методические подходы не сильно отличаются от тех, что применяли на этапе Алаш. 
Улучшилась качественно материально-техническая база, цифровые технологии значительно ускорили 
печатание книг и учебников.  

Из современных книгоиздательств в республике, специализируются на издании школьных 
учебников ряд из них: «Мектеп», «Атамұра», «Келешек». Именно эти три предприятия выполняют 
заказы на печатание учебников для общеобразовательных школ, разработанных совместно с 
сотрудниками АО НЦПК «Өрлеу» и авторами учебников.  

Следует отметить, что акционерное общество «Национальный центр повышения квалификации 
«Өрлеу» создан в 2012 году, путем слияния РИПК СО и 16-ти институтов повышения квалификации 
учителей (сокращенно - ИПК) областей и городов Астана, Алматы. В соответствии с Государственной 
программой развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы АО НЦПК «Өрлеу» 
осуществляет ежегодное повышение квалификации более 73,3 тысяч педагогических работников всех 
уровней образования [4].  

То есть, производство учебников в республике носит системный характер, проектные учебники 
проходят многоразовую экспертизу на базе ведущих школ страны. Авторами учебников являются 
опытные педагоги с большим опытом методической работы, авторские права которых защищены 
законодательно. К примеру, учебники по математике под авторством В.Е.Корчевского пользуются 
заслуженным спросом. Так, прошел экспертизу и апробацию учебник нового поколения для казахских 
школ: «Алгебра, 7-сынып, А.Е.Әбілқасымова, Т.П.Кучер, В.Е.Корчевский, З.Ә.Жұмағұлова, 2017 ж». 
Электронная версия данного учебника теперь украшает сайты региональных подразделений АО 
«Өрлеу» [5]. 

Авторы учебников не останавливаются на достигнутом и постоянно совершенствуют свои 
наработки, увидели свет и другие учебные пособия, полезные для учителей: 

- Корчевский В.Е.,Костенко Г.А.,Альмухамбетова М.А. Сборник логических задач по математике. 
2013. 

В аннотации к нему говорится: «Методическое пособие посвящено разделу школьной математики 
– задачам логического и занимательного характера, предназначенным для организации познавательной 
деятельности учащихся, как на уроках, так и во внеклассной работе. Сборник содержит логические 
задачи на инварианты, принцип Дирихле, метод крайнего, раскраску, графы. Значительная часть задач 
в пособии имеют решения и указания к их решению. Это поможет учащимся лучше усвоить метод 



130 
 

решения и подготовиться к выпускным экзаменам. Материалы сборника также могут быть 
использованы учителями для подготовки учащихся к итоговой аттестации – ЕНТ» [6]. 

Активно разрабатывают новые учебники и пособия другие опытные методисты, много лет 
работающие по методике преподавания естественных дисциплин [7].  

В беседе с автором этих строк, в ноябре 2018 года, Корчевский В.Е. отметил роль иллюстраций для 
учебников, говоря, что они должны быть понятными, соответствовать и возрасту учащегося, и 
региональным особенностям, таблицы и графики должны быть четкими, для быстрого схватывания 
смысла задания или закономерности. Иллюстрации играют большую роль в визуальном закреплении 
теоретического материала. На вопрос, где брать иллюстрации, опытный методист ответил, что лучше 
рисовать наброски рисунков самим авторам, нередко берут из Интернета, но в этом случае важно 
соблюдать авторские права предшественников и делать ссылки. Что касается общепринятых схем и 
формул: например, таблица умножения, то ее изображение есть в свободном доступе [8].  

В текущем году увидел свет еще один обновленный учебник для казахских учащихся, автором 
которого является наш респондент. - Әбілқасымова А.Е., Кучер Т.П., Жұмағұлова З., Корчевский В.Е. 
Алгебра. Оқулық, 8 сынып, 2018 ж. [9].  

Процесс создания и запуска учебника в тираж, он проходит длительный путь обсуждения и 
апробации. К примеру, книга: А.Е.Абылкасымова и др. Алгебра: пробный учебник для 9 класса 12-
летней школы. Алматы: Мектеп, 2011. – 312 с., илл. Обсуждался наряду с альтернативными 
учебниками другого коллектива авторов, оказавшись победителем в данной номинации [10]. 

Современные возможности государства инвестировать в производство учебников, поддержать и 
стимулировать их авторов, организовать экспертизу гораздо выше, по сравнению с полуразрушенным 
хозяйством автономии/республики, после гражданской войны. Иллюстративные возможности с 
приходом Интернет-коммуникаций, улучшились многократно. Дизайн учебников все же должен 
обновляться, с учетом национальной специфики и наработками национальной школы 
графического/книжного дизайна.  

Безусловно, значение авторства и контента учебников, остается актуальным. Важно искоренить 
коррупционные составляющие и обеспечить независимый характер выбора качественного учебника, 
дать возможность участвовать в конкурсе новым талантливым авторам. Не секрет, что немало критики 
от родителей учащихся слышат в свой адрес ведомство и издательства, авторские коллективы, что 
говорит о необходимости мониторинга и ужесточения контроля за столь ответственной отраслью. 

В целом, преемственность между дизайном, контентом и методикой редактирования отрицать было 
бы ошибкой; первенцы национальной полиграфии и национальной («Алаш») школы издания 
учебников занимают свое почетное место в иерархии ценностей и национально-культурного наследия. 
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Майра ШҮРШІТБАЙ, 
аға оқытушы 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
 

 «АЛАШ» ПАРТИЯСЫ БАҒДАРЛАМАСЫНДАҒЫ  
САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК ИДЕЯЛАР 

 
Еліміз егемен болып, атымыз шартарапқа танылып жатқан кезімізде еліміздің өткенін жаңғырту – 

әр азаматтың қасиетті борышы. Қазақ тарихында XX ғасырдың бас кезі – түрлі оқиғаларға, саяси 
өзгерістерге толы кезең. XX ғасырдың бас кезіндегі ұлт-азаттық қозғалыс тарихының өзекті 
мәселелерінің бірі – Алаш партиясының құрылуы, оның тарихи негіздері, саяси әлеуметтік сипаты 
және тарихта алатын орны. Қазақ зиялылары саяси партия құру әрекетін бірінші орыс революциясы 
жылдарында-ақ қолға алған болатын. XX ғасырдың басындағы елдегі аласапыран қиын кезеңде 
халықтың қамын ойлаған саяси күш – Алаш қозғалысы болатын. Осы қозғалыстың басында – саяси 
мәдениеті әлемдік деңгейге көтерілген, оқыған, сауатты, кәсіби даярлығы заманына сай адамгершілік-
имандылық қасиеттері ата-бабамыздың сан ғасырлық қастерлі құндылықтарымен сусындаған. Алаш 
қозғалысы қайраткерлерінің 1917 жылғы ақпан төңкерісіне дейінгі ұсынған демократиялық идеялары 
партия бағдарламасының жобасында көрініс тапты. Жобада атап көрсетілгендей, партияның басты 
мақсаты Ресей федерациялық демократиялық республикасының құрамында қазақ автономиясын құру 
болды.  

Бағдарламаның бірінші бөлімі «мемлекет қалпы» деп аталады. Бөлімнің мазмұнына қарай оның 
мемлекеттің басқару нысаны туралы екендігін байқау қиын емес. Партия бағдарламасында Ресей 
демократиялық, федеративті республика болуы тиіс деп атап көрсетіледі және демократия мен 
федерация ұғымдарына түсінік беріледі. «Демократия мағынасы мемлекетті жұрт билеуі», яғни халық 
билігі, ал «Федерация мағынасы құрдас мемлекеттерге бірлесу, әр мемлекеттің іргесі бөлек, ынтымағы 
бір болады. Әрқайсысы өз тізгігін өзі алып жүреді».Мұндағы негізгі айтылмақ идея өзін-өзі басқаратын 
тең құқылы мемлекеттер одағы.  

«Алаш» партиясы ұсынған бұл идеяны Кеңес үкіметі де Ресейдің федерациялық құрылысында 
пайдаланды. Алаш қайраткерлерінің ұлттық автономия түріндегі мемлекеттілікке қол жеткізуге 
ұмтылуының өзіндік себептері де бар еді. Оның ең бастысы сол кездегі саяси жағдай дербес тәуелсіз 
Қазақстан мемлекетін құруға мүмкіндік берген жоқ. Сондықтан да партия бағдарламасына іргесі бөлек, 
ынтымағы бір дербес басқарылатын автономиялардан тұратын федеративтік, демократиялық Ресей 
туралы қағида енгізілді.  

Мемлекеттік құрылыс мәселесінде үкімет басында құрылтай жиналысы, оның аралығында 
құрылтай жиналысы мен мемлекеттік дума белгілі бір мерзімге сайлаған Президент тұрды. Құрылтай 
жиналысы тұрақты орган емес, ол мезгіл-мезгіл сессия түрінде ғана жұмыс істейді. Оның сессиялары 
арасында билік тұрақты орган Президенттің қолында болады. Ол халықты құрылтай жиналысы мен 
мемлекеттік дума алдында жауапты министрлер кеңесі арқылы басқарды. 

Жоғары өкілді органның екі палаталы құрылымы – парламенттік республиканың ұсынылуы сол 
кездегі жағдай үшін бірден-бір дұрыс қағида болатын. Екі палатаның бірлескен отырысында сайланған 
Президент жоғары өкілді орган алдында жауапты болмады. Егер Парламент алдында Президент те 
жауапты болса, онда бұл органның билігі абсалютті болар еді. Сондықтан да партия бағдарламасында 
мемлекеттік құрылыс үшін билікті бөлісу идеясы енгізілді. Партия бағдарламасы бойынша заң шығару 
мемлекеттік дума құзырында болды және атқарушы орган қызметіне бақылау жасау мүмкіндігі 
берілетін сауал салу құқығы да берілді. 

Партия бағдарламасының бірінші бөлімінде демократияның ең жарқын көрінісі – сайлау туралы да 
айтылады. «Депуттарттар тегіс, тең, төте һәм құпия сайлаумен болады». Яғни азаматтардың саяси 
құқығы, шыққан тегі, діні, сенімі, қызметі, мүлкі және жыныс айырмашылығына қарамай, барлығын 
сайлау құқығын жүзеге асыру арқылы бекітіледі.  

Ғасырлар бойы халыққа ауыртпалық болып келген салықтың халықтың өздері сайлаған өкілді 
орган – мемлекеттік думаның келісімінсіз салынбауы да Алаш қайраткерлерінің заңсыздық пен 
озбырлыққа жол бермеуге ұмтылысынан туған. Өйткені, мемлекеттік қазына мен халықтың тұрмыс 
деңгейі де көп жағдайда салық саясатына тікелей байланысты еді. «Салық байлық деңгейі мен жалпы 
дүние-мүлік жағдайына сәйкес алынуы шарт, бай-көбірек, кедей-аздау төлесін». Салық салудың 
мұндай тәртібі әділеттілік талаптарына және қазіргі заманға да толық сай келеді.  

Бағдарлама жобасының «Жергілікті бостандық» деп аталатын бөлімінде қазақтар мекендейтін 
облыстарда тұратын барлық ұлттар үшін автономия құру туралы мәселе ең бірінші кезекке қойылады. 
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Онда былай деп аталады: «Қазақ жүрген облыстардың бәрі бір байланып, өз тізгіні өзінде болып, Ресей 
республикасының федерациясының бір ағзасы болуы. Реті келсе, қазақ автономиясы достас халықтар 
мен әзірге бірлесе болуы, реті келмесе бірден-ақ өз алдына жеке болуы. Қайткенде де осы күнгі 
земствалықты қабыл алуы».  

Бағдарлама жобасында «Алаш» партиясының қазақтың би, болыс, ауылнайлары сияқты орындарда 
қызмет ететін адамдарының халыққа пайдалы да, адал қызмет ететін механизмін жасау жөнінде 
ұсыныс жасайтыны және оны өмірге енгізу үшін күресетіндігі туралы да сөз болады. Ал земство 
басқармалары мен милицияларында адал адамдардың қызмет етуі үшін оларды халық қалауына ұсыну 
туралы идея жергілікті басқарудың таза демократиялық түрін білдіреді. «Алаш» партиясы әділдікке 
жақ, нашарларға жолдас, жебірлерге жау болады. Күш-қуатын игілік жолына жұмсап, жұртын 
тарықпау жағына бастайды. 

Заңсыздық пен озбырлыққа жол бермеуді басты мақсаттың бірі ретінде көрсеткен бағдарлама 
жобасынан әділдік пен адамгершілік желінің қалай есетінін де байқау қиын емес. Азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын бұзатындарға аяусыз күрес жүргізуді мақсат тұтқан «Алаш» партиясы 
әлеуметтік-әділеттілік саясатын жүргізуге ұмтылды. 

Бағдарлама жобасының үшінші бөлімі нағыз таза демократиялық және адамгершілік 
принциптеріне құрылып жасалған. «Дінге, қанға қарамай, еркек-әйел демей барлық адам тең құқылы 
болады. Жиылыс жасауға, қауым жасауға, жария сөйлеуге, газет шығаруға, кітап бастыруға – 
еркіншілік».  

Адамның аса маңызды құқықтары болып табылатын бұл принциптер тіпті алғашқы кеңестік 
заңдарда да кездеспейді. «Алаш» партиясы қайраткерлері көрсеткен, тарихи тұрғыдан алғанда өз 
уақытынан идеялық жағынан озып кеткен бұл принциптер 78 жылдан кейін ғана 1995 жылғы Қазақстан 
Республикасының Конституциясында өз орнын тапты. Тұрғын үйге қол сұғылмаушылық принципі де 
бағдарлама жобасынан қалыс қалмаған. 

Бағдарламаның «Билік һәм сот» деп аталатын бөлімінде сот билігі және оның ішінде билер соты 
туралы айтылады. Билік пен соттың әр халықтың тұрмысы мен әдет-ғұрып ерекшеліктеріне қарай 
жүргізілуіне басты назар аударған бағдарлама авторлары халыққа таныс емес құқықтық нормаларды 
енгізуге қарсылық білдіреді. Олардың айтуынша құқықтық нормалар мен билік халықтың тұрмыс-
тіршілігі мен даму деңгейіне сәйкес болуы керек, яғни соттар істі әрбір халықтың тұрмыс 
жағдайларына қарай қарауға тиіс. Қала мен ауыл арасындағы айырмашылықты ескерген Алаш 
қайраткерлері «қырдағы ауыл, болыс ішінде билігінен сот жұрт ұйғарған ереже жолымен атқарылғаны 
жөн» деп табады. Мұндағы «жұрт ұйғарған ережелер» деп қазақ билерінің түрлі жиындарды сот істерін 
шешу кезінде басшылыққа алған ережелері айтылып отыр. 

Аталған бөлімде билік ету және сот жүйесінің басқа да қағидалары көрініс тапқан. Олар: би мен 
судьяның жергілікті халықтың тілін білуі, аралас халық тұратын жерлерде соттың тергеу-тексеруі мен 
шешімі сол жердегі көпшілік болып табылатын халық тілінде жүргізілуі, билер мен судьяның тергеусіз 
орнынан түспеуі, заң мен сот алдында барлық адамдардың тең болуы, Құдайдан кейінгі ең күшті би 
мен судья болып танылып, барлық адамның солардың үкіміне мойынсұнуы, сот шешімінің тез 
орындалуы, қазақ көп жерде сот тілінің қазақ тілінде болуы және т.б. 

«Алаш» партиясының бағдарламасын жасаушылар мемлекеттің зайырлық негізін бекітудің 
қажеттігін де атап көрсетті. «Дін ісінің мемлекет ісінен бөлінуі» бағдарлама жобасында прогресшіл 
маңызды көрсеткіштердің бірінен саналады. Мұндағы ең басты нәрсе діннің мемлекет ісіне, 
мемлекеттің дін ісіне араласпауы. «Дін біткенге тең құқық. Дін жаюға ерік. Кіру-шығу жағына 
бостандық». Яғни әркім діни сенімі бойынша тең және еркін. Діни сенімі бойынша артықшылық 
немесе кемсітушілікке жол берілмейді.  

Ислам дінінің Қазақстанға сырттан енгенін және оны таратуда Орта Азия мен татар діни 
орталықтарының белсенді рөл атқарғанын ескерген қазақ зиялылары қазақтардың өз алдына мүфтиі 
немесе діни орталығы болуы қажет деп есептеді. Неке қию мен ажырасу, балаға ат қою мәселелерінің 
молдаларға берілуі, мұсылмандық неке құқығының прогресшіл жақтарын ескергендіктен енгізілген 
болса керек.  

Күйеуге шығу құқығы әйелдердің өздеріне байланысты болды. Қалың мал жойылды, молдалар он 
алты жасқа толмаған қыздар мен он сегіз жасқа толмаған ер балалардың некесін қиюына тыйым 
салынды және неке қию кезінде молдалар екі жақтың: қалыңдық жағының да, күйеу жағының да 
келісімін алуға тиісті болды. Жесір дауының сотта қаралуы да әйелдер құқығын қамтамасыз ету 
шараларының бірі еді.  

Бағдарлама жобасында ел қорғау мәселесіне де басты көңіл бөлінген. Әскер жасына жеткендерді 
жергілікті жерлерде әскер ісіне үйрету және қызмет еткізу ұсынылды. Алаш көсемдерінің бірі 
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М.Дулатов мемлекет қауіпсіздігі мен ел қойғаны туралы былай деп жазады: «Кімнің білегі жуан болса, 
сол жұрт болады. Кім күшті болса, сол дегеніне жетеді». Ол өз алдына дербес мемлекет болу үшін 
алдымен әскер жасақтау қажеттігін, күшті әскердің болуы басқа елдерді санасуға мәжбүр ететінін 
айтады. «Бұл заманда әскері жоқ жұрт-жұрт емес, құл. Біз қазір екі жолдың тарауында тұрмыз. 
Қайсысына түссек те, ерік өзімізде. Бір жол – құлдық жолы. Екінші жол – жұрттық жолы. Осы бастан 
автономия алудың қамына кіріссек, милициямызды жасап алып, қарамызды көрсетсек, Алашорданы 
үкіметіміз деп тіресіп қорғасақ, бізді ешкім басынбайды. Үкіметі бар, әскері бар жұрт деп бізбен әркім 
есептеседі».  

Бағдарлама жобасындағы жер мәселесінде бұрынғы жылдары қазақтардан жердің жаппай тартып 
алынғаны ескеріліп, жерді ең алдымен тұрғылықты халыққа қайтарып беруде әділ шешу міндеті 
қойылған және жерді сатуға үзілді-кесілді тыйым салынған жердің бүкіл байлығы; кені, қазынасы, 
өзендер мен көлдері және ағаштары мемлекет меншігінде болуы тиіс екендігі айрықша атап 
көрсетілген.  

Заңсыздық пен озбырлыққа жол бермеуді басты мақсаттың бірі ретінде көрсеткен бағдарлама 
жобасынан әділдік пен адамгершілік желінің қалай есетінін де байқау қиын емес. Азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын бұзатындарға аяусыз күрес жүргізуді мақсат тұтқан «Алаш» партиясы 
әлеуметтік-әділеттілік саястын жүргізуге ұмтылды. 

Бағдарлама жобасының үшінші бөлімі нағыз таза демократиялық және адамгершілік 
принциптеріне құрылып жасалған. «Дінге, қанға қарамай, еркек-әйел демей барлық адам тең құқылы 
болады. Жиылыс жасауға, қауым жасауға, жария сөйлеуге, газет шығаруға, кітап бастыруға – 
еркіншілік».  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев ХХ ғасырдың басында қазақтың ұлттық 
идеясы мен ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан саяси қайраткерлердің жанкешті қызметін 
жоғары бағалап, былай деп жазды: «Алаш» партиясының бағдарламасын жүзеге асыру барысында 
дәстүр мен жаңашылдықты ұштастыру арқылы бұрынғы қазақ қоғамындағы белгілі қайшылықтардан 
арылуға мүмкіндік туды. Онда тұжырымдалған өтпелі кезең қағидалары жаңғырту қарекетін біршама 
жүйелі атқаруға жағдай жасады. Олардың ұлттық бағдарламасы сол тұстаөлкеде тұрған барша ұлттың 
бас біріктіруіне жағдай туғызды. Бір сөзбен айтқанда, олар елді өркендетудің демократиялық 
баламасын ұсынды, бірақ ол авторитарлық үрдістер салдарынан жүзеге аспай қалды. Келешек ұрпақ 
өз кезегінде, жаңа басталған тарихымыздың ең бір күрделі кезеңінде тәуелсіз мемлекетімізідің 
қалыптасуына қазақ зиялыларының көзге түсе бермейтін, бірақ мейлінше игі үлес қосқанын дұрыс 
бағалауы тиіс».  
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
 

АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ РУХАНИ САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 
ӘЛЕУМЕТТІК-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ 

КӨЗҚАРАСТАРЫ 
 

Зиялылардың ел, ұрпақ алдындағы міндеті қоғамға адал, елдің рухани дүниелеріне қамқор 
болуында. Ұлттың рухани дүниелері ұрпақтан ел азаматы болуды, адалдық пен білімді талап етеді. 
Осы екі нәрсені қадірлей білген адам ғана ұлт руханиятының өрісіне еніп, қасиетін иелене алады. Ой 
өрісі кең, діни сауаты мол, санасы биік, түсінігі терең адамның қадір-қасиеті жөнінде әл-
Фараби: «Білім, яғни ғылыми мұра қалдырған адам өлгеннен кейін өз қамы үшін ғана қарекет еткен 
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адамнан қадірлі, білгіш, көреген болады. Өйткені, көп мал, мүлік күйттеу ғылымға кесірін тигізеді. 
Сондықтан, мұра қалдыру дүниеауи қам-қарекетке қарағанда абзал да қадірлі, ол ғылымға кесірін 
тигізбейді», – деп жазған еді. Мәдениетті елдерде рухани мүдде, тарих, дін, философия, ғылым кез 
келген адам жақындай бермейтін, жауапкершілігі зор дүние. Әл-Фараби айтқандай, халыққа пайдасы 
мол ғылыми мұра қалдыру ғылыми атақ алып, атақты болу емес. Ұлттық санасы биік, қабілетін ерте 
шыңдаған тарихтың тағылымын білу арқылы жан-жақты білім мен ақыл-парасатқа ие кез-келген 
адамның іс-ізденісі, жазған дүниелері ғылыми мұра болып саналады. Қай уақытта болса да елдің 
зиялылардан талап ететіні халыққа жөн сілтеп, басын біріктіретін идея мен ортақ тұжырым [1]. 

Фарабидің философиясы өзінің өміршеңдігін, дұрыстығын нақтылы ғылыми зерттеулерден тауып, 
принциптері, қағидалары одан әрі кемелденіп отырды. Оның ғылыми ойлау жөніндегі тапқан әдісі 
жеке, дербес заттарды, құбылыстарды нақтылы қарастыру, бақылау жасау арқылы дедуктивті-
аксиоматикалық теория жасаумен ұштастырылады. «Бақытқа жол сілтеу» трактатында әл-Фараби 
Аристотельдің әрекеттену мен қайырымды істердегі орта шама туралы пікірін дамытады.  

Фараби өзінің дүниеге көзқарасын әлеуметтану, этика және эстетика мәселелерін қамти отырып, 
жүйелендіре, нақтылай түседі. «Ізгі қала тұрғындарының көзқарастары», «Бақытқа жету туралы» 
трактаттарында ол адам қоғамының шығуы, өмір сүру формалары, адамның мінез-құлқы, әділетті 
әкімнің бейнесі туралы ой толғайды. Сондай-ақ, Фараби «Бақыт жолына сілтеу» еңбегінде көркемдік 
адамның денесі мен рухани жан дүниесінің, адамгершілік қасиетінің сұлулығын көрсететін белгі деп 
санайды. Ол бақытқа жетуге бастайтын жолға айрықша назар аударады. Оған жету үшін адам рухани 
құндылықтарды бойына сіңіре отырып, өзін-өзі үнемі жетілдіріп жүруі керек дейді. Жетілдірудің өзі 
ақиқатты, айналадағы дүниені танып-білу арқылы жетіледі деген түйін жасайды. Ол, ең әуелі өзі өмір 
сүріп отырған қоғамның құрылымын талдайды. Адамдар қауымының өмір сүрі ортасы ретінде қала 
халқын алады. Қалаларды жік-жікке бөле келіп,ол кемел де үлгілі құрылым ретінде «Ізгі қаланы» 
таңдайды, оған жақын келетін және тұрмыстық байланыстағы құрылым – еңбекшілер тұратын 
«қажеттілік қаласы» деп қарайды. Фараби әрі қарай «алыс-беріс қаласы» (саудагерлер мен 
алыпсатарлар мекені), «бақытсыздық пен бұзылғандық қаласын» (ұры-қарылар, арамтамақтар мекені) 
бөліп ажыратады [2]. Осыдан түйетініміз, сонау түркі ойшылдарын толғандырған тарих беттеріндегі 
елдік, рухани тәрбие мәселелері алаш зиялыларының да санасында болған. Сол тарих жөнінде алаш 
зиялылары: «Өзінің тарихын жоғалтқан жұрт, өзінің тарихын ұмытқан ел қайда жүріп, қайда 
тұрғандығын, не істеп, не қойғандығын білмейді, келешекте басына қандай күн туатынына көзі 
жетпейді. Бір халық өзінің тарихын білмесе, бір ел өзінің тарихын жоғалтса оның артынша өзі де 
жоғалуға ыңғайлы болып тұрады. Дүниеде өңге жұрттар қатарында кем, қор болмайтын, тұқымым 
құрып қалмасын деген халық өзінің шежіресін иманы дәрежесінде ұғып білуге тиіс» [3]. 

Қазақ халқы – жауынгер халық. Алғашқыда қолына қару алып, жауға шапса, уақыт өте келе рухани 
санаға бет бұрды. XX ғасырдың басында ұлттық интеллигенцияның рөлі артып, халық санасының 
оянуы шарықтау шегіне жеткен. «Интеллигенция» латын сөзі, қазақ тілінде маманданған, ой еңбегімен 
шұғылданатын, әлеумет мүддесіне қызмет ететін, шығармашылыққа ие адамдар тобы, яғни зиялы 
қауым өкілдері деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар латынның intelligens сөзі қазақ тілінде 
түсінетін, ойлай білетін, парасатты деген түсінікке ие. Демек, интеллигенция ұғымының мәні тарихи 
тұрғыда, рухани негізде халық даналығымен ұштастырылып, кеңінен қарастырылуы тиіс. Ұлттың 
өмірлік тәжірибесі арқылы жүйеленген зиялылардың ұлттық мүдде мен халықтық рух деңгейіндегі 
озық идеялары, қазақ қоғамының мәңгілік даму жолын жоспарлап кеткен. Мәселен, М.Дулатовтың 
1918 жылы «Абай» журналында жарық көрген «Алашқа» деген мақаласы – соның айғағы. Бұл 
мақаладағы қазақ зиялысының елге айтқан сөздері бүгінгі күні де талапты, ерікті, саналы адам үшін 
өшпес рух, салмақты ой [2]. 

Алаш зиялыларының жүйелі ізденістері, ортақ көзқарастары ұлттық білімді, ұлттық сананы 
күшейтіп, өткен ғасыр басында халықты қауіп-қатерден сақтауға қызмет етті. Алаш зиялылары 1913 
жылы «Қазақ» газетінің  алғашқы сандарында жарияланған «Қазақ тарихы» жөнінде жазылған 
мақалада, «Қазақ ішінде әр үйдің отағасысы, әр ауылдың ақсақалы тұрған бір шежіре. Бұрынғы өткен 
кеткеннен естіген білгені болса кейінгі жастарға соның бәрін айтып отырады» – деп ұлттық тәрбие 
ісінде әрбір қазақ қоғамындағы ата-ананың міндетін атап көрсеткен [4]. Адамның  қоғам алдындағы 
жаупкершілігі отбасындағы тәрбиеден басталады. Тарихи білім арқылы жастың санасын, ой-өрісін 
қалыптастыру ата-ананың мемлекетке тигізер көмегі болып есептелмек.  

Рухани сана қоғам кеңістігінде ұлт болмысының және ел мүддесінің қажеттіктеріне сай шындық 
пен жалғанды ажыратып, халық ішінен нағыз талант иелері мен білімділерді шығарып, оларға бағыт 
көрсететін құбылыс. Рухани санаға қатысты Міржақып Дулатов былай деп жазып кеткен: «Бір кісі бір 
іске жарайтын болса да, аз болмас. Халыққа қызмет етемін деген кісіге бәрі бір. Депутат бол, газет 
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шығар, бала оқыт...өзгеміздің бәрі сай болып жалғыз депутатқа қарап тұрған іс жоқ. Халқың надан 
болса, мың депутатың болсын онан пайда тағы жоқ. Депутаттықты таңсық көріп, атағына қызығып яки 
бәсеке үшін баратын кісі болмасқа тиіс. Екі қазақ таласып, бір орысқа олжа болса, онан тапқан 
абыройға түбінде ие табылмай жүрмесін. Осыны әркім ескерсе екен» [4]. Халықтың жағдайын, елдің 
қажеттігін биіктен қарағаннан, халықтың ішінде жүріп көрген ұтымды. Әлеуметтің, әлеумет мүшесі 
әрбір адамның көңіл күйі халықтың ішінде ғана жүргенде білінеді. Биікте тұрып қоғамда болып жатқан 
нәрсені адам көрсе де, оның ішкі жағдайына үңіле алмауы мүмкін. Осы себептен, тарихта қазақ 
зиялылары халықтың ішінде жүріп, тікелей елдің мәселесін көтеріп, оны шешудің оңтайлы жолын 
халықпен бірлесіп іздеген. 

Әрбір тұлғаның мемлекет алдындағы жауапкершілігі халыққа оның қызметі арқылы тікелей бетпе-
бет көрініп отырады. Ұлт ісіне келгенде зиялылар арасында бақ таласы деген жоқ, олар халыққа үлгі 
болу үшін өздерін елдің алдында кіші санаған және кішілікті кісілігімен көрсете білген. Осының 
салдарынан мемлекетке, елге жақын болу дәстүрге айналады, жастар қашанда зиялылардың соңына 
ереді. Тарихтағы қазақ жастарында сенімі, түсінігі, сезімі арқылы қоғамнан оқшаулану, әлеуметтік 
ортада өгейлену жоқ. Себебі, халықтың ұлттық санасы зиялылардың қызметімен нығайып отырған. 
Сілтеме керек. Тәкәппарлық тарих түгілі, халыққа да жүрмейді. Халық игілігіне бағытталған кез-
келген істің басында тұлғаның елдігі ашық түрде көрініп, халықтың ішкі дүниесіне жеткенде қана 
қоғамға деген сенім, жанашырлық, өмірге деген білім қалыптасады. Алаш зиялылары ұлттық сананы 
көтеру арқылы жұрт ісін дамытуды көздеді. Олардың ұғымында кез келген ел игілігіне бағытталған іс 
жүзеге асу үшін алдыменен әлеуметтік ортада ұлттық идеяның жалғасуына, ел болмысының бойына 
тарауына ықпал ететін интеллектуал адамдар болуы қажет. Халық өзінің төл дүниелерін иеленіп, өзі-
өзіне келгеннен кейін ғана жаңашылдыққа бейімделіп, жаңа дүниелерді қабылдай алады. Жүсіпбек 
Аймауытов «Ұлтты сүю» мақаласында: «Кейбір оқығандар да қара халықтан бойын аулаққа салғысы 
келіп, қызыққа салтанатқа салынғысы келетін салқындық ірілік мінездердің ұшығы сезіледі. Адам 
шалдуар нықысының әнімен кетсе, өзін-өзі тергеуге алмаса, жаман мінезінен тыйылып, жақсы жағын 
тәрбие қылмаса, бұзылып кетуі оп-оңай. Меніңше, қара халықтан жиренгендік, ірілік – ұлтын сүюге, 
мұқтажын, сырын білуге жиһат қылмағандық деп білемін. Бұл мінез Николайдың шенуніктеріне 
еліктеген болып табылады. Орыстың білімін алуға, өнерін білуге, жақсы жағын жаттауға еліктеу – 
дұрыс та, кәпірлігін, мақтаншақтығын, рақымсыз, қызықшыл, қалташыл, антшыл, «суық»  шенеунік–
тігіне еліктеу, ақсүйек болуға, салтанат түзеуге, тұрмысын, жүрісін, үй ішін жат түрге салып, қазақтан 
қашыртуға еліктеу – үлкен мін, кемшілік. Бұ жағынан оқығандар арына төрелетіп, сақ болуы керек. 
Осындай әдетті күшейтуге себеп болатын күншығыс халқының табиғатында тағы бір мінез бар. Ол: 
антқұмар, зина құмар, әйелшілдік, адымын алыстатпайтын ұсақтық, қайратсыздық, жалқаулық. 
Көңілдегісі болмаса біздің тұқымдар тез табаны қайтып, қажып қалады. Мақсатының жолына құрбан 
болуға шыдамайды. Ақтығында айтпағым: оқығандар өзін өзі тәрбие қылу керек.  Қара халықтан 
жиренбей, жақын жүріп, сырласып, мұң-мұқтажымен таныс болып, өз ұлтын сүюге, халыққа өзін 
сүйгізуге жиһат қылу керек» [3] – деп тұжырымдаған еді. 

Рухани, ұлттық санасы биік ел бір жағадан бас, бір қолдан жең шығарып үлкен жетістікке 
жетеді. Елдігімен біріккен халыққа, саналы әрекеті мол ұрпаққа мұратына жету оңай. Себебі, бұндай 
қоғамда елді аяғынан шалатын кері тартпа әдеттер болмайды. Тарихпен ой бөлісетін, ұлттан өзін кіші 
санайтын, ұлттың дүниелеріне жауапкершілікпен қарап әрекет ететін жастар қатары көп болады. 
Тарихтың тағылымын қадірлеп, одан керегін ала алатын, діні мен діліне адал жұрт қоғамының 
болашағын өз болашағым деп қабылдайды [1]. 

Тарихқа тереңірек үңілген адам қазақ болмысының шеңберінде ұлттың дүниесіне айналған тарих, 
дін, дәстүр, мәдениет, әдебиет, тәрбиенің бір-біріне қарсы келмегендігін жете түсінеді. Ұлт ісіне 
қызмет етуден жалықпаған, еткен еңбегі үшін есептеспеген, барлық дүниесін ұрпағына тарту еткен 
қазақ тұлғаларының бойында рухани тереңдік жатыр. Бұл тереңдіктің басында ұлттық сананы кемел 
биігіне жеткізген имандылық пен діни білім бар. Қазақтың ұлттық деңгейінен қарасақ, ұлттық сана 
дегеніміз елдің өткен тәжірибесімен өзінің бойындағы бар мүмкіндігін (адамгершілік, қабілет, білім) 
қатар иеленіп, қоғамында орын алып, өзекті болып отырған әлеуметтік мәселелерге жауапкершілікпен 
қарайтын, жеке басына ие және қоғамын игілікке жетелей білетін, өз болашағына жауапты, ел 
болашағына ізгілік әкелетін нәрселерді танып, иелене алған адамның түсінігін, ұғымын, ой өрісін, іс-
әрекетін айтамыз. Елге пайдасы мол істерді тындырып, ұрпақтың басын біріктіріп, ұлттық мүддеге 
жұмылдыратын идеяларды (мұраларды) қалыптастырған зиялылардың рухани деңгейі (интеллектісі) 
уақыт өте ұрпақтың ұлттық санасына айналып отырады. «Дүниедегі әділ сыншы халық пен тарих» деп 
алаш зиялылары жазып кеткендей, құбылмалы, жалған әрі жасанды нәрселерді тарих қабылдамайды. 
Тарих қабылдамайтын нәрсені кейінгі буынның танымы да қабылдай бермейді. Сондықтанда, рухани 
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сана әр ұрпақтың ұлттық мүдде деңгейіндегі ойлау жүйесі, ұрпақты ұлт ретінде біріктіруші құбылыс, 
даналық білімдердің, тәжірибелердің, құндылықтардың ұлттың рухани әлеміндегі бірігуі [1]. Осыған 
байланысты әл-Фараби мемлекетіне қызмет ететін адамның бойында болуы тиіс қасиеттерді былайша 
сомдаған: «болмыс мінсіздігі, әлеуметтік ортаға бейімділік, түсінік, ел жағдайын түсіне білетін және 
зерделей алатын қабілеттің, есте сақтау қабілетінің болуы. Алғырлық, аңғарымдылық, сезімталдық, 
ақылды болу, сөзге шешен, өнер, білімге құштарлық, жалықпайтын, іздене білетін, еңбекқор, 
қиындыққа төзімді, барлығын ақылмен зерделеп, сабырмен қабылдайтын мінез, ұқыптылық, үлгерімді, 
қанағатшыл, ар - намысы, ұяты мол, иманды, шыншыл, рухы биік, елін сыйлайтын, тектілікті сүйетін, 
тарихты білетін, ізгі нәрселерге ғана ұмтылатын, оңай олжа табуға жирене қарайтын, әділетті, шынайы, 
қайрымды, рақымшыл, ақ көңіл, зұлымдығы жоқ,  кез- келген жағдайда дұрыс шешім қабылдай білетін, 
батыл, ержүрек адам» [5]. Ғұлама жоғарыда аталған қасиет-сапаға ие адамдар қана зиялылар қатарынан 
көрінетіндігін айтып кеткен. Ойшыл зерделеген, жеке адамды, халықты жақсылыққа бағыттайтын игі 
қасиеттерді қазақ ұлтының ұлттық тәрбиесінің, тарихы мен тұлғаларының бойынан табамыз. 
Жоғарыда айтып өткеніміздей, ұлттың төл тарихы өткен дәуірдегі халықтың адамгершілік 
қасиеттерінен, қабілет пен даналықты қадірлеген ұрпақтың рухани қызметінің рухынан туындайды. 
Рухани сана сақталған ортада ғана осы игі қасиеттер ел өмірінде жалғасады. Ал, мемлекет болмысының 
рухы осы игі қасиеттерден күш алары даусыз. Қоғамды әлсірететін, жастарды қоғамнан оқшаулайтын, 
халықтың сенімін жоятын теріс нәрселер ұлттық санасы биік қоғамда өмір сүрмейді. Тарихи уақыттың 
аумалы төкпелі жағдайына, құбылмалы мінезіне қарамай қазақ елінің басын біріктірген, ұлттың рухын, 
қоғамның ішкі рухани өрісін сақтап отырған әл-Фараби сомдаған кісілік қасиеттердің, ұлттық сана 
негізінде жеке адам мен ел болмысының бойында ұялайтындығын ескерген жөн. Ұлттық тәрбие, 
көркем мінез, халықты, тарихты, ұрпақты құрметтеу, дінді таза ұстау, білімді, еңбекқор, адал болу 
сынды игі қасиеттер дінімізде де айтылған. Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) Хадистерінде айтылған 
даналықты қазақтың әрбір жанұясы парыз деңгейінде түсінген: «Балаларыңызды құрметтеңіздер, 
олардың әдептерін жақсартыңыздар, оларды жақсы тәрбиелеңіздер», «Ешбір әке баласына жақсы 
тәрбиеден артық сыйлық берген болмайды», «Кісінің баласын жақсы тәрбие етуі, садақа бергеннен 
жақсы». 

Тарих, дәстүр, дін, мәдениет, өнер қоғамдық ортада адам болмысының мемлекеттің мүддесіне сай 
қалыптасуына қызмет етеді. Ұлттық мүдде талабына сай өмір сүруге дайын адамның өз болашағы, 
қоғам, жаңа уақыт алдындағы міндеті қоғамына қажетті, оның игілігіне айналатын білім түрлерін 
иеленіп, құндылықтарды қалыптастыра білу. Бұл қазақ жырауларының да, ойшыл ғалымдарының да 
негізгі ұстанымы болды [1]. 

Алаш зиялысы Жүсіпбек Аймауытов жазып кеткендей, «Қазақ күнелту жағының мәдениетінен 
мешеу қалса да, ақыл, қиял, сезім жағына, білім тілімен айтқанда рух мәдениетіне кенде емес... 
Қазақтың жерінің астында асыл қазына, кен байлығы мол деп аңыз қылысады. Сондай мол қазына қазақ 
елінің ішінде де жатыр. Ол не десеңіз әдебиет, ән-күй. Күн көру тәсілін сырттан жұқтырып, үйрене 
беруге болады. Рух мәдениетін бөтеннен қарызға ала беруе болмайды. Алса да, халықтың көкейіне 
көпке дейін қонбайды. Ендеше өзімізде бар дәулетті жарыққа шығарып, іске жаратуға талпыну керек» 
[6]. Елдің басын біріктіретін ұлттың төл мәдениеті, құндылықтары. Мемлекеттің басты байлығы ұрпақ, 
халық болса, халықтың байлығы руханият. Мыңдаған жылдар бойы халықтың рухани қасиеттерінің, 
қызметінің негізінде қалыптасқан дүниелері. Өзіңде бар дүниені игеріп, заман талабына сай іздене білу 
қоғамыңды өркениетке жеткізеді. 1918 жылы Мұхтар Әуезов «Абай» журналында жарық көрген 
«Қазіргі қазақ күйі» атты мақаласында: «Қазақтың ішінде арқалы жуан бар, әлсіз нашар бар. 
Зорлықшыл, жылатып жүрген қиянат, тізе жуанды көріп жылап жүрген бар. Осы күйлердің бәрін 
басшы жаттап алып, әр қашан естен шығармауына керек. Қиянатшыл, көптігін, жуандығын құрал 
қылатындарға оқыған басшының еш рахымы болмауы керек. Шын ел болатын көпті бауырға тарту, 
есеге жеткізу керек. Қашан болсын, жұрттың жұрттыққа шығуына әуелі сол жұрттың өз ішіне тәртіп 
кіріп, бұрынғы жаманы жойылып, орнына жақсы жаңалықтар кіруіне керек», – деп жазған еді 
[7]. Рухани сана ұрпақтан ауызбіршілікті, еңбекқорлықты, адамгершілікті, терең білімді,  адалдықты 
талап етеді. Ұрпақтың мәдениеті мен тарихи дүниелеріне, діліне ие болып әрі заман талабына сай 
икемделіп (ғылымды меңгеруді) өмір сүруін қалайды. Тарихтағы қазақ тұлғаларының тағылымы 
ұлттық санасы жоғары, рухы биік адамның елдің абыройын ойлағандығын дәлелдейді. Барға қанағат 
етіп, арға ұмтылу, өмірдің мәні адамгершілікте, еңбекте, білімді болуда деп түсіну зиялыларымыздың 
ізгі қасиеттерінің бірі. Осы бір келелі мәселені тереңнен ұғыну бүгінгі ұрпақ алдында тұрған міндет. 
Жүсіпбек Аймауытов жазып кеткендей: «Қара халықтың мәдениетті болуынан мәдениетті кісінің қазақ 
болуы қиын, баласына осы бастан ұлт рухын сіңіріп, қазақ өміріне жақындатып тәрбиелеу керек. Орыс 
тәрбиесін алған бала ұлт қызметкері бола алмайды» [3]. 
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Алаш зиялыларының мұраларынан түйеріміз, жаңашылдыққа ел болып жұмылған дұрыс. Бірақ, 
елді жаңашылдыққа жетелейтін, қоғамда ғылымның дұрыс дамуына, жастардың ғылым жолына 
түсуіне ықпал ететін зиялы ғалымдардың ел ішінен тәрбиеленіп шығатындығын ескерген жөн. Рухани 
санасы биік, терең білімді адам ғана ел игілігіне қызмет етеді.  Рухани сананы биіктететін тарих 
даналығы [1]. Ұлттық мәдениет ұлттық интеллигенция өкілдерінің кейінгі ұрпаққа жетіп отырған 
рухани-әлеуметтік қызметінің жемісі. Сол себепті де, ұлт зиялыларының әлеуметтік тұлғасын ұлт 
мәдениетінен ажыратып түсіну мүмкін емес. Қоғам мен мәдениет бір-бірімен тығыз байланысты. Кез 
келген әлеуметтік мағынаға ие тұлғалық құбылыс мәдениеттен ғана орын иеленбек. Тарих осы 
тұлғалық құбылыстың әлеуметтік шындығын сақтаушы. Тұлғалық істің өзегі руханилық болса, рух 
оның әлеуметтік-мәдени көрінісі. Қай уақытта да қазақ қоғамы алдымен ұрпақтар арасынан шыққан 
зиялылармен айқындалып, мәдениетті ерекшелей түскен. Жүсіпбек Аймауытов жазғандай: «Қазақ 
күнелту жағынан мәдениеттен мешеу қалса да, ақыл, қиял, сезім жағына, білім тілімен айтқанда, 
рухани мәдениетінен кем емес...». 
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ИДЕИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И МАТБУГАТ 

КАЗАХСТАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 
Южный Урал исторически является уникальным по своей насыщенности полиэтничным, 

поликонфессиональным и поликультурным регионом. В городе Троицк в изучаемый период 
функционировали церковно-приходские и начальные школы, уездное, приходское и женское училища, 
училище для казахских детей. Популярностью пользовалось медресе «Расулия» (1884), названное в 
честь егооснователя, известного башкирского религиозного деятеля Зайнуллы ишана Расулева. 
«Французский историк Александр Бенигсен описал данное медресе как «один из лучших 
академических институтов в мусульманском мире» [1]. Есть мнение, что «…продуктивно 
сопоставление исторических процессов в Казахской степи периода XIX – начала XX вв. с 
типологически более близкими историческими ситуациями в Башкирии, Бурятии и Якутии» [ 2].  

Традиции книгопечатания на базе духовных храмов Поволжья и Зауралья, в качестве первоистоков 
светского издательского дела у кочевых степных народов империи, – тема любопытная. Церковь в 
России, православная, католическая, протестантская или мусульманская, до революции 1917 года была 
правообладательницей немалых земельных площадей [3]. Собственность на землю и недвижимость 
давала простор для предпринимательской деятельности, по мере капитализации церковных 
институтов. Новые веяния и технологии могли скорее реализоваться при храмах. Открытие церковно-
приходских школ или медресе для мусульманских детей становилось возможно благодаря 
собственному капиталу (казне) храмов, складывавшемуся из подношений, оплаты за ритуальные 
услуги и прибыли от хозяйственной деятельности. Духовные храмы Евразии были автономными 
городами-государствами, окруженными «спутниками» в виде хозяйственных субъектов (пашни и 
огороды, конюшни и свинарни, школы и монастыри, ремесленные мастерские, свечные заводики, 
иконные лавки, типографии и т.п.).  

Беспрепятственные контакты с Малой Азией, Крымом, Туркестаном вкупе способствовали 
зарождению инородческой прессы. «…Для Уфимской губернии характерной чертой стала организация 
изданий на языке тюрки. Издательства «Калям», «Hyp», «Акча», «Иршад» сыграли значительную роль 
в издании произведений фольклора, памятников истории, литературы башкирского народа». 
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Типография «Восточная печать» внесла вклад в развитие книгопечатания на казахском языке, 
выпустив ряд памятников казахского фольклора и литературы, учебники для школ, несколько работ по 
истории казахского народа. С 1891 г. до революции 1917 года в Уфе и губернии было издано 260 книг 
на языке тюрки общим тиражом 721310 экз.». [4]По количеству изданий и их общему тиражу, Уфа 
уступала почти в три раза Оренбургу, где книгопечатание на тюрки имело сравнительно большее 
развитие.  

Малоизученный аспект темы – положение с печатными изданиями в среде кочевников-казахов, 
далеких от урбанизации. Кочевые насельники степи, в отличие от татарского и башкирского оседлого 
населения Крыма, Поволжья, не имели на своей территории стационарных духовных храмов (за 
редким исключением в виде православных церквей, по периметру границ с Уралом, Сибирью, Китаем 
в городах губернского и областного подчинения). Крупные мечети и медресе традиционно 
располагались южнее: в Туркестане, Ташкенте, Хиве, Самарканде и Бухаре. Направлять туда 
подростков могли позволить себе зажиточные семьи, родовитые султаны. Коран и фрагменты из него 
изготавливались путем переписки каллиграфическими почерками, рукописи переплетались, зачастую 
кустарным способом, т.е. острой необходимости в промышленном издательском деле у степняков не 
было.  

Публицистическое наследие первого казахского журнала «Айкап» (1911 - 1915), выходившего в г. 
Троицк, обнаруживает общность истории и культуры инородческой мусульманской прессы и 
дефиниций. Профессор Х.Бекхожин, занимавшийся реконструкцией истории дореволюционных 
казахских изданий, вплотную подошел к теме, однако в силу идеологии раскрыть ее не удалось [5]. В 
западной историографии известны труды тюрколога, профессора Индианского университета Эдварда 
Дж. Лаззерини, который исследует так называемую «модернизацию» ислама в Волго-Камском, 
Черноморском и Кавказском регионах Российской империи, сер. 18 - нач. 20 вв [6]. Достижения этапа 
позволили выделить отдельное направление - изучение тюркской культурной элиты Крыма и Кавказа 
[7]. Любопытна книга «Внутренняя колонизация. Исторический опыт России» философа и историка, 
профессора Кембриджского университета Александра Эткинда [8]. Заметим, что не все зарубежные 
востоковеды охватывают в работах Казахстан и Центральную Азию. 

Первый центральноазиатский печатный журнал «Айкап» и его миссия занимают особую нишу, вне 
классификатора движений и течений начала ХХ века в среде российских инородцев региона. Ряд 
историков используют обе дефиниции «движение» и «течение» в отношении тюркистских 
(туркистских) взглядов [9]. Большинство исследователей признают журнал «Айкап» идейным пред–
вестником движения и партии «Алаш», созданных в Казахстане в контексте событий 1917 года [10].  

Анализ содержания общественно-политических материалов и колонок редактора, тематики, 
лексических особенностей, жанрового своеобразия материалов дореволюционных тюркоязычных 
изданий в национальных республиках активизировался с распадом Союза. Большинство 
корреспондентов «Айкап» стали жертвами сталинских репрессий [11], где воспроизведены выборочно 
публикации «Айкап», переложенные с арабской вязи на кириллицу. Издание содержит научно-
справочный аппарат, указатели имен и персоналий. Активно исследуют идеи И.Гаспринского в Турции 
[12], [13] Крыму, [14] Азербайджане, Узбекистане, [15] Таджикистане [16], Татарстане и 
Башкортостане [ 17].  

Центральноазийский регион тесно увязан с продвижением книгопечатания, которое состоялось 
неоднократно: первый раз в древнем Китае, вторично – в Европе, после импорта из Поднебесной 
бумаги, по Шелковому пути. Самые первые варианты печатного оборудования появились в Китае, в 
105 г. до н.э. Древние китайские методы печати были переданы арабским купцам, которые завезли их 
в Европу в XIV веке. В Европе стала проявляться тенденция к массовому изготовлению 
приспособлений, в их числе - печатных станков, разнообразных шрифтов и пишущих машинок. В 
Зауралье, Казахстан и Центральную Азию изобретения в сфере книгопечатания проникали с востока и 
запада. Географическое расположение вдоль трасс Шелкового пути обеспечило бинарный доступ. 
Отдаленность Китая и соперничество держав за пути через Среднюю Азию в Индию, в котором верх 
одержали Романовы, постепенно отсекли восточный фланг книгопечатного импорта, проторив 
столбовой путь для распространения издательского дела среди российских подданных, от Москвы до 
окраин.  

Груз, типографский инструментарий, баржами по судоходным рекам, частично по железной дороге 
доставлялся в регион. Печатный станок пользовался спросом вследствие роста национального 
самосознания народов России. Арабская вязь была переложена на гранки, популярность учения 
И.Гаспринского (1851-1914 гг.) сделала периодическую печать инструментом пропаганды культурного 
наследия и социальных запросов тюркоязычных народов Евразии. Исмаил Гаспринский, редактор 
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газеты «Таржиман», был избран Почетным членом Троицкого мусульманского благотворительного 
общества (создано в 1907 г.) [18]. 

Казахские корреспонденты «Айкап» не были чужды публикаций Гаспринского и его идей [19]. 
Изучение текстов первых печатных изданий на казахском (тюрки), выполненных арабской графикой в 
начале ХХ столетия, позволило нам выявить специфические термины, предназначенные для 
отображения специфики сферы полиграфии, как отрасли приложения капитала и умений передовой 
части мусульман. Термин «матбугат» использовали казахи, татары, башкиры, имевшие 
непосредственное отношение к издательскому делу в пределах Российской империи. /В современном 
контексте это слово встречается в названии одного из казанских издательств, что усиливает 
историческую преемственность/.  

В казахском, башкирском, туркменском и татарском языках существовала дефиниция, частично 
устаревшая: матбугат, что переводится как «печать», «пресса». Матбугат в указанный период, на фоне 
неграмотности и почти повсеместного отсутствия типографий на окраинах империи, воспринималось 
казахской передовой интеллигенцией сродни внедрению Интернета в современное общество. В 
казахском социуме с восторгом приветствовали издание журнала «Айкап», слагали стихи в честь 
социально значимого явления. Так, Дулатов Миржакып, будучи в Петропавловске, прислал 
стихотворение, напечатанное в первом номере «Айкап» [20]. В нем дважды повторяется термин 
«матбугат»; автор связывал большие надежды с тем, что посредством журнала народ получит больше 
знаний, полезной информации и встанет вровень с другими просвещенными народами. (М.Дулатов 
был выпускником медресе «Галия» (г.Уфа).  

Редактор М.Сералин сам использует термин «матбугат» при характеристике издания [21]. 
М.Сералин и М.Дулатов употребляли «матбугат» и для характеристики татарских журналов «Вакт», 
«Юлдуз», «Шора», «Халык». 

Статистические данные о количестве «матбугат» на тот исторический момент, в исследуемом 
географическом ареале, дают возможность провести сравнительный анализ. «Всех заведений 
печатного дела (типографий, литографий, металлографий, ксилографий, фототипий, фотоцинкографий 
и отдельных ручных типографских и литографских станков (например, при войсковых частях) к 1 
января 1897г. в Российской империи (без Финляндии) было 1958, в том числе в Петербурге 255, Москве 
– 212, Варшаве – 143, Вильне – 22, Киеве – 22, Одессе – 55, Казани – 15. Не имели вовсе заведений 
печатного дела Кубанская (по другим источникам, Кубанская губерния имела более 8 типографий), 
Кутаисская, Эриванская и Иркутская губернии, Амурская, Тургайская, Сыр-Дарьинская, 
Самаркандская, Ферганская, Закаспийская и Якутская области и Амударьинский отдел.  

По одному заведению имели Семипалатинская и Карсская области; по три – Сувалкская, 
Олонецкая, Оренбургская губернии; Забайкальская, Дагестанская и Уральская области; по четыре – 
Акмолинская, Елизаветпольская, Седлецкая, Ставропольская губернии» [22].  

Новые технологии в пределах духовных храмов России осваивались достаточно легко: в части 
приобретения печатных станков и предоставления помещений, выдачи ссуд на деятельность мини-
типографий. Тиражирование церковных писаний, книг для учета рождений, венчаний и смертей 
православная и исламская епархии не доверяли государству, предпочитая издавать тематическую 
литературу самостоятельно.  

Монополистами книгопечатания в маргинальной зоне между Уралом и Волгой слыли Казанская, 
Оренбургская, Уфимская типографии. «Амбарные» книги ХIХ – начала ХХ веков, изданные в регионе, 
отложились в архивных фондах Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и 
Семипалатинской областей РК. [23] Фолианты, изданные в Оренбурге и Уфе, обнаружены нами в г. 
Якутск. – В последних регистрировались каторжные ссыльные Якутской области мусульманского 
вероисповедания [24].  

Типографии в Акмолинской, Семипалатинской и Оренбургской областях с кочевым казахским 
населением обслуживали нужды администрации края; инородцы редко входили в круг лиц, имевших 
доступ к матбугат. Косвенно, динамика роста типографий свидетельствует о наличии кадров, 
выпускников технических училищ. То было вредное производство, вследствие использования 
типографской краски и тяжелых условий труда, специалистов было немного.  

Население г. Троицк с самого его основания было многонациональным. В 1889 г., на 14 тысяч 
горожан приходилось 8 православных церквей, 4 мечети, 1 синагога. В 1897г. 36,2 % жителей города 
(8430) составляли мусульмане. Мусульмане города по этнической идентификации: «татары - 7344 чел. 
(87,1 %), башкиры – 625 (7,4 %), казахи – 410 (4,9 %), узбеки – 33 (0,4 %), черкесы – 6 (0,07 %), прочие 
– 12 (0,13 %)». [25] (Медресе «Расулия» основано было башкиром, типография «Энергия» 
принадлежала еврею Хаиму Сосновскому, журнал «Айкап» основал на средства татар Яушевых казах 
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Сералин, с ним сотрудничали С.Торайгыров, Ж.Сейдалин, Б.Майлин и др. Идейным вдохновителем 
матбугат Евразии был крымский татарин И.Гаспринский, в свою очередь впитавший учение аль-
Фараби о добродетельном городе.  

Матбугат сыграла весомую роль в последующих революционных событиях в России: активизация 
политических движений, партий (эсеров, эсдеков, кадетов, проч.) потребовала тиражирования 
листовок, брошюр, газет и иной печатной продукции. Общественная активность на местах 
стимулировала ритм работы типографий. Жандармерия в царской России отличалась сыском и 
агентурной сетью; вычислить частные кустарные типографии ничего не стоило. Логичным было 
издавать журнала «Айкап» на территории медресе Расулия. 

Указание в титульном листе первого номера (и последующих) «Айкап», что он издан в типографии 
«Энергия» Сосновского еще не ставит точку в вопросе ведомственной принадлежности предприятия. 
О частной жизни Сосновского известно относительно немного. Огромна роль публицистов, редакторов 
М.Дулатова, А.Галимова, С.Торайгырова в основании первых национальных СМИ за пределами 
Казахстана (гг.Санкт-Петербург, Томск, Троицк).  

Получив официальное разрешение, редактор «Айкап», статский советник М.Сералин сообщил 
читателям о миссии издания в первых номерах журнала. Цели светские: призыв перенимать опыт 
развитых стран, избавиться от устаревших форм быта и хозяйства. Вначале адрес редакции «Айкап» 
указывался «…при редакции газеты «Степь», впоследствии эта приписка, сделанная кириллицей на 
титульном листе первого номера «Айкап», исчезает, по-видимому, журнал разместился автономно. 

 В процессе издания «Айкап», редакция применяла маркетинговые ходы, – так, в первом номере 
журнала размещено объявление рекламного свойства. В нем сообщалось, что в г. Туркестан можно 
приобрести книгу по истории царствования дома Романовых. Очевидно, что редколлегия старалась 
слыть лояльной. Вместе с тем, она выдерживала избранную линию, независимости суждений. 
Несколько раз выпуск очередного номера арестовывался, а члены редакции подвергались 
административному аресту, на условиях выкупа. Причины: пропаганда свободолюбивых настроений, 
отличавшиеся от официальных, взгляды по земельному вопросу и выборам в Государственную Думу.  

Садуакас Шорманов, Миржакып Дулатов, Магжан Жумабаев [25a], Галауетден Мамеков и др. 
ратовали за урбанизацию, перенимание передового опыта европейских стран, критикуя казахов за 
отсталость. Опираясь на идеалы «благодетельного города» аль-Фараби и И.Гаспринского, авторы 
призывали соплеменников встряхнуться и учиться всему новому [26]. На фоне общего политического 
спада, цензорами такие публикации были расценены опасными для режима.  

…В советской историографии все, что имело отношение к идеологии: ростки просвещения, печать, 
особенно в национальных республиках, - непременно должно было «иметь истоки» в революционной 
борьбе. Так получилось и с «Айкап» - первым периодическим изданием казахов, выходившем в г. 
Троицк на границе с нынешней Костанайской областью Казахстана. Для достоверности, приводились 
неказахские фамилии (С.Ужгин, др.) лиц, будто бы социал-демократических взглядов, участвовавших 
в процессе создания журнала. Развитие сети железных дорог в регионе, в частности, открытие 
пассажирского и товарного движения по Уральско-Акмолинской ветке через Орск, способствовало 
технической оснащенности края [ 27].  

Благодаря сдержанной позиции редколлегии, журнал «Айкап» впервые в истории казахских СМИ 
идентифицировался как независимое издание. В нем не было крайних политических суждений, 
дискутировались темы: калыма, неравных браков, когда молодые девушки без их согласия выдавались 
замуж родителями, необходимости оседания и урбанизации и т.п. В создании первых инородческих 
тюркских печатных изданий на Южном Урале принимали участие лица разной этнической 
принадлежности: татары, казахи, башкиры, туркмены, поляки. Относительная свобода издательского 
дела, законодательно оформленная и достигнутая в России под влиянием требований времени, в 
интересах частного предпринимательства в регионе, приносила свои плоды.  

Воинствующий атеизм вывел большое географическое пространство СССР из контекста 
всемирного процесса развития и продвижения не только философских идей, но и передовых 
технологий. Между тем, церковь в пределах Российской империи была социально значимым актором, 
выполняя специфические функции на относительно прочной экономической базе.  

Сведения, что типография, в которой печатались номера «Айкап» в г. Троицке, располагалась в 
здании и под опекой медресе «Расулия», пока не подтверждены источниками. В случае, если умма 
поощряла предпринимательскую деятельность мусульман, то это – отдельный аспект темы, 
требующий специального изучения.Такое расположение типографии было бы удобно: и для издания 
книг, учебников на тюрки и для пополнения библиотечного фонда учебного заведения.  
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Роль медресе как учебных заведений, при некоторых из которых на рубеже ХIХ и ХХ веков стали 
открываться типографии, закупались станки с арабским шрифтом и набирались грамотные 
верстальщики и технические работники, в советской историографии освещения не получила. Тогда как 
история европейской культуры и искусств без купюр преподносится через призму деятельности 
монашеских орденов и духовных храмов. То был естественный для своего времени путь привлечения 
адептов церкви и информирования законопослушных граждан. Термин «матбугат» в лексиконе 
российских мусульман, имеющих отношение к полиграфии исследуемого периода, не означает, что 
контекст изданий - теологический. Издания типа «Айкап» призывали мусульманские народы империи 
пробудиться и перенимать светские технические достижения передовых стран. 

Внешний фактор, – необходимость знаний о восточных соседях империи, сыграл значимую роль в 
открытии типографий, на рубежах России. Журнал «Айкап» стал выразителем взглядов и чаяний ряда 
центральноазиатских народов империи, поскольку его выписывали от Урала до Енисея, Чу и Или. 
Часть тиража из российского Троицка доставлялась в северо-западную китайскую провинцию 
Синьцзян, гг. Кульджу и Чугучак. 

Общие корни издательского ремесла в обозначенном регионе, в указанный исторический период, 
предполагают современный тесный диалог СМИ. Территория Российской империи послужила 
материнской платой для расцвета печатного ремесла и веерного отпочкования на окраинных землях, 
среди инородцев, издательского дела – отрасли, которая оказалась востребована центральноаазийской 
культурной элитой. Технологические новинки в руках умельцев обрели спрос, недра Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, по мере прокладывания сети железных дорог и учебных заведений, нарастили 
потенциал типографского дела. Услугами печатников пользовались государственники, церковь, рос 
слой предпринимателей, число подписчиков периодики и корреспондентов имело положительную 
динамику. Спрос на информацию удовлетворялся изданием учебников, пьес, периодических изданий, 
формируя культуру чтения и мышления. Близость Поволжья, Южного Урала и западноказахских 
областей к европейским технологиям, востребованность интегративных идей джадидизма, на фоне 
активизации политических партий и депутатских фракций, породили социальное явление - матбугат, 
или светскую тюркоязычную инородческую прессу. Издание периодики сопровождалось позитивным 
резонансом в среде передовой тюркской (казахской) интеллигенции, призвавшей к пробуждению 
кочевое население, оседлости, земледелию, социальной активности.  

Очаг просвещения – журнал «Айкап» – выполнял миссию продвижения среди соплеменников идеи 
модернизации. К моменту выхода журнала его корреспондентами были зачастую учащиеся (шакирды) 
либо выпускники медресе гг. Уфа, Казань, Троицк, Оренбург, Петропавловск, Омск и др. География 
подписчиков журнала вышла далеко за пределы места издания, охватив Казахстан и Центральную 
Азию. В конечном счете, матбугат внесли свою лепту в большую просветительскую и интеграционную 
работу в пределах расселения тюркских народов Евразии, что дает основания опираться на данный 
опыт в процессе координации современной деятельности журналистов.  
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Әділет ЖАҒЫПАР, 
«Жалпы білім беретін пәндер» кафедрасының оқытушысы, г.ғ.м. 

Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы  
Ақжарқын ӘБДІҒАППАР, 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі  
Қарағанды қаласы, № 5 жалпы білім беретін мектеп  

 
МАХМЕТ ТЕМІРҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ҰЛТ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ ТАРИХИ САБАҚТАСТЫҒЫ 
 
Ұлттық тарихты зерделеу – өткенді біліп, келешекті бағдарлау. Халық тарихты жасаса, ұлы 

тұлғалар бастамашысы болады. Тарихымыздың тар жол, тайғақ кешулерінде әр кезеңде 
мемлекетшілдік сана биіктігіндегі зиялы қауым ұлттық мүдде – тәуелсіздік идеясы үшін жандарын 
берді. «Ұлттық мүддеге қызмет етудің тарихи ұлы үлгілерін шын мәнінде көрсетіп берген әйгілі тарихи 
қайраткерлердің, мемлекет басқарушыларының тұтас легі біздің көз алдымызда», – деп Елбасы 
тарихқа тереңнен қарауға жол нұсқап тұр [1, 25]. Сондықтанда, біздің осы мақаланы жазудағы негізгі 
мақсатымыз – Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, ақын Махмет Темірұлы еңбектеріндегі – 
Алаш ұлт қайраткерлері шығармашылығының тарихи сабақтастығын баяндаймыз. 

Махмет Темірұлы 1923 жылдың 15 сәуірінде Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Амантау ауылында 
дүниеге келген [2]. Махмет Темірұлы 1940 жылы Қарағанды мұғалімдер институтына (қазіргі академик 
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті) түседі. Ол институтта оқып жүріп, «Жас 
қалам» деп аталатын әдебиет үйірмесінің құрамында болады. Осы кезеңде студенттер арасында Бүркіт 
Ысқақ екеуі дәл 1917 жылы 21-26 шілдеде Бірінші Жалпықазақтың съезінде «Алаш» атты 
партиясының  құрылғаны секілді, Қарағанды қаласында ЕСЕП – Елін сүйген ерлер партиясын құрады 
[1, 36]. Алаш ұлт қайраткерлерінің шығармаларын оқу арқылы бойларына сіңірген ЕСЕП партиясының 
мүшелері 1941–1942 жылдары Кеңес өкіметінің қазақ халқына жасап отырған қиянатын, озбырлығын 
түсіндіріп, жастар арасында үгіт жүргізеді.  

ЕСЕП партиясының мақсаты – тәуелсіз ел болу, міндеті – жастарды ұлттық рухта тәрбиелеу. 
Мақсатқа жету үшін, міндетін іске асыру үшін өз бағдарламасы мен заңдарын құрды. Қазақ 
жастарының санасына осы айтылғандарды сіңдіруге, біріншіден әкімшіл-әміршіл жүйе кедергі жасаса, 
екіншіден екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы мұрсат бермеді.  

Махмет Темірұлы 1946 жылы Алматы шет тілдер институтына түседі [2]. 1950 жылы 26 
желтоқсанда «Правда» газетінде Т.Шойынбаев, Х.Айдарова, А.Якуниндердің «Қазақстан тарихы 
мәселелерін марксистік-лениндік тұрғыдан баяндайық» деген мақаласының жариялануы кезекті 
қуғын-сүргіннің басталуына себеп болды. Ұлтжанды азамат Бүркіт Ысқақ өзінің «ЕСЕП» партиясы 
мүшелерімен ақылдаса келе Е.Бекмахановты қолдап, Кенесары қозғалысын отаршылдыққа 
бағытталған күрес екенін дәлелдеп, жауап хатты «Правда» газетінің өзіне жазуға келіседі. Сол кездегі 
үш адамның бірі мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің астыртын жансыз адамдары болатын [4, 88]. 1951 
жылдың 18 қаңтарында институт жатақханасында қауіпсіздік қызметінің адамдары тұтқындайды. 
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Айыптаулары «халық жауы», «кеңес өкіметіне қарсы ұлтшылдық ұйым құрған» деген саяси 
айыптаулар тағады. Тергеу алты айға созылып, 1951 жылдың 15–16 маусымында Қазақ КСР Жоғарғы 
сотының Қылмыстық істер жөніндегі коллегиясы үкімі бойынша РСФСР Қылмыстық Істер Кодексі 58-
бабының 10–11 тармақтары бойынша 25 жылға бас бостандығынан айыруға кесіліп, оған қосымша 5 
жылға азаматтық құқығынан айырылады.  Сібір лагерлер жүйесінде алты жыл жазасын өтейді. 1956 
жылдың ақпан айындағы Коммунистік партияның ХХ съезінде Н.С. Хрущев жеке басқа табынушылық 
және оның зардаптары туралы мәселе қарады. Сталин мен оның сыбайластарының қылмысты істерін 
әшкереледі. Осыдан кейін көп ұзамай жазықсыз жапа шеккендерді әр жерде комиссия құрып, босата 
бастады. КСРО Ішкі істер министрлігінің еңбекпен түзеу лагерлік бөлімшесінің 1956 жылы 1 шілдедегі 
№009620 анықтамасында: «Азамат Махмет Теміров 1924 жылы туылды, ұлты қазақ, Қарағанды 
облысы, Нұра ауданы, Балықшы ауылы тумасы, 18 қаңтар 1951 жылы ұсталып, 1956 жылы 1 шілдеге 
дейін қамауда болды. Сол жерден комиссия отырысының №40 бұйрығымен босатылып, КСРО-ның 
24.03.1956 жылғы жарлығы бойынша алты жылға түсіріліп, қамау мерзімі біткеніне байланысты 
шығарылған» [5]. Қазақ КСР Жоғарғы Сотының 1957 жылы 6 шілдедегі шығыс №02/ДСП-7269-56 
анықтамасы: «Қазақ КСР Жоғарғы Сотының 1951 жылғы 15 маусымдағы іс тоқтатылып,  әрекетінде 
қылмыс құрамы болмағандықтан қозғалған іс тоқтатылады», – дейді [5]. Елге аман-есен оралып, 1958 
жылы Алматыдағы шет тілдер институтының ағылшын тілі факультетін сырттай оқып бітіріп осы 
салада, зейнеткерлікке шыққанша Нұра ауданының Көбетей ауылындағы мектепте шет тілден сабақ 
береді [2]. Қазақстан Республикасының прокуратурасы, Қарағанды облыстық прокуратурасы 2004 
жылы №13/4119 шығыс нөмір құқығын қалпына келтіру анықтамасын береді [5]. 

Сібірдегі жан түршігерлік лагерь хикаясын Махмет Темірұлы «Арман мен азап» естелігінде 
баяндайды. Оның мына бір шумақтары сол бір азапты ауыр жылдардың ескерткіші іспеттес: 

Сары аяз өтіп сықырлап, 
Бетімді қарып барады. 
Зорға басып қыбырлап, 
Жұмысқа бәрі тарады. 
Отыра қалсам бүрісіп, 
Қатып қалар түрім бар. 
Жүргізбейді сіресіп, 
Аяқтан түсіп қалың қар. 
Көтеремнің нешеуі, 
Орнынан тұрмай құлады. 
Кетіп қалған екеуі, 
Ыршып қалай тұрады? 
Қалың орман тоғайда, 
Босқа өліп кімдер қалмады!? 
Аштық пен суық оңай ма? 
Талайды жұтып жалмады [3, 94-95].  
Тайгадағы таршылықты осы бір өлең шумақтарынан біз толықтай көз алдымызға елестете аламыз. 

Сықырлаған қыстың сары аязында не киерге жылы киімі, не тойып ішерге асы жоқ жазықсыз 
жандардың жан аярлық халде жүріп, қыбырлап жұмыс істегенін көруге болады. Ауыр жағдайға кімде-
кім шыдамаса, босқа өліп қаларын, аштық пен суыққа төзе білу керектігін бағамдай аламыз.  

1991 жылы Қазақстан өз алдына тәуелсіз мемлекет болғаннан бастап Махмет Темірұлы 
шығармашылыққа қанат жайып, қолына қаламын алды. Ең алғаш рет 1996 жылы «Қилы кезеңдер» атты 
өлеңдер жинағы шықты. Бұл жинаққа бүкіл қазақ халқын құртып жіберуге айналған 1932 жылғы аштық 
кезеңін суреттейтін «Мешкей мешін» поэмасы кірген. 1998 жылы «Арман мен Азап» атты екінші 
кітабы шықты. Бұл еңбекте белгілі ақын, балалар жазушысы, филолог ғалым, ЕСЕП партиясының 
негізін салушы Бүркіт Ысқақпен бірге көрген ХХ ғасырдың 30-50 жылдардағы азапты кезеңдері жан-
жақты, толық баяндалады. Ал 2002 жылы «Қуан, қазақ, азаттық алғаныңа» деген үшінші кітабы жарық 
көреді. 2005 жылы Қазақстан Жазушылар одағына мүшелікке қабылданды [6, 338]. 

Махмет Темірұлы шығармашығын өзі өмір сүрген дәуірді суреттеу мен тарихи шындықты 
жырлауға арнайды. Махмет Темірұлы өзінің ең алғашқы ақындық жолдағы ұстазы Абай деп санап, 
өлеңдерін де Абай салып кеткен жолмен жалғастырады. Махмет Темірұлының басты көтерген 
тақырыбы – Алаш идеясы және Алаш ұлт қайраткерлері бастап кеткен жолды жалғастыру. 

Қазақ сөз өнерінің «патшасы» Абай арқылы қазақ әдебиетінің өткені мен бүгіні жайлы сөз қозғап, 
өлең-сөздің қадір-қасиеті жайлы толғаулы ой қозғаған алғашқы мақала Ахмет Байтұрсынов қаламынан 
шықты. Абай туралы «Қазақ» газетінің 1913 жылғы 39-41-сандарында газет редакторы Ахмет 
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Байтұрсыновтың «А.Б.» деп қол қойған «Қазақтың бас ақыны» атты көлемді мақаласы жарияланып, 
Абай атамыз жайлы қазақ халқы танып біліп, өздерінің бас ақыны Абай екенін, Ахмет Байтұрсыновтың 
сөзімен айтсақ: «Одан асқан бұрын-соңды заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ», – деп 
нақты айтып кетті [7].  

Ахмет Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллиндерден үлгі алып өскен ақын Махмет Темірұлы да ең 
алғашқы арнау өлеңін Абай атамызға арнап, «Табынамын Абайға» деп жырына қосады. Махмет ақын 
Абай жайлы: 

Мектепке кірген күннен босаға аттап, 
Жырларын Ұлы Ақынның көрдім жаттап. 
Кездескен газеттен де, журналдан да, 
Қиып ап Абай сөзін жидым қаттап. 
Баулыды адамдыққа көзімді ашып, 
Күш берді шаршағанда қажып, жасып. 
Сәулелі келешекке жол сілтеді, 
Кеудеме шашқан күндей нұрын шашып [8, 89]. 
Ақынның өзі айтып отырғандай, ол мектеп табалдырығын аттаған күннен бастап, Абайдың 

шығармашылығын, дана, өсиетті сөздерін, жырларын жаттап, газет-журналдан кездескен кез келген 
жырларын қиып алып, сақтаған. Ақынның әрбір өлеңі бала Махметті жастайынан адамдыққа көзін 
ашып, жақсылыққа баулып, кеудесіне нұрын шашқан күндей, сәулелі келешекке алғаш жол сілтеген 
еді. 

Махмет Темірұлының шығармашылығындағы алты тармақты өлеңдерін зерттеп көрейік. Қазақ 
әдебиет теориясына алты тармақты, сегіз тармақты өлең жолдарын ең алғаш рет енгізіп, қолданған 
қазағымыздың бас ақыны – Абай Құнанбайұлы. Абайды әдеби ұстазы ретінде санап, ең алғашқы 
өлеңдерін Абайға арнап жазған ақын Махмет Темірұлының өлеңдеріндегі теориялық негіз Абай 
Құнанбайұлынан бастау алады. Ақын өлеңдері Абай өлеңдерінің ұйқасымен, тармағымен сабақтаса 
байланысып жатыр. Абай Құнанбайұлының «Бай сейілді» өлеңі мен Махмет Темірұлының «Мағжан» 
өлеңіндегі ұйқас пен тармақтарын зерттеп көрейік. 

Абай Құнанбайұлы «Бай сейілді» өлеңі: 
Бай сейілді,      а 
Бір бейілді       а 
Елде жақсы қалмады.  б 
Елдегі еркек,    в 
Босқа селтек     в 
Қағып елін қармады [9, 94].     б 
Махмет Темірұлының өлең құрылысы дәл Абай Құнанбайұлының ұйқас-тармақтарымен бірдей.  
Мағжан, Мағжан,           а    
Ерекше туған,   а 
Бір бөлек жан.   б 
Жұлдыздай ағып,            в 
Жарқырап жанып,         в 
Түнекті жарып самғаған  [8, 91].           б 
Екі ақынның да өлең жолдарын салыстырып қарайтын болсақ, өлең жолдары 6 тармақты, -а, -а, -б, 

-в, -в, -б ұйқасы арқылы жасалып, өлеңге жаңа өң беріп тұр. 
Ақын Махмет, қазақ өлеңін дамытқан ақындарымыздың бірі. Ақын бір шумағы 8 тармақтан 

тұратын өлең де жазды. Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлына арнаған «Алаштың Ахаңы» деп 
аталатын өлеңі 8 тармақтан тұратын өлеңге жатады. 8 тармақты қазақ тіліндегі өлеңді де ең алғаш Абай 
Құнанбайұлы енгізсе, Махмет Темірұлы Абай салған ізді жалғастырды. Синтаксистік құрылымы мен 
композициялық құрылысы, ырғағы мен ұйқас суреті жағынан қазақ поэзиясына Абай әкелген соны 
дүниелер, оның сегіз аяқтары, яғни, 8 тармақты, шумақты 3 өлеңі. Бұлардың ұйқас суреті -а, -а, -б, -в, 
-в, -б, -г, -г. Мұндағы -а, -а, -в, -в, -г, -г ұйқасымен берілген тармақтар өзара бір-бірімен синтаксистік 
әрі мағыналық жұптар түзеді, Абай поэзиясындағы ұйқасқа қатыстырылған сөздер өлеңнің мазмұнына, 
ойына, стиліне тікелей қатысты болып келеді. Махмет ақынның 8 тармақты өлең жолдары Абай 
поэзиясымен сабақтасып жатыр. Абай ақын «Сегіз аяқ» өлеңі мен Махмет ақынның «Алаштың Ахаңы» 
өлең жолдарындағы ұйқас та, тармақ та бір-бірімен үндеседі. Екі өлеңде 8 тармақты, -а, -а, -б, -в, -в, -
б, -г, -г ұйқасы арқылы жасалған. 

Мысалы: Абайдың «Сегіз Аяқ» өлеңі. 
Алыстан сермеп,           а 
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Жүректі тербеп,            а 
Шымырлап бойға жайылған.   б 
Қиуадан шауып,            в 
Қисынын тауып,           в 
Тағыны жетіп қайырған.          б 
Толғауы тоқсан қызыл тіл.       г 
Сөйлеймін десең өзің біл [9, 70].          г 
Махмет ақын да Абайдың өлең ұйқасын қолданған.       
Қамалған елін    а 
Сынатын белін  а 
Ерте-ақ білген ер еді     б 
Халқы үшін өлсе           в 
Бейнетін көрсе,в 
Өкінемін демеді            б 
Ұлты үшін бастап көп істі        г 
Жан аямай кірісті [8, 94].          г 
Өлеңді өлең ететін ырғақпен қатар ұйқас екені белгілі. Ал ұйқас яки рифма (грекше rhythmos – 

өлшемдес, мөлшерлес) – клаузуладағы, кейде тіпті цезурадағы дыбыс қайталаулар. Дәлірек айтқанда, 
өлең тармақтарындағы сөз аяқтарының үндестігі, өзара ұқсас, дыбыстас естілуі. Ұйқас – өлеңнің 
сыртқы түріне ғана емес, ішкі сырына тікелей қатысты нәрсе, яғни өлеңнің сыртқы сұлулығы үшін ғана 
емес, ішкі жылуы, қызуы үшін де ауадай қажет нәрсе. 

Махмет Темірұлы тек қана өлең жазумен шектеліп қалмай, толғау, поэма, дастан жазған ақын. 
Махмет Темірұлының көлемді, жүрекжарды поэмасы – «Аждаһаны ауыздықтаған баһадүр». Ақын 

Бұл поэманы халқы үшін жанын шүберекке түйіп, қасық қаны қалғанша елін қорғаған батыр, Алаштың 
абзал азаматы – Ж.А. Тәшеновке арнап жазған. Ж.А. Тәшеновтің халқы үшін жасаған игі істерін алғаш 
рет халыққа жеткізген бірден-бір қазақтың ері, ол – Махмет Темірұлы. Ақын поэманың бастағанынан-
ақ, Жұмабек Тәшеновтің қандай ер тұлға болғанын баяндайды. 

Поэма бас-аяғы төрт бөлімнен тұрады. Әр бөлімді оқи отырып, Жұмабекті әртүрлі қырынан көріп, 
істеген істеріне таң қалып, бас иеміз. Поэмада негізгі көтерілетін тақырып болады. Тақырып дегеніміз 
– авторлық суреттеудің өзегіне айналып, шығармада көрініс тапқан ақиқат болмыстағы заттардың, 
құбылыстардың, оқиғалардың жиынтығы болып табылады [10, 138]. Негізгі тақырыбы: туған жерді 
сақтап қалу үшін жанын құрбан етуге даяр болған ердің ерен ерлігі жайлы айтылады. Поэманың басты 
тұлғасы – Жұмабек Тәшенов. Ол шындықты әрдайым жақтап, жауына сөз асырмай, әділдігі мен 
батылдығы қатар жүрген қазақтың батыр азаматы.  

«Аждаһаны ауыздықтаған баһадүр» поэмасының құрылысы, оқиғаның даму жолдары ерекше дара 
ақынға тән стильмен жазылған. Поэманың басында Жұмабектің қазақ халқы үшін туған батыр екені 
айтылады. Оқиғаның дамуы Хрущевтің Тәшеновке айтқан ұсынысымен дамыса, оқиғаның шиеленісуі 
Тәшеновтің Хрущевке айтқан қарсы пікірімен әрі қарай өрби түседі. Оқиғаның шарықтау шегі 
Жұмабек Тәшеновтің оймен Хрущевтің келісуі болса, оқиғаның шешімі Жұмабектің айтқаны 
орындалып, халықтың бостандығымен аяқталады. 

Махмет Темірұлы өз елінің бостандығы үшін қаншама қиындықтар мен тағдырына сынақтарға 
берілмей, қайта қайсарлықпен жеңе білді. Бүгінгі таңда Алаш азаматтары: Әлихан Бөкейханов, Ахмет 
Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлының және оның ізін жалғастырушы Бүркіт Ысқақ пен Махмет 
Темірұлының аңсаған армандары орындалып, Қазақ елі өзге елдермен терезесі тең, еңсесі биік, 
азаттықтың ақ таңы атқан тәуелсіз мемлекет болып қалыптасты. Тәуелсіз, азат елдің болашағы үшін 
күрескен ЕСЕП – Елін сүйген ерлер партиясы мен Жазушылар одағының мүшесі, ақын, қазақ елінің 
қайраткер тұлғаcы Махмет Темірұлын зерттеп зерделеу, жүрегі қазақ деп соққан әрбір азаматтың 
борышы деп білеміз.  
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ТРАДИЦИИ АБАЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЕЯТЕЛЕЙ АЛАШ 

 
 Абай, как исток больших ответвлений. Зарождение казахстанского творчества и книгоиздания 

начинается с Абая, а продолжили его дело Алашординцы. Без Абая не было бы письменной литературы 
начала XX века с ее гражданским пафосом и остросоциальной направленностью.  

Абай Кунанбаев по сути заложил основу для лирики и прозы многих писателей и поэтов. 
Алашординцы с блеском отразили новый национальный критерий литературной школы, 
разработанной и систематизированной гениальным опытом Кунанбаева. 

Все деятели партии «Алаш-Орда» были знакомы с творчеством А.Кунанбаева. Многие 
литературоведы отмечают в своих трудах влияние идей, тем, образной структуры языка абаевской 
лирики и философской прозы на творчество Ахмета Байтурсынова, на поэтические, прозаические и 
публицистические работы М. Дулатова.  

Букейханов, к примеру, живо интересовался литературой и фольклором родного народа, выступал 
в качестве переводчика и критика, но и был ярким своеобразным исследователем и публицистом.  

В своих работах А. Букейханов отражал процесс развития национального самопознания, который, 
будучи показателем национальной самоидентификации и национальной идеи черпает очень много из 
сокровищницы классической литературы.  

Заметим удивительное совпадение проблем, поднятых Абаем в лирике с темами публицистики А. 
Букейханова. Тем временем историки, экономисты, социологи, литературоведы и юристы находят в 
его наследии огромный материал для осознания как исторического прошлого, так и понимания 
современных проблем суверенного Казахстана.  

Соответственно, неоспоримо место и значение научных и публицистических трудов Алихана 
Букейханова в духовной жизни казахов.  

А.Байтурсынов характеризовал Абая как величайшего поэта и мыслителя. Публикации на эту тему 
выходили в газете «Казах», которая стала в последствие органом движения Алаш и журнале Айкап в 
1913 году. В этих статьях Ахмет показал, что Абай является фигурой в казахской литературе, которую 
Степь еще не знала. 

 Одной из важнейших задач для любого государства является культурное строительство, 
выражающееся, в частности, в преемственности идей классиков. Эта духовная эстафета между 
творчеством Абая и деятельностью лидеров «Алаш-Орды» существует. Ещё юридическая 
деятельность бия Ибрагима Кунанбаева послужила для поэта и мыслителя материалом для 
умозаключений о вредоносной для народа политике метрополии, и тем, что автором статьи проведена 
связь между творчеством классика и деятельностью политиков – в первую очередь, Алихана 
Букейханова, Ахмета Байтурсынова, Мыржакыпа Дулатова.  

Особенно важно увидеть своеобразие отражения важнейших идей классика в деятельности 
политиков потому, что «проблема связи искусства с политикой одно из основных как в эстетико-
гносеологическом, так и в социально-историческом смысле». 

 Абай сформулировал важнейшие проблемы развития нации и поднял их как вопросы 
общенациональные. Так была по-новому осознана проблема биев как судей – из народных, 
превратившихся не только в послушное орудие русского царизма, но ставшего духовно-
развращающим началом казахов. 

 В своих статьях Алихан поднимал проблемы судейства и судей: приводится пример Германии и 
Англии, где институт права насчитывает семь столетий, во-вторых, автор рассуждает об институте 
биев и бийства у казахов, в-третьих, говорит о необходимости своеобразного судейства у казахов и 
решении этого вопроса в Государственной Думе.  
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Также автор утверждает, что в недавние времена у казахов институт биев был чрезвычайно 
действенной силой, опирающейся на обычаи. Казахи со времен присоединения к России начали терять 
настоящих судей и появились те, о которых писал Абай. И здесь автор приводит пространную цитату 
из стихотворения Абая «Вот я стал волостным».  

Причём, в цитате есть те ошибки, которые характерные для первых изданий классика. Вероятно, 
автор использовал газетную публикацию 1889 года или же первое издание 1908 года, в которых 
встречаются разночтения. Образ, данный Абаем в стихотворении, поражает двуличностью и низостью, 
характеристика волостного дана от первого лица, что является новаторским приемом классика. Вслед 
за великим поэтом автор статьи утверждает, что подобные бии и волостные – «заблудшие бии, а задача 
граждан состоит в наставлении на праведный путь бродячего бийства». 

В третьей части утверждается мысль о необходимости истинных биев, о роли граждан в очищении 
бийства от грязи и осознания того, что бии и бийство – это национальная традиционная форма 
судейства. Именно эта форма должна быть, по мнению автора, предложена Государственной Думе как 
основа судебной реформы в Казахстане. Эта идея является важной для следующей статьи «Тағы да би 
һәм билік», и она развивается автором. Он обосновывает тезис о том, что русское судопроизводство – 
как и судопроизводство по-мусульмански (по шариату) – не могут быть полезны казахскому обществу. 
Для того, чтобы достичь истины и содействовать развитию национального самосознания общества 
необходимо опираться на национальные формы судопроизводства – институт биев.  

Во-вторых, огромной важностью обладал вопрос о земле, который отразился в поэзии Абая и был 
поднят во многих научных статьях А. Букейханова как экономиста и политика, например – «Екі жол», 
«Кабинет жеріндегі қазақтар». В своих стихотворениях поэт откровенно говорит о том, что земли 
казахов не принадлежат народу, только поэтому казахи не могут найти жайлау летом, не могут выйти 
на осенний выпас, а тем более без раздоров, найти зимовку.  

Трагедия потери земель, обозначенная Абаем, отраженная в творчестве Дулата и Шортанбая, 
становится главной в творчестве М. Дулатова, в экономических работах Букейханова. 

В-третьих, лидер «Алаш-Орды» уделял много внимания проблеме казахского языка. Как известно, 
государственность характеризуется единством территории, власти и языка. Классик казахской 
литературы, будучи основателем литературного языка, во многих произведениях отражал своё 
понимание родного языка, «который в устах народа могуч». Развитие казахского языка, ареал его 
функционирования были насущной проблемой в политической деятельности лидеров партии «Алаш-
Орда».  

Свои соображения о том, что казахский язык имеет право на существование и официальное 
признание, А. Букейханов аргументирует цитатами из поэзии Абая, Шакарима, Мыржакыпа и 
Магжана. Численность народа и развитие его языка являются основными критериями, которыми 
руководствуется общественный деятель. Проблемы языка являются и по сегодняшний день как 
политической и литературной, так и, собственно, лингвистической и философской задачей. 

В-четвертых, поэзия Абая и общественная мысль Алихана идут рука об руку и в понимании места 
и значения казахской женщины. А. Букейханов является пионером гендерной проблемы в Казахстане, 
особое место занимает его исследование «Женщина в киргизской былине «Кобланды». Главной идеей 
этого труда является мысль о различии язычески-народного представления о женщине и постепенно 
укореняющегося мусульманского взгляда. Анализируя образы женщин в героическом эпосе 
«Кобланды батыр», автор симпатизирует народно-языческим представлениям и выражает скепсис по 
отношению к внедренным мусульманским взглядам. 

По мнению Р. Нургали: «Исследователь, проанализировав проявление древних языческих 
верований и мусульманских идеалов в судьбах, характерах, поступках главных героинь – Аналык, 
Кортки и Карлыги – наглядно прослеживает, как в народном сознании постепенно затухает одна 
система верований и устанавливается другая вера».  

Присоединяясь к мнению ученого, хочется добавить, что работа эта стала началом в процессе 
осознания места женщины в обществе. Эта работа – одна из ранних. Она написана в 1899 году, но тема, 
счастливо найденная автором, была продолжена в его публицистике.  

Место женщины в семье, проблема брачного возраста, права женщины – вот вопросы, поднятые 
Букейхановым в статье «Мусульманский съезд», опубликованной в 1914 году на страницах газеты 
«Казах». Говоря о проданных за скот девушках, автор утверждает, что шариат никогда не требовал 
этого. Приведя пример из романа М. Дулатова «Несчастная Жамал», публицист указывает, что 
бракосочетание проводит мулла Ахметжан.  

В народном сознании взаимная любовь должна быть основой семьи. Этот взгляд поддерживал и 
Абай – его известные строки приводит Алихан в своей статье. Он же говорит о двойственности 
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обычного права, говоря о том, что вдова обычно наследуется родственниками мужа, но в отношении к 
ней не выполняется мусульманское законодательство (шариат), требующее отпустить её на свободу 
после 130 дней со дня смерти мужа и отдать ей половину наследства. То есть в обыденной жизни казахи 
не поступают ни так, как написано в шариате, ни по обычному праву. 

Это приводит к огромным трагедиям, отраженным как лиро-эпосе, так и новой казахской 
литературе, включая творчество Абая. Тема женщины в казахской «Мать и дитя», «Бесправность 
казахских молодух», «О киргизской девушке» была неоднократно отражена в статьях Букейханова.  

В этом выразился общедемократический протест. Таким образом, мы видим, что, опираясь на 
творчество Абая, цитируя его произведения, Букейханов выражал свои общественно-политические 
взгляды в исследованиях и выступлениях начала XX века. Он создал прецедент использования 
классического наследия в политической борьбе, так эстетические открытия Абая стали основой 
зарождения общественно-политического сознания общества того времени.  

 
 

Лина ЫСҚАҚОВА,  
магистрант 

М. Қозыбаев атындағы СҚМУ 
 

ҰЛТТЫҚ РУХАНИЯТЫМЫЗДЫҢ КӨСБАСШЫСЫ – А. БАЙТҰРСЫНҰЛЫ 
 

Жөн көрсеттім қазақ деген намысқа, 
Жол сілтедім жақын емес, алысқа. 

Өзге жұрттар өрге қадам басқанда, 
Дедім, – сен де қатарыңнан қалыспа! 

Ахмет Байтұрсынұлы 
 

Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ халқының маңдайына алтын әріппен ойып тұрып жазылған, ұлтының 
жүрегінде ерекше орын алған, үлкен бір дәуірді басынан кешіріп, ұлт мүддесін қасық қаны қалғанша 
қорғап, кезіккен қиындыққа да қарамастан отаршылдыққа қарсы күресіп, қазақ ұлтының рухани-
мәдени келбетінің заман құбылыстарына сай қалыптасуына өз үлесін қосқан жанашыр тұлға. Ол – 
өзінің талантын туған халқына деген сүйіспендікпен суғарып, толассыз еңбекпен шыңдаған қайсар да 
қаһарман. Өз ұлтының бітім-болмысын жетік біліп, заман құбылыстарын қалам ұшына іліктіріп, 
қоғамның беталысын шынайы бейнелеп, туған халқының азаттық жолындағы ұлттық мүдделерімен 
еңбектерін ұштастыра білді.  

Бүгінгі күні егеменділіктің 27 жылын артқа тастап, күнннен-күнге дамып, көркейіп әлемге 
танылып, өркеніміз өсіп, Ұлы даланың арқасын кеңге жайған дербес мемлекетімізде Ахмет 
Байтұрсынұлының орны ерекше. Елімізде тәуелсіздік таңы атар атпастан 1991 жылы Алматы «Жалын» 
баспасынан шыққан Ахмет Байтұрсынұлының «Ақ жол» атты кітабы шықты. Кітапты Қазақ ССР 
Ғылым Академиясының корреспондент-мүшесі, Абай атындағы Қазақ ССР Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты Рымғали Нұрғалиев құрастырып, алғысөзін жазып,баспаға М.Мырзахметов, А.Мектепов, 
Ғ.Әнесовтармен бірлесіп әзірлесе, редакторы Есенбай Дүйсенбаев болды.  

Ахмет Байтұрсынұлының «Ақ жол» кітабы үш үлкен бөлімнен тұрады: «Өлең сөз», «Көсем сөз», 
«Асыл сөз». 

Үш бөлімнің алдында үш мақала берілген. Бұл мақалалар Ахмет Байтұрсынұлын жан-жақты 
танытудағы кітаптың беташары іспеттес. Кітапқа енген алғашқы мақала Рымғали Нұрғалиұлының 
«Алып бәйтерек» тақырыбымен парақталып, сөз басы Қазақстан Коммунистік партиясының Орталық 
Комитетінің Бюросы Мағжан Жұмабаевтың, Ахмет Байтұрсыновтың, Жүспбек Аймауытовтың 
шығармашылық мұрасын зерттеу жайындағы комиссияның жұмыс қорытындысын мақұлдап, 
сталиндік репрессияға ұшырап, мерт болған боздақтардың ортамызға оралғандығы, Абай, Ыбырай, 
Шоқан салған ағартушылық, демократтық бағытты ілгері жалғастырушы ірі ғалым-тілші, әдебиет 
зерттеуші, тюрколог, дарынды ақын-аудармашы Ахмет Байтұрсынұлын және оның қай жылы, қандай 
жерде өмірге келгендігі, сонымен қатар туған жылын нақты деректерді келтіре отырып, екі түрлі 
жылмен дәлелді көрсетіп, әділетсіз өмірдің улы зары 13 жасында бала Ахметтің жүрегіне жара 
салғандығы жайлы мәліметтермен сабақтастырылған. Мақала авторы бала Ахметтің хат танып, сауат 
ашқан кездерінен өмір, тіршілік күресіне араласуы, әділет үшін күресуі, патшаның отаршылдық 
саясатын айыптауы, мұғалім болып бала оқытуы, әдебиетпен айналысуы, оқу құралдарын жасауы, 
фольклор нұсқауларын жинауы, полиция тыңшыларының жаласымен күйе жағылып Семей 
абақтысындағы 8 ай бойы көрген азап-қорлығы жайлы баяндап, жазықсыздан арқасына жабысқан 
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пәледен тайқақсудың орнына Ахмет Байтұрсынов керісінше қайраттанып, бостандық аңсаған, күреске 
шақырған өлеңдер жазғандығы, Қазақстанда тұру құқығынан айырылып, Орынборға келуі, мұндағы 
өміріндегі ең күрделі, қызықты, қажырлы еңбектің басталуы, «Қазақ» газетіндегі редакторлық қызмет, 
халық өміріндегі көтерілген көкейкесті мәселелер, елді прогреске, өнер-білімге үндеуі, Алаш 
қозғалысына қосқан үлесі, Кеңес өкіметінің жағына өтіп жаңа заман үшін күрескен тұлға, сталинизм 
кезіндегі азап, 1937 жылы репрессия құрбаны болып, 1938 жылы атылу жазасына кесілген 
А.Байтұрсынұлы жайлы тың деректер де тізбектеле берілген.  

Рымғали Нұрғалиұлы А.Байтұрсыновтың қазақша әліпби жасауы, араб жазуына кіргізген 
реформасы, тіл саласына енгізген жаңалықтары, ғалым-теоретик, эстетик-сыншы тұлғасын анықтап 
беретін, тұңғыш әдебиет теориясын жазған ғалым екендігін мойындататын еңбегі – «Әдебиет 
танытқыш» екендігін де дәлелді көрсеткен.  

Зерттеуші еңбегінде Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми еңбектері жайлы орыс ғалымдары профессор 
А. Самойлович (Литература турецких народов, «Литература Востока», вып. І.П. 1919), Е.Поливанов (О 
киргизско-казахской орфографии. «Бюллетень СГУ», вып. 7. Ташкент, 1924) пікірлерін де негіз еткен. 

Рымғали Нұрғалиұлы он екі беттен тұратын бұл мақаласына КазПИ архивінде сақталған 
А.Байтұрсынұлының «Жизнеописание» (1929, 8 март), «Биография» (1929, 21 август), «Газет және 
журналдарда жарияланғаннан басқа, ғылыми, ғылыми-методологиялық еңбектердің тізімі» (1929 жыл, 
5 май), еңбектері негіз болғандығын ерекше білдіреді. Бұл автордың тынымсыз ізденісі, ұлыны 
ұлықтауға деген өскелең ұрпаққа салып берген жолы. Бүгінгі таңда Елбасының саясатын жүзеге 
асырып, қолдауға жас буынды ұмтылдыруы деп айтуға болады.  

ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында: «Жаңғыру елдің ұлттық рухани  тамырынан нәр алмаса, ол адасуға бастайды», – деп атап 
көрсете отырып, алдымызға келесі міндетті қойды: «Біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, 
қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек». 
Меніңше, рухани жаңғыру дегенімізге Алаш қайраткерлерінің еңбектері мен өнегелі істерін көпке 
дәріптеу де кіреді. Халқымыздың ұлттық кодының бір тармағы осы Алаш құндылығында жатыр. 
Ұлттың мәңгілігін ойлаған «Алаш» қозғалысының ұстанымдарын жаңа заманның талаптарына сай 
зерттеу, мағынасын ашық көрсету, оны ел игілігіне жарату – бүгінгі ұрпақ үшін, ұлтымыз үшін қымбат 
құндылық» деген идеяны жүзеге асырудағы өнегелі өмір.  

Ахмет Байтұрсынұлының «Ақ жол» кітабын толықтырып тұрған келесі мақала – «Ақаңның 
юбилейі туралы». Бұл – сол кезде Қазақстанның қоғамдық-саяси ойының және мәдени-ағарту ісінің 
дамуына ықпал еткен «Ақ жол» газеті бетіне 1923 жылы Ахмет Байтұрсынұлының 50 жылдық 
мерейтойына арнап публицистика жанрында жазылған шығарма. Оның мазмұнынан қазақ халқының 
сол кездегі зұлым саясаттың кесірінен жері мен салтынан, тілінен айырылуға шақ қалғандығын сезіп, 
өзгелер секілді шен-шекпенге қызықпай халқының тағдыры алаңдатқан, оқудан шығысымен қырдағы 
қалың қазақтың ішіне барып, бар білгенін балаларға оқытып, қазақтың қара тілін сақтап, қайта түзей 
беруге қам-қарекет жасап, бостандыққа жол көрсеткен, елін аюдай анталағандардың аузынан сақтап 
қалған жанашыр, ұлтжанды Ахметті көреміз. Елінің мүддесін қорғап, халқының болашағы үшін қам 
жеген мерейтой иесін «Ақ жол», «Шолпан» басқармалары, Түркістан Халық ағарту комиссарлығы, 
Қырғыз білім комиссиясы, «Талап» ұйымы һәм қазақ студенттері, қазақ-қырғыз студенттерінің жеке 
телеграм жіберіп құттықтауы Ахметтей арыстарына деген үлкен құрметі мен сыйластығын көреміз, 
оның қоғамдағы адал еңбек пен істеген ісінің көптің жүрегіне демеу болып, әділдікпен жол бастап 
жүрген тұлға екендігіне көз жеткіземіз. 

Үшінші мақала - «Ақаңның елу жылдық тойы» (1923), авторы - Мұхтар Омарханұлы Әуезов – 
қазақтың ұлы жазушысы, қоғам қайраткері, ғұлама ғалым, Қазақстан ғылым академиясының академигі 
(1946), филология ғылымдарының докторы, профессор (1946), Қазақ КСР-нің Еңбек сіңірген ғылым 
қайраткері. 

Мұхтар Омарханұлы қазақ жұртының ішінде оқыған азаматтың тұңғышы, алғашқы шыққан көсемі, 
әркімнің қалғыған сезімін оятып, өткен күндерін есіне түсіретін көп істің ішіндегі ірісі, оқушысының 
ойы мен пікірін тәрбиелеген, қазақ жастарының ардақты тәрбиешісі Ахмет Байтұрсынұлы екендігін 
жаза отырып, ұлы тұлғаның 50 жылдығына мақаласын арнап, ақынның бала кезінен сол мезетке дейінгі 
өмірін қағаз бетіне түсірген. Ахмет Байтұрсынұлын «Қазақ» газетіне салған өрнегі арқылы, сол кездегі 
еңкейген кәрі, еңбектеген жасына түгелімен ой түсіріп, өлім ұйқысынан оятып, жансыз денесіне қан 
жүгіртіп, күзгі таңның салқын желіндей ширықтырған халқының жанашыры екендігін сипаттай келіп, 
халқының болашағы үшін қам жеген Алаш ұлының ұлылығын оқырманына шағын еңбегі арқылы 
жеткізеді. Бұл еңбекте А.Байтұрсынұлының сүйегі Арғын, оның ішінде Үмбетей, одан шыққан Шошақ, 
оның баласы – Байтұрсын, яғни Ахметтің ата-бабалары белді адамдар болған, соның өзінде оның 
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бүйрегі қарапайым халыққа бұрды, елдің көзі ашық көкірегі ояу болуын қалап ағартушылыққа бар 
күшін сарп етіп, өмірдің талай қиыншылығын көріп, сын мен қатердің соқпағына ұшыраса да оны 
халқының халі алаңдатты.  

«Ақаң ашқан қазақ мектебі, Ақаң түрлеген ана тілі, Ақаң салған әдебиеттегі елшілдік ұран – 
«Қырық мысал», «Маса», «Қазақ» газетінің 1916 жылдағы қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, 
өнер-білім, саясат жолындағы қажымаған қайраты, біз ұмытсақ та тарих ұмытпайтын істер болатын... 
Ақаң – еңбегі жанған жанның бірі. Істеген ісінің жемісі – артынан келе жатқан жастар. Оның арты Ақаң 
мектебіне тізіліп кіріп жатқан жас буын. Жаңа өсіп келе жатқан қазақ әдебиеті Ақаңды өзінің басшысы 
деп санайды. Қаламынан тамған бал ем болудан айнымайды», – деп Мұхтар Әуезов сөзін аяқтайды. 
Мұхтар Омарханұлының жемісті еңбегі бүгінгі егеменді ел жастарының жүрегіне ұялап, асылдарын 
бағалап, қадірлей білуге жол сілтейді. Мұхтардай дананың сөзі Ахметтей ұлының ұлылығын тарих 
бетінен өшірмей ұрпақтан-ұрпаққа тұмар етіп жеткізетін асыл мұра деп айтқым келеді. 

Үш мақаламен басталған «Ақ жол» кітабының бірінші бөлімі – «Өлең сөз». Бұл бөлімге Ахмет 
Байтұрсынұлының «Қырық мысал», «Маса», «Ер Сайын», «23 жоқтау» атты еңбектері топтас–
тырылған. Әр топтаманың өзіндік беташары болатын автордың жыр-кіріспелері шығармаларына үлкен 
түсінік береді. Үш шумақтан тұратын «Замандастарыма» атты өлеңі «Қырық мысалға», екі шумақ 
болып келген «Сөз иесінен» өлеңі «Масаға», «Г.Н.Потанинге тарту» жыры «Ер Сайынға», ал 
«Жоқтауға» тіл жайындағы автордың алғы сөзі негіз болады. Бұл оқырманның шығарманы оқымастан 
бұрын ақынның шығарма жазудағы мақсатына көз жеткізуі, негізгі идеяны тануға ой қосуы, қоғам 
тарихынан хабардар етуі. 

А.Байтұрсынұлы заманындағы қиыншылықтарды шығармалары арқылы қарапайым халқының 
құлағына жеткізді. «Қырық мысал» жыр-шумағында орыс ақындарының мысалдарын қазақ ортасына 
лайықтап аударып, халыққа үлкен үмітпен қараған көзқарасты көреміз. И.В.Крыловтың өлеңіне 
аударма жасап, санмен саралап, саны қырыққа жететін мысалын «Қырық мысал» деп атап, ең басына 
«Аққу, шортан, һәм шаян» аудармасын қойып, баршаға ең бірінші кезектегі мызғымас бірлікті негіз 
етеді. Көкте ұшқан аққу, суда мекендеуші шортан, құрлықта өмір сүруге бейім шаянды алып, арбаға 
жегіп, әрбірінің өз мекеніне қарай тартудың нәтижесінде жеңіл болған жүктің өзі орнынан 
қозғалмағандығына баршаның көзін жеткізіп, бірлік болмаған жерде тірліктің жоқтығын дәлелдеп, 
соңғы шумағын қоғамда кез келген істің басын қайыруда тұратын жігіттердің еріксіз назарын 
аудартып,ынтымақсыз істеген істің жүзеге аспайтындығын тіліне тиек еткен. Ахмет Байтұрсынұлы 
әрбір аудармасының соңғы шумақтарында өзінің негізгі ойын, айтайын деген түйінді мәселесін 
халқымыздың сол кездегі тұрмыс-тіршілігіне, мінезіне, психологиясына сәйкес қосып отырған. Ел 
аузындағы «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» мақалын ақынның «Аққу, шортан, һәм шаян» мысалына 
идея етіп, өскелең ұрпақты бір-біріне қамқор, ынтымақшылдықты негіз ететін адами құндылыққа 
баулимыз. Ақынның мысалдарының тағылымдық, тәрбиелік мәні ерекше. Ынтымақ, бірлікпен қатар 
мейірмандық, еңбексүйгіштік, сыпайылық, имандылық, ізгілік, сабырлылық, адалдық, қиындықта бір-
біріне қол ұшын беретін жанашырлық шынайы сезіммен жырланса, берекесіздік, күншілдік, 
көрсоқырлық, әурешілік, бөспелік, опасыздық, даңғойлық, дарақылық, даңғазалық, топастық, ессіздік, 
өресіздік, жүзқаралық, тойымсыздық өткір сыналып әшкереленеді. Қазақ халқын қоғамдағы 
өзгерістерге байыппен қарап, әркімнің алдап-арбауына, құрған торына түсіп қалмай, елінің 
болашағына ойлы көзбен қарап, өмірмен күресе білу керектігін жұмбақтап, тұспалдап жеткізе отырып, 
болжам жасаған. Оны ақынның «Малшы мен маса» мысалынан да көруге болады: 

Мысалы, қазақ – малшы ұйықтап жатқан, 
Жыланды пәле делік, аңдып баққан. 
Пәленің түрін көрген мен – Сармаса –  
Халықты оянсын деп сөзбен шаққан. 
Ойлаймын осы сөз де жетеді деп, 
Қатты айтсам, сөзім батып кетеді деп, 
Ұйқысы ашылмаған жұрт өзімді 
Қорқамын сармасадай етеді деп. 
Бұл жердегі ақынның қорқынышы – Ресей отаршыларының қазақ халқының бойын өсірмей, ойы 

жүйріктерді тұншықтырып, халықтың санасын қараңғы деген сөзбен уландырып, аяқтарын алға 
бастыртпай, ұлттың көзін мүлде құртып жіберу жолындағы айла-әрекеттері. Осы тордан халқын қорғап 
қалу үшін аудармаларын күрес қаруы ретінде пайдаланады. 

Аудармамен қатар А.Байтұрсынұлы төл шығармаларын «Маса» (1911) деген атпен жинақтап, 
азаматтық арман-мақсаты мен ой-толғамдарын, халықтың сабырлы, шыдамдылығын пайдаланып 
отырған отаршылдардың шырмауынан сарымаса болып ызыңдап, тыныштық бермей тығырықтан 
шығар жолды табуға жетелейді. 
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«Масаның» негізгі идеялық қазығы – жұртшылықты ескі үлгідегі оқудан арашалап жаңа үлгідегі 
мектептерде оқуға, өнер-білімге шақыру, мәдениетті уағыздау, аянбай адал халықтың игілігіне еңбек 
етуге үндеу, сенгіштікке бой бермеу, елдегі өзгерістерге сақтықпен қарау.  

А.Байтұрсынұлының жыршылар аузынан алып, өңдеп жазған «Ер Сайын» атты жырын да бірінші 
бөлімнен кездестіреміз. Ер Сайынның бойындағы отаншылдық сезімі, елі үшін жасаған ерлігі, 
Қобыландының әдейі іздеп келіп берген ақ батасына лайықты ер мінезділігі жас ұрпақтың еліне, 
жеріне, халқына деген сүйіспеншілігін асқақтатып, мемлекет, қоғам, ұлт ретінде өмір сүруге 
жетелейді. А.Байтұрсынұлы «Ер Сайын» атты жырын орыс ғалымы, фольклортанушы, түркі, моңғол 
халықтары тарихын зерттеуші, Шоқан Уәлихановтың айнымас досы Григорий Николаевич Потаниннің 
туғанына 80 жылдық мерейтойына Алаш атынан тарту еткен. Алаш қозғалысының жетекшісі – Әлихан 
Бөкейханов жырға естеліктерінен былайша қорытынды жасайды: «Қазақты туғанындай жақсы көрді, 
қазаққа қорған болды. Өз ғұмырында қылған жұмысы, жүріп тұрған мінезі анық әулиенің ісіндей». 
Қазақтың қос арысының тарту сыйына, арнау сөздеріне ие болған Г.Н.Потанинді өгейсінбейміз, 
онымен біз де мақтанамыз, оның Алаш тарихына қосқан еңбегін құрмет тұтамыз, Ахмет Байтұрсынов 
пен Әлихан Бөкейхановтың орыс ғалымына деген ыстық ықыластары, пейілінің кеңдігі, өзге ұлт 
өкілдерімен достығын өскелең ұрпаққа жеткізіп, ғылым қуып, өрге жүзуде ұлтқа, нәсілге қарамай бір 
тудың, бір шаңырақтың астында арманы ортақ, достығы мығым біртұтас халыққа айналып, көк 
байрағымызды мәңгілікке биікке желбірету жолында аянбай тәуелсіз еліміз үшін күресе білуге 
жетелейміз. 

Ахмет Байтұрсынұлы әдебиетімізге қазақ тарихының төрт жүз жылын қамтыған «23 жоқтау» деп 
аталатын еңбегін ұсынды. Бұл шығарма арқылы зерттеушінің біріншіден, ауыз әдебиетіне қосқан зор 
үлесін, екіншіден, жоқтау өлеңдері арқылы тарихи тұлғаларды танытудағы үлкен табысты еңбегінің 
жемісін, үшіншіден, қазақ тарихының түкпірінде жатқан, ұмытылып бара жатқан жанрлардың әдебиет 
арқылы қайта жаңғыртылғанын, төртіншіден, адамның жан дүниесін, ішкі сезімін терең ашып 
көрсетудегі психологиялық ерекшеліктердің өз сәнімен сәтті қолданысын көреміз. 

Кітаптың екінші бөлімі – «Көсем сөз». Бұл бөлім автордың газет-журнал беттеріне жариялаған 
әртүрлі мәселелерді қозғайтын маңызы зор, мағынасы терең, адамды селт еткізетін мақалаларынан 
тұрады. Оқырман Ахмет Байтұрсынұлы мақалаларының мазмұнымен таныса отырып, Ахмет 
бабамыздың өзі өмір сүрген қоғамдағы көкейкесті, өткір мәселелерді тереңінен қозғап,өмірдің 
әлеуметтік, ғылыми, мәдени-ағарту және басқа құбылыстарын жан-жақты тарамдап, талқылап, 
саралап, философиялық ой-пікірін білдіріп, халқын игілікті іске шақырып, бір мақсатқа жұмылдыра 
білуге тырысқан ұлтының жанашыры екендігін көреміз. Қай мақаласын оқысаң да қоғамдағы 
халықтың жайы, байғұс қалпы, елдің қамы үшін әлділерден жасқанбай, ойын еркін білдірген, 
болашағына алаңдаған автордың мазасыз күйін көреміз. Тәуелсіз ел жастары автордың мақалаларын 
оқи отырып ойланады, тәуелсіздік таңының сәулесі Ахметтей ұлымыздың өмір сүрген кезінде біліне 
бастағанына көз жеткізеді. Ахметтей ұлының істеген ісі, ойлаған арманы, сол арман жолындағы 
күрескерлік өнері біздің егеменді елімізге тірнектеп жинаудан жеткен бақыт тағының оңайлықпен 
атпағанына көз жеткізеді. 

Кітаптың үшінші бөлімі – «Асыл сөз». А.Байтұрсынұлының зерттеушілік өнері мен ізденісінің, 
адал еңбегінің арқасында қазақ тілі мен әдебиетінің негізін қалап, бүгінгі күні ұстанып жүрген өнердің 
балынан май тамызған филолог, әдебиетші екендігін дәріптеп, дәлелдейтін, әдебиеттік зерттеулер мен 
талдаулардан, ғылыми еңбектерден тұрады. Бұл ғалымның жаһандану дәуіріне аяқ басқан адамзат 
баласы үшін бой тұмарындай қастерлейтін бабамыздың асыл мұрасы. 

 Ел басымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» атты жарияланған 
мақаласында: «Төл тарихын білетін, бағалайтын және мақтан ететін халықтың болашағы зор болады 
деп сенемін. Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту – 
еліміздің табысты болуының кепілі» деп ұлыларымызды ұлықтап, қастерлеуді қанымызға сіңген, 
маңдайымызға біткен ізгілікті жол ретіндегі ұстанымын жүзеге асыруда Алаш ұлының «Ақ жол» атты 
кітабының маңызы зор.  

Бүгінгі өскелең ұрпаққа кемел біліммен толысып, ағартушылық идеяны ұстанған, шұрайлы тілге 
нәр берген, әдебиетті сөйлеткен, қазақтың ертеңі қалай болар екен деп жүрек түкпіріндегі ойларын 
қағаз бетіне түсіріп, халықтың ортасына шығармаларымен ой тастап, ұлтының болашағы үшін 
кездескен қауіп қатерлерді түп тамырымен жоюға тырысып, қазақ келешегі үшін өз өмірін құрбан 
еткен Алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлын толықтай тануға негіз болатын «Ақ жол» кітабы 
ғасырдан-ғасырға жетіп, ұрпақтан-ұрпаққа табысталып, «Мәңгілік ел» идеясымен сабақтасып,рухани 
жаңғыруға тірек болатын құдіретті де қастерлі еңбек.  
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Фархат БАЛҒОЖИЕВ, 
«Журналистика» кафедрасының оқытушысы 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті 
 

ҰЛЫЛАР ДАНАЛЫҒЫ – ҰРПАҚҚА МҰРА 
 
Қазақ халқының бүгінгі қол жеткізген жарқын болашағы жолында Алаштың зиялы азаматтарының 

атқарған жұмысын кейінгі жастарға сөзбен айтып жеткізу оңай шаруа емес. Бұл туралы оқып, біліп, 
ізденген саналы, әрі білімді жастар ғана асылдың сынығындай тектілеріміздің кім екенін, жалпы қазақ 
халқына асылдарымыздың қандай ізгілікті іс жасап, мол мұра қалдырғанын, тарих беттерін ақтарып, 
олар туралы оқып, білгенде ғана анық көздері жетпек. Осыдан сандаған жылдар бұрын қазақ ұлтын 
қараңғылықтан алып шығып, жарқын болашақтың жолын сілтеп, біліммен сусындатуда үлкен еңбек 
сіңіріп, кейінгі ұрпаққаөшпестей мұра қалдырған да осы Алаш азаматтары еді ғой. Олар Әлихан 
Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, тағы да басқалар. Содан бері уақыт дегенің алға 
жылжып, арада бір ғасырдан асса да Алаштың біртуар қайталанбас дарындыларының кейінге 
қалдырып кеткен мол мұралары қазіргі жас ұрпақтар үшін таусылмас қазына. 

«Қараңғы қазақ көгіне 
Өрмелеп шығып күн болам. 
Қараңғылықтың кегіне 
Күн болмағанда кім болам», – деп Сұлтанмахмұт Торайғыров жырлап кеткендей, Алаш зиялылары 

салған жол мәңгілік ұлы жол болмақ. 
Ендігі тоқталып өтер бағытымыз да осындай зиялыларымыздың оқулықтарының мәні мен маңызын 

бүгінгі ұрпаққа тағы бір айтып жеткізу. 
Қалай дегенде де әлеуметтік тегі әркелкі қазақ интелегенциясының 1917 жылғы революцияға 

дейінгі идеялық-саяси көзқарастарында айырмашылықтар болмай қалған жоқ. Дей тұрсақта, олардың 
басым көпшілігі орыс революциясы негізінде саяси күрес аренасына шыққан либералдық-
демократиялық партиялар мен топтардың жағында болумен қатар, сол уақытта қоғамдық-саяси 
қозғалыс ретінде пайда болған россиялық мұсылмандардың саяси қызметіне де тікелей араласты. 

Қазақ зиялылары Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов бастаған бөлігі «Қазақ» газетін 
шығарып, соның төңірегіне топтасып, кейін Алаш партиясының ұйытқысы болса, екінші М.Сералин 
бастаған бөлігі «Айқап» журналының төңірегіне топталды. Осы екі ұлттық басылым арқылы олар 
халықты оқуға, мәдениетке, көшпелі шаруаларды отырықшылыққа шақыруда, шаруашылықты 
жүргізудің прогрессивті түрлерін, әйел теңдігін насихаттауда оңды істер тындырып, патша үкіметі 
тарапынан жүргізіліп отырған отаршылдық саясатқа қарсықоғамдық пікір қалыптастыруда 
айтарлықтай жұмыстар атқарды [1, 36-38]. 

Алаш қозғалысының көсемі, ұлттық ғылымның негізін салушы, ағартушы қайраткер ғалым, 
А.Байтұрсынов жаңа отандық ғылымның көшбасшысы ретінде қалыптасты.Оның 1909 ж. шыққан 
«Қырық мысал» 1911ж. жарияланған «Маса» жинақтары сол кездегі халықтың санасыноятуға себепші 
болды. Сонымен қатар ғалымның «Оқу құрал»(1912), «Тіл – құрал» (1914), «Әліпби» (1924), Әдебиет 
танытқыш» (1926), «Баяншы» (1926) еңбектері ұлт философиясының негізін қалады. 

Сондай Алаш зиялыларының тағы бірі Міржақып Дулатов 1909 жылы Қазанның «Шарқ» 
баспасынан «Оян, қазақ!» атты кітабын шығарды. Дәл сол жылы қазақ халқына өз тілінде, оның 
болашақтағы бүкіл интеллектуалдық қабілетінің жаршысындай, көркемдік ойлау мүмкіндіктерінің 
алғашқы қарлығаштарындай болып үш бірдей өлең кітабының баспа жүзінде жарық көруі – біздің 
рухани, мәдени өміріміздің болашағы үшін тарихи оқиға болғанын осы тұста ерекше атап көрсеткіміз 
келеді. Олардың біріншісі – 1909 жылы Петербургтен Кәкітай бастырып шығарған Абай өлеңдерінің 
алғашқы жинағы. Екіншісі –Крылов шығармаларынан жедел аударып, тағы сол Петербургтен 
бастырып шығарған Ахмет Байтұрсыновтың «Қырық мысалы». Үшіншісі – өзіміз сөз қылып отырған 
Міржақов Дулатовтың «Оян, қазағы». 
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Шөліркеген адамның таңдайын жібіткен бір жұтым сусынның қадірі қандай болса, туған халқының 
рухани өміріндегібұл үш жинақтың да маңызы дәл сондай еді. Сондықтан, алдыңғы екеуі сияқты «Оян, 
қазақ!» та қолдан-қолға, ауыздан-ауызға тарап, аз уақыттың ішінде ақынның атақ-даңқын өте алыс 
қияндарға алып көтерді. Бұл кітаптың қазақ халқын қараңғылықтың,құрсауынан құтқаруда орны 
ерекше болды [2, 4-8]. 

«Оян, қазақ!» Қазақстанның барлық аймақтарында кеңінен тараған, оған кітаптың қазақ өлкесінің 
алыс өңірі Алматыға дейін жетіп, жергіліктікітап дүкені арқылы оқырмандарға таралғандығы дәлел.  

Екіншіден, Қазақстанның Жетісу өңірі сияқты басқа аймақтарынанда айтарлықтай зиялы қауым 
болған. Осы қауым «Оян, қазақты» өздері ғана оқумен шектелмей, оның мазмұнын халық арасында 
мүмкіншіліктері жеткенше кеңінен насихаттаған. Үшіншіден, «Оян, қазақтағы» жалпы демократиялық 
талап-тілектер жергілікті халық ішінде отаршылдыққа қарсы саяси хал-ахуал қалыптастыруға қызмет 
еткен. Сондықтан да патша әкімшілігі ол кітапты патшалық тәртіп үшін зиянды шығарма деп бағалап, 
оны «тұтқындаған». «Оян, қазақ!» ең алдымен патша үкіметінің отарлық саясатын әшкерелеумен, 
сынаумен құнды.  

М.Дулатов қазақтың сол кездегі қазақтың езілген, адасқан, тығырыққа кез келген халін барынша 
дәл көрсетті. Түптеп келгенде Міржақып халықты оқу, өнер үйрену арқылы оянуға, мұсылманшылық 
арқылы имандылыққа шақырды. Ал, 1913 жылы жарияланған «Азамат», 1915 жылы шыққан «Терме» 
атты өлең жинақтары да қаламгердің ақындық-азаматтық беделін елге аса елеулі етті. 1917-1918 
жылдары Алаш қозғалысын жандандырып, Ресей халі ауырлағанда ел тәуелсіздігіне қатысты 
мәселемен шұғылданды. Екі бөлімді «Есеп құралын», «Балқия» атты пьесасын, библиографиялық 
көрсеткішін жарыққа шығарды. Ел ішінде жас ұрпаққа білім нәрін сеуіп жүрген Міржақып сияқты 
көңілі сергек, көкірегі ояу жас мұғалім халықтың тағдырына байланысты саяси-әлеуметтік 
мәселелерден оқшауланып самарқау қала алмағаны, әрине заңды еді. Ол кезде Міржақып осынау тың 
сонарда алдынан із салып кеткен Ахмет ағасының есімін де еміс-еміс естіп жүретін. Өйткені, 
жақсының атыәрбір қыр асқан сайын өсіп, зорайып отыратын қазақ даласында осы өңірдің өз түлегі, 
кешегі Байтұрсынның ұрпағы Ахметтің сонау Қарқаралы жақты дүбірлеткен атақ-даңқы Торғай 
табанында да жаңғырығып жатпауы мүмкін емес еді.  

Алаш оқулықтары – бұл салыстырмалы түрде өте кең ұғым. Бұған Алаш тұсындағы оқу 
құралдарыда (мысалы Тұрғанбайұлы М. Пайғамбар заманы. Бастауыш мектептің соңғы жылы үшін-
Оренбург: Ғ.Ғ. Хусайнов уә ширкәсінің мәтбәгәсі, 1915.-51 б). Алаш қайраткерлері жазған оқу 
құралдары да кіреді. Мұның ішінде, мысалы, «Медресе Ғалия» шәкірттері жазған дүниелер де бар 
(Қазақ уә қырғыз балалары үшін осул саутия илә жазылған әліппе яки төте оқу. 

Әйгілі Ахмет Байтұрсынұлының әліппесі «Оқу құралы» деген атпен 1912-1925ж. арасында 7 рет 
қайта басылып, ұлтты ағартуға үздіксіз қызмет етті. 1926ж. ағартушы «Әліпбидің» жаңа түрін жазды. 
Қайраткер «Тіл – құрал» атты үш бөлімнен тұратын, үш шағын кітап болып жарияланған оқулығы 
арқылы қазақ тілінің табиғатын, құрылымын танып-танытуды мектепте белгілі пәні арқылы да 
үйретуге болатынын дәлелдеді. А.Байтұрсынұлы Халық ағарту комиссары (министр) болып тұрғанда 
оқулық жазу ісі біршама жүйеленді. Авторлар жоқ кезде «білікті оқығандарға жаздырту» (тапсырыс) 
деген ұғым шықты. Ахмет Байтұрсынұлының, Қошке Кемеңгерұлының лингвистика, тарих, 
әдебиеттану, методика; Міржақып Дулатұлының, Әлімхан Ермекұлының, Сұлтанбек Қожанұлының 
математика; Жүсіпбек Аймауытұлының психология; Мағжан Жұмабайұлының педагогика; Елдес 
Омарұлының физика, геометрия; Жұмақан Күдеріұлының биология; Х.Досмұхамедұлының зоология, 
лингвистика, анатомия; Телжан Шонанұлының тарих, тіл; Мұхтар Әуезұлының әдебиет; Жұмағали 
Тілеуліұлының медицина ғылымына байланысты оқу-құралдары жарық көрді. Әлихан Бөкейхан 
бастаған енді бір топ ғалым орыс тіліндегі дүниелік ғалымдарды танитын оқулықтарды, ғылыми 
еңбектерді қазақ тілінде аудара бастады [3, 107-110-160, 47]. 

Ал А.Байтұрсыновтың араб жазуын қазақ тіліне икемдеген нұсқасын қазақ жұртшылығы, әсіресе 
мұғалімдер қауымы ешбір талассыз қабылдады, себебі Байтұрсыновтың реформасы қазақ тілінің 
табиғатына сүйеніп, ғылыми негізде жасалған болатын. Сонымен қатар оның 1912 жылдардан бастап 
ұсынған, алфавитті негізге жазған алған жаңа жазуы (ол «Жаңа емле» деп аталды) іс жүзінде қолданыла 
бастады. 1915 жылдың бір өзінде осы емлемен(жазумен) 15-тей қазақ кітабы басылып шығыпты және 
бұл жазуды («Жаңа емлені») 1912 жылдардан бастап мұсылман медреселері мен қазақ-орыс мектептері 
де қолдана бастапты.Байтұрсынов реформалаған араб жазуы өз кезеңінде қазақ мәдени дүниесінде 
үлкен роль атқарған, қалың көпшілікті жаппай сауаттандыру ісіне, жазба дүниелердің дамуына, баспа 
жұмысының жандануына игілікті қызмет еткен, прогрессивтік құбылыс болды. А.Байтұрсыновтың бұл 
тәжірибесін сол кезде өзге түркі халықтары, мысалы өзбектер мен татарлар үлгі тұтып, олар да өз 
жазуларына реформалар жасай бастады [4, 176-18]. 
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Бұл арада зиялыларымыздан келе жатқан ұлылар даналығының ұрпақтан ұрпаққа сарқылмас мұра 
болып жалғаса беретінін тағы бір зерделеп, ой легінен өткізгендей болдық. Демек, Алаш қайраткерлері 
жазып қалдырған оқулықтардың білім нәрімен сусындаған жас жеткіншектеріміз үшін мәні мен 
маңызы зор.  
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1917 жылы Ақпан революциясы жеңіске жетіп, қазақтардың тәуелсіздікке ұмытылысы мен 
алғашқы іс-әрекетінің нәтижесінде Қазақ комитеттері құрылды. Алаштанушы-ғалым М.Қойгелді: 
«Қазақ комитеттері 1917 жылы өмірге келген Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің жергілікті 
комитетеріне айналды», – деп орынды атап көрсетеді[1]. Осылайша, Қазақ комитеттерінің мемлекет 
құрушы саяси қызметі ашып көрсетілді. 

1917 жылы 10 наурызда Оралда, ал 11 наурызда Семейде облыстық Қазақ комитеті құрылды [1, 
295]. Семей облыстық атқарушы комитетінің құрамына Алаш қозғалысы қайраткерлерінен Р.Мәрсеков 
пен Б.Сәрсенов кіреді [2]. Қазақ комитеттерінің Жарғылары мен Ережелерінде болашақ Алаш 
автономиясының ұлттық қазынасы қалыптасуына алғышарттар жасалды. Бұған Орал облыстық Қазақ 
комитетінің Жарғысында: «Комитеттердің қазынасын халықтың өз еркімен берген қаржысы құрайды» 
деп жазылған тармағы дәлел [1, 297]. Семей облыстық атқарушы комитеті Уақытша Үкіметтің 
Министрлер Кеңесінің төрағасы, князь Г.Е.Львовтің 1917 жылғы 21 наурыздағы жеделхаты негізінде, 
уезд комиссарларына болыстық комитеттерді құру жұмыстарын ұйымдастыруды тапсырады [3]. 

Қазақ комитеттері жаңа саяси жағдайда қазақ қоғамын бастаушы саяси күшке айналды. Қазақтың 
өзекті мәселелерін жалпыұлттық ауқымда жинақтап, ұлттық келісімге келіп, ұлттық мұратты анықтау 
мақсатында қазақ сиездеріне дайындық жұмыстарын ұйымдастырды.  

Қазақ сиездерін 1917 жылдың 2-8 сәуір аралығында Орынбор қаласында өткен Торғай облысы 
қазақтарының сиезі бастап берді. Газет бетінде берілген хабарламада: «Сиезге Торғай және Орал 
облысы қазақтары қатысады», – дегенмен, оған Семей, Ақмола, Сырдария облыстарынан, Бөкей 
ордасынан, Орынбор губерниясынан, Ташкент, Уфа, Қазан қалаларынан да өкілдер келіп қатысты. 
Сиезді кіріспе сөзбен Ә.Бөкейхан ашады. Сиез жаңа тәртіп туралы, жер мәселесі, земство сияқты 
көкейкесті 13 мәселені қарастырып, қаулы қабылдайды. Делагаттар болашақ Алаш автономиясының 
ұлттық қазынасын қалыптастырудың алғышарты болған «Жұрт ақшалары» бөлімін бекітеді. Ол екі 
тармақтан тұрды. Оның бірінші тармағында: «І. Ескі үкімет заманында орынсыз жиналған халық 
ақшалары бар. Сол ақшалардың қай орында екенін Торғайский областной правлениеден һәм 
крестьянский начальник мекемелерінен біліп, Торғайский областной комиссардан өтінеді, халық өзі 
ұйғарғанша жоғарғы ақшалардың жұмсалып кетпегендері сақталып тұрсын», – деп белгілеп, Торғай 
облысы мекемелерінің қаржысын бақылауға алып, Алаш қозғалысының әлеуетін арттыру және оның 
әрекет ету шеңберін кеңейту мақсатында ерікті түрде жиналған қаржыларды пайдалану және 
қаржылық демеушілік көрсетудің заңды тетігін қалыптастырған екінші тармағын қабылдады. Онда: 
«Азаттық жолында қызмет еткен саяси ерлердің мұқтаждықтарына «Қазақ» басқармасы арқылы көмек 
беруге қаулы қылынды», – деп көрсетілді [4].  

Алаштанушы-ғалым М.Қойгелді: «Орынборда өткен облыстық қазақ съезі, шын мәнінде, облыстық 
шеңберден шығып, жалпыұлттық деңгейге көтірілді. Сонымен бірге Торғай облыстық қазақ съезі басқа 
облыстық қазақ сиездеріне ең өзекті мәселелерді көтеріп, нақты шешімдер қабылдаудың үлгісін де 
танытты», – деп сиезге өте әділ әрі нақты баға берді. Міне, осы бағыттағы шешімдер басқа қазақ 
облыстарында өткен сиездерде де қабылданды. Мәселен, Семей облысы сиезінде қабылданған 
қаулының «Жергілікті істер халықтың өз қолында болу» деген бөлімініңүшінші тармағында: «Алым-
салықты бөлу, керегіне жұмсау һәм тексеріп есеп алу комитеттер арқылы өз еркіне берілсін» деп 
белгілейді [5], ал осы сиез қаулысының «Қазақ ақшалары» бөлімінде: «А) Қазақтан жиылатын земский 
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һәм частный ақшалар қай орынға ұсталатындығын; Б) Әр уақытта һәртүрлі орынға деп жазылған көп 
ақшалар тиісті орнына ұсталып-ұсталмағандығын, осы ақшалардың бәрін іздеп, анығын тауып, өз 
қолына алу областной қазақ камитетіне тапсырылсын. Егер де бұл ақшалардың ұсталмай қалғаны 
болса, бұдан былай халықтың рұқсатынсыз һеш орынға ұсталмасын. 

1. Қазақ ақшасына салынған үйлер, ссудный кассадағы ақшалар Қазақ комитетінің билігіне 
берілсін. 

2. Бұдан былай земский ақшалар жиылып, областной Қазақ камитетінің пайдасына берілсін. 
3. ТБастауыш мектептерде оқу қазақтың өз тілінде оқытылатын болғандықтан бастауыш 

ышколдарға хүкімет тарапынан берілетін ақша Қазақ камитетінің билігінде болу тиіс. 
4. Областной Қазақ камитетінің халықты ұйымдастыру жұмыстары үшін ұстауына болыс басы 

елдің байларынан, ауқаттыларынан алып, 1000 сомнан жиылып тез берілсін.  
5. Бұл жиылатын ақшаның 10 мың сомы бостандық, теңдік әперу жолында құрбан болған саяси 

ерлердің жетім-жесір қатын-балаларының пайдасына берілсін», – деген қаулы қабылдайды [6]. Бұл 
облыстық қазақ сиездері барысында, жергілікті аймақтардағы қаржы тетіктері Қазақ комитетінің 
құзырына бекітілгенін айқындайды. Осылайша, қазақ комитеттері Алаш автономиясының ұлттық 
қазынасы қалыптасуына жол ашты және Алаш қозғалысының жаңа сапаға көтерілуіне мүмкіндік берді. 

Қазақтар қоныстанған облыстардағы облыстық съездердің нәтижесінде Торғай облыстық съезінде 
құрылған Айырықша Комиссияның ағзалары Ә.Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, 
Сейітғазы Қәдірбаев, Ғұмар Есенғұлов, Имам Әлімбеков, Есен Тұрмұхамедов, Керей Тұрымов 1917 
жылы 21-26 шілдеде І жалпықазақ сиезін шақырды [7]. Сиездің нәтижесінде қаулы қабылданды, оның 
V-ші «Земство» бөлімінде: «Уақытша үкіметтің жаңа шығарған законы бойынша дала уалаяттарында 
болосной земство отырықшы елдерде және ашылсын, көшпелі елдерге земство кіргізу еркі болашақ 
областной земский собраниеде болсын деген. Съез бір уезден екінші уезге көшіп жүретін елдерді ғана 
«көшпелі болыстар» деп біледі. 

1. съездің қаулысы, көшпелі елдерде де отырықшылардікі секілді тоқтаусыз болосной земство 
ашылсын.  

2. Болосной һәм уезной гласныйлардың сайлауы бір мезгілде құрылсын.  
3. Болосной земский управада бес ағзадан артық болмасын. 
4. Орыс пен қазақтың сайлауына уезной һәм облосной комитеттер арнаулы инстрокторлар 

шығарсын» – деп қаулы етеді [8]. Бірінші жалпықазақ сиезінің нәтижесінде ұлттық қазынаның ең басты 
кірісінің бірі – земство салығы жиналатын өзін-өзі басқару ұйымын құруына заңдық негіз жасап 
беруімен құнды.  

1917 жылдың көктемінде қазақ комитеттерінің құзыры облыстық сиездердерде қаралып, жергілікті 
атқарушы билік органдары құрылуының заңдық негізін қалыптастырды. Ал 1917 жылдың жазында 
өткен І жалпықазақ съезі өзін-өзі басқару ұйымдары құрылуының заңдық негізін қалыптастырды. Осы 
жағдайлар Алаш қозғалысы қайраткерлеріне ІІ жалпы қазақ-қырғыз съезінде Алаш автономиясы мен 
оның ұлт қазынасын құру туралы қаулы қабылдауына мүмкіндік берді.  

1917 жылы Орынбор қаласында өткен ІІ жалпықазақ-қырғыз съезінде Ұлт қазынасы мәселесі VI 
мәселе етіп қойлып, оның күнтәртібінде жан-жақты қарастырылды. Нәтижесінде: «Халықтан милиция, 
оқу комиссиясы һәм Алашорданың расходына жиылатын ақша әзірге ұлт қазынасы болып табылады. 
Түпкілікті ұлт қазынасын түзеу Алашорданың міндетінде», – деген қаулы қабылдап, Алаш 
автономиясының ұлттық қазынасы қалыптасқаны мәлімделді [9]. ІІ жалпы қазақ-қырғыз съезі 
Алашордаға ұлт қазынасына қарыз ақша алуды тапсырды. Алайда, әзірше, бұл қаулының жүзеге 
асқандығы немесе аспағандығы туралы толыққанды ақпарат анықталмады. 

Алаш автономиясының ұлттық қазынасын құру ісі ІІ жалпы қазақ-қырғыз съезіне дейін қолға 
алынған. Ол Алаш автономиясы тұрғындарының демеушілік қаржыларынан құралды. 

1917 жылы 25 қарашада Семей уезінің съезі өткізіледі. Съез күнтәртібінде: ұлттық қазынаны құру 
мәселесін арнайы қарап [10], бір сағаттық жұмысы барысында ұлт қазынасының есебіне 16 мың 370 
сом ақша жинайды [11]. Съез әрбір болыс және ауыл комитеттерінде ұлт қазынасына арналған 
жәшіктерді орналастыру, арнайы өкіл адамдар тағайындап, оларға куәліктер беріп, елден ұлт қазынасы 
есебіне арнап қаржы жинастыруға жіберу туралы қаулы қабылдайды. Ұлт қазанасының қызметін, 
маңызын түсіндіруді аймақтың мұғалімдері мен оқығандарына жүктейді. Осы съезде Ақым қажы 
Аңдамасов мүлкінің 10 % бөлігін ұлт қазынасына өткізеді. Оның бұл іс-әрекеті сенсацияға айналады 
және бүкіл Алаш жұртына үлгі-өнеге етіп көрсетіледі. Оның есімі мерзімді баспасөз беттерінде кеңінен 
тарайды. Атақты меценат туралы «Сарыарқа» газеті: «Ол не азаматтық қылды. Ол ұлт қазынасына 10 
мың сом берді. Оның несі таңсық. Қазақта бір кісінің ұлт үшін он мыңдап ақша беруінің біріншісі 
болғандығы үшін таңсық. Барлығы 60-70 мыңдай сомасының жетіден бірі – он мың сомды ұлт 
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пайдасына бөліп беретін қазақтан да ұлт баласы шыққандығы таңсық. Жүз миллионға ие болып, екі 
миллион беріп отырған ноғайлардың тағифинан 70 мыңға ие болып, он мыңын беріп отырған Ақым 
қажымыздың һәмматын кем дей алмаймыз… Осының бәріне шыдап жүргендік Ақым қажының 
ұлтшылдығы, азаматтығы екендігі енді тым ашығырақ көрінді. Көбейсе, біздің осындай қажыларымыз, 
тезінен-ақ ержетер едік-ау!» [12], – деп жоғары береді. Бұл оқиға ірі шаруақожалықтары мен 
кәсіпкерлердің ұлттық мемлекет құру бағытындағы ұмтылыстарының жоғары болғандығын көрсетеді. 

1917 жылы 15 ақпанда Павлодар уезінің сиезі өтеді. Сиезде Абайұлы Тұрағұл мен Дулатұлы 
Міржақып сөз сөйлеп, ұлттық қазына есебіне 53 мың 239 мың сом қаржы жиналады [13]. Оның ішінде 
21 мың 939 сомы қолма-қол жиналса, 31 мың 300 сомын артынан тапсырмақ болады. Сиезде қомақты 
қаржы соммасымен бірге, шағын қаржы соммалары да өткізіледі. Бұл Алаш автономиясын жоғары 
әлеуметтік топтармен бірге, төменгі әлеуметтік топтардың да қолдағанын көрсетеді. 

Павлодар уезінің съезі ұлтаралық сипатымен де ерекшеленді. Съезге ноғай, орыстар қатысып, 
Алаш автономиясының ұлттық қазынасына қаржылай демеу жасайды. Ноғай азаматы Сатаров Хафиз 
астындағы жалғыз атынан түсіп, ұлт қазынасына тапсырады [13, 146]. Съезге қатысып тұрған Гавриил 
Колмогоров деген орыс азаматы бір мың сом ақшасын суырып, қазына есебіне өткізеді [13, 146]. Осы 
жағдайлар Алаш автономиясын тек қана қазақ ұлты ғана емес, сонымен қоса оның аумағында тұрған 
өзге этностар да қолдағанын айқындайды. 

ІІ жалпы қазақ-қырғыз съезінің желтоқсан айында өткізілуінің саяси астары бар еді. Алаш 
қозғалысы қайраткерлері жыл соңында қазына есебіне салық жиналатынын есепке алып, осы жағдайды 
орынды қолдана алса, Алашорда үкіметі мен Алаш автономиясының алдына қойған мақсаттары мен 
міндеттерін орындауға бірден кірісіп кетуді көздеді. Олардың жоспарлары алғашқы бетте біршама 
сәтті жүзеге аса бастады. Ол қазақ съездерінде Алаш автономиясы тұрғындарының ерікті түрде қазына 
есебіне қаржылай демеушілік жасауынан-ақ байқалды.  

Алашорда үкіметі ІІ жалпы қазақ-қырғыз съезінен кейін Алаш автономиясы аймағынан әскер, 
түтін, земство сияқты салық түрлерін жинады [14]. Халықтан салық жинау біршама тұрақты әрі жүйелі 
түрде жолға қойыла бастады. Бұған 1918 жылы 24 наурыз, 6 сәуірдегі Семей уезіндегі болыстардың 
земство салығының қарыздары туралы журналы дәлел. Онда Семей уезінің әрбір көшпелі және 
отырықшы болыстары өтеген земство салығының соммасы мен өтелмеген қарыз соммасы тиынына 
дейін көрсетілген. Журналда берілген мәліметтерде, 1917 жылы Семей уезінің 21 көшпелі болысынан 
жиыны 91 015 сом 08 тиын алым қазынаға түсуге тиісті болса, оның тек қана 44 мың 608 сом 87 тиыны 
ғана алынғаны, ал 46 мың 400 сомы алынбағаны жазылған [15]. Семей уезінің отырықшы 
тұрғындарынан жиыны 13 мың 686 сом 2 тиын қаржы жиылуы қажет болса, оның 7 мың 551 сом 52 
тиыны жиналғандығы, ал 6 мың 164 сом 50 тиыны жиналмай қалғаны жазылған [16]. 1918 жылдың 24 
наурыз, 6 сәуір айындағы Семей уезінің көшпелі және отырықшы тұрғындарынан алынатын земство 
салығы журналындағы соммасының 50-ы % ғана жиналғандығын көреміз. Әрине, жаңа ғана құрылған 
үкімет үшін мемлекет ісін жүргізу оңай түспейтіні анық. Алайда, үкіметтің земство салығын 
толыққанды жинақтай алмауына, ең бірінші кезекте автономия аймағында азаматтық соғыс 
жағдайының қалыптасуы ықпал еткені түсінікті.  

1918 жылы ақпан айында Семей облыстық земствосының жиналысы өтіп жатқанда, большевиктер 
қолайлы жағдайды пайдаланып, билікті басып алмақшы болады. Алайда, большевиктердің әрекеті 
жүзеге аспай қалды, себебі Машинский басқаруындағы және жаттықтыруындағы Алаш 
автономиясының 200-ге жуық милициясы оған жол бермеді. Жағдай Омбыдан Звездовский әскері 
келген соң, мүлдем өзгереді [17].  

1918 жылы 6 наурызда большевиктер Алаш әскерін таратып жібермекші болады. Оған Алаш 
әскерінен Қазы Нұрмұхамедұлы наразылық танытады. Большевиктер Алаш милиционерін жүрегінен 
атады. Осы оқиғадан кейін Алаш автономиясында большевиктер ықпалын нығайтып, үстемдігін 
орната бастайды. Бұл Алаш автономиясының ұлттық қазынасына да қауіп төңдіріп, жұмысының 
тұрақты сипат алуына кедергі келтіреді. Оған 1919 жылы наурыз айындағы Семей уезі Земство 
басқармасының 1919 жылғы 8 наурыздағы қатынасқа берген жауабы дәлел. Онда Семей уезінің 
басқармасы Делбегетей болысынан 1917 жылғы земство салығының қарызы, 4 мың сом түтін салығы, 
500 сом әскер салығы алынғандығын мәлімдейді. Сібірде бейбірекетсіздік орнап, көптеген қалаларды 
большевиктік Кеңес билігі басып алып, қазынаны тонау қауіпі туындағандықтан, Делбегетей 
болысынан алынған салық қазына есебіне уақытылы тапсырылмады деп себебін түсіндіреді [18]. 

 Алашорда үкіметінің алдында екі жол тұрады: бірі, ашық қарсы шығып соғысу, екіншісі, 
большевиктердің үстемдігін уақытша мойындап, астыртын түрде күрес жүргізу. Алашорда үкіметінің 
басшылығы екінші жолды таңдады. Семей облыстық комитеті казактарға және облыстық кеңеске де 
өкілдерін жібереді. Қазақ комитетінің одан басқа әрекетке шарасы да болмады. Алайда, облыстық 
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комитет облыстық кеңеспен ресми келісім орнатып қарап отырмайды. 1917 жылғы желтоқсан айында 
өткен ІІ жалпы қазақ-қырғыз сиезінің қаулыларын жүзеге асыруды қолға алып, большевиктер билігін 
жою мақсатында уездерде құпия ұйымдар құрады. 1917 жылы сәуір айында тағы да бір құпия ұйым 
жұмыс жасап жатқандығы анықталады. Алғашқы сәтте Семей округтік сотының төрғасы 
Н.В.Вайсермен байланыс орнатып, оның құрамына өздерінің үш ағзасын енгізеді. Әскер әрекеттерін 
Тоқтамышов басқарса, азаматтық істерді Биахмет Сәрсенов пен Халел Ғаббасов басқарады. Алаш 
автономиясы құпия ұйымға 35 мың 5 сом қаржылай қолдау көрсетеді [17, 154]. 

1918 жылы 17 мамырда Алаш арыстары Алаш қаласынан Сор шатқалына барып орналасады. 1919 
жылы 14 сәуірде Семей облыстық земство басқарамасының төрағасы Р.Мәрсеков, оның орынбасары 
Х.Ғаббасов, ағзасы Ә.Сәтбаев: «Құпия ұйымның құрылған кезінен бастап, оның барлық қызметін 
қаржыландыруды толығымен жүзеге асырдық», – деп көрсетеді. Бұл Алашордасы бақаруындағы Алаш 
автономиясы ұлттық мүддесін қорғай алатын мемлекетік деңгейге көтерілгенін көрсетеді. Сонымен 
қоса Алаш автономиясының ұлттық қазынасында қомақты қаржы жинақталғанын Алашорда 
үкіметінің Батыс бөліміндегі оқиғалар растайды [17, 155].  

 1918 жылы 7 желтоқсанда Жымпитыда көтеріліс орын алып, Алашорда бөлімінің кассасындағы 1 
миллион сом қаржы тоналғандығы хабарланады [17, 101]. Бұл Алаш автономиясы ұлттық қазынасы 
мен ұлттық әскері бар Ресейдегі біршама саяси ықпалды мемлекетке айналғанын айқындайтын факт.  

Семей уезі земствосының кезекті жиналысында земство салығы қарастырылып, 1918 жылғы 1 
қазан айында земство салығы есебінің журналы бекітіледі. Осы журналдағы есепте Семей уезі 
тұрғындарынан 1 миллион 854 мың 973 сом ақша жинастыру жоспары бекітілген. 1918 жылы 21 
қарашада Семей уезі Земство басшылығы 1918 жылғы Земство алымын 13 желтоқсанға дейін толықтай 
өткізу туралы ұсыныс жасаған. Уез шаруаларының шағын бөлігі болмаса, басым бөлігі қолдап, тіпті, 
артығымен өткізгені мәлімделген. Басқама бірқатар шараларды қолға алғанына қарамастар, уездің 
қазақ тұрғындары салықты төлей алмай отырғаны жазылған [19]. Бұл Алаш автономиясының ұлттық 
қазынасын қалыптастыру оңайға соқпағанын көрсетеді. Оған бұрынғы патша үкіметі кезінде 
қалыптасқан саяси жағдай кері ықпал етті және Алашорда үкіметіне оның салдарымен күресуге тура 
келді.  

1918 жылы 6 наурызда Семей уезі Земство басқармасы Аққұм болысының атқарушы комитетіне 
№1026 жеделхат жолдап, болыс халқынан салық жинаудың қиындығын және болыс халқы санының 
әртүрлі көрсетуін түсіндіруді сұрайды [20]. Бұл патша үкіметі кезеңінде болыстыққа талас барысында, 
болыс халқының санын бұрмалау мен тұрғындарының жасын дұрыс көрсетпеу, Алашорда үкіметіне 
салық жинауға кедергі келтіргенін айқындайды 

Семейтау болысы №2 ауылының ақсақалы Семей уезі басқармасының төрағасы атына жазған 
өтінішінде, Семейтау болысының атқарушы комитетінің төрғасы билігін асыра пайдаланып, жеке басы 
үшін елден артық салық жинағанын айтып арызданған [21]. Патша үкіметі кезінен келе жатқан 
болыстық билікке талас – Уақытша үкімет кезінде құрылған жергілікті комитет басшаларының 
арасында кеңінен тарады. Жергілікті комитеттердің билікті асыра пайдалануы, жергілікті әкімшілік 
басқару жүйесін тұрақсыздандырды. Бұл өз кезегінде Алашорда үкіметі есебіне қаржы жинауды 
күрделендірді.  

1917 жылы 18 желтоқсанда Семей облыстық басқармасы Семей уезінің Сейтен болысын екіге бөлу 
туралы қаулы қабылдайды. 1918 жылы 29 қыркүйекте Семей уезі Земства жиналысы Свободная 
болысын Сейтен болысынан жеке болыс ретінде мойындаудан бас тартады [22]. Осы қаулының 
негізінде 1918 жылы 23/10 желтоқсанында Свободная болысының комитетіне Сейтен болысының 
комитетіне тапсыруды бұйырады. 1919 жылы 5 мамырдағы Сейтен болысы басқармасының 
мәлімдеуінше, 83 мың 262 сом 50 тиын алым әлі тапсырылмағанын мәлімдеген [23]. Жергілікті 
комитет басшыларының партиялық әрекетіне М.Дулатұлы 1918 жылы қыркүйек айында шыққан 
«Қайтсек жұрт боламыз» деген мақаласында: «Алаш тілегіне қарсы болатын кімдер екені белгілі. Бұлар 
екі түрлі. Бірі – қаны қарайған, ұлт намысы дегеннен бейхабар, жамандықты кәсіп қылып ант ұрғандар, 
– дей келе, – Екінші түрі – ел ішіндегі партия құмарлар. Бұлар істеп жүрген істері жұртқа зиянды екенін 
ойламай, партия қуғанын, «баққа таласып жүрміз» деп адасып жүрген надандар. Егер жұрт, жұрттықты 
ойласа, партиясын, тым болмаса, уақытша қоя тұрып, бірлік-береке қылатын болса, Алаш аты бәйгеден 
келмей қалмас еді. Жоқ, жұрттық деген құр сөз болып, әркім бетімен жайылып, «баққа таласып», баяғы 
Иванға шауып баратын болса, Алаш тілегіне қарсы болатын болса, Алаш тілегіне қарсы болды деген 
осы. Алаш болып, шашау шықпай, Алаш Ордадан басқаны білмейтін болса, «жауымды мұқатам» деп 
біреуге тура шаппайтын болса, өздігінен келіп бізге бізді билеп кететін ешкім жоқ. Әркім өз басымен 
қайғы болып жатыр. Біз өзіміз біреуге шауып барып, өзіміз шақырып әкеліп, төбемізге ойнатып жүрміз. 
Бұл мінезіміз бұрын да белгілі еді, әсіресе, кешегі большевизм заманында көрінді. Енді мұнан бұлай 



158 
 

жұрттықты ойлап, бірлік қылатын болсақ, Алаш тілегінен басқаға алаң болмай, жұртқа ең пайдалы 
нәрсе – милицияның керектігіне көзін жеткізсек, жолымыз болғаны», - деп екі қауіптің бірі ретінде 
көрсетіп, өте қауіпті екенін айтып, елді қатаң сақтандырады. Жоғарыда көрсетілген себептер Алашорда 
үкіметінің қазынасын қалыптастыруда кездескен қысқа мерзімді себептер қатарына жатқызылады. 

Алашорда үкіметі ұлт қазынасына байланысты туындаған қысқа мерзімді себептерді шешу 
бағытында бірқатар шараларды іске асырды. Бірінші кезекте, Алаш қозғалысы қайраткерлері оның 
тәуелсіздік алуға кері әсерін баспасөз беттерінде және жергілікті халықтың арасына шығып түсіндіру 
жұмыстарын жүргізді. Оны 1919 жылы шілде айында Семей уезі Земство басқармасының ағзасы 
Сыздық Дүйсембинов Семей уезінің сол жағалауында орналасқан болыстарда земство салығы дұрыс 
алынуын тексеріп, салық қарыздарын өтеу қажеттілігін түсіндіру жұмыстарын жүргізуге аттануы 
айқындайды [24]. 

Алашорда үкіметі патша үкіметі тарапынан және большевиктердің саясаты нәтижесінде туындаған 
салдарларды жою және күресу бағытында мемлекеттің мәжбүрлеу қызметін қолданды. Оған 1919 
жылы 21 маусым айында Семей уезі басқармасының ағзасы А.Е.Булатовты Беген, Аққұм, Бесқарағай, 
Майлыбай, Сейтен болыстарына аттандыру туралы қаулы шығарып, Семей уезі милициясының 
бастығына Семей уезі басқармасының ағзасы А.Е.Булатовқа қолдау танытуын сұрауы дәлелдейді [25]. 
Алашорда үкіметіне патша үкіметінің саясаты мен большевиктердің үгін-насихаты нәтижесінде 
туындаған салдарлармен күресуден қарағанда, 1916 жылғы көтеріліс пен азамат соғысы нәтижесінде 
туындаған әлеуметтік-экономикалық жағдайдан туындаған салдармен күресу қиынға түсті. Оған 
Семей уезінің Белағаш және Қызылмолла болысындағы оқиғаларды қарастырғанда көз жеткізуге 
болады. 

Семей уезіне қарайтын Белағаш болысы қазақтары кабинеттік жерлерді жалдап тұрғандықтан, 
жерге жалға төлеп, Алашорда үкіметі қазынасы есебіне алынатын салықты уақытылы өткізе алмаған 
[26]. 

Семей уезіне қарайтын Қызылмола болысының болыстық комитетінің 30 ағзасы 1918 жылы 27 
қазанда халық жиналысын ашып, 1918 жылы 18 қазанда Семей земствосының кезекті ІІ 
жиналысындағы Қызылмола болысына бекітілген 4 мың 571 адамынан алынатын 57 мың 137 сом 50 
тиын салықты жинай алмайтындығын мәлімдеу туралы қаулы шығарды [27], оның ең басты себебі 
ретінде өткен жылы орнаған құрғашылық пен егін бітік шықпай қалуы деп көрсете келе, жағдайды мал 
өнімдері бағасы қымбаттағанмен, қаладан сатып алатын халық азық-түлік пен киім-кешек сияқты 
халық тауарлары одан бетер қымбаттап тұрғандықтан, өздерінің қарайым қажеттіліктерін 
қанағаттандыра алмай отырғанын мәлімдеген. Олардың өзі халықтың 20 % бөлігін ғана құрайды деп 
жазады. Сондықтан 57 137 сом 50 тиын алымды төлеуден бас тартып, үкімет есебінен жүргізу туралы 
ұсыныс білдіреді [28]. Алаш автономиясының ұлттық қазынасын қалыптастырудағы қиындықтар 
болғаны рас. Бірақ, Алаш автономиясын жергілікті халық қолдағандықтан, оның қазынасы 
қалыптасып, Алашорда үкіметі атынан басқарылған Алаш автономиясы мемлекеттік сипат алды. 
Алашорда үкіметі автономия қазынасын қалыптастыруда сыртқы саяси күштермен ғана емес, патша 
үкіметі саясаты нәтижесінде қалыптасқан қазақ ұлтының жағымсыз саяси құндылықтарымен де 
күресуіне тура келді. Әрине, осы күрделі саяси кезеңде Алаш арыстарының саяси ерік-жігерлері 
шешуші рөль атқарғаны айқын. Олар қандай күрделі саяси жағдай қалыптасқанына қарамастан, 
зияткерлік қабілеттеріне жүгініп, саяси оптимизм мен батылдықтықтан айырылмады. Соның 
нәтижесінде Алаш қозғалысын мемлекеттік деңгейге дейін жеткізіп, Алаш автономиясын құрды. 
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Жұлдыз АҚПАР, 
Журналистика факультетінің 

2-курс магистранты 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 
АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ 

 
Алаш туы астында, 

Күн сөнгенше сөнбейміз. 
Енді ешкімнің алашты, 
Қорлығына бермейміз! 

Өлер жерден кеттік біз, 
Енді мәңгі өлмейміз! 

Жасасын, Алаш, жасасын! 
С.Торайғыров 

 
Алаштың арманын ұлттық идеяларымен Алаш ұранды қазақтың басын біріктіргісі келген бірден-

бір үкімет – Алаш Орда. «Алаш идеясы» – қазақтың мемлекеттік, елдің ұлттық идеясы. Өйткені, Алаш 
– халқымызды бесігінде тербетіп, есейіп ат жалын тартып мінгенде бойына күш-қуат және сенім берген 
ұлттық идея. Алаш – ұлттың өзін бөлінбес тұтас жер, яғни территория ретінде сезінуі. Алаш – ұлттың 
аспан асты, жер үстінде өз орны бар ел ретінде өз еншісі мен үлесін анықтау харакеті. Зиялылардың 
Алаш атауын таңдауы да жайдан-жай емес еді. Алаш жаңа елдігіміздің, байырғы аймағымыздың рәмізі 
еді. ХХ ғасырда қазақтың азаматтық тарихында ең ұлы идея қайсы десек, ол – Алаш идеясы деп жауап 
беруге болады. Бүгінгі тәуелсіздігіміздің негізі де осы идеяда жатыр. Алаш идеясы үшін күрескен кезең 
– 1907 жылдан 1930 жылға дейінгі 30 жылдай уақытты ғана қамтыған. Аз болса да ғасырға тең уақыт. 

Алаштың серкелері – Әлихан Бөкейханов, Мұстафа Шоқай, Ахмет Байтұрсынұлы, Халел 
Досмұхамедұлы, Міржақып Дулатұлы, Халел Ғаббасұлы, Мұхамеджан Тынышбайұлы. Алаш 
зиялыларының алдыңғы толқыны болып есептелетін осынау тұлғалардың әрбірі мемлекет басқаруға 
қабілетті еді. Қазақ тарихында осындай Алаш арыстарының орны ерекше. Олар Қазақ елінің сан 
ғасырлық даму тәжірибесін, салт-дәстүрін төңкерістік әдіспен күрт өзгертуді емес, қайта оларды 
өркениетті елдердің өмір тәжірибесін ескере отырып, одан әрі дамытуды, білім алып, көппен терезе 
теңестіруін көздеді. Ең алдымен, қазақтың өз атамекеніне ие болуын мақсат етті. Сол жолда күресті. 
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Сонымен қатар елге демократия, білім-білік алып келу үдерісінің бастауында тұрғандар да солар 
болды. Алаш зиялылары – елшілдік пен Отанға адал қызмет етудің рәмізі. Олар барды көбейтуші, 
үзілгенді жалғастырушы, жоқты жасаушы. 

Алаш қозғалысының тарихи негізі Ресей отаршылдығының қазақ жеріндегі аса асқынған кезеңінен 
басталды десек те, Алаш идеясы одан әлдеқайда бұрын өмірге келіп, күні бүгінге дейін елім, жерім деп 
ұлт болашағын ойлаған әрбір қазақ жүрегінің терең түкпірінен орын тепкен. Өйткені Алаш қозғалысы 
қазақ қауымындағы отаршылдыққа қарсы бағытталған, прогреске ұмтылған жалпыхалықтық 
демократиялық қозғалыс еді. Қазақ халқының үздік білім алған, кең ойлы патриот саңлақтарының 
пайда болуымен тұңғыш ұлттық Алаш үкіметі құрылып, қазақтың саяси идеясының негізі қаланды. 
Алаш қозғалысының лидерлері халықтың өзіндік санасын жоғары көтеріп, ұлттық бостандық идеясын 
ұсынды, қазақ халқының ұлттық мүддесін қорғау бойынша бірізді бағыт ұстанды. Алаш 
жетекшілерінің ұлт-азаттық ұрандары сол дәуірдің оқыған талапты, талантты жастарын баурап алды. 
Туған халқының халін сезіп, біліп өскен өрелі жас буын өкілдері ұлт-азаттық қозғалысы 
қайраткерлерінің идеяларын қолдап, солармен бірге қимыл жасады. Қозғалысқа қатысты құжаттардан 
Алаш қайраткерлерінің оларды іске жұмылдырып, қажет жерінде тиісті тапсырмалар беріп 
отырғандығын байқауға болады. Алаш қозғалысына қатысқан 17-25 жас аралығындағы жастардың 
ішінен кейін көптеген мемлекет, қоғам қайраткерлері, ақын-жазушылар, ғалымдар шыққаны белгілі. 

Алаш қозғалысы совет өкіметі тарапынан терістелгенімен, оның идеялары ұлтжанды азаматтардың 
жүрегі мен санасында өмір сүріп келді. Оның жарқын әрі бұлтартпас мысалы – тәуелсіздіктің 
қарсаңында Алаш идеясының қайтадан жаңа күшпен жаңғыруы. Тарихтан білетініміздей, 1917 жылғы 
21-26 шілдеде Орынбор қаласында Бірінші жалпықазақ съезі өтті. Осы съезде Алаш партиясының 
бағдарламасы жарияланды. Ал оның негізгі ұстанымдары: Біріншіден – Ресей демократиялық 
федеративтік республика болуы керек. Оның құрамындағы әрбір мемлекет тәуелсіз түрде әрекет етеді. 
Екіншіден – Ресей республикасында тең құқықтық, тұлға, сөз, баспа, ұжымдар ерікті болады. 
Үшіншіден – дін мемлекеттен бөлінеді. Барлық діндер тең құқылы. Төртіншіден – билік пен сот әр 
халықтың ерекшеліктеріне сәйкес құрылуы қажет, би мен сот жергілікті халықтың тілін білуі шарт, т.б. 
[2]. Алаш қозғалысының, Алашорда жетекшілерінің аса ірі тарихи еңбегі қазақ жерін сақтап қалуымен 
байланысты. Осы күнгі Қазақстан Республикасы жерінің тұтастығы мен сақталып қалуында Алаш 
қайраткерлерінің орасан зор еңбегі бар. Олардың кеңес үкіметінің басшыларымен келіссөздері, әсіресе 
Ахмет Байтұрсынұлының осы бағыттағы қажырлы еңбегі кейін, Қазақ автономиялық советтік 
социалистік республикасын құру кезінде осы автономияның аумағын белгілеуде шешуші маңызға ие 
болған. Қозғалыс көшбасшысы Ахмет Байтұрсынов: «Басқалардан кем болмас үшін біз білімді, бай 
һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға – оқу керек! Бай болуға – кәсіп керек! Күшті болуға – бірлік 
керек! Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек!» деген еді [3]. Әлихан Бөкейхановтың жобасы 
бойынша, қазақтың жерінде өндірілген бір уыс жүн сол мемлекеттің азаматтарының үстіне тоқыма 
болып тоқылып, киілуі керек. Яғни, мемлекет толықтай экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізілуі тиіс 
болған. 

Алаш қозғалысының негізгі идеясы демократиялы қоғам қалыптастырып, сөзсіз еркіндік пен 
дамудың алғышарты ретінде қазақтың ұлттық мемлекетін құру болатын. Бүгінгі Тәуелсіз Қазақстан 
мемлекеті – сол идеяның жемісі. Алаш идеясы әсірешіл ұраншыл қазақтың ойы емес, 
жалпыадамзаттық құндылық этикасын сақтай отырып, отарлық езгінің құрсауында тұншыққан жұртын 
азаттыққа шақыру болатын. Тарихшы Мәмбет Қойгелді «Тарих – күрес алаңы» кітабында Алаш идеясы 
жайында: «Қазақ ұлтшылдығының өзекті жібі, діңгекті ойы «менің ұлтым өзгеден ерекше, артық» 
сияқты мазмұндағы ұран болған жоқ. Ол елім деген қазақтың оқыған азаматының надандық пен 
отарлық езгінің құрсауында тұншыққан жұртын азаттыққа шығару, өзгемен тең ету жолындағы 
қызметке әзірлігін білдіретін шешімі және осы мақсат үшін күреске шақырған үндеуі болатын» [4, 38] 
– дейді. Және сондай-ақ «Қазақ ұлтшылдығының концептуалдық деңгейде және жалпыадамзаттық 
құндылықтар арнасында қалыптасып, оны ұлт зиялыларының сенім және күрес қаруы дәрежесіне 
жеткізу ісінде Әлихан Бөкейхан жетекші рөл атқарды» [4, 41] дегенді де М.Қойгелді зерттеулерінде 
жиі келтіріп отырады. «Әлихан Бөкейхан жай қатардағы ұлт азаттық қозғалысысының белсенді 
тұлғасы емес. Ол – жаңа мазмұн, сипаттағы қазақ азаттық қозғалысының негізін қалаушы көш 
бастаушысы, лидері. Оның азаттық қозғалысын жаңа интеллектуалдық деңгейге көтеру ісіндегі еңбегін 
кезінде бүкіл ел-жұрты, патшалық және советтік биліктер мойындаған» [4, 62] – деп жазды 
алаштанушы ғалым М.Қойгелді. Алаш үкіметі үшін жетекші рөл атқарған Әлихан Бөкейханның 
қызметін тіптен қарсыластары да мойындады. Сондай оппоненттердің бірі Бақытжан Қаратаев 
Бөкейханға жолдаған хатында: «Меніңше жалғыз сен ғана халықтың ықыласына лайықсың. Жалғыз 
сен ғана халқым үшін қызмет жасадым деп айтуға хақылысың» [5] – деп жазды. Алаш идеясы ұлттық 
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бірігу концепциясына алып келді. Ол тұста қазақтың оқыған, саяси орталықтарда білім алған, мемлекет 
құрылысын қалыптастыру жөн-жосығын білетін ұлт зиялыларының басын біріктірді. Соның 
арқасында Алаш идеясын аясында мыңдаған қазақтың басы бірікті. Мұхтар Құл-Мұхаммед «Алаш 
қайраткерлері саяси-құқықтық көзқарастарының эволюциясы» атты еңбегінде: «Қазақстанның Ресейге 
бодан болғаннан бергі тарихындғы жиырмасыншы ғасырдың алғашқы ширегін «саяси күрестер мен 
рухани жаңғыру кезеңі» деп айтуға әбден болады. Бұл кезеңде саяси күрес сахнасына Ресейдің аса 
үлкен ғылыми, саяси орталықтарында білім алған, сол кезеңдегі Еуропадағы саяси күрестің бет алыс 
бағдарларынан әбден хабардар, экономика, құқық тарихы мен теориясын терең меңгерген қазақ 
зиялыларының үркердей озық ойлы тобы шықты. Олардың басым көпшілігі ғылымға емес – утопияға, 
демократияға емес – авторитаризмге негізделген большевизм идеясын қабылдамай, баррикаданың 
арғы бетіне шығып, өз елінде, өз жерінде отырып азап шеккен қазақ халқының мұң-мұқтажын 
қорғауды мақсат еткен «Алаш» партиясын ұйымдастырды. Ел алдындағы ұлы мақсаттарды жүзеге 
асыратын атқарушы билік органы – «Алаш Орда» үкіметін құрып, ұлттық-аумақтық негіздегі «Алаш 
автономиясы» мемлекеттігін жариялауға талпыныс жасады». Бұл идея сол уақыттағы советтік-
тоталитарлық жүйеге ұнамады. XX ғасырдың басында қалыптасқан Ұлттық идеяны советтік билік өз 
қолымен тұншықтырып, саяси көшбасшылар мен ұлт зиялыларына қуғын-сүргін ұшыратты. «Қазақ 
халқының ұлттық, саяси санасын қалыптастырудағы ең биік белес болған XX ғасыр басындағы осы бір 
қазақ зиялылары алдыңғы қатарлы тобының саяси қызметі де, құқықтық көзқарастары да, тіпті 
ғылыми, әдеби мұралары да ұзақ жылдар бойы жабық тақырып саналып, зерделі зерттеулерге обьект 
бола алмады» [6], – дейді Алаш қайраткерлері тақырыбында сүбелі үлес қосқан ғалым Мұхтар Құл-
Мұхаммед.  

Әлихан Бөкейхан Тәуелсіз Қазақстан мемлекетін құру идеясы қазақтың ұлттық ерекшеліктерін 
сақтай отырып, халықтың сана-сезімін оята жүріп, бодандық құрсауын бұзып шығуға болатынын 
көрсетті. Жемісін Тәуелсіз Қазақстан мемлекеті көрді. Бүгінгі билік сол идеяны мойындамаса да, 
Әлиханды ұлт көсемі ретінде тани алмаса да, Алаш көсемінің құрған мемлекетінде өмір сүріп отыр. 
Ұлы «Орыс идеясы» іспетті ұлттың саналық рухани болмысын анықтайтын «Алаш идеясы» қазақ 
топырағында қалыптасты. Өркенін жайды. Ұлттық идея негізінен XX ғасырдың басында әлемдегі, 
Ресейдегі геосаяси жағдайдың өзгеруімен жүзеге асқанымен, оның әлеуметтік, саяси, рухани тамыры 
ғасырлар тереңінен бастау алғанын ұмытпаған абзал. Алаш бірлігі. «Елге ел қосылса құт» деген халық 
даналығы бар. Кезінде тағдырдың талайымен атамекеннен жырақ, сыртта қалған қандастарымыздың 
мәселесі кімді де болса толғандырары анық. Бұл мәселе – Алаш зиялыларын да толғандырған 
мәселердің бірі. Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның: «Түбі телім болған қазақтар басын қоспай қазақ 
қазақ болмайды» [7] – деген сөзінен-ақ Алаштың арманын бөліп-жармай, Алаш ұранды Қазақтың 
басын біріктіргісі келгенін ұғамыз. Алаш қайраткері Халел Досмұхамбеұлы: «Біздің мақсатымыз 
барлық Қазақтың басын қосу болатын. Сондықтан Қытайдағы қазақтарды да қосып алуды 
қарастырдық. Әрине, ондағы қазақтар өздері мекендеп отырған территориясымен Алаш Орда 
құрамына кіру керек деп есептедік. Бұл жоспар сол қиял күйінде қалды, іс жүзінде ешнәрсе де 
атқарылған жоқ. Бұған қазақстандық қазақтардың қалай қарайтыны маған белгісіз. Жат жердегілердің 
жағдайы өте ауыр күйде, өмір сүру дәрежесі төмен, сондықтан бірігуге қарсы бола қоймас деп 
ойладық» [8] – деп атап көрсетті. Бұл Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның да түпкі мақсаты еді. Осы 
идеяның жемісі Қазақ газетінің санында да көрініс тапты. Онда алашордашылар саяси эмиграция 
туралы: «Қазақтың Қазақстаннан басқа отаны жоқ. Сондықтан да қазақ үкіметінің мүшелері қазақ 
ішінде қалуы тиіс. Егерде біз теңдікке қол жеткізгіміз келсе, онда қазірден бастап тереңдеп ойламасақ 
болмайды. Бүгін не ексек, ертең соны орамыз» [7,82б.] – деген. Бұл – Алаш идеясы мен оның көсемі 
Әлихан Бөкейханның ұлттық бірігудің басты пәлсафасы. Қазақ ұлтының толықтай бірігу саясатындағы 
ұстанған идеологиясының бір тарамы. Сондай-ақ Алаш зиялыларының Қытайдағы қазақтар жөніндегі 
тұжырымды пікірлері Шыңжан қоғамдық ғылымдар институты журналының 2004 жылғы №3 санында 
Қалиолла Нұртазаұлының «Әнші Әсет» атты мақаласында талданып көрсетіледі. Онда Алаш Орда 
үкіметінің жетекшісі Әлихан Бөкейханның Қытай қазақтарына үндеу хат жазып, оны Ахмет 
Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Райымжан Мәрсеков қатарлы күрескерлерге Шыңжан қазақтарына 
жеткізуді тапсырғандығы айтылады. Бірақ, мақалада бұл хаттың мазмұны хақында нақты ештеңе 
айтылмаған. Дегенмен, жоғарыдағы азаматтардың Шәуешек қаласында Құлжа мен Тарбағатай өңірінің 
игі жақсыларымен жиын өткізуі және Ахмет Байтұрсыновтың Алтай қазақтарына хат жазып, оны 
жеткізуді Әсетке тапсыруына қарап үндеу хаттың мазмұнынан байқаймыз. Тек хат, үндеу жазып 
қоймай, алаш ардақтылары 1918 жылдың жазында Қытайдың Шығыс Түркістан аймағына сапар 
шегеді. Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Садық Аманжолов, Райымжан Мәрсековтер бар, 
жұмбағы әлі де ашылмаған белгілі сапарда олар үш мақсатты көздейді: 1. «Алаш Орда» үкіметінің 
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Шығыстағы эмиграциялық бөлімін ашу; 2. Босып барған ел мен жергілікті қазақтардың басын қосып, 
Алашорда Үкіметінің азаматтары ретінде Қытай үкіметіне ресми тіркету; 3. Оларды жерге қолтықтаса 
орналастырып, дербес автономиялық басқару жүйесін құру болатын. Ұлттық бірігу жайындағы кезекті 
дерек 2007 жылы Ана тілі газетінің №33 санында жарық көрген Уахап Қыдырханұлының 
«Міржақыптың Өр Алтайдағы іздері» атты мақаласында автор жасы сексеннің сеңгіріне шыққан 
Жапабай болыстың немересі Әкірамбек ақсақалдың жоғарыдағы Алаш азаматтарының Шәуешекке 
келуі жайында: «Олардың мұнда келуінде екі мақсат болыпты. Бірі – ақ пен қызыл арасындағы 
аласапыранда үркіп, үдере көшіп кеткен елдің жағдайын білу, көнсе қайта көшіру. Екіншісі – Алаш 
Орданың ауқымын осы жақтағы елгеде ұлғайту болыпты» [9] – дейді. Осы жоғарыдағы Шыңжан 
қазақтарының тарихи деректерінен Алаш идеясының сол жиырмасыншы жылдары ұлттық бірігу 
идеясының сарыны жатқаны айтпаса да түсінікті. Ақ пен қызылдың тартысынан басқа отызыншы 
жылдардағы көтеріліс кезінде де қазақтардың Жоңғар Алатауынан асып ауа көшкені белгілі. Бұл кезде 
Алаш Орда үкіметі құлағанымен, қозғалысқа дем берген би-болыстардың бірсыпырасы Алаш идеясын 
өлтірмей Шыңжаңға ала кетті. Бұл туралы тарихшы Еркін Рахметолла: «Қазақтардың Қытайға қоныс 
аударуы 1928-1933 жылдар аралығында шырқау шегіне жетті. Көшті бастаған негізінен ғасырлар бойы 
халықтың экономикалық тірегі саналған байлар болғанымен, оларға қысылтаяң уақытта қолдау 
көрсеткен бұқара халық және ауылдық жерлердегі Совет үкіметі тағайындаған адамдар, коммунистер 
көштен бөлінген жоқ. Бұған себеп, қазақ халқының рулық, ағайындық бірлігінің әлі де ыдырамай, әр 
қазақтың «у ішсең руыңмен» деген аталы сөзді санасынан шығара қоймаған кезі еді. Қытайға өткен әр 
қазақтың бойында «Алаш қозғалысы» идеясы бірге кетті» [10], – деп жазады. 

Алаш алыптарының бірі Міржақып Дулатов «Оян, қазақ» деп жар салса, Алаштың тағы бір 
қайраткері Халел Досмұхамедов «Өз тілін өзі білмеген ел – ел бола алмайды. Тілінен айрылған жұрт – 
жойылған жұрт» депті [8]. Уақытынан оза туған Алаш қайраткерлерінің идеялық мұрасын терең 
зерттеп, бүгінгі күннің қажетіне жаратып, олардың ісін жалғастырған абзал. Өткен ғасырдың басында 
жеке ел, мемлекет боламыз деген Алаш зиялылары аңсаған армандарына жете алмай арманда кетті. 
Алаш зиялылары тұңғыш ұлттық идея көтеріп, тұңғыш партия, үкімет құрып мемлекеттіліктің алғы 
шартын жасап кетті. Қазақстан бүгінде егеменді ел болып дүние жүзіне танылуда. Біздің отанымыз 
егеменді тәуелсіз Қазақстан Республикасы. Тарих бізге тәуелсіздікті тарту етті. Енді біздің парызымыз 
– ұлттық рәміздерді қастерлеу, тәуелсіз мемлекетімізді өркениетті елдер қатарына қосу, мәдениеттің 
биік шыңына көтерілу. Ойымды Әлихан Бөкейхановтың мына сөзімен аяқтағым келеді: «Әр ұрпақ 
өзіне артқан жүкті жетер жеріне апарып тастауы керек». 
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КЕМЕҢГЕРДІҢ КЕМЕЛ ОЙЫ 

 
Әр халықтың әдебиет саласында жемісті кезеңі болады. Мәселен, Францияда ең жемісті кезең деп 

«Романтизм ғасыры» атанып кеткен XIX ғасырды айта аламыз. Франсуа Шатобрианның «Атала» 
повесі, Виктор Гюгоның «Козеттасы», Жорж Cандтың «Индиана» романы бұған дәлел. Ал, қазақ халқы 
үшін XX ғасыр елеулі рөл атқарды. Ахмет Байтұрсыновтың «Тіл құралы» мен «Әдебиет танытқышы», 
Жүсіпбек Аймауытұлының «Ақбілек» пен «Психологиясы», Бейімбет Майлиннің «Азамат Азаматыч» 
пен «Мырқымбайы», Сәкен Сейфуллиннің «Көкшетауы», Мағжан Жұмабаевтың «Батыр Баяны» қазақ 
халқының сарқылмас байлығына айналды. «Мұқтаждық – мың өнердің анасы» деп ата-бабамыз 
айтқандай, әдебиет, көбінесе, қайғысы мен қасіреті мол зобалаң заманда қарыштап дамиды. Ахмет 
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Байтұрсыновтың енгізген төте жазуы, шығарған «Қазақ» газеті, Сұлтанмахмұт Торайғыровтың уытты 
поэмалары мен жасынды жырлары, Байронның парламентте өз халқының мүддесін қорғауы, 
Новалистің білім, ғылымды дамытып, елінің еңселі де ұстыны берік болуы үшін аянбай еңбек етуі 
сөзімді айғақтайды. Қазақтың ұлы ақындарының бірегейі Сұлтанмахмұт Торайғыров қамшының 
сабындай ғана қысқа ғұмырында «Қамар сұлу», «Кім жазықты?», «Кедей» поэмаларымен қатар, очерк, 
мақала, эссе жазып, жалынды жырларымен халықтың жүрегіне үміт сыйлады. 

Қараңғы қазақ көгіне, 
Өрмелеп шығып, күн болам! 
Қараңғылықтың кегіне, 
Күн болмағанда, кім болам? 
Мұздаған елдің жүрегін, 
Жылытуға мен кірермін! 
Осындай рухты өлеңді ақын қандай жағдайда жазды? Оны білу үшін мына бір хатқа назар 

аударайықшы. 
«Мен өзім жұмасында екі ғана обед етем (ет татам), құр шай мен нан. Киім алғаным жоқ. Киноға, 

вечерлерге бір мәртаба болсын барғаным жоқ. Күні-түні айналдырғаным ала қағаздың беті. Халім осы. 
Сонда да қайғырмаймын, бір тиыным қалғанша оқимын. Сонан соң, тұрмыс қандай жүк салса да 
көтерем. Бірақ көңілім оқуда болмақ [1, 212]. 

Иә, ақынды жанбағыс жәукемге алғанның өзінде, ақын еш қамықпастан қазақ еліне үміт, сенім, рух 
дарытты. «Мұздаған елдің жүрегін» үміт отымен жылытты. 

 

 
 

(Сұлтанмахмұт Торайғыров (сол жақта) және Пазыл Әбуталипов «Айқап» журналының редакциясында. 
Троицк, қараша 1913 жыл 

 
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Социализм» атты мақаласын оқығанымда, қатты қайран қалдым. 

Себебі, «Ұлы адамдар өз уақытынан озып туады» деп австриялық драматург Эдуард Баурнфельд 
айтқандай, ақын қазіргі әлем дағдарысының кілтипанын бір ғасыр бұрын осы мақаласында қамтыды. 
«Адам баласының ауыр күн көрістен құтылып бақытты болуына себеп болатын Европадағы ғылымды 
мен екі жікке айырып ұғамын, бірі – дене азығы, бірі – ар азығы. Дене азығы дегеніміз – осы күнгі адам 
баласының жеңіл күн көруіне себеп болып жүрген саймандар білімі: мысалы, пароход, отарба, 
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телеграмма, телефон, ұшатын аэроплан, көліксіз электрик яки пар қуатымен жұмыс атқаратын машина, 
тағы-тағы сондайлар. Дене азығы дегеніміз бұлар болса, ар азығы дегеніміз – әділдік. Осы соңғы ар 
азығы – әділдік табылмай басқа дене азығы өнерлердің көбеюімен жалпы адам баласының күн көрісі 
ауырламаса, жеңілеймейді, бақытсыздығы көбеймесе, азаймайды. Ар азығының ер жетпегендігінен 
Европадағы адам баласының күн көрісін жеңілейтеді, бақытты қылады деген өнерлердің бәрі, адам 
баласының бірінің етін бірі жеуіне, бірінің қанын бірі ұрттауына жұмсалып жатыр; неше миллион жас 
жігіттер мүшелерінен айырылып кем болуына, неше миллион адам кеуделерінің тау-тау болып үйіліп, 
қара құс пен қасқырға жем болуына, кәрі ата-ана баласынан айырылып, жәрдемсіз жас келіншек, жас 
балалар панасынан айырылып көз жастарының сел болуына себеп болуда» [2, 201].  

Расында да, «қанды қалпақ кисе де, қиыспайды туысқан» деген тәмсіл қазіргі заманда қолданыстан 
шыққан сыңайлы. Неге десеңіз, бірге туған, бірге өскен бауырлар бір-бірімен кектесіп, атанәкес болып 
қастасатын заман келді. Анасы мен қызының, атасы мен ұлының, апасы мен сіңлісінің, ағасы мен 
інісінің өшпенділігі артып, қастықтың қарғыбауы шешіліп, сыйластықтың бұғаулануы жаныңды 
жабырқатады. Сонау он алтыншы ғасырдағы Уильям Шекспирдің «Король Лир» шығармасындағы 
король мен балаларының арасындағы дүрдараздық XXI ғасырда да жалғасын табуда. Үміттің өліп, 
күдіктің өршуі, сенімнің азып, күмәннің төстеуі, құлазудың құрығына түсу іспетті «дертке» 
шалдығудың себебі неде? Бәлкім, қоғамға кірмембес жаудай енген жабайы капитализмнің сойылы 
шығар.  

Әлбетте, себеп көп. Алайда, қазіргі қоғамдағы адамдардың мұндай дертке шалдығуының басты 
себебі – рухани нәрегей болуы. Қазіргі таңда адамзат техникалық жетістікке жетіп, жерде, әуеде, 
ғарышта биік асуларды алса да, адамгершіліктің, ішкі мәдениет пен руханилықтың, яғни, «ар 
азығының» шегіне жеткен жоқ. Аңдап қарасаңыз, қанша уақыт өтсе де, адамзат баласының ғасыр бойы 
істеген бір қателігі көзге ұрып тұрады. Ол адамгершілік атты ұлы ұғымның тапталуы. «Ар азығының» 
кісенделуінен адам ашкөздікке, тойымсыздыққа бой алдырады. Александр Македонскийдің, Кирдің, 
Наполеонның, Шыңғысханның, Гитлер мен Сталиннің қаныпезерлігін соған жатқызамыз. Абайдың 
«Ескендір» поэмасында Аристотельдің айтқан бір ауыз сөзінен халықты қырық жыл қырғынға 
ұшыратқан қанішер Ескендір тәубесіне келеді. Адамның бас сүйегін безбендегенде, бір уыс топырақ 
бас сүйектен басым түседі. 

 «Бейшара жұрттар өздерін біреудің малы болуына хақы жоқ екенін біле тұра малы болды. Неге 
малы болды? Айтайық, өнерге ертерек иеленген басқаларды алдамшылығы жоқ «тағы» деп тітіренген 
болатын. Европа халқы кешірек қалған Америка, Азия, Африка, Австралияның тұрғындарына не 
көрсетпеді? Малы тұрсын адамдарын кемелеп әкеп Европа базарларына сатпады ма?» [2, 203]. Еуропа 
елінде алғашқы концлагерлердің пайда болуы, құлдықтың өрлеуі тарихтан белгілі. Ағылшын-
француздардың үндістерді жермен-жексен еткенін Д.Купердің «Могиканның соңғы тұяғынан» білеміз. 
Американың өзінде қаншама зәңгілер құлдыққа сатылды. Адам саудасы Америкада 1809 жылы 
тоқтатылды деп айтылғанмен, шын мәнісінде, құлдық өрістеп жатты. «Мысалды алыстан іздемей-ақ, 
кешегі Николай тұсындағы чиновниктердің өзімізге не қылғанын еске түсірсеңдер жетеді. 
Арқаларымызда қамшыларының табы әлі де тұрған шығар. Қазақты көргенде жыланды көргендей 
құшырланып ұратын, яки ұрғысы келетін салтқылы приставтар, маңдайындағысы жалмауыздың 
жалғыз көзіндей жарқырап, «тақсыр» деп құлдық ұрып тұрғанда да қан ішер түсін бұзып бір минут 
қазақ бетіне қарамайтын төрелер қазақтың мың игі жақсысының мойнына бұршағын салып айтқан мың 
ауыз сөзінен жалғыз араққор тілмаштың айтқанын шын көріп, соған қарап үкім қылатын әкімдердің 
елесі әлі көз алдымыздан неге кете қойсын. Осының бәріне қазақ «соған лайық жазығым бар» деп 
көнген жоқ, «көнбесек, бізді қырып тастайтын қолдарында қару, өнері бар» деп көнді. Міне, көршіміз 
Русь жұртында бізден гөрі өнердің ержеткендігінен тапқан пайдамыз: Рустің не қыл дегеніне көніп 
тұру болатын» [2, 201]. Жоңғардың жойқын шапқыншылығы, патша үкіметінің озбырлығы қазақ 
халқын тұралатып жіберді. Қазақтың ұланғайыр жеріне көзін алартқан «Русь» еліміздің білімді зиялы 
қауым өкілдерін ату жазасына кесті. Қолдан аштық жасап, қаншама қазақты қырды. Ұлттық 
болмысынан, тілінен, ділінен айырғысы келді. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Социализм» мақаласы 
1918 жылы жарық көрді. Патша үкіметіне қарсы бір сөз айтсаң, өлім құштыратын зобалаң заманда 
Сұлтанмахмұт еш қаймықпастан «Ұлы Русьті» шенеп, қазақ елін озбырлықтан, бодандықтан құтқару 
үшін жанын да аямады. Сондағы арқау етіп отырған негізгі ойы мынадай еді: «Мұнан 58 жыл бұрын 
1860 жылдағы япондар жайының осы күнгі біздің қазақтың жайынан неменесі артық еді? Қайта ол 
кездегі япондардың есуасы болса да, атадан баласына мирас болып көшіп отыратын даймиос 
(губернатор) шогундеріндей (наместник) кесел біздің қазақта аз. Япондар осындай халінен 30-40 
жылда ержетіп Европа халіне кірді. 1895 жылында Қытайды шалқасынан түсірді. 1904 жылда 
«бөрікпен ұрып жығамын» деген Руссияны шалқасынан түсірді. Әрине, япондар осы халіне Европаның 
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пісулі астай даяр өнерін алумен жылдам жетті. Біздің де солай жылдам жетуіміз үшін тегіс жұмыла 
үйренуге кірісуіміз керек. Солай болған соң мектеп, медіресе, газет, журнал, кітаптарымыз көбейіп, 
Европадағы адам баласының ауыр күн көрісінен құтылып бақытты болуына себеп болатын 
ғылымдарды үйрете беруі керек» [2, 200]. Міне, жапонның дамыған ел болуының басты себебі – «ар 
азығының» жедел дамуы. Білім мен ғылымы, руханияты дамыған мемлекеттер ғана жетістіктер мен 
жеңістерге жетеді. Ағылшын жазушысы Уильям Блейк «Мемлекеттің негізгі арқауы – әдебиет пен 
ғылым» деген екен. Қазақтың сарабдал ақыны Сұлтанмахмұт Торайғыров әдебиет саласында елеулі 
еңбек етіп, қазақ газеттерін жарыққа шығаруға атсалысты. Ахмет Байтұрсыновтың 1913 жылы жарық 
көрген «Қазақ» газетінің 1 санында былай дейді: «1909 жылғы санаққа қарағанда Америкада шығатын 
газет һәм журналдың есімі – 21 435; Францияда – 8940; Германияда – 8000; Италияда – 3120; Россияда 
– 2058. Америкада «Сон» деген газеттің үйі отыз екі қабат, биіктігі алпыс бір сажен. 1907 жылғы 
санаққа қарасақ, Россияда сол жылы 2173 газет һәм журнал шыққан екен. Оның 1390 – орыс тілінде, 
867 – басқа тілде. 867-нің 30 шақтысы татар тілінде шыққан. Ал, қазақ тілінде шыққан бірде бір газет 
һәм журнал жоқ.» Қазақтың біртуар дарын иелері Ахмет Байтұрсынов «Қазақ» газетін, Мұхаметжан 
Сералин «Айқап» журналын, Нәзір Төреқұлов «Қазақ мұңы» газетін, Көлбай Тоғысов «Алаш» газетін 
өз күшімен жарыққа шығарды. Сондағы басты мақсаты – қазақ халқын әлемде болып жатқан 
жаңалықтардан, Патша үкіметінің шығарып жатқан жарғыларынан, жер дауы, дума мәселелерінен 
хабардар ету. 

Сұлтанмахмұт Торайғыров жүз жасамады. Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырында басының 
қамын күйттемеді. Нәпсінің құлы, құлқының құлшары болмады. Ол озбырдың бодауында қалған елінің 
қайғы-қасіретін, мехнатын жан-тәнімен түйсінді. Жүрегін тілкемдеген елінің шеменін жасын 
жырларымен, рухты өлеңдерімен тарқатты. Ол сұрапыл соғыстан, аштықтан, қан қақсатқан озбырдың 
мойынапанынан еңсесі езілген елінің «еңсесі биік боз ордаға еңкейе кірер» күнін аңсады. Арманы мен 
қиялы құзарға өрлеген шоқтығы өргек жас шайырдың асыл арманы Алланың құлағына шалынды. 
Қазақ елі тәуелсіздігін алды. Еңселі, ұстыны берік, асқақ, тәуелсіз ұлт болып, мемлекет болып 
өркендеді. 

Осыншама шырғалаңнан өтіп, қазақ ақындарының, батырларының қанымен келген тәуелсіздікті 
қастерлеу, қадірлеу, ұлықтау біздің басты борышымыз. Біздің, яғни, өскелең ұрпақтың болашағы үшін 
күрескен, кеудесіндегі жанын суырып берген қазақтың насат ақындары мен жолан батырларының 
төгілген әрбір қаны үшін біз қарыздармыз. Ана сүтімен келген қасиетті ана тілін шұбарламай қадір 
тұтатын, ұлтының ұлылығын ұлықтайтын, ұланғайыр байтақ өлкесінің керегесін кертіп, туырлығын 
тілмек болған атанәкес дұшпандарды қан қақсатқан баһадүрлерді пір тұтатын, аталы сөзге тоқтайтын 
ұлтжанды, рухты, жасынды, мелжемді ұрпақ болу – біздің ең басты мұратымыз. Сондықтан да, 
халықты сүю дәрежесіне жеткен, халқының болашағының бұлыңғыр болуынан сақтап, өскелең 
ұрпақты егемен елдің берік ұстынына айналдыруды мақсат тұтқан ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 
«Социализм» мақаласы қазақ елі үшін әлі қаншама ғасырдың азығына айналары сөзсіз. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. «Тарбағатайға хат». 1916 ж., Томск қаласы. С.Торайғыровтың екінші томдығы, 1967 ж., «Жазушы»баспасы, 212 б. 
2. С.Торайғыровтың екінші томдығы, 1967 ж., «Жазушы» баспасы, 200-203 б6. 
 
 

Гүлнұр АХМЕТОВА,  
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
 

АЛАШ АЛЫПТАРЫ 
 

Алаш. Осы төрт-ақ әріптен құралған мазмұны терең елеулі сөз былай қарасаң айтуға оңай сияқты. 
Дегенмен бұл ұлы сөздің астарында тарихы тереңге жайылған қазақ халқының қиямет қасіреттері мен 
көз жасы, ұлты үшін құрбан болған қазақ зиялыларының және батырларының қиын тағдырлары, қазақ 
халқының тарихы жатыр. 

Иә, «Алаш» сөзі – киелі ұғым. Алаш – Қазақстанның мәңгілік ел ел мұратын саясат пен руханият 
тұрғысынан айқындаған, айшықтаған кезең атауы. Алаш – Қазақ елінің мемлекет құру тәжірибесі мен 
мемлекетшілік мүддесінің үзілмеген арқауы. Алаш – Тәуелсіздік жылдары Қазақстан 
Республикасының батыл да бастамашыл білік пен парасат, білім мен жауапкершілік тарихына қараған 
айнасы. 



166 
 

Қазақ елінің XX ғасырдағы ұранына айналған «Алаш» сөзі ғасырлар бойы дамып, мағынасы 
жағынан кеңейе түспесе, өзінің құндылығын жоғалтқан емес. XX ғасыр өте қиын кезең еді. Қазақ 
халқының зиялы қауым өкілдері ХХ ғасырда қазақ халқына туған күннің қиындығын біліп, осы 
бодандық ноқтасынан ажыратудың жолын іздеді. Қазақ үшін қайткенде де осы қасіреттен құтылудың 
жолын іздеді. Шындығында келгенде, Алаш арыстары қазақ халқының ұлттық болмысына негізделген 
рухани мәдениет пен ұлттық салт-дәстүрлерін сақтап қалуға тырысты. Өйткені олар ұлттық болмысқа 
негізделген халықтың руханият пен өмір сүру саласының ғасырлар бойғы қалыптасып, сыннан өткен 
түрлерінің бодандық шылауынан соң бірте-бірте әлсіреп, жойыларын жақсы білді. Оған жетпеудің 
жолы немесе қазақтың ұлт, халық ретінде аман қалуы үшін міндетті түрде рух биіктігі керек. Ұлттық 
рух ұлттық сананы оятады, қажымас қайрат пен асқақ зияткерлікті білдіреді. Ал осылардың бәрін 
ұйыстырып, ұйымдастыратын белгілі бір құрылым жет еді. Міне, осындай өмір қажеттілігіне орай, 
қоғамдық, тарихи қажеттіліктер негізіне Алашорда қозғалысы,Алашорда партиясы, сәл кейінірек 
Алашорда үкіметі дүниеге келді. 

1917 жылға тоқталсақ, бұл жыл қазақ қоғамында аса күрделі саяси әлеуметтік жағдайды қазақ 
халқы басынан кешірген жыл. Міне осындай жағдайда қозғалыстың басында ұлтымыздың 
қайраткерлері Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, М.Шоқай, М.Тынышбаев, Ж.Ақбаев, 
Х.Досмұхамедов, Ж.Досмұхамедов сияқты алдыңғы қатарлы қазақ зиялылары болды. Олар Ресейдің 
Санк-Петербург, Мәскеу сияқты орталық қалаларында оқыған, өз заманына сәйкес жоғары білім алған, 
озық ойлы қайраткерлер еді. Олар өздерінің білім деңгейі мен саяси белсенділігі, ұлтшылдық қуаты 
мен халықшыл қасиеті, рухани парасаттылығымен азаматтық пайымдылығы жағынан Қазақстандағы 
кеңес өкіметін құрушылардан әлде қайда алда болды. Ұлттық автономия жариялаудан басқа жол жоқ, 
саяси тұрақсыздық жағдайында тек бір тұтас ұлттық мемлекеттік құрылым ғана қазақ елін азаптан 
құтқарып, бостандық жолына алып шығамыз деген тұжырымға келді. 

Осы кезеңде Ә.Бөкейханов бастаған бүкіл алаш зиялылары жиналып Алаш партиясын құрған 
болатын. Орынборда бүкілхалықтық I съезд өткізіліп, онда Алаш партиясының 10 жобасын талқылап 
мемлекеттік деңгейде мемлекеттің тілін, дінін, жер мәселесі, яғни бір сөзбен айтқанда қазақ халқының 
ұлттық мәдениетін әлемдік деңгейге көтеру жоспарланды. Олар қасық қандары қалғанша ұлттық 
тәуелсіздік жолында, адами жолында сол үшін бастарын тасқа да, тауға да соқты. Осы бір кері заманда 
елім деген қазақ зиялыларының әрқайсының жүрегінің төрінде ат басындай жер байлаулы еді. Отызда 
ордасы ойран болуға шақ қалып, қырқында қамалы бұзылғалы тұрғанда, сексенде сеңіреуге түсуге 
айналғанда да текті Алаштың ұрпақтары мойыған емес. Соның арқасында, міне, биыл қазақ халқының 
сан мың жылдар бойы армандаған қол жетпес бақыты – тәуелсіздік туының көгімізде желбіреп 
тұрғанына жиырма жеті жыл.  
Қазақ елі өз тәуелсіздігінің арайлы ақ таңын жиырма жетінші рет қарсы алғалы тұр. Әрине ширек 
ғасырдан аз ғана өтсе де, біздің бағындырған белестеріміз бен орындаған арман мақсаттарымызға әлем 
таңғалардай. Біз үшін ата-бабаларымыздың жанымен келген киелі тәуелсіздік мерекесі айтулы күн. 
Әрине бұл айтулы күн оңайлықпен келген жоқ. Өткен ғасырдың басында жеке ел, мемлекет боламыз 
деген Алаш зиялылары аңсаған армандарына жете алмай арманда кетті. Алаш зиялылары тұңғыш 
ұлттық идея көтеріп, тұңғыш партия, үкімет құрып мемлекеттіліктің алғышартын жасап кетті. 

А.Байтұрсынов – қазақ балаларының ана тілінде сауат ашуына көп күш жұмсаған адам. Осы 
талапты жүзеге асыру үшін А.Байтұрсынов қазақша сауат ашатын тұңғыш әліппе құралын жазды. Ол 
«Оқу құралы» деген атпен тұңғыш рет 1912 жылы Орынборда шығарылса, 1925 жылы Орынборда 7 
рет қайта басылады. Ал 1926 жылы «Әліппенің» жаңа түрін жазып ұсынады. 1926 жылы Қызылорда, 
Ташкент баспалары бірігіп шығарған. Қазақ тілін талдап тануда. А.Байтұрсыновтың еңбегін және бір 
тұрғыдан ерекше бағалау керек. А.Байтұрсынов тіл мен әдебиет қана емес, этнография, тарих 
мәселелеріменде шұғылданғанын айтып өткеніміз жөн. 

Ахмет Байтұрсынов XX ғасырдың 20 жылдарында Қазақстанның оқу-ағарту комиссары, Алаш 
қозғалысының мүшесі, ғылым, әдебиет, өнер салаларында шығармашылық жұмыспен шұғылданды. 
А.Байтұрсынұлы «Ғылыми және практикалық білімнің жиынтығын бойына сіңірген халық қана 
айбарлы да бай болады» деп санады. Ғасыр басында Алаш ардақтылары Қазақ АССР-ның Қазақ-
Қырғыз Білім Комиссиясында жас ұрпаққа тәлім-тәрбие беруде, халқын мәдениетке сүйреуде жан 
аямастан қызмет етті. Білім Комиссиясы жұмысына Мағжан Жұмабайұлы, Мұхамеджан 
Тынышбайұлы, Сұлтанбек Қожанұлы, Жаһанша Досмұхамедұлы, Нәзір Төреқұлұлы, Жүсіпбек 
Аймауытұлы, Иса Тоқтыбайұлы, Санжар Асфендиярұлы, Халел Досмұхамедұлы, т.б. қатысты. 
Алашорда партиясы қазақ халқына XX ғасыр басында Алаш қайраткерлері көтерген тіл мәселелесі 
бүгінгі XXI ғасырдың да ең өзекжарды мәселе болып отыр. 
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М.Әлімбаев айтып кеткендей, «Туған жерді сүю – парыз, сүю үшін білу парыз», – десе, ана тілімізді, 
Отанымызды бәріміз де сүюге, қастерлеуге тиіспіз. Бұл біздің Алаш ұрпақтары алдындағы азаматтық 
борышымыз! 

  
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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тарихы, – 174 б. 
2. Рысбеков Т.З. Советы Казахстана. - Алма-Ата: Наука, 1998ж. - 151б  
3. 3. http://www.mywebs.su/blog/history/1051.html 
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
 

ҚАЗАҚҚА БОЛЫСҚАН ҚҰНДЫ ҚАҒИДАЛАР 
 

Замана керуеніне иек артқан дәуір перзенттерінің жандануы, дамуы мен қолайлы орта тауып, өсіп-
өнуіне заңдық факторлардың тигізер ықпалын қарастыру міндеті бүгінгі күнде аса маңызды нысана. 
Себебі, біздің халқымыздың басына түскен тарихи бұрқасындар, көшпелі өмір концепциясы – қазақ 
атын дәуірден дәуірге жеткізіп, бүгінгі уақытта өз көшін тәуелсіздік кезеңіне әкеп орнықтырды. 
Тарихтан белгілі, де-фактологиялық сипатта ата-бабамыздың басын біріктіріп, ұлан-ғайыр аймақта 
қазақ атын танытуына септескен – көңілде қатталып, санада таңбаланған дала жарғылары еді. Қазіргі 
ғалымдар қыртысын жазып, тереңіне бойлап жатқан түрік қағанатының «Жарғы» дала-заңдар жинағы, 
қылыштың жүзімен әлемге әмірі жүрген Шыңғыс хан алып империясының «Жасасы», Қазақ 
хандығындағы айрықша мәнді-мағыналы Есім ханның «Ескі жолы», Қасым ханның «Қасқа жолы», 
бертінгі Тәуке бабамыздың «Жеті жарғысы» әлемдегі жазылған, жазылып жатқан теңдессіз кодекстер 
мен конститутциялардың алғышарттары еді. Тіпті, көшпелі өмірінің ыңғайына қарамай бір орталыққа 
бағыну, жаугершілік кезеңдегі этностық сипаты бекем мемлекет болып құрылу – ұлттық болмыспен 
астасқан жарғылық қағидаттарымыздың басты мақсаты болатын. Зерделеп қарасақ, түркі халықтарына 
ортақ «Жарғы» – көшпенділердің бас бостандығын, өзара ымыраластықта күн кешіп, аласапыран 
замандардан сүрінбей өтуін бақандай 7 ғасыр қамтамасыз еткен екен: «Түріктердің ата заңдары 
бойынша, бүлік шығару, кісі өлтіру, біреудің әйелін зорлау, тұсалған аттың тұсамыс шідерін бұзып, ат 
ұрлау – өлім жасасымен жазаланған». Осылайша, бабадан мирас, өткеннен енші жарғы – дала 
перзенттерінің болмыс-бітімін, ождан-иманының қорғаны, сақтаушысы ретіндегі өз қызметін 
қалтқысыз атқарыпты. Көшпенділерден бізге жеткен тарихи әдебиеттерде адам баласының мығым 
ескеріп, ғұмырлық бағдаршамы етуге тиісті адами алты қағидасы жіті көрсетіледі. Олар: ата-анаңды 
құрметтеу, кісіні қажетсіз өлтірмеу (жаугершілік замандағы қағида), жолыңнан адаспау, ұрлық 
жасамау, өтірік сөйлемеу, қызғаныш танытпау [2]. Міне, осы қағиданы қатаң ұстанған мемлекетте ғана, 
адам құқығының ақ байрағы салтанат құрмақ. Әрине, тарих екшелеген ол замандағы адам құқығы аяққа 
аз тапталмады. Қазір біз кітаптардан ғана оқып жүрген: бай-бағланның әлеуеті төменді басынып, 
тоғышарлықпен талайсыз үкім айтуы – соның басты айғақтары екен. Бірақ ол дәуірде де адам 
құқығының тапталуына шектеу болмады емес, болыпты. Тек қажетті шеңберде ғана. Оның өзінде – 
кейбір мекендерде, кейбір хандықтарда салтанат құрған. Саяси әрі моральдік көзқарасы мығым біздің 
көшпенді бабаларымыз адам құқығының тарихи декларациясын алғашқы  болып қабылдады. Орта 
Азияда ғана емес, бар әлемде. Оған өз кезеңінің құдіретті қолбасшысы, дарабоз батыр, сұңғыла 
сайыпқыран түсінігіндегі Шыңғыс хан қалыптастырған «Жаса» далалық заңдар жинағы басты дәлел 
еді. «Жаса»  далалық заңдар жинағы Біріккен ұлттар ұйымы көтерген адам құқығы мәселесін неше 
ғасыр бұрын арқалады. Жарғы – құрамының басым бөлігін түрік тайпалары құраған, тегі түрік Шыңғыс 
хан империясының сенім кілтіне, ұлысты татулыққа ұйыстырар негізгі ұйытқысына айналды. 
«Жасада» адам құқығы туралы мынандай жолдар кездеседі: «Өтірік сөйлеу, ұрлық жасауға, 
зинақорлыққа жол беруге тыйым сала отырып, айналаңдағыларға құрметпен қарауға, олардың 
құқықтарын құрдым етпеуге, өз еріктерімен  берілген қалалар мен қағандықтарға рақымшылық етіп, 
барлық алым-салықтан босатуға, шіркеулері мен құлшылық орындарын қадір тұтып, тұрғындарына 
теңқұқылы әрі олардың ділі, дініне құрметпен қарауды міндеттеймін [3] /Жаса. 1206-ж. Шыңғыс хан/. 
Рас, жарғының шартты құрылысының айырмашылығы  қазіргіден шамалы ғана. Тәрізі, сол кезеңдердің 
өзінде тұлға құқығы, адам абырой-беделінің биік мансап, тұғырлы мінбермен теңестірілгені көңіл 
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қуантады. Ал Еуропа?.. Еуропаны ол кезде феодалдық дәуірің үкімі қысып тұрған. Адамзат құқығының 
сақталуын қамтамасыз ететін жарғы оларға кейіннен, бергі ілкіде ғана жетіпті...  

   Қат-қабат құбылыстардың найзағайдай жарқ етіп, іңір көкжиекті нұрға бөлейтін құндылықтары 
болады. Сол секілді адам болмысының құм ішінде жайқалған қызғалдақтай бүр жарып, өлкесіне әсем 
өрнек, әдемі шырай беруінің басты факторларының бірі – құқық пен бостандықта жатыр. Бостандықта 
болмыс та бар, сүрлеусіз сипат та жетерлік. Сан алмағайыпта бостандық үшін күрестер мен күңкілдер 
жер-әлемді талмай шайқады. Бодандықтан күңіренген адамзат баласы бостандыққа ұмтылды. 
Бостандықтың «Утопия аралынан» ескен самалды иіскеп, рахатқа батып көргісі келді. Ал оны сәтінде 
қазаққа ұсынып, ұлт руханиятының алғашқы ақжолтайына айналған, ғұмырында үсті кеніш, асты 
бейіш Алаш елінің абыз-сұңғыласы болған ақын, аудармашы, заңгер, қайраткер, елімнің бұралаң 
бағына біткен перзент – Абай Құнанбаев еді. Хәкімнің 74 баптан тұратын «Қарамола ережесі» қазақ 
санасына сілкініс сыйлап, адам құқығы мен бостандығынның зобалаңдағы шырағын жақты. Еркіндік 
пен теңдікті көздеген ереженің қуатты тамыры «Есім хан салған Ескі жол мен Қасым хан қалаған Қасқа 
жолдан» нәр алып, ат ауыстырып мінген, кебіс ауыстырып киген зұлматта далалықтардың қорғанына 
айналды. Қағаз күйінде емес, шындығында дала ізбасарларының құқықтары мен бостандықтарын 
арқау еткен заң күшінде. Мәселен, 32-бап... Абай: «Егерде біреу әке-шешесін  ренжітсе, әке-шешесінің 
ықтияры бойынша қазақ ғұрпына қарай жаза берілсін, егер молданы яки құрметті кісілерді ренжітсе, 
ат-шапанынан бір ат бастатқан тоғызға шейін айып береді. Тағы біреу біреуді қол жұмсап,  ренжітсе, 
бір тоғыздан үш тоғызға дейін айып береді, егер айып алушы кесілген айыпты алмаймын десе, бір айға 
абақтыға отырғызылады [4], – дейді. Әкімшілік, яки, азаматтық құқықтың қазақ қоғамына лайықталған 
бұрнағы әділетті формасы. Байқасақ, бұл жай ғана заң емес екен, Абайдың туған халқының мүддесі 
жолындағы күресте жеткен тарихи жеңісі, заң мен алаш қоғамы алдындағы перзенттік жауапкершілігі, 
егемендік еңсемізді тіктеген шақта қабылдаған қастерлі Ата заңымыздың «ата өсиеті» есебіндегі  
ерекше нобайы болыпты. Шүкір, адамдық сұлу келбетін берік сақтаған халқым осы Абай өсиетімен 
талай тағдырлы өткелектен өтті. Ендігі бостандық алуға, толыққанды еркіндіктен барақат табуға деген 
ұмтылыстың артында – ұлы күрестер мен ауыр да азапты оқиғалар содан соң мәңгілік жарық күн күтіп 
тұрған. Жарық күннің, тәуелсіздіктің заңи келбетін сомдап, қалыбын жасаған, қазаққа болысқан 
заңдардың негізінде қазіргі Ата заңымыз жарыққа шықты. Қазіргі мемлекетіміздің берік іргетасына 
айналған Ата заңымызда, міне, осындай жауынгер әрі өршіл рухты бабаларымыздың қолтаңба-ізі 
сайрап жатыр.  

 
  

Самал ТӨЛЕУБАЕВА,  
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі  

Алатау ауданы №178 лицей 
 

АЛАШ АРЫСТАРЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫ –  
ҰЛТТЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ҰЙТҚЫСЫ 

 
Қазақ халқының үздік білім алған, кең ойлы патриот саңлақтарының пайда болуымен тұңғыш 

ұлттық Алаш үкіметі құрылып, қазақтың саяси идеясының негізі қаланды. Алаш қозғалысының 
лидерлері халықтың өзіндік санасын жоғары көтеріп, ұлттық бостандық идеясын ұсынды, қазақ 
халқының ұлттық мүддесін қорғау бойынша бірізді бағыт ұстанды. Алаш жетекшілерінің ұлт-азаттық 
ұрандары сол дәуірдің оқыған талапты, талантты жастарын баурап алды. Туған халқының халін сезіп, 
біліп өскен өрелі жас буын өкілдері ұлт-азаттық қозғалыс қайраткерлерінің идеяларын қолдап, 
солармен бірге қимыл жасады.  

Қозғалыс көшбасшысы Ахмет Байтұрсынов: «Басқалардан кем болмас үшін біз білімді, бай һәм 
күшті болуымыз керек. Білімді болуға – оқу керек! Бай болуға – кәсіп керек! Күшті болуға – бірлік 
керек! Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек!» деген еді. Алаш алыптарының бірі Міржақып 
Дулатов «Оян, қазақ!» деп жар салса, Алаштың тағы бір қайраткері Халел Досмұхамедов: «Өз тілін өзі 
білмеген ел – ел бола алмайды. Тілінен айрылған жұрт – жойылған жұрт» - депті. Уақытынан оза туған 
Алаш қайраткерлерінің идеялық мұрасын терең зерттеп, бүгінгі күннің қажетіне жаратып, олардың ісін 
жалғастыру біздің міндетіміз емес пе?! 

Алаш зиялыларының қазақ даласында ұлттық идеяны негіздегені жөнінде Елбасы Н.Назарбаев 
өзінің «Тарих толқынында» кітабының «Алаш мұрасы және осы заман» атты тарауында: «XX 
ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани-зерделі игі жақсылар 
қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды. Олар қоғамның түрлі тарабынан 



169 
 

шыққандар әрі ең алдымен дәстүрлі дала ақсүйектерінің өкілдері еді. XX ғасырдың басындағы қазақ 
қоғамында зиялы қауым қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы сияқты сипаты болғанын атап айтқан 
абзал», – дейді. 

Білім алушыларымызға сапалы, ұлттық сипатта заманауи білім береміз десек, Алаш арыстарының 
педагогикалық, психологиялық, әдістемелік ой-тұжырымдарын білім беру жүйесінде басшылыққа 
алып жұмыс жасаудың мерзімі жетті деп ойлаймын. Оған дәлел – олардың аталған ғылым салалары 
бойынша қалдырған мол мұралары. Алаш арыстарының білім беру мен ұлттық тәрбие саласындағы 
тың ойлары бүгінгі күннің сұранысын толық қанағаттандыратындығы ешқандай күмән туғызбасы 
анық. Ол үшін олардың әр айтылған ой-тұжырымдарына ерекше зерделілікпен, ұқыптылықпен қарап, 
қажетіне қарай ұстаздарымыз іс-тәжірибесіне ықыласпен енгізіп отыруы бүгінгі заманауи білім 
берудің басты қағидасы болу керек. Ең алдымен Ұлт ұстазы А.Байтұрсынұлының мына бір қағидасын 
бұлжытпай орындауға міндеттіміз: «Әдіс – керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-жаман 
болмағы жұмсалатын орынның керек қылуына қарай. Мәселен, сауаттау әдісін алсақ, бір жұрттың 
сауаттау ісіне қолайлы болған әдіс екінші жұрттың да сауаттау ісіне қолайлы боларға тиіс деп айтуға 
болмайды. Екеуінің тілінің заңы, емлесінің жүйесі бірдей болса, біріне қолайлы болған әдіс екіншісіне 
де қолайлы болуы мүмкін. Егер де тілінің заңы, емлесінің немесе әрпінің жүйесі басқа болса, онда 
біріне жақсы болған сауаттау әдісі екіншісіне де жақсы болады деп ешкім айта алмайды» [1, 357] . 
Сондықтан ұлттық оқыту жүйесін А.Байтұрсынұлының осы пікірін басшылыққа ала отырып, 
бастауыш мектептің бірінші сыныбынан, тіпті балабақшаның мектеп алды дайындық тобынан бастап 
мына пікірін қалтқысыз орындау бүгінгі біздің басты мақсатымыз болуға тиіс: «...Екінші кемшілігі – 
қазақ мұғалімдері де, қазақ ішінде бала оқытатын ноғай мұғалімдері де оқуды дыбыспен 
жаттықтырудан бастамайтын көрінеді. Ол дыбыспен жаттықтырудың оқуды, жазуды жеңілдетуге 
пайдасы көп екенін я білмегендік, я білсе де істеп көрмегендік. Дыбыспен балаларды жаттықтыру – 
оқу мен жазу үйретудің негізі. Істің басы түзу басталса, барысы да түзу болмақшы [1, 434]. Оған біздер 
бірнеше жылдық тәжірибелік жұмыстың барысында көз жеткіздік. 

 Ал, Ж.Аймауытовтың комплексті оқыту жүйесі – нәтижелі білім беру кепілі десем артық кетпес 
едім. Ол комплексті оқытуға былайша анықтама береді: «Өмірдегі құбылыстарды, нәрселерді бір 
тақырыптың, бір пікірдің төңірегіне жинап, қосып, түйдектеп, біріктіріп оқытуды комплекс деп 
атайды. Одан да дәлдеп айтқанда: Өмірде шын жолығатын нәрселерді, құбылыстарды байланыстырып, 
ол құбылыстарды байланысқан, іліктескен, бір-біріне әсер еткен қалпында араларындағы қатынасын 
зерттеуді комплекс дейді. Комплекстің бірден-бір мәнісі – «түйдек», «жуымық», «топ» деген сөздерге 
тура келеді. Ненің түйдегі, ненің жуымығы десеңіз, әр алуан нәрселердің түйдегі, жуымығы болу керек. 
[2, 5-том, 22]. Ж.Аймауытов «Комплекс тақырыбы қандай болу керек» дейді де, оны былай санамалап 
көрсетеді: Бірінші, «Тақырып кездейсоқ болмасын, оның мәнісі: не болса соны тақырып қып ала салма 
деген сөз», – дейді де, оған мынадай уәж айтады. – Сондықтан алғашқы жылы мағлұмат үй іші мен 
мектеп маңынан беріледі. Үй ішін зерттеп болған соң, аулына, одан кейін аймағына, бара-бара 
мемлекетіне көшеді» [2, 5-том, 18]. Біз оны оқу құралдарымызда былайша жүйелеп жүрміз. Мысалы 
«ана» деген сөзге сөзсазындық талдау жасата отырып, осы сөздің қадір-қасиетін баланың түсінуі, 
өздерінің аналаларын құрметтеп, ардақ тұтып жүруі үшін жаттығуларды «түйдектеп», әрі лексикалық 
материалды кездейсоқ алмауды мақсат еттік. Бұл бір ғана сөзді талдауда емес, кез келген тілдік 
далдауда осы жүйені сақтап отырамыз. Екінші, тақырыптың бөлімдері (тараулары) бір-біріне 
жалғасып, тіркесіп, тетелес келіп отырсын, шатасып, араласып, былығып кетпесін. Жоғарыдағы үлгі 
кейінгі тақырыптарды да сақталып отырады. «Комплекс» «пәнге» қарсы қойылған сөз болғандықтан, 
нәрсенің соқа басын ғана емес, өмірдегі нәрселердің түйдегін толық зерттеу керек. Бір, екінші кішкене 
тақырыптарға қайраңдап, оқудың көлемін тарылту баланың табиғатына да қиын соғады. Тұсаулы 
малдай, баланың қал аяғы бір уыс боп, тыпырлап, тырбаңдап қалады. Мұғалімнің тынысы тарылатыны 
өз алдына. Ғалымның бұл пікірін біз технологияның білімді меңгертудегі бірінші деңгейі бойынша кез 
келген пәннің мазмұнын белгілі бір тірек сызбалар арқылы әуелі жазылым бойынша сатылап талдап 
үйретеміз. Бұл деңгейде мұғалімге көбірек күш түседі. Егер осы деңгейде мұғалім бар күш-жігерін 
салып, балаға білімді мұқият, сауатты меңгертсе, қалған тоғыз деңгейде бала өз бетімен жұмыс 
жасайды да мұғалім тек бақылаушы, бағыт беруші қызметін атқарады. Онда әр пәннің ерекшелігіне 
қарай тірек сызбалар басшылыққа алынады. Төртіншіден, тақырып барлық баланы жұмысқа етпеттеп 
жұмылдырғандай, бәріне де қызық, бәріне де қызмет табылғандай болсын. Дайын мағлұматты мұғалім 
айтып беріп, балалар жадағай отырып, таңдағандай болмасын, мұғалімнің жәрдемімен өмір мәселесін 
бала өздігінен ойлап, ізденіп шешкендей болсын. Өзі талдап отырған тақырыпты жан-жақты ғылыми 
тілде баяндап шығады. Оқушылардың өз бетінше жұмыс жасау машықтығы қалыптасады. Бесіншіден, 
әрбір тақырып өзге тақырыптар қатарынан оғаш, шешек шыққан үйдей оңаша тұрмасын. Барлық 
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тақырып көгеннің бұршағындай тізіліп, ол тізілісте тетелестік болсын. Білім оқушының санасында 
берік байланатындығы соншалық, алдыңғы сыныптарда өтілген материалдар да олардың жадында 
сақталып қалады. Алтыншыдан, бір тақырыпқа керекті, керексіз көп дерекерді шоқпыттап тығып, 
тақырыптың басынан асырып тұншықтырмасын. Басы тақырыптан, кіндік пікірден алыстап, қияға 
шығып кетпесін, артығының бәрі қырналып, алып тасталсын. Бүгінгі таңдағы мектеп партасында 
отырған оқушыларға нағыз керек тәсіл. Жетіншіден, тақырып таңдап алып, оны жұмыстағанда 
жаттығу есеп, тіл ұстарту, жазу, оқу, еңбек қылу, өнер жасауы деректері жеткендей толық болсын. 

Қорыта келгенде, Алаш арыстарының педагогика, психология, әдістеме саласындағы еңбектері 
бүгінгі қоғамның білім беру талаптарына толық жауап бере алады. Сондықтан оларды білім беру 
жүйесіне мақсатты түрде енгізу біздің азаматтық борышымыз болуы керек. 

Алаш идеясы – бүгінгі Қазақстанның да басты идеяларының бірі болуы тиіс. Ал, бүкіл қазақ 
даласын осыдан бір ғасырдай уақыт бұрын Алаш рухына бөлеген ұлы қазақтар аманатының жөні 
бөлек. Біздің ата рухы алдындағы адалдығымыз бен перзенттік парызымыз Алаштың аманатын 
санамызға сіңіру, соған лайық еңбек ету, өткенге құрмет көрсету. Ал құрметтің негізгісі – Алаш 
идеясын ұрпақ бойына сіңіру. 
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