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1-БӨЛІМ 

МЕРЕЙТОЙ ИЕСІНЕ АРНАЛҒАН ЖЫЛЫ ЛЕБІЗДЕР

ҚАРАШАҢЫРАҚТЫҢ ЕЛШІСІ

Аязби Ақбергенұлы,
журналист, ғалым

ҚазМУ деп армандап жолға шыққаныма биыл 40 жыл толады. Олимпи-
ада жылы мектеп бітірушілер кешінен соң мен Икарус автобусына отырып, 
Алматыға тартқанмын. Құжат тапсыратын мерзім қысқа болатын. Сон-
да Дәмегүл апайымыз құжаттарымызды қабылдап, жөн сілтеп, алғашқы 
кеңестерін беріп еді. Емтихан күндері арқырап жүрген бір дауысты естуші 
едік. Декан Қожакеев екенін кейін білдік. Абитурент күндерімде мен 
Қазақ радиосынан Нұржанға (қазіргі танымал медиаменеджер) сұхбат 
беріппін, оны Қырғыз Алатауының бауырында қой бағып жүрген нағашым 
Жылқыбай естіп, көрші шопандарға кішігірім той жасап жіберіпті...

Бағыма қарай арманым орындалып, студент атандым. Ә дегенде ауыл 
шаруашылық жұмыстырында бас қосып, курсымызбен жақын таны-
сып, бір айдан аса алма теріп жүріп, бір үйдің баласындай болып шыға 
келдік. Қоңыр күзде сабақ та басталды. Бәрі таңсық, қызық, жаңалығы 
мол. Журналистикаға кіріспе деп алып, Тауман Амандосов көсіледі 
келіп, лекцияға шабыттанып кіріседі. Арасында қыздарға тиісіп, «нағып 
жүрсіңдер, журналистика сендерге қол емес» деп қағытып қояды. Әдебиет 
теориясынан Қадыр Мырзалиев бір қағазға қарамай 90 минут сөйлегенде 
ауызымыз ашылып отырушы едік. Әлем әдебиетін талдап, небір мысал, де-
тальдарын көз алдыңа келтіргенде, сол авторды «ертең оқып тастамасам» 
деп құлшынып шығатынсың. Ежелгі орыс әдебиеті пәніне келгенде жаны-
мыз қиналып кететін, лекцияның бірін ұқсақ, бірін ұқпайтынбыз. Қазақы 
иммунитетіміз сол кезде-ақ қарсылық білдіріп жатқан екен ғой!

Сабақтан қолың қалт еткенде кіретін «Баспасөз кабинеті» деген бо-
латын, онда газет-журналдардың тігіндісі тау болып үйіліп тұратын. 
Тіпті облыстық газеттерге дейін сақталушы еді. Екінші курста ҚазМУ 
қалашығындағы оқу корпусы пайдалануға беріліп, жаңа ғимаратта оқитын 
болдық. Сол «Баспасөз кабинетіміз» кең де жарық бөлмеге орналасып, 
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Клара Қабылғазы оның меңгерушісі болып қызметке кірісті. Сабақ ара-
сында сонда газет-журнал оқып, кітап қарап, бос уақытымызды мағыналы 
өткізетінбіз.

Жоғары курстарда өзіміз де мақала жазып, жариялайтын дәрежеге 
жеттік, тіпті аз кем табыс табатын да мүмкіншілік туды. Сол мақала-
ларымызды оқитын да, бүгінгі мына газет «маңызды шығыпты» деп 
мақтанатын де жеріміз осы «Баспасөз кабинеті» болатын. Әр айдың 2-ісі 
мен 17-ісі гонорар күні болатын. Кімнің қайдан, шамасы қанша гонорар 
алатынын болжап, курстастарым Кенже, Дихан мен Әлімбайлар жууды ой-
ластырып, дайын отыратын... 

Студенттік күндер бес жыл болса да, қас қағым сәттей өте шықты. 
Журфактың жолдамасымен елге барып, он үш жыл журналистік қызмет 
атқарып, 1998 жылы Алматыға оралдым. Қазақ радиосы жедел ақпарат 
орталығының басшысы болып, машбюроның машинкаларын шығарып 
тастап, компьютерлік терімге бейімдеп жатқанмын. Бір күні «Намаза-
лы ағаң сұрап жатыр» деген сөз құлағыма жетті. Көңілім алабұртып сол 
баяғы журфакқа барып, декан Омашевқа сәлем бердім. Сөзге келген жоқ: 
«Алматыға келгеніңді естідім, қосымша студенттерге сабақ бер! Інім 
Дәуіталының пәтері бос тұр, тұрам десең әні» деп бар мәселені шешіп та-
стады.

Оқытушылық жұмысқа қабылдау туралы өтінішімді жазып, кафедра 
меңгерушісі Темірбек Қожакеевтің алдына бардым. Бұрынғы деканым 
жақсы қабылдап, сағаттарымды белгілеп берді. Бос тұрған сабақ Фотожур-
налистика екен, Редкинді бір есіме түсіріп алып, содан аяқ астынан сурет 
өнерінің теориясы мен практикасынан дәріс оқып, тәжірибесін үйретуге 
кірісіп кеттім.

Журфакқа 13 жылдан соң оралғандағы алдымнан шыққан Дәмегүл 
мен Клара апайларым болды. Студенттік күндерде осы екі адамның көп 
жақсылығын көріп едік. Қашан да студенттерге болысып, жағдайларын 
біліп, қолынан келген көмегін аямайтын. Журфакта таланттар ғана емес, 
тентектер де көп оқитын, әр түрлі жағдайлар болып жатады, біреу сабақтан 
қалып, біреу жатақханада тәртіп бұзып қояды дегендей. Соның көбінде шы-
рылдап студентін жақтап оқытушыларымыз бен факультет қызметкерлері 
жүретін.

Клара Қабылғазықызы радиожурналистика кафедрасының оқытушы 
екен. Студенттерге радио хабар жасаудың техникасы мен технологиясын 
үйрететін, көбіне радиостудиядан шықпайтын. Ол кезде МЭЗ сияқты 
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магнитті ленталарды жалғап, аудиохабар жасау құралдары қолданылатын. 
Біздің студенттік күндердегі жатақхана радиоторабынан шығатын «Сана» 
студенттік бағдарламасы үзіліп қалған екен. Лабораторияны Қайыркен 
Абдрахманов басқарушы еді. Үндемейтін істің адамы, жаны жайсаң 
керемет жандардың бірі болатын. Зейнетке шықса да, факультетке ке-
рек маман ретінде ұстап отыр еді. Кейін аз уақыт сол кісінің орнын ба-
суыма тура келді. Онда да ескі заманы өткен техникаларды ауыстырып, 
компьютерлік бағдарламаларды енгізуімен айналыстым. Сөйтіп, студенттік 
радиобағдарламаның кесте бойынша Қазақ радиосының эфирінен тұрақты 
шығатын күнге де жеттік. Сонда Клара Қабылғазықызы студенттік топ-
тарды жарыстырып, бәсекелесе жүріп, хабар даярлауға, сұхбат жазуға 
машықтандырды. Кемшіліктерін көрсетіп, түзеткізіп, шеберліктерін 
шыңдауына барлық жағдай жасады. Өзінің де жинақтаған мол тәжірибесі 
кейін аудиотехника мен хабар даярлау технологиясы бойынша оқу және 
электронды құралдар болып жарық көрді.

К.Қабылғазының «Дәуір үні» монографиясы Қазақ радиосының тари-
хы мен өткен дәуірдің журналистік мектебіне қатысты құнды мағлұматтар 
береді, студенттер мен зерттеушілер үшін бағалы еңбек. Бұл кандидаттық 
диссертациясына жинақталған зерттеуінің нәтижесі еді. Қорғауы да табы-
сты өтіп, ғылыми атағы мен дәрежелерін абыройлы дәлелдеп шыққан бо-
латын.

Клара Қабылғазықызымен он жылдай бір кафедрада қызмет атқар дым. 
Яғни, «Баспасөз кабинеті» меңгерушілігінен профессор дәре жесіне дейін 
өскен жолы көз алдымда өтті. Кей нәрсені осы кісіден үйрендім десем 
артық айтқандық болмайды. Өйткені, Клараның өзі үлкен өмір мектебінен 
өтіп, небір жайсаң мен ғұламалардың өнегесін көрді. Студенттік күндерде 
Қайыржан Бекхожин, Мәлік Ғабдуллин мен Зейнолла Тұрарбековтың 
тағылымын көрсе, кейінгі жылдар да мол ғибратымен өмірінде із 
қалдырды. 80-інші жылдар журфак өміріндегі «алтын» кезең болса ке-
рек. Қазақстандағы жалғыз журфакта декан Қожакеев, Амандосов пен 
Барманқұлов сияқты профессорлар еңбек ететін. Елдің ең талантты журна-
лист боламын деген талапкерлері осында білім алатын. Филфактан келіп, 
Мырзатай Серғалиев, Зейнолла Қабдолов, Зейнолла Серікқалиев, Алма 
Оразбаева мен Тұрсынбек Кәкішевтер сабақ беретін. Күні кешеге дейін фа-
культетпен байланысын үзбеген Әбілфайыз Ыдырысов та өнегесі мол ұстаз 
еді. Фантаст жазушы ғана емес, сөз зергері Абдул-Хамит Мархабаевтың да 
орны бөлек. Қабижан Құсайынов, Файзолла Оразаев, Сағымбай Қозыбаев, 
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Рақым Сатаев сияқты оқытушылардың факультет өмірінде өз айшықтары 
бар. Кейін олардың орнын Клараның замандастары Намазалы Омашұлы, 
Кәкен Қамзин, Төрегелді Бекниязов және басқалар басты.

Журфактағы күндерден 2004 жылдың наурызы есімде қалып 
қойыпты. ҚазМУ-ыма 70 жыл толып, мерекені кеңінен атап өту жоспар-
ланды. Проректор Намазалы Омашұлы басқарған ауқымды шаралар 
ұйымдастырылды, стадионымыз жаңарып, ақшаңқай киіз үйлер тігілді. 
Екі студенттің бірі өз үлесін қосқан театрландырылған көріністер сахна-
ланды, спорт бәсекелері қызып жатты. Той болған соң бәйгесіз бола ма, 
ең жақсы безендірілген, сән-салтанаты жоғары деп, журфак тіккен киіз үй 
аталды. Сондағы Дәмегүл мен Клараның бейнелері көз алдымда қалып 
қойды. Соның бәрін ұйымдастырып, дайындық шаралары өз алдына, ме-
реке күні қазақы кимешек киіп, шашу шашып, әндетіп, қонақтарды қарсы 
алуы керемет жарасымды шықты. Қонақтардың арасында шет мемлекет 
елшілері де көп болған еді, олар «нағыз Наурыз тойы осындай болады екен 
ғой!» деп лебіздерін білдіріп жатты. Бәріміздің көңіліміз өсіп, қанаттанған, 
рухтанған, мақтаныш сезімі кернеген сол күндерді жиі айтып жүремін.

Әйел адамға журналистика аса қолайлы кәсіп емес. Ұстаздары Аман-
досов пен Қожакеев те осыны жиі қайталап, «ертең іссапарға қалай 
шығасыңдар, отбасы мен балаларыңа кім қамқор болады» деп ескертіп оты-
ратын. Ғылым жолы одан да қиын болмаса, жеңіл деп ешкім айта алмайды. 
Дегенмен, өзін мойындатқан тұлғалар бар. Мен бір жолы академик Рәбиға 
Сыздықованың «Мен өмірімді отбасына арнаған жанмын, уақытымның аз 
бөлігін ғана ғылымға жұмсадым» дегенін өз аузынан естіп, қатты таңқалған 
едім. Қазақ тілі білімі ғылымына сүбелі үлес қосып, мол мұра сыйлаған 
адамның қарапайымдылығы мен даналығы өзгелерге өнеге боларлық-
ақ іс! Осы өсиеті сіңлісі Клараға жұққан тәрізді. Профессор Қабылғазы 
ғылым мен оқытушылықта ғана емес, журналист пен жазушылықта да 
ізденісімен танылып, еңбегі еленген тұстары көп. Бірқатар марапаттарға 
да ие болды. Республикалық «Арай» журналының бас редакторы ретінде 
де көп еңбек сіңірді, жастар шығармашылығына қамқор болды. Отбасы 
бақытын да жоғары бағалайтынын жақсы білемін. Жолдасы Асқанбай 
Ерғожаев ағамыз «Қазақ журналистикасының қайраткері» атағын алған, 
осы салада ұзақ жыл жемісті еңбек еткен қайраткер тұлға. Бір қызы ғалым, 
медицина саласының маманы, екі ұлы заңгер, кәсіпкерлер. Кенже ұлымен 
менің қызым Жәутіков атындағы физика-математика мектебінде қатар 
оқыды. Қазір ақпараттық технологиялар саласының жетекші маманы. 
Енесі келіндері туралы да жақсы пікір айтып отырады. Қазір немерелері 



«Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары»

8

де өсіп, ер жетті, өмірінің ең тәтті сәттерін сыйлауда. Яғни, тылы мықты 
Клара Қабылғазы алаңсыз ғылыммен, оқытушылықпен айналысуда. Ско-
пус сияқты шыңдарды бағындырған ғылыми мақалалары соның жемісі.

Сегіз жыл сыртта қызмет атқарып, 2018 жылы Алматыға қайта орал-
дым. Қарашаңырағым журфагыма барсам, тағы да алдымнан Клара апай-
ым шықты. «Сол «Баспасөз кабинетін» жаңаша ұйымдастырдық, еңбек де-
малысына шыққаныма қарамай, қазір сонда отырмын, профессор ретінде 
магистранттар мен докторанттарға сабақ беремін» дегенде ойыма қызығы 
мен шыжығы мол студенттік күндер, көп жайлар оралып жатты...

Журфакта қандай шара өтпесін шашуы дайын Клара Қабылғазықызы 
жүреді. Шет елден қонақ келсе де, қарсы алатын профессор Клара 
Қабылғазы. «40 жылда факультеттің көзі ғана емес, брендіне айналған 
екенсіз» деген ой түйдім. Деканға «Профессор Клара Қабылғазы – Жур-
налистика факультетінің амбассадоры» деп куәлік беру ғана қалып тұрған 
тәрізді. 

Кие қонған, білім мен ғылымның тайқазанына айналған Қазақ ұлттық 
университеті журналистика факультетінің елшісі, әрі имидж мей кері болу, 
басқаларға таныстыру, бренді атану екінің бірінің басына қона бермейтін 
бақ. Ол қатырма қағазда емес, жүректерде сақталады. Жур фак тың әр 
жылдардағы түлектері білім мен тәлім алған ұстаздары қатарында Клара 
Қабылғазы есімін атайтыны – ең жоғары баға, еңбегінің өтеуі.

ҰСТАМЫ – БЕРІК, ТАЛҒАМЫ – КӨРКЕМ ҰСТАЗ

Г.С. Сұлтанбаева 
Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының 

меңгерушісі, с.ғ.д., профессор 
 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ғылым мен білімнің 

қарашаңырағы ғана емес, өнеге атты өмірдің өзегі. 1990 жылдары соңында 
универсиеттің аспирантурасын тәмамдап, журналистика факультетіне 
жаңадан дәріс беріп жүрдім. Ұстаздық – жауапті іс. Семинар сабақтарына 
кіргенде, аудиторияның талап-талғамына сай дәріс өтудің әдістерін іздене 
жүрдім. Факультетте ылғи да жүзі жылы, күлімдеп сөйлеп, адамды баурап 
алатын көркем мінезді апайды арасында көріп жүрдім. Қалай және қандай 
жағдайда танысқанымыз есімде жоқ. Бірақ бұл ұстаздың осы бейнесі 
есімде қалды. 
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Кейіпкеріміздің есімі – Клара апай. Радиожурналистикадан дәріс 
беріп жүрді. Кейін уақыт өте докторлық диссертациямды қорғап, БАҚ 
мендежменті және жарнама кафедрасынан мені Ғалия Жүнісқызы 
шақырып алып, телерадиожурналистика кафедрасына меңгерушілік 
қызметке ұсынып, кафедраға таныстырды. Міне, осы күннен бастап, Клара 
апай менің өмірдегі үлгі тұтар ұстазым, ақылына құлақ түрер әріптесіме 
айналды. Бір жыл өтке сала декреттік демалысқа шықтым. Есімде, ба-
ланы босанып, үйге келе салғанда алғаш болып телефоныма Клара апай 
қоңырау шалып тұр. Құттықтап, ұл ма, қыз ба деп сұрап, күледі. Апай, қыз 
бала, - дедім. Атын сұрады. Игі тілектерін айтып болған апай, сол күннен-
ақ Айкеннің қамқоршы апасына айналды. Айкеннің 1 сыныбында сырлас 
досы да осы Клара апай. Бала көңіл апайды көрсе, мектепте, сыныптағы 
оқиғаларды айтып, бал тілімен тізбелей жөнеледі. Айкеннің бұл әңгімесі 
Клара апайға қуаныш сыйлайды әрі қызықты. Бұл ұстаздың адамгершілік 
болмысы пен аналық жүрегінің тең түскен әдемі мінезінен. 

Клара апайдың 70 жылдық мерейтойын атап өтуге арналған ірі шараның 
бастамасы ретінде ұсынылған бұл жинақта журналистика мене медианың 
негізгі мәселелері сөз болады. Жинаққа факультеттің жас ғалымдарынан 
бастап, көрнекті ғалымдарының зерттеулері мен шығармашылық еңбектері 
топтастырылды. Кейіпкеріміздің ұстаздық пен ғылымдағы жолы да 
сан тарау. Инабатты де ұлағатты ғұмырдың өнегесіне лайық жанның 
ғұмырнамасын оқырманға ұсынғанды жөн көрдім. 

Клара Қабылғазина – С.М. Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік уни-
вер ситетінің журналистика факультетіне 1968 жылы түсіп, 1973 жылы 
бітірген. Клара Қабылғазы журналистика саласынан кандидаттық диссер-
тацияны 2000 ж. қорғаған. 2001 ж. филология ғылымдырының кандидаты 
(PhD) дәрежесі берілді. 2005 ж. ассоцир профессор ғылыми атағына ие бол-
ды (ЖАК куәлігі № 0000119). Бүгінде әл Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде, журналистика факультетінің «Баспасөз және электронды 
БАҚ» кафедрасында профессор м.а. қызметінде. 

1973-75 жж. Алматы облысы, Іле аудандық газетінде әдеби қызмет кер, 
1976-79 жж. республикалық «Социалистік Қазақстан» газе тінде меншікті 
тілшілер бөлімінің журналисі, 1980-81 жж. Қазақ телевизиясы қызметкері, 
1981-82 жж. Алматы Жоғары партия мектебінде оқы тушы,, 1982 жылдан 
бері әл Фараби атындағы Мемлекеттік уни верситетте баспасөз кабинетінің 
меңгерушісі, аға оқытушы, доцент тік,профессорлық қызметтерде болды, 
республикалық «Арай» жастар журналының Бас редакторлығы қызметін 
қосымша атқарды.

Қазіргі кезде «БАҚ-тың жастарды әлеуметтендірудегі қызметі. Шетел -
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дік және республикалық БАҚ тәжірибесінен» деп аталатын ғылыми 
жұмыс саласында зерттеу жұмыстарын жүргізуде. 2014 ж. кәсібилікті 
дамыту жолында Прага қаласындағы «Radio Free Europe» радиосын-
да өткен халықаралық семинар – тренингке және көптеген халықаралық 
конференцияларға қатысты.

К. Қабылғазы 4 электронды оқулық, 7 оқу құралын, 1 оқулық (ҚР БжҒМ) 
жазған,1 прозалық шығармалар жинағын шығарған. Қазақстан Республи-
касы Білім және Ғылым Министрлігінің бағдарламасы бойынша шыққан 
«Радиожурналистика» атты оқулықтың үш тарауын, ҚР Мәдениет және 
ақпарат министрлігі, Ақпарат және мұрағат комитетінің бағдарламасы 
бойынша шыққан «Қазақ журналистикасы» атты үш томдықтың бір тара-
уын дайындаған, бірнеше типтік бағдарламалар шығарған. Жүзден астам 
ғылыми, публицистикалық және имидждік мақалалардың авторы.

Ол 2010 ж. Қазақстан Республикасы Журналистер Академиясының 
дипло мымен, Құрмет грамоталарымен, ҚАЗҰУ 80 ж. мерекелік ме дальімен 
марапатталған. 2009 жылғы «ҚазҰУ-нің үздік оқытушысы» атағының 
иегері. Көркем прозамен шұғылданады, жас ұрпаққа үлгі – тәрбиені на-
сихаттайтын әңгіме, новеллалары республикалық басылым беттерінде 
жарияланып тұрады. 2012 ж. К. Қабылғазина туралы мемлекеттік тап-
сырыс бойынша СТВ арнасында «Қоғам және әйел» бағдарламасы бой-
ынша деректі фильм жасалған, «Қазақстан» арнасында жеке бағдарлама 
арналған («Сырғалым»), «Білім», «Мәдениет», «Асыл арна» және «Ха-
бар», «Еуразия» арналарында сюжеттер түсірілген, БАҚ беттерінде 
мақалалар жарияланған, «Қазақстан ғалымдары», БжҒ министрлігінің 
«Білім үздіктері», Шығыс Қазақстан облыстық энциклопедияларына және 
ҚазҰУ ардагерлер кеңесінің қолдауымен «Аманат» жинағына енген.

Клара Қабылғазы үлгілі шаңырақ иесі, төрт баланы тәрбиелеп өсірген 
ана,әже,ене. Қызы – медицина ғылымдарының кандидаты, С. Асфен дияров 
атындағы медициналық университет доценті, екі ұлы заң қыз меткері, 
кішісі компьютерлік модельдеу маманы, математик.

Өмірлік ұстанымы шыншылдық, адалдық, турашылдық және шәкірт-
тен талап ету деп санайды ұстаз. Ұстаз – өмір. Ұстаз – өнеге. Ұстаз – ана. 
Клара апайдың журналистика мамандарын даярлаудың ерек ше еңбегі мен 
өнегесі тұтас бір ғылыми мектептің негізіне айналды. Қазақтың цифрлық 
журналистикасының негізін қалаған ғалымның маман даярлау мен ғылыми 
зерттеулердің тұтас бағытын дамытатын әлеуеті, білімі мен білігінің таяу 
болашағы алда. 
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КЛАРА
(Мөлтек сыр)

 Оңғар Нақып, 
журналист,

 Түркістан облысы.

Профессор Клара Қабылғазы қысқы сессияда бірінші курс шәкірт-
терінен емтихан алу басталарда осыдан жарты ғасыр бұрынғы өзі басынан 
өткерген сәттер әрдайым есіне оралып, алдындағы шәкірті білігін асып-
саспай жеткізуі үшін мейлінше жайдары көңіл-күйде отыруға және әділ 
болуға тырысып бағады. Тұңғыш сынақ кейінгі үлге ріміне де ықпалын 
тигізбек, шәкірттердің өзіне деген сенімінің бекем делуіне жол ашпақ. 

...Ия, бәрі есінде. 1968 жылдың қысы еді. Әдебиет теориясы пәнінен 
емтихан алда тұрды. Дайындықпен түнгі ұйқы шала болып, кешеуілдеп 
оянған. Азанда апыл-ғұпыл киініп, асыға басып келгенде дәлізде тұрған 
студенттердің бірқатары емтиханға бірінші болып кіріп-шыққан Свет-
лана Буратаеваны «бестік» бағасымен қуана құттықтап жатса, біреулері 
кітаптан бас көтере алмай, шұқшиып әлек екенін көрді. «Құтты болсын, 
Света!» деген бұның тілегіне ол: «Саған да жұғысты болсын», деп жау-
ап қатты. Жақсы тілекке малданып, аудитория табалдырығын именбей 
аттаған. Клараға билеттер жатқан столды нұсқаған оқытушы алдында 
отырған студенттің жауабын салқын раймен, үнсіз тыңдап отыр еді. Бір 
кезде оның сөзін бөліп, көзін сығырайта қадады да:

– Аристотельдің «Поэтикасын» оқыдың ба? – деген тосын сауал қойды.
– Жоқ, – деп, ары қарай кітапты университет кітапханасынан таппа-

ғанын айтып, ақталған шәкірт сөзіне мән бермей, зачет кітапшасына баға-
сын қойды да, студенттің алдына ысыра салды. Клараның «Қанша» деген 
сауалды жанарына үш саусағын көрсетіп, шығуға бет алған сту денттің 
жүзінен наразылық нышанын аңғару қиын емес еді. Қайсар жігіттің есік 
алдына барған соң, артына қайырылып:

– Кейін қайта тапсырсам бола ма, ағай? – деген сұрағы да жауапсыз 
қалды. Не деген қаталдық! Клара ағайының мына мінезін іштей ұнатпай 
қалған. Студентке үстемдігін көрсетіп, «сындырғысы» келгені ме, бұл несі?

Жап-жас ғылым қандидаты Рымғали Нұрғалиев өзіне жағар-жақпас 
сұрақтар қойғыш студенттен қалай есе қайтарғанын байқаған Клара 
дегбірсізденіп қалған. Бұл студент оқытушы білігін сынағысы келе ме, әлде 
өзінің білімін көрсеткісі келе ме, лекция аяқтала келе сол әдетіне бағатын. 
«Ей, сен өшіктіріп алма орынды-орынсыз сұрақтарыңмен», – деп курстасы 
Қайырбектің оған ақыл айтып тұрғанын да көрген. Міне, нәтиже... 
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– Қабылғазина, кел.
– Ал, айта бер. – Билет сұрақтарына көз жүгірткен оқытушы жүзінен 

жылылықты байқаған Клараның көңіліндегі толқу ізім-қайым жоғалып, 
ойына түйген жауаптарын жүйесімен айта бастады. Лекция жазбалары мен 
оқулықтардан түйгені аз емес екен. Рымғали ағайы ден қоя тыңдап отыр. 
Ара-тұра бас изегенінен ризалық нышаны байқалады.

– Тоқта, Клара. – Студент сөзін кілт доғарды. Р. Нұрғалиев қыздың 
бидайөңді жүзіне жарасымды біткен үркектеу жанарларына сын көзін 
қадап, аз кідіріп қалды. 

– Клара, қай жақтансың?
– Шығыстан.
– Дәлірек. (Клара өзін абыржытқан сұрақтың төркінін кейін білді. 

Оқытушы да сол тараптан екен).
– Тарбағатайдан, – деді, – Жалғызтал ауылынан.
Жас ұстаз сұрағын жалғастырды:
– Оқуға түсудегі мақсатың не еді?
– Журналистика, – деді сұрақтардың не үшін қойылып жатқанын 

түсінбеген Клара ағайының жүзіне таңырқай қарап. 
– Клара, білесің бе, сенің болмысыңнан мен журналисті емес, 

оқытушылықты көріп отырғандаймын. Жарайды, зачеткаңды әкел.- До-
цент «отл» деген белгі соғып, қолын қойып берді.

– Рақмет,ағай, – деген сөз аузынан қалай шығып кеткенін білмейді. 
Есіктен ытқи бере дәлізде күтіп тұрған Күләшті, Ғалияны, Мәрияны 
құшақтай алғаны тап бүгінгідей есінде. Үздік баға алғанын бал-бұл 
жайнаған жүзінен байқаған олар да мәз-мейрам. Әлгінде ғана «үш» алған 
студент те қол созып, құттықтап жатыр. 

– Ой, сені қарашы, «Аристотельді оқыдым» дей салмадың ба, – деп Кла-
ра әзілдегенсіді.

– «Үш» қойғысы келді, қойды. Мейлі. Бұл менің өмірімдегі бірінші 
«үшім». Құттықтауыңа болады. – Ол өзінің қайсар мінезіне бағып тұр. 
Жігітке керек мінезді танып үлгерген Клара:

– Соңғысы да осы болсыншы, – деп тілек білдірді. (Клараның бұл 
тілегі айна-қатесіз келгені кейін мәлім болады. Бес жыл бойы «үш» алмай, 
мемлекеттік емтиханды «беске» тапсырып еді бұл жігіт). 

Р. Нұрғалиев ағайының қойған бағасы мен болжам-тілегі қанат бітіріп, 
алып-ұшқан көңілі сәлден соң сабасына түсті. Қуанышын бөлісер жан 
іздеді. Артында үш ұл, екі қызын қалдырып, небәрі 37 жасында осыдан екі 
жыл бұрын о дүниелік болған анасы Бибатия тірі болғанда, қуанышымен 
алдымен ортақтасар еді. Әкесі Қабылғазы шиеттей, әсіресе жасқа толмай 
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жетім қалған Гүлмираға қарар, ана орнын басар деген үмітпен үйленіп, 
үйге өгей шеше кіргізген. Ол әйел өзімен бірге отбасына қатыгездігін де 
ала келерін әке қайдан білсін? Әсіресе бір жасар Гүлмира мен он жастағы 
еркетай Төкенге қиын болды-ау. Ана жүрегі оны білгендей қайтыс бо-
лардан көп бұрын балаларынан жасырын, «Алатаудың басынан-а-а-а-й, 
арша ап жүрмін, Көтере алмай аршамды шаршап жүрмін-а-а-а-й», – деп, 
қасіретке беріле көз жасын төгуі сырын анасы қайтыс болған соң ұққан. 
Ауру меңдей бастағанын іштей сезген екен ғой ана байғұс.

Мектепті бітіре салып, Алматы мединститутына оқуға келіп, соңғы 
емтиханға екі күн қалғанда қатты ауырып қалған анасын Өскемендегі ауру-
ханаға алып кеткенін естіген соң, оқу жайына қалды. Арқасынан жет кен 
ол ананың бидай өңін ауру азабы аппақ қылып, сорып таста ғанын көрді. 
Жүзін көмкере қобыраған қара шаштары сұлу ажарын айшықтай түскен. 
Ия, анасы ақылы көркіне сай жан тұғын. Тігін цехын басқарды, сауда са-
ласында істеді. Қолынан шыққан бұйымдары жарқырап, жайнап тұратын. 
Анасы бұның басынан аялай сипап, көзіне жас алуын сағынғаннан болар 
деп ойлаған. «Қайта ғой, күнім. Қорықпа, мен жазыламын», деген сөзіне 
малданып, ауылға қайтқан. Артынан жаманат хабар жетерін қайдан білсін? 
Ал, кеп жыла. Өксігін баса алар емес. Жоқтау айта жылағанын есітіп, 
жиналғандар да егілсін. Кейін сол жоқтау-жыры аудандық газетте басылды. 
Анаға арнаған толқынды өлеңін сол маңдағы белгілі сазгер Қадір Түсіпов 
сахнада орындап жүргенін кейін есіткен.

Әке беделін салып жүріп, ауылдағы мектеп-интернатқа тәрбиеші етіп 
орналастырды. Әртүрлі себеппен жұмыста болмаған мұғалімнің орны-
на сабақ жүргізетін кейде. Педагогикаға ынта сол кезден басталса керек. 
Рымғали ағайы бұл кәсіпке ынтасын қайдан сезді екен деп таң қалған. 

«Көке, алғашқы емтиханды тапсырдым», деген бірауыз жеделхат 
жіберуді ойлап, Бас почтаға кірген. Кезекші әйел бірі қалың, екіншісі жұп-
жұқа екі хат ұсынды. Қалың конверт Алматыға оқуға келіп, физматқа түсе 
алмай кеткен өзінің сыныптасы Бақыттан келіпті. Алдымен соны ашты.

«Клара, білесің бе, Алматыға өкпелімін десем де, көңілім сол қала-
да. Өйткені сен сол жерде жүрсің. Болашаққа деген үмітім мен махабба-
тым алғаш сол қалада оянған. Ол үміт пен болашағымды сенімен бірге 
байлағым келген. Өзіңді ойламаған жерде кездестіріп қалғанымда шексіз 
қуанғанымды көрдің. Сол сәтте сенің де жүзіңде жып-жылы күлкі ойна-
ғанын жақсылыққа жорығам. Уақыт тауып, саған барғыштаймын. Кейін 
екеуміз көше бойлай, бірге сейіл құрғанда мен өзімді дүниедегі ең бақытты 
жігітпін деп санадым. 

Сыныптағы ең көркем кызға көзін қадайтындар, арманын сенімен 



«Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары»

14

байлағысы келетіндер аз емес екенін көріп жүрдім. Әсіресе сыныпта-
сымыз Төлеу мен Қабыл саған қырындайтынын анық байқатты. Әсіресе 
Қабылдан іштей қатты қызғанатынымды сенен несіне жасырайын. Оны-
мен кешқұрын қыдырыстағаныңды бір мәрте көріп қалсам да, сенен күдер 
үзбедім. Анық-қанығын білмекке талай кеш үй сыртынан торуылдап, 
оның шақыруына шықпай қойғаныңды көрген соң көңілімді демдедім. 
Мектептегі қоштасу кешінде тағы да сол Қабылмен екі мәрте шыр айнала 
вальс билегеніңді көрдім. Кейін оның шақыруына шықпай, ұстамдылық 
көрсеттің. Ол намысшылдығына бағып, қолын бір сілтеп кетіп қалғанда 
іштей қуанғаным-ай. Бірақ саған жанасу қолымнан келмеді, батылым 
жетпеді. Мүмкін бұл сені шын жақсы көргенімнен бе екен, білмеймін. 
Алматыға оқу іздеп келіп, ойда жоқта сені кезіктіруімді, сенімен қатар 
жүруімді тағдырдың сыйы деп бағаладым. Сен кейде бөлмеңе шақырып, 
қасыңдағы бірге тұрып жатқан Ізімкүлмен бірге шәй үстінде сыныпта-
старымыз, ағай-апайларымыз, мектеп қабырғасындағы бастан кешкен 
оқиғалар туралы әзіл-күлкілі әңгімелер соғатынбыз. 

Бір күні «Горький саябағына барайық», деген сөзіме келісе салға ныңа 
қуандым. Саябақты аралай жүріп, көлге кезіккенімізді, онда катамаранға 
мініп, жүзген кездегі сезімдерімді қалай ұмытармын? Болашақ өмірімізді 
егіз жұп қатар есетін сол қайыққа ойша ұқсатып едім. Мәз көңіл -күмен 
уақыттың қалай өткенін де аңғармаппыз. «Бақыт, қарашы, күн батып бара-
ды ғой», деген сенің сөзіңнен кейін дереу жағаға бұрылып, шетке шықтық. 
Қалың нудың ішінде ымырт тез үйірілді. Сен төңіректен сескенгендей, 
маған жақындай түстің. Бұла денелер түйісіп қалған сәттердің бірінде сенің 
бойыңнан тараған ыстық лепке масыққандай, еркімнен тыс сенің аш беліңе 
қолымды қалай салғанымды да байқамай қалыппын. «Қолыңды тартшы» 
деп, маған бұрылған сәтте ыстық демің жүзімді шарпып өтті. Қып-қызыл, 
ыстық ерніңнің ұшын өбіп алуым да еркімнен тыс орын алды. Сен болсаң, 
бетіңді басып, жүрелеп отырып қалдың. Мен жылап отырған шығар деп, 
шошыдым. «Кешірші, кешірші», дей беріппін еңкейіп, құлағыңа сыбырлап. 
Бой көтеріп, маған қараған сәтте көзіңнің құп-құрғақ екенін көріп, көңілім 
жайына түсті. Сені де бұрын-соңды татып көрмеген сезім баурағанын мөп-
мөлдір, сырға толы көзің айтып тұрды. Бірақ сен лүпілдеген жүректегі 
сезімді тежеп, бір аттам кейін шегіндің де, сұқ саусағыңмен «олай бол-
майды», деген белгі көрсеттің. Мен басымды изей бердім. Тіл қатыспай-
ақ ұғысқандай едік. Саябақта бастау алғандай болған махаббат жырын 
жалғастырғым келген сәттерде ылғи: «Әуелі оқуға түсіп алайықшы, 
Бақыт» деп, сұқ саусағыңмен ернімді жабатынсың. Жүрегімдегі бір ауыз 
ыстық сол сөз барар жеріне жетер жол таба алмады. 



Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы

15

Сен оқуға түстің. Мені мандат комиссиясы сүріндірді. Бойымды керне-
ген ыза сенімен қоштасуға да мүмкіндік қалдырмады. Тез ауылға қайтып 
кеттім. Хат жазуға намысым жібермеді. Сұранып, әскер қатарына аттан-
дым. Қазір Сібірдің ну орманы ішінде әскери қызметтемін. Бірге өткізген 
сағаттарды сағына еске аламын. Сені ойлаймын күндер мен түндерде. 
Үмітімді үзбеймін. Кездесерміз, бұйрық болса. Бақыт». Әскери киімдегі 
мұрты енді тебіндеген сымбатты жігіттің суреті де шықты конверт ішінен. 
«Сен үшін» деген бір ауыз ғана сөз жазыпты сурет сыртына. 

Клараны тебіренткен бұл сөздердің иесі кейін бір хат жазбай қойды-ау, 
шіркін. Неге? Клара жазған хатқа жауап та болмады. Арадан жылжып, жыл 
өтті. Бұл күдер үзді. Тағдырдың мазағына қараңызшы, бұл бірге оқитын 
арыстай Асқанбайға тұрмысқа шыққан соң екі күннен кейін Бақыттан хат 
келіп тұр. Әрине, бір кезде ыстық сезімін оятқандай болған жігіттің хатын 
оқыды. Новосибирь университетіне түсіпті. Осы қуанышымен бөлісе оты-
рып, арманға бірге жетуге үмітті екенін білдіріпті. Клараның көп ойлануға 
уақыты да жоқ еді. Оның күдерін үздіру үшін екі ауыз сөз жазды. «Бақыт, 
кешіктің. Мен тұрмысқа шықтым. Хат жазба». Ол жігіттің жанына үшбу 
хаттың ауыр тиерін сезді. Амал жоқ. Ендігі жерде өзіне махаббатын арнаса 
да, бөгде жанға айналған онымен хат алысу еріне деген адалдыққа кереғар 
қадам болар еді. Алғашқы махаббаттың ұшқыны алаулай алмай, осылай 
сөнді. 

Алғашқы емтиханнан шыққан күні бір бет дәптер қағазына жазыл ған 
інісі Төкеннен келген хат та тебіреніске салған. «Апатайым, мені Алматыға 
әкетіңізші. Үйдегі ана әйел(өгей шешесі Ермекті айтқаны) ұрсып, күн бер-
мей қойды. Кір жудырады, үйді жинатады, үй тірлігінің бәрін мен істеймін. 
Әкем үйде жоқта көше кезіп, кейде мас болып келеді. (Астапралла! Клара 
жағасын ұстады). Сабағымды да істетпейді, ойнауға да рұқсат бермейді. 
Мені әкетіңізші, апатай», деп мұңын шағыпты. Алда байғұс бала-ай. Ана-
сы оны қатты еркелететін.Таңертең оянғанда қолын жастығының астына 
тығады. Сол жастығының астында бір уыс тәтті жатпаса, бітті дей бер. 
Ойбайға басқанда, үйді басына көтеріп жылайтын. Бұзық болып өсті. Сол 
ерке балаға анадан бірден айырылып қалу ауыр тиген.

Кәйтпек керек? Ия, Клара тақыр кедей отбасының баласына тұрмысқа 
шығып, ешбір жақтан көмек алмай, өздері тарықса да, Төкен сегізінші 
сыныпты бітірген соң қолына алған. Біреудің жертөлесінде тұратын 
өздері. Не ешжер оқуға алмайды, не ешжер жұмысқа алмайтын жаста. 
«Қазақфильмнің» жаңадан салынып болған кезі. Соған аула сыпырушы 
болып, жұмысқа қолы ілінді. Шәкіртақыдан жырып, үстіне бірдеңелер 
алып берген. Сөйтіп жүріп әскерге алынатын болды. Ол жақтан келген соң 
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Гүлнәр деген қызға үйленіп, өмірінің соңына дейін бірге болып, үш бала-
сын, немерелерін бақты. Қазақстанның бір түкпіріндегі біреудің жетістігі 
телевизордан айтылып жатса, соған өз қолы жеткендей қуанып отыратын 
ақкөңіл жан еді. Енді бір жарқын өмірі басталып келе жатқанда, 63 жа-
сында о дүниелік болып кете барды. Клара қатты жылады, күйінді. Ең бір 
жанына жақын бауыры еді. 

Жарықтық өгей шеше ішімдіктен бас тартпайтын, ащы суды жақсы 
көретін жан болатын. Ақыры өз-өзіне қол салып, асылып қайтыс болды.

...Балалардың, тұрмыстың тауқыметімен жүріп, Оспанхан Әубәкіров 
айтқандай, «тапқаны танауын сүртуге жетпейтін» жылдарды бастан 
өткерді. Балалар есейген соң ғана ғылымға бет бұрып, кандидаттық дис-
сертация қорғады. Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетіне 
жұмысқа кіріп, ұстаздық деген ұлы жолдың бойында келе жатқанына қырық 
жылға жуықтапты. «Қаз.ҰУ-дың үздік оқытушысы» деген атақ алды. 
Республикалық, халықаралық деңгейде еңбегі бағалануда. Шәкірттерінің 
«Біз сіз үшін мақтанамыз, апай!» деген бір ауыз сөзі дүниедегі ең үлкен 
марапатпен бірдей. «Қашан болсын тап-тұйнақтай әдемі болып жүресіз», 
дейді әріптес сіңлілері. «Әрине, сендерге үлгі көрсетуім керек қой, сол 
үшін тырысамын», дейді оларға.

Ешкімнің ырқына бағынбайтын уақыт шіркін қалай тез жылжиды 
десеңізші. Жетпіс жастың қырқасы көз алдында көлбеңдейді. Оқытушылар 
да, шәкірттері де мерейлі жастың қуанышын бөліспек. Мерейтой 
қарсаңында туған факультеті халықаралық ғылыми конференция өткізуді 
жоспарлауда. Өмірден көргені мен түйгені де аз емес. Басты түйген ойы- 
адамды бағалай білу екенін бек ұғынған. 
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БИІК БОЛМЫС
(Клараға хат)

Өріс Яшүкірқызы,
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі

 
Қымбатты менің курстасым, Клара! Сен мерейлі жас жетпіске шығып 

отырсың. Құтты болсын айтамын. Бұл мерейлі мерекең Алматы шаһарында, 
өзіміз 47 жыл бұрын бірге оқыған С. М. Киров атындағы (қазір Әл-Фараби) 
Қазақ ұлттық университетінің қара шаңырағында өткелі отыр. Мәртебе де-
ген осы.

Тоқсан жылдық тарихы бар журналистика факультетінде өзіңмен 
1968-1973 ж.ж оқыған барлық курстастарың мерейтой бағдарламасымен 
екі-үш ай бұрын танысып, саған жүрек жарды құтттықтауларын алдын 
ала жолдағанын білем. Мен өзіңмен уатсап арқылы сөйлесіп, сырласып 
жүрсем де осы бір мерейтойлық лебізімді Хат түрінде жолдағым келді. Сен 
қабыл ет. 

Сен журналистика мамандығына кездейсоқ келмедің. Сен сонау Өске-
мен қаласындағы жоғары оқу орындарының біріне бармай, Алма тыға 
Қазақ Мемлекеттік Университетіне келдің. Сол кездегі оқуға түсудің зор 
талабынан қорықпай, конкурстың күшті екенінен сескенбей басқа түскен 
ауыртпашылықты жеңе білдің және соны затың қыз болса көтере білдің. 

1968 жылы журфакқа қабылданған 52 баланың 12-сі қыздар болса, 
соның бірі өзің едің. Сен бір жыл ауылыңда мектеп-интернатта тәрбиеші 
болып жұмыс істеп, кәдімгідей шыңдалып, қиындыққа қарсы тұрарлықтай 
жігермен келгеніңді көрсеттің. «Берік бол Клара, мойыма алға жүр!» деп 
өзіңе өзі дем беріп, құрыштай құлшынып оқуыңды жалғастырдың .

Клара, мен сенімен курста жүргенде етене жақын емес ем. Өзің білесің, 
барлық қыздармен аралас-құраласым бір деңгейде болмады. Сол себепті 
болар, мен саған көп қыздардың бірі, сен де маған көп қыздардың бірі 
болдық. Бірақ түзу сәлемімімізден жаңылмадық. 

Қыздар қыздармен өздеріндегі артықшылықтарын теңестіргіш болатын 
әдеті бар. Бұл табиғи құбылыс. Сенің курстас қыздардың ішінде өзіңе тән 
ерекше тартымдылығың болды. Кейде бұл тартымдылық алғырлығыңмен, 
сезімталдығыңмен, ізденімпаздығыңмен көрінетін. Осы қасиетің саған 
көрік берді. Жұрт көзіне көп түсуге құмар жандар тобынан емес ең. Өзіміз 
оқыған ортада ерекшеленбей қарапайым жүрдің, қарапайым тұрдың. До-
сым дегенге адал болдың. Бұл сендегі басты қасиеттің бірі еді.
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Курстасымыздың ішіндегі ең көркем жігіт Асқанбайдың сені сүйіп, 
өзіне өмірлікке жар етуіне осындай ізгі қасиеттерің баураса керек. Екеуің 
жарасып екінші курста шаңырақ көтердіңдер. Жұптасып жүрген сендерге 
сырттай қызығушылар көп еді. 

Сен Асқанбаймен қосылған жылдары соншалықты бақытты еке ніңді 
байқаттың. Аудиторияда сабақ басталар алдында ара кідік сың ғыр лаған 
үнің, ерке назды күлкің, жайдары жаз күніндей жүзіңе жарасатын. Қандай 
киім кисең де денеңе құйып қойғандай шап-шақ болып, сым батыңды одан 
сайын аша түсетіні тағы бар. Осы бес жыл бірге оқығанда сын сағатта, 
қиын кездерде жолсыздан жол тауып шыға алатын қабілет-дарының бар, 
оттан да, судан да тайсалмай жеңіске ұмтылатын еңбекқор әрі намысты 
қыз екеніңе сол кезде мен көз жеткіздім.

Бәріміз 1973 жылы бітіріп, қолымызға «журналист» деген диплом алып 
жан-жаққа тарап кеттік. Тіпті, расы керек, уақыт тапшылығы болды ма, 
басқаша себептер ме бір-бірімізбен дұрыстап қоштаса да алмадық. Өйткені 
5-6 пар үйлі –жайлы болып, алғашқы нәрестелері қолдарында болды. Сен-
дер де пәтер жалдап тұрып жаттыңдар.

«Әй, қыздар-ай, отбасымен журналистика мамандығын ұштас тыру сен-
дерге қиын болады..» деген профессор ағайымыз Тауман Аман до совтың 
сөзі құлағыңда жүрсе де ешнәрсеге мойымай өз мамандығыңның саласы 
бойынша қызмет еттің. 

Асқанбай өз қызметінде болғанда сен үйдегі балаларға қарадың. 
Бақтың, қақтың, ешкімнен кем етпей өсірдің. Төле би бабамыз айтқан 
екен: «Әйел жақсы болмай, ер оңбайды. Ерге бақыт әперетін де, бақытын 
кетіретін де – әйел» деп. Сол айтқандай, жауапты қызметтерді атқарған 
жарың Асқанбайдың бабын жасадың. Кез келген уақытта үйге алып келетін 
қонақтарына адал көңілмен ақ дастарханыңды жайдың. Мектеп жасындағы 
балаларыңның сабағына қарадың. Сол кезеңдерде Кеңес одағы ыдырап, 
жас тәуелсіз мемлекетіміз өз алдына шаңырақ көтерді. Нарық заманы 
келіп есік ашты. Бұл сенің ең тұңғышыңның мектеп бітіріп жатқанымен 
тұспа-тұс келіп, отбасындағы қиындық еселеп артты. Осындай алма-кезек 
уақытта барлық балапандарыңды қатардан кем етпей өсіру алдымен сенің 
иығыңа түсті. Отбасының жалғыз айлыққа қараған күн көрісінен қалайда 
шығып кету қамын ойладың. Ақыры бұл қиындықты да жеңіп, балалар-
ды ешкімнен кем етпей оқытып, жетілдірдің. Бәріне де жоғары білім алып 
беріп, қатарға қосу оңай емес еді. Міне, сөйтіп балаларыңды жетілдіріп 
барып, ғылымға бет бұрдың, диссертация қорғадың. Өзіміз оқыған Қазақ 
Ұлттық Университетіне жұмысқа кіріп, ұстаздық деген кең әрі ұлы жолдың 
бойында келе жатқаныңа, міне қырық жылға жуықтады. 
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«ҚазҰУ-дың үздік оқытушысы» деген атақ алдың, Associate Professor 
ғылыми дәрежесіне ие болдың, Ақпарат және Мәдениет Минис трлігінің 
тапсырысымен сен туралы «Қоғам және әйел» деген сериялы бір сағаттық 
деректі хабар түсірілді. EURASS деген еуропалық мекеменің Алматыдағы 
өкілі болдың. Қазақстан Республикасы Журналистер Академиясының ди-
пломымен, Құрмет грамоталарымен, «ҚазҰУ 80 ж.» мерекелік медальімен 
марапатталдың. 

Сен туралы «Қазақстан» телеарнасында жеке («Сырғалым»), бағдар-
лама жасалып, «Білім», «Мәдениет», «Асыл арна» және «Хабар», «Еура-
зия» арналарында бірнеше сюжеттер түсірілді. БАҚ беттерінде мақа -
лалар жарияланды. Шығыс Қазақстан облыстық, «Қазақстан білім саласы 
үздіктері», «Қазақстан ғалымдары» атты энциклопедияларға ұсынылдың. 
ҚазҰУ Ғылыми –педагогикалық қауымдастығы өкілдерінің «Аманат» атты 
жинағына есімің кірді. Ыбырай Алтынсарин атындағы және «Ерен еңбегі 
үшін» медальдарының иегері болдың.

2019 жылдың аяғында Бельгияның Брюссель қаласында өткен «Open 
Euroasian literature festival» деген шарада «Short stories» номинациясы 
бойынша 2-орын алып, халықаралық деңгейде еңбегің тағы да жоғары 
бағаланды. Ең бастысы өзің дәріс беріп жүрген студенттеріңнің «Біз сіз 
үшін мақтанамыз, апай!» деген бір ауыз сөзі кеудеңе медальдан да артық 
еді.

Қымбатты курстасым, Клара! Сенің болмыс-бітімің басқаша. Бой ың дағы 
қасиеттерің қатар жүрген жолдастарға, әріптестерге сыйлы, туған-туысқа 
бауырмал мінезің, қазақ әйеліне тән пайым түсінігің, парасатттылығың әр 
әйелде болса ғой, шіркін!

Мен сенің еңбек жолыңда марапаттарға ие болып, марқайғаныңды да, 
барлық отандық басылымдарда, теледидар бетінде, ұлттық радиохабар-
ларында атың аталып, жағымды жаңалықтар ортасында жүргеніңді де 
көрдім. Өзіңнің ҚазҰУ педогогикалық ортаңда, ғылым саласында бәсекеге 
қабілетті қарымыңды танытқан сәттеріңді де сырта жүріп қуандым. «Менің 
курстасым Клара ғой, бұл!» деп сенімен мақтандым.

Бәрін айт та, бірін айт, Клара, махаббат сәтсіздігінен жапа шеккеніңді, 
көзіңнен мөлтілдеген жасты қалай жасырғың келгеніңді білем. Тағдыр 
салған басқа да тауқыметті бір ер кісідей көтеріп, жүнжімегеніңді, 
тәлтіректеп барып қайта тік тұрғаныңды тағы білем. «Аллаһ Тағала сүйген 
құлын сынайды» деген хадис бар. Табиғатыңдағы сабырлы мінезіңмен 
қоршаған ұрпақтарыңды арқа сүйеуші етіп өз өміріңді өзің көркемдей 
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білдің. Курстасым, мен сенің барға қанағат, жоққа салауат айтқан патша 
көңіліңе де риза болдым. Балаларыңды байлық пен бақытқа баладың, 
үлкенімен құрбыңдай, ортаншысымен досыңдай кішісімен қамқорыңдай, 
қыздарыңмен құрбыңдай сырласа білдің. Сенің еншіңе бірде Әке, бірде 
Ана, бірде қатал Сыншы, бірде Дос, ал бірде Ұстаз бола білу жазылды. Бұл 
- сынағы молынан болған Өмір! 

Сенің адами болмысыңа имандылық, тәубашылдық, қанағатшылдық 
көрік берді. Баяғы мен студент кезде байқаған бойыңдағы қара пайым-
дылық пен қайраттылық қасиетің өз өрісін одан әрі кеңейтті. Көңілің- кең, 
құшағың-ашық. Сенің дархандығың қазағымның кең даласындай.

Қадірлі курстасым Клара! Мерейлі жетпіс жаста сенің сымбат пен 
көркің әлі де әдемі. Әлі де сұлусың. «Адамды екі нәрсе қартайтпайды: 
бірі- жақсы мінез, екіншісі- жақсы сөз» деген екен ұлы даналық ой-
шылы Жүсіп Баласағұни. Болмысыңнан жақсы мінезің бар, жақсы сөз 
сөйлейсің. Жақсыларға жанасып, жан-жағыңа адал, сенімді достар, кур-
стастар жинаған, ұлағатты ұстаз-ғалым, аяулы ана, бауырларына қамқор 
әпке, келіндеріне мейірман ене атанған Клара курстасым, саған мықты 
денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Адами биік болмысың бұдан да жоғары 
биіктей берсін.

ЕСІМІНІҢ ӨЗІ – СӘУЛЕЛІ
(Аудио әңгімелесу)

Светлана Буратай
Мәриям Танашева

Шымкенттегі Мәрияммен телефон арқылы хабарласқанда: – «Есті-
ген шығарсың: Клараның мерейлі жасқа толуын өзі еңбек етіп жүрген 
жур фак тің деканаты ғана емес, университет бойынша кәдімгідей игі іс-
шаралармен атап өтуге дайындалып жатыр екен. Осы оқу орнында халы-
қаралық ғылыми конференция өткізіліп, филология ғылымдарының кан-
дидаты, профессор Клара Қабылғазинаның жеке кітабын шығармақ.
Оның бірінші бөлімінде ғылыми еңбектері туралы айтылады. Ал екінші 
бөлімінде ғалым курстасымыз хақында қаламдастары, дос-жарандары ой 
толғамақ. Бұл курстасымыздың қара шаңырақта құрметті екенінің айғағы» 
деген тұрғыда сөз қозғадық қой. 

– Жеке кітабына ойтолғау жазып бермекпін. Өзің де бірдеңе жазатын 
шығарсың? – деген екеуара сұрақ та қойылған. 
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– «Жазамын, айтамын» деген адамға Клараның әңгімеге өзек боларлық 
жақсылықтары толып жатыр, – деді Мәриям. 

– Иә...Қай адамның болсын әйтеуір бір жақсы қасиеті болмай қоймайды. 
Тек соны көре білсек, бағалай алсақ, – дедім оны әңгімеге тартып. 

– Баяғыда, яғни .оқуға түскен жылымызда – бізді Алматы маңындағы 
бір совхозға жұмысқа апарған. Курстастармен сонда таныстық. Сон-
да Клараның кіммен болса да жатсынбай, жасқанбай сөйлесе кететін 
батылдығы ұнап еді. Өзі әрқашан жарқын күліп, көңілді жүретін. Кейбір 
шиеленісіп кететін жағдайдан да оның күле айтқан қылығы құтқарып 
кететіні бар еді.

– Бірде курстасымыз Мира оның жүзім сабағын қиятын қайшысын 
өзінікімен щатастырып, иемденіп алыпты. Жөнін айтса да: ол: «Жоқ, бұл - 
менің қайшым» деп дәлелдей бастаған. Оның бұл ширығуына Клара:

– Мейлі...Сенікі болса – сенікі болсын. Сен ала ғой, – деп күле қарады.. 
Сөйтіп тұтана жаздаған дауды өшіре салды. Болмашы нәрсені ренішке 
ұластырмай, сабыр сақтауды көрсетті.. Ол кезде балалық, шалалығымыз 
әлі басыла қоймаған жас едік қой. Дегенмен ұстамды болу дегеннің осын-
дайдан да көрінетінін ұқтық.

– Топтың старостасы Жұмагүл мен Клара – құрбылар! «Сырдың суы 
сирағынан да келмейді» дегендей екі қыз – жігіттер тұрғай қыздардың 
өздері қызығып, еліктейтіндей тартымды еді. Ол кезде қызғаныш, іштарлық 
деген «бәлелерді» әлі бастан кеше қоймаған кезіміз ғой. Бәріміз өзімізше 
– ақынбыз. «Өмір тек жақсылықтар мен сұлулықтардан, адалдықтардан 
тұруы тиіс» деген албырт, ақынжанды сенімімізге онша селкеу түспеген 
кезіміз. Бір-бірімізге жаңа әлемді ашатындай қызыға, үміттене қараймыз. 
Клара сол қызыққан бір бейнеміз болды деп ойлаймын. Ән айтқанды 
жақсы көретін. Әдемі, өнерлі қыздың көзге айрықша түсетіні белгілі. 
Талайлардың көзқұрты болды ғой.

– Бұл сөзіме Мәриям: «Түһ, тіпті ғашық болған жігіттерше суреттедің 
ғой» – деп күліп қойды. Сосын:

– Енді...қыз деген қашан да – талайдың көзқұрты ғой. Құдайым бағын 
ашсын деңіз... Мен сол алғашқы «сельхозработаға» барғам жоқ қой. Клара-
мен кейін оқу барысында араласа бастадық. Бір үйдің ерке қызы болғанын 
аңғарушы едім, – деді. 

– Мәрияммен осы әңгімеміздің қарсаңында Клараның өмірбаяндық 
тұрғыдағы мақаласын оқыған едім. Шынында ол бір үйдің еркесі. Сол ерке 
балалықтың бір сәтін ойша суреттесем:

– Әке мен шеше бүлдіршін қызды екі қолынан жетектеп келе жатқан. 
Оңды-солында: мамасы мен папасы! Екі жағында да қорғаны бар бала 



«Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары»

22

– ерке, бақытты ғой. Мамасы – ауылдағы тігін цехының бастығы! Де-
мек, саусағы майысқан шебер. Саудада да қызмет істеген. Ал ауылда 
дүкенші, тігінші (швея) деген – құрметті адам. Әкесі де: запперме (фер-
ма бастығы) деген сияқты жұмыстардың басы-қасында. Бірақ бастық бо-
лып шалқақтамаған, тұрмысы ел-жұртынан артық емес, ел қатарлы ауыл 
еңбеккерлері. Шағын ауылда мектеп болмай, Клара тетелес Кәкен ағасы 
екеуі орта мектебі бар интернатта да жатып оқыпты. Ол кезде (елуінші 
жылдардың соңы) жұрттың бәрінің де тұрмысы – қоңторғайлау, жүдеулеу 
еді ғой. Бірақ бала деген бұған жасып-жабыға ма? Ата-анасы қасында 
болса – одан артық ештеңе жоқ. Клара өзінің жазбасында балалығын: «ең 
бақытты сәт» деп суреттепті, деймін Мәриямға. 

– Е-е...Бәріміздің балалық шағымыз ұқсас, бір уақыттың төлдеріміз 
ғой,- деп қойды ол. – Менің әкем де ұзақ уақыт колхоз бастығы болды. Ау-
зымыздан ақ май ағып, аппақ нан жеп өскеніміз шамалы. Бірақ осыны біз 
жоқшылық деп ойлаппыз ба?

– Мен: – Запперме болған соң бастығы фермада тұрады ғой. Ферма-
да орта мектеп қайда? Сондықтан ғой: балаларын біресе интернатқа, 
біресе – біреудің үйіне қойып жүріп оқытқаны. Кейін тіпті күнделікті 
ат-арбамен мектепке апарып, әкелу машақатын да бастан кешіпті. Ба-
лалар үшін бұл қиындық емес – кәдімгі сапар, қызықты ойын. Сонда 
Клара арбаның селкілдеп ырғатылуымен ән айтқанда дауыс та дірілдеп, 
ерекше шығатынын аңғарған шығар. Әнге дайындықта дауысын құбылта 
шығаруға тырысады екен. Мектеп сахнасына бейімделген қызына анасы 
қолда бар маталардан, дәкенің өзін әртүрлі түстерге бояп, көздің жауын 
алатын көйлек тігіп береді екен. 

– Сонда оның өнеріне де, ерекше көйлегіне де қызыққан жұрт: Тіл-
көзден сақтасын! Қандай сүйкімді біздің қызымыз, – деседі екен. Сөйтіп, 
сүйкімді бүлдіршін – сымбатты, сұлу қызға айналмай ма? 

– Бұл оның жанында анасы бар қамсыз, бақытты күндері еді. Мектепті 
өз тұстастарынан ертерек бітірген Клара Алматыдағы медицина институ-
тына құжаттарын тапсырады. Енді бірер күнде емтихан да басталмақ. 

– Клараның бастапқыда мединститутты қалағанынын Мәриям қайдан 
білсін? Сондықтан мен әңгімені: 

– Анасының қатты науқастанып, ауруханаға түскенін естігенде: «Ал 
Гүлмира кіммен қалды?» деген ой Клараны алды-артына қаратпай – со-
нау Өскеменнен де ары Тарбағатай ауданының Жалғызтал ауылына құстай 
ұшып жетуіне мәжбүр етеді. Сол кезде оның өзі әлі бала – он алтыда ғана 
екен-ау, – деп жалғастырғанмын. – Қалай он алтыда? Ол екі жыл стажбен 
түскен бізбен «А» тобында еді ғой? – деді Мәриям.
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Мен: Баяғыда – бала кезімізде бір кішкентай баланың мектепке бес жа-
сынан ұмтылған «Филиппок» деген бала туралы әңгіме оқушы едік қой. 
Клара да сол бала сияқты: «Барам да-барам» деп жылап, ауылдың өзінен 
үлкен ұл-қыздарымен мектепке уақытынан бұрын, бес жастан енді асқанда 
барыпты. Сөйтіп, орта мектепті он алты жасында бітірген. Мединститутқа 
түсіп те кетер ме еді? Бірақ: анасы қайтыс болған соң, Алматыны да, 
дәрігерлік мамандықты да қоя тұрып, ауылында екі жыл жұмыс істепті. 
Сөйтіп кейін мамандық таңдауы журфакқа ойысқан ғой. Екі жыл стажбен 
келгеннің өзінде ол – он сегізде ғана екен, – дегем білетінімді аңғартып. 

... Он алтыға енді толған балауса қыз анасы ауыр халде жатқанда: 
«Гүлмира қайда қалды?» деп жанұшыра ауылға тартады ғой. Сіңлісі сонда 
бір жаста ғана еді. Әкесінің қарындасы Күләш тәтесінен сіңілісін өз үйіне 
алып келгенше Клара байыз таппай кетіпті. Ана соңында алды – он жетіге 
енді аяқ басқан,(кәмелетке де толмаған) өзі, он мен он бес жастағы інілері 
мен бір жасар сіңлісі қалған-ды. Сонда мамасы – отыз жетіде ғана екен.

Шиеттей бала-шағамен қалған әкенің ендігі амалы – балаларға ана бола-
тын әйелге үйлену еді. Әкесі басындағы осындай қайғы мен ауыртпалықты 
көтере тұра – қызының оқуға Алматыға баруын қолдаған.. «Жетім қозы 
тасбауыр, түңілер де отығар» дегендей, тірі адам тіршілігін істейді. Бала-
шаға өседі, жетіледі. Өмірден өз жолдарын табады. Қырыққа да жетпей, 
ұрпағының қызығын көре алмай кеткен анасының орнын кім толтырар? 
Үйге енген «өзге шеше» қандай болмақ? 

Осындай беймаза оймен Алматы келіп, журналистика факультетіне 
емтихан тапсырады. Сөйтіп университетке оқуға қабылданып та кетеді. 
Бірақ жүрегінің жартысы ауылдағы туған үйінде, қайран әкесінде, інілері 
мен сіңлісінде қалып қойғанын кімге айтар? Қолынан, ерік-жігерінен бар 
келгені – жасымай, жүдеп-жадамай өмірдің қаталдау ағысына қарсы тұру 
болды. Ол осындай жігерлілікті көрсете де алды. Маңында, бір курста 
оқып жүрген кезімізде оның иіні түсіп, жабыққанын көрген емеспіз. 

Мәриям: Е-е...Біз оны: «Ештеңені ойлап бас қатырмайтын әке-
шешесінің ерке қызы» деп ойлап жүрген кезде оның жүрегі інілері мен 
сіңлісіне алаңдап жүрген екен-ау... Тағдырын айтып жылап-сықтамайтын 
ұстамдылыққа оны өмірдің өзі үйреткен екен де...Мен оқуға түскен жылы 
алғашқы «селхоз работаға» барған жоқпын ғой. Курстастармен сабақ 
басталған соң таныса бастадық. Клара еркін, ашық мінез болғанымен мен 
ол қызбен бірден танысып, жақындасып кете алмағам. Оны сұлу, кейде 
тәкаппар көретінмін.

Мен: –  Сен сол кезде: «бойым аласа» деп ығыса беруші едің ғой. Ал мен 
саған: «Қолаң шашты, қараторы, қаракөз қазақ қызы» деп өлең арнағанмын. 
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Бірақ сен: қараторының сүйкімдісі екеніңді өзің бағаламағансың. Есіңде ме, 
сенің бір жоба жұмысыңды талдағанда деканымыз Темірбек Қожакеевтің: 
«Танашеваның жазуына орай оны «Құлагерге» ұқсатуға болар еді. Ол 
сәйгүлік сыртқы түрі қарапайым ғана тұрғанымен, сынға түскенде алды-
на жан салмай құстай ұшқан ғой» деген тұрғыда теңеу келтіріп еді ғой. 
Ал Қожакеев ешкімді де орынсыз жоғары бағалай қоймайтын,-деп Клара 
туралы тақырыбымыздан сәл ойысыңқырап кеттім. Бірақ мәселе: әйелдің 
сұлулығы туралы ғой. Демек, кімге болса да – ортақ тақырып.

 ... Мәриям: – Кейін Клара жатақханадан орын алып, бір бөлмеде тұрған 
қыздармен жақсы дос бола білді. Әсіресе, Жұпармен туыстай сыйласты. 
Жұпар да сол құрметке лайық, көкірек-көзі ояу, оттай жанып тұратын қыз 
болды ғой. Ұлттық құндылықтарымыз туралы кітап та жазды емес пе? 
Міне, осындай рухани дүниелер де достыққа негіз болды. 

... Сосын екінші курста Клараны Асқан көп жағалап кеткен. Менің 
жеңгемнің де есімі Клара еді. (Айтпақшы осы есімнің латынша мағынасы: 
«Сәулелі, жарық, шұғылалы» деген ұғымдарды қамтиды екен.) Оны ағам 
кейде: «Қоларам»деп әзілдейтін. Бір күні Асқанның да Клараны еркелетіп, 
осылай: «Өзімнің Қоларам ғой» деп отырғанын естіп таңғалдым.: «Ә...
жігіттің көңілі әбден құлаған екен» деп ойлағам. Екеуін бір-біріне тең 
көргем. Екеуі екінші курста үйленді емес пе? Бүкіл курс болып, «Қазатком» 
деген ауылға тойына бардық қой. 

Мен: - Енді сол кездері курсымызда талай қыз-жігіт:: «Екі жарты бір 
бүтін» болып, бір-бірін таба бастады ғой. Асқан - қашан да көш басында 
жүретін жігіт. Сонда да көңілі қалаған аққұсын қолына қондырғанша ты-
ным таппай кетіпті-ау, сонда. Сұлу қызға көз салушылардың көп екенін 
көріп, айырылып қалармын деп те қауіптенген болар. Шынында оған ғашық 
болмау мүмкін емес те еді. «Оны қайдан білесің?» дейсің бе? Айтылған 
әндерден аңғаратынмын. Олардың үйлену тойында бір курстасымыздың: 

 
 Ауламызда қос қайың жайқалады, 
 Мәңгі сырлас екені байқалады.
 Қатар өскен осынау бір қос қайыңдай,
 Қашан біздің көңіліміз жай табады, 

– деп бастаған әні жүзімдіктегі ең алғашқы қамсыз күндерді көз алдыма 
әкелді. Сонда алғаш естіп едік қой осы әнді!

– Тойда осылай ойланып отырғанымда:
– ...Қалай ғана қос жүрек қылы үзілді,
– Балалық па, білмеймін, шалалық па?»
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деген сұраумен ән аяқталды. Әнді айтқан жігіттің дауысынан талай сыр-
ды аңғаруға болар еді. Мұны неге ойға түсіріп отырмын? Сірә, сол кездегі 
жастық өміріміз, бір-біріміздің сырымызды білетініміз, бір мұңайып, бірге 
күлетінімізді әлі ұмытпағандықтан айтып отырған шығармын. Дәл сол 
кездері мен үшін сол үйленуі тойындағы жас жұбайлардан бақытты жұп 
жоқ сияқты көрінген. Меніңше, солай болды да 

...Клараның КазГУ-де сабақ беретінін естігенмен оның ғылыммен 
шұғылданып жүргенінен хабарсыз екем. Кәкен, Төрегелді де осы универси-
тетте сабақ беріп, ғалым атағына ие болуы – қара шаңырақтың киесі шығар. 

Университетте оқып жүргенде мен радиожурналистикаға онша мән 
бермеппін. Тіпті одан хабарым шамалы еді. Бірақ газетте орын бол-
май, Талдықорған облыстық радиокомитетіне жұмысқа тұрғанымда бұл 
мамандықтың қызықты екенін түсіндім. Адамдармен сөйлесіп, олардың 
даусын репортерге жазып, өздеріне сол сәтте қайта тыңдатқанда мәз бо-
латын. Жетпісінші жылдардың басында облыста телеарна деген жоқ еді. 
Радиохабары қызықты болатын.. Мен жазып әкелген дауыстарды артық-
ауыс дыбыстардан өзім тазарту жұмысын меңгеріп алдым. Радиоға жазып 
алу сұхбаттасқан адамға бөгелмей сұрақ қойып, сөйлесуге бейімдейді екен.

Ал Клара осы кәсіпті ғылыми тұрғыда сараптап, терең зерделеу-
мен айналысқан. . Филология ғылымы арнасы тым кең, терең дүние ғой. 
Біздің курстағы Кәкен Қамзин – филология ғылымдарының ғылым док-
торы, Төрегелді Бекниязов – сы ғылым кандидаты атанды. Ал қыздардың 
арасынан Клара Қабылғазинаның ғылым кандидаты бол ғанын, профес-
сор атанғанын мақтан етеміз. Телеарнадан сөйлеп жатады. – Міне, .Кла-
ра! Бідің курстағы қыздардан шыққан бір тал ғалым. деп қуанып кетеміз. 
Мақтан тұту деген осы ғой...

Ата-ананың төрт бірдей бала-шағасын өсіріп, оқытып, өздері де 
қызметтен қол үзбей келгенін айтсаңшы. Ғылыммен айналысу деген - ұзақ 
түндер ұйқысының шала болып, бала тербеткен ананың күйін кешу ғой. 
Көп балалы ана - Кларамыз радиожурналистика туралы тоғыз ғылыми 
оқулықтар жазыпты. 

Мәриям: Ал Клараның өлең жазатынын бірінші курста-ақ білге-
німіз бен, кейін ұмытқандаймыз да. Дәл сол кездері жазуын енді бас-
таған талапкерлердің республикалық басылымдарда көрінуі сирек еді. 
Сол кезде ол әңгіме жазатындығын ғана айтқан. Сөйтсек оның өлеңдері 
бұрнағырақтан өз өңіріне таныс екен. «Ана қабірінің басында» деген 
өлеңіне жергілікті композитор ән де шығарып,, кезінде өзі туып-өскен 
аймағында орындалып та келіпті. 

Мұң ақынға өлең жаздырмай қоймайды ғой. Ал анасын жоғалту – әрі 
қайғылы, әрі мұңлы сезім..
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Ойымызды толғай түссек:
Иә...Клара кәмелетке толар-толмасында анасын жоғалтып еді. Өскемен 

ауруханасында ауыр халде жатқан анасына бара жатқан жолда ол автобуста 
жас жігітпен танысып қалады. Ол – мединституттың студенті екен. Жас 
көңіл деген қандай! Жігіт сұлу қызға сол көргеннен тәнті болып, кейін де 
біраз хабарласып жүреді. Анасы қайтыс болып, кішкентай сіңлісін қарау 
машақатымен жүрген қыздың ғашық жанмен жүздесуге де мұршасы бола 
қоя ма? Албырт көңіл сол есімді іштей қайталап жүргенмен, жолдары 
түйіспеген.. Сөйтіп, қыз сол жылдары анасынан да, алғашқы махаббатынан 
да қол үзіп қош айтысқан екен. Өкінішті, мұңлы, қиялдағы әңгіме сияқты, 
бірақ өз курстасымыздың басынан кешкен шынайы оқиға ғой. 

Алғашқы махаббаттардың мұңлы болатын себебінің өзі: оған қол жеткізе 
алмау, сол арманның орындалмауы ғой. Бұл тұрғыда сәтті аяқталған дүние 
махаббат деп аталмаса керек. 

Ғашық болып – қосылып, пәленбай жыл бірге ғұмыр кешкендердің 
бұл биік сезімі – достыққа ұласуымен баянды емес пе? Олай ұластыра 
алмағандар: «Сүю-күюіміз осылай аяқталды» деп екі бөлек кетіп жатпай 
ма? Ендеше ең тұрақты сезім – достық!

Мәриям: Ерке, уайымсыз, сұлу деп қызығып жүрген курстасымыз 
сонда Алматыға анасын жоғалтып, кішкентай сіңлісі мен екі інінсін 
қайғылы әкесіне, өгей шешеге тапсырып келген көңілі мұңлы қыз екен-ау. 
Асқанның үйлену туралы тілегін тек ғашықтық сезіммен ғана емес, сол 
жадау көңіліне қорған іздеп те қабыл алған болар. Ол үміті ақталмай да 
қалған жоқ. Тұрмыстың кейбір қиындықтарын көре жүріп, балалы-базар-
лы шаңырақ бола алды. 

Мен олардың алғашқы сәбиінің шетінеп, жас ана мен әкенің көңіліне 
қаншама қайғы-мұң кешкенінің бір сәтінің куәгері болдым ғой. Ол екеуі 
- перзентханадан түңғыш ұлдарын аппақ құндақпен, ақ гүлдермен қуана 
алып шығуды ойлаған-ды. «Жазмыштан озмыш жоқ» деген ғой. Бейкүнә 
нәресте жарық дүниенің есігін ашқанмен, күннің шұғыласын көріп 
үлгермей, шетінеп кетті. Клара мен Асқанның жанында мешітке бірге бар-
дым. Нәрестені сол жерден жер қойнына тапсыруға мұрсат алу керек пе, 
әйтеуір сондай бір себеппен барды. Баланы алып кетті. Біз анасымен бірге 
қала бердік. «Жассыңдар ғой. Әлі балалы боласыңдар» деген сөздің өзі 
мұндай сәтте жұбаныш бола алмайды екен. Бірге жылағаннан өзге көмегім 
шамалы болды сол күні.

Мен: Клара өзің туралы тек сол күні ғана емес, кейін де кейбір қиын 
сәтте өзіңнің қол ұшын беріп, жұбатқаныңды айтады. «Мәриям келіп, 
маған палау жасауды үйретіп, көңілімдегі мұңды сәл болса да серпіп еді. 
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Ұрқия тауық сорпасын әкеліп: «Дұрыс тамақтанбасаң – ауру боласың» деп 
«ұрсып» еді»,- деп кейін еске алып жүріпті. (Мәриям осы орайда: «Палау 
жасауды үйреткенім есімде жоқ» деп таңғалды).

Мәриям: Содан оқу біткен соң біз Жезқазған кеттік. Кейін Шымкент-
ке оралғанда газеттің қарбалас жұмысымен Клара, Асқандармен арала-
суымыз сиреді. Алматыға жол түскенде үйлеріне хабарласып, телефон-
мен сөйлесіп жүрдік. Үлкен қызы Арайы бойжетіп қалғанда бір көргем. 
Асқат, Абзал атты ұлдары мұрты тебіндеген жігіт болғанда, Клара қырыққа 
жақындағанда тағы бір ұлды – Айбегін дүниеге әкелгенін естідім. Өзім 
отағасының қызметімен Шардараға қоныс аударып, Алматыға бару сирей 
берді. Бірақ ұмытып кеткен емеспін. 

Мен: Клараның мектеп бітірісімен ойға алып қалған дәрігерлік 
мамандығын кезінде анасынан бір жасында қалған сіңлісі Гүлмира, кейін 
өз қызы Арай жалғастырып, мединститутта оқыпты. Арай медицина 
ғылымының кандидаты, Асфендияров мединститутының доценті. Сөйтіп 
бір шаңырақтан: анасы мен қызы – екі бірдей ғылым кандидаты, қос ғалым 
шығыпты. Ұлдарының үшеуі де қалаған мамандықтарын игеріп, өз алдына 
бір-бір шаңырақ, – деп әңгімемізді қорытындылауға қарай ойысқан едім.

Мәриям: – Бұрнағы, 2018 жылы Алматыда бес-алты курстас-дос тар 
бас қоса қалдық. Сонда Асқан мен Клараның жолдары екі бөлек кеткенін 
естіп, жабырқап, салым суға кеткенін несіне жасырайын. Екеуі де жақсы 
көретін туысымдай жақын жандар ғой. Бірақ...бұдан олардың маған, менің 
оларға деген сый-құрметім еш кемімейтіні анық. Әркімнің өз тағдыры, өз 
жолы бар. Әке болып ұрпағын өсірді, қанаттандырды. Ана болып өмірге үш 
ұлын, алтындай қызын әкеліп, жақсы тәрбие берді. Ата-ана қоғамда өзіндік 
орындарын таба білді. Олардың жолы екіге бөлінді деп ұрпағы кіналай ала 
ма? Балалар мен әке арасындағы ата-аналық, адами қарым-қатынасқа сы-
зат түсірмеуді ойлайтын ұрпақ тәрбиелепті екеуі. Сол үшін басымды иемін. 

Мен (Светлана): – Бастапқыда Мәриям екеуміздің: «Сен не жаза сың?», 
«Өзің ше?» деген ортақ сұрағымыз осылай әңгімелесуге ұлас қан. Клара 
біледі: журналистикада: «Радиоәңгімелесу» деген жанр бар емес пе? Екі 
адам жүздеспей-ақ – екі жақта отырып әңгімелеседі. Сондай радиода бол-
маса да, телефон-аудио байланысында осы әңгімелесуміз туындаған еді.. 

Тыңдағандарыңызға (оқығандарыңызға) көп рахмет!
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ШЫҢДА ӨСКЕН ШЫНАРДАЙ

Ғалия Омарханова,
ардагер журналист

Университетте болған Наурыз мерекесінің үлгі-өнеге, тәлім-тәрбие 
берерліктей мәнді, мағыналы өткеніне өзі де, әріптестері де риза. 
Байқап қараса, жастар санасына халқымыздың саналы салтын, жарқын 
дәстүрін сіңіретіндей ұлттық қасиеттерді, ұлттық құндылықтарды 
дәріптейтін қырлары көп болыпты. Жетекшілік, ұйымдастырушылық 
еңбегі алғыс хатпен атап өтілді. Көтеріңкі көңіл-күйін байқаған балалары 
бүгінгі жексенбілік демалысты табиғат аясында отбасылық отырыспен 
жалғастыруды ұйғарыпты...

«Ұлы істің ұлы күні» өзінің де үйде отырғысы жоқ еді. Сонау балғын 
балалық шақтан бері көктемнің алғашқы күндері бар аңсары далаға ауа-
ды да тұрады. Табиғатқа шыққанына қуанды. Ауа райы тамаша. Түнгі 
сүлесоқ қалпынан арылып жатқан Алатаудың биік-биік шыңдары күн 
шапағының алқызыл нұрына бөленген. Терең шатқалдардан өзен суының 
гүрілі естіледі. Сай-саладан құлдырай аққан бұлақтарда бұлқыныс бар, 
шолп-шол етіп сылдырай ағады. Бел-белестер қызыл, жасыл, көк, сары 
бәйшешектерден әсем алқа тағынса, орман-тоғай енді-енді бүршік жара 
бастаған аппақ-аппақ гүл шоқтарына оранған. Бәрі де жастайынан сезініп-
түйсініп жадында жатталып қалған көріністер. Жер-ана он екі айда бір 
келер толғақты сәтінде. Айнала былдыр-былдыр, күмбір-күмбір жас 
иіс: құстар әні, жапырақ сыбдыры, су сылдыры, самал лебі. Жап-жасыл, 
жап-жас дүние жылы шуаққа бусанып жатыр. Сезімтал жүрек өзінен өзі 
күбірлеп келеді:

– Құдіреті күшті жасаған, күн көзіндей жылу бер, адамзат дейтін 
пендеңе!..

Саумал самал лебінен мойыл гүлдің хош иісі аңқиды. Мойыл, долана, 
шырғанақ, рауғаш сияқты сирек кездесетін емдік қасиеті бар өсімдіктер 
біздің Тарбағатай тауларында өте көп өсуші еді. Шіркін, Тарбағатай – асқар 
таулы, айдын көлді, көк орай шалғынды табиғат көркіне, табиғи байлығы 
сай құт-береке дарыған қасиетті өлке ғой. Көне тарихының өзі үлкен 
шежіре. Көңілге көрік, пейілге кеңдік беретін осынау атажұрттың қадір-
қасиетін әрдайым айтып та, жазып та жүретін жәйі бар. Мұндай сәттерде:

– Тектілік тегіне тартпай қоймайды. Іріліктің ірге тасы – ұшқан ұяда, 
өскен ортада қаланады, – деп отыратын ауыл үлкендерінің, ата-ананың 
ұлағат сөздері де тілге тиек болады. 15-16 жасында құлағына құйып алған 
бабалар өсиетін әлі күнге өнеге тұтып келеді.
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Десе де, елінің ежелгі даналық тәлімі туралы білгенінен білмейтіні 
көп екені рас. Тағдырдың жазмышы ғой. Шетсіз де шексіз өмір жолдары 
ертеден-ақ туған ортадан алыстатып әкетіпті. Алғашында, білім қуып, 
тұрмыс құрып дегендей, кейіннен жұмыс бабы, бала-шаға қамы деп көп 
жылдар шет жүріп қалғаны-ды. Содан болар, Тарбағатай десе елеңдеп, 
тіл жетпестей бір алабөтен сағыныш күйін кешетіні. Осы уақытқа дейін 
еліміздің көптеген жерлерінде, керемет деген шетелдерде болып, талай 
халықтың дәм-тұзын татты. Рас, бір көрер көзге әсері болған шығар. Бірақ 
ешқайсысы туған жердей көңіл қуантып, жылылық сыйлап толғандырған 
емес. Бүгін де өмірінің қимас бір бөлшегендей сезіліп тұрғаны. Ата-жұрт, 
кіндік қан тамған топырақ қасиеті осынысымен қымбат шығар. Ерекше 
сезім жетегінде тұрғанда, ойын немерелер дауысы бөліп жіберді...

* * *
Өмірдің өткені бар, өткелі бар. Клара Қабылғазинаның бар саналы өмірі 

Әл Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен біте қайнасып кеткен-
дей. 1968 жылы журналистика факультетіне түсіп, оны 1973 жылы бітірген. 
Арадағы бірер жыл мамандық бойынша газетте, телевизияда істегені бол-
маса, соңғы 40 жылға таяу уақыттан бері осы факультеттің «Баспасөз және 
электронды БАҚ» кафедрасында ұстаздық етіп келеді. Бар білімін, қабілет-
күшін өзі білім алған университетіне арнағандығын өмірлік мақсатының 
орындалғаны деп біледі.

Бұл мамандық – пән бойынша жан-жақты білімділікті ғана емес, сая-
си, адами дүниетанымдылықтың кемелдігін, рухани парасаттылықтың 
тереңдігін, техникалық ақпарат ағымының қарқынды үрдісіне ілесу 
біліктілігін қажет ететін күрделі ғылым.

Клара осынау талаптарды игеру барысында, сан қиындықты бастан 
өткере отырып, жан аямай еңбек етті. Қажымай-талмай көп ізденді, көп 
оқыды. Тәжірибе жинақтау ізденістерімен шетелдік, республикалық оқу 
орындарымен байланысқа шықты. Түрлі деңгейлерде өткізілетін ғылы ми 
конференцияларға, басқа да шараларға қатысып, ой-пікір алмасты, ақпарат 
жинады. Қазір де педагогикалық-ағартушылық тәжіри бесін жетілдіру 
белсенділігі жоғары.

Сөз реті келгенде, ҚР Білім және Ғылым Министірлігінің бағдар ла-
масы бойынша шыққан «Радиожурналистика» оқулығының үш тарау-
ын, ҚР Мәдениет және Ақпарат Министірлігінің тапсырмасымен жарық 
көрген «Қазақ журналистикасы» үш томдағының бір тарауын Клараның 
жазып дайындағанын атап көрсеткен жөн. Сондай-ақ, 9 оқу құралының, 
3 электрондық оқу құралының, 1 оқулықтың, 400-ге жуық ғылыми, 
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публицистикалық еңбектердің авторы. Мұның сыртында журналистің жеке 
тұлға ретінде қалыптасуы, кәсіби біліктілігін арттыруы тұрғысындағы 
ақпараттық бағдарлама жобалары да баршылық.

Әр еңбектің берер білімі терең десек, сол тереңдікті бөтен санаға да-
рыту біліктілігін шыңдау қиыншылығы және бар. Маңыздысы – мақсат-
мұраттың ақталып, игілікке жаратылуы. Бұл тұрғыда әріптестері ұжым 
болып қуаттап-қолдап, бағалап келеді. Атақ-марапаттан да кенде емес: 
филология ғылымының кандидаты, ассистент профессор. «ҚазҰУ-дың 
үздік оқытушысы» атағының, Ы.Алтынсарин атындағы және «Ерен еңбегі 
үшін» медальдарының иегері. ҚР Журналистер Академиясының дипломда-
рымен, Құрмет грамоталарымен марапатталған. «Қазақстан ғылымдары», 
«Қазақстан білім саласы үздіктері», Шығыс Қазақстан облыстық энци-
клопедияларына ұсынылған. СТВ телеарнасы Ақпарат және Мәдениет 
Министірлігінің тапсырысы бойынша «Қоғам және әйел» сериясымен 
деректі фильм түсірілген, т.с.с.

Тағы бір үлкен игілікті шара – журналистика факультеті оның 70 
жылдық мерейтойы құрметіне арнап, «Цифрлык медиа және журналисти-
ка: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары» тақырыбында 
халықаралық ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырып отыр. 
Бағдарлама аясында К.Қабылғазинаның еңбек тәжірибесін көрсету 
мақсаты да көзделген. Бұдан артық қандай сый-құрмет болмақ.

Клара өз кезегінде:
– Бәріне де уақыт төреші ғой. 40 жылдың қалтарысында қаншама сезім-

төзімді бастан өткергенім өзіме аян. Енді міне, кезі келіп өткен күндерді 
бағамдайтын шақты бастан өткеріп жатырмын. Өмір-өзен ағысының 
осынау бір салиқалы кезеңінде азды-көпті еңбегімді бағалап жатқан ел-
жұртыма ризамын. Әсіресе, қандай да бір жағдайларда дем беріп демеуші, 
қуат беріп қолдаушы болып келе жатқан қанаттас-қатарлас Сағатбек 
Медеубек,Кәкен Хамзин, Гүлмира Сұлтанбаева сияқты әріптестеріме де-
ген алғысым шексіз. Жалпы біздің ұжымда жаны жайсаң жақсы жандар 
көп. Білім-ғылымды соларша бағалауға, ел мен жерді соларша қадірлеуге 
тырысып жүремін, – деп ықылас-пейіл тұнығын мөлдіретті.

Шынайы жүрекжарды лебіз.
Клара шығармашылығының тағы бір қыры – журналистика мен 

жазушылық. Бұл тұста да қаламы жүрдек. Өмір шындығын шынайы 
суреттейтін әңгіме-новеллалары, жастар тәрбиесі, әлеуметтік мәсе-
лелер туралы мақалалары басылым беттерінде жарияланып тұрады. 
Шығармаларының бәрі оқырманға өмір шындығын іздеттіреді, ой-пікір 
түюге ықпал етеді. Осынау ерекшелік есімін даралап, сонау алыстағы 
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шет жерлерге танытып жатқанына неге қуанбасқа. Жуықта ғана Евразия 
жазушыларының Бельгияның Брюссель қаласында өткен халықаралық 
конкурсының жүлдегері атанды. Әңгімелерінің байқауға қатысқан 1200 
қаламгер шығармаларының үздігі деп таңдалуы тегіннен тегін болмаса ке-
рек. Бұл да – кімнің кім екенін танытатын көрініс.

Осы тұста мына бір сөздері еріксіз еске түсті:
- Шын мағынасында, мен ең әуелі оқытушымын. Оқытушылық – кәсіби 

мамандығым. Студенттер тарапынан «жақсы мұғалім», «жақсы ғылыми 
жетекші» дегенді естіп жатсам, мен үшін бұдан артық марапат жоқ. 
Қазіргі жастар бойында білімді игерсем, іскерлікке жетсем деген талпы-
ныс күшті. Әлемдік ғылымның, электронды ақпарат құралдарының озық 
үлгілері мен жаңалықтарын меңгеру алғырлықтары, құшыныстары ерек-
ше дамыған. Айтар ойларынан, сөйлер сөздерінен өршіл рух байқалады. 
Мысалы, бүгіндері білім алып жатқан барша шәкірттерімді осындай 
зейінді зерделілер қатарына жатқызар едім.Өйткені, жылдан-жылға өте 
білімді, өрелері биік, зерделі қазақ жастарының көбейіп келе жатқандығы 
қуантады. Елдің болашағы солардың қолдарында ғой...

«Ұстазы мықтының ұстанымы мықты, немесе «Шәкіртіне қарап 
ұстазын таны» дейді халық даналығы. Біліміне білім, ақылына ақыл қосып, 
бар жасылыққа баулыған ұстазды кім ұмытар. Былтыр бітірген Күнту 
Арғынбек есімді шәкірті:

– Бағыт-бағдар берген Сізге мың алғыс! Журфакқа алғаш келгенде 
дауысыңда қоңыр әуен бар деп радиоға тарттыңыз. Міне, бүгінде сол ақыл-
кеңесіңізбен радиожүргізуші болып қызмет атқарып жүрмін. Жастарға де-
ген адал пейіліңіз ешқашан сарқылмасын. Аман-сау болыңыз! – деп құрмет 
көрсетіпті.

Риясыз көңілдер тілеулестігінің үндестік өнегесі!
Иә, бұл күнде жарқырап, жалындап алғы шептен көрініп жүрген 

Нұрділда Ораз, Ренат Кертаев,Берік Уәли, Жанарбек Әшімжан, Сәуле До-
сжан т.б.сияқты толып жатқан шәкірттері баршылық, олардың есімдерін 
тізсең бір кітап боларлықтай-ау... Олардың аттары аталған сайын, жүрек 
түкпірінен жаңа бір жақсы есімдердің жаңа тізбесі ойға оралатынын 
қайтерсің. Ылайым, ұстаздық өмір-дастан беттері шәкірт жетістіктерінің 
жарқын-жарқын жазбаларымен қалындай бергей!

Клараның өмір-дерегінің бәрі осындай жарқын, жеңіл деуге бол-
мас. Сағын сындырар талай сынақтан өтті. Осыған байланысты көмейге 
тірелген сан сауалды қалай қоярға батпай отырғанда, әңгімені өзі бастады:

– Тірлігім – күйініш-сүйінішім. Бұл күнге оңай жеткенім жоқ. Жастай-
ымнан «бәрінен де ел аман, жер тыныш болсын» дегенді көп естіп өстік 
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қой. Сол аманшылық арқасында, Жасаған иеміз мені адамдардың ықылас-
пейілінен кенде етпепті. Пейілі кең туған-туыс, ниеті дұрыс жора-жолдас 
беріпті. Қиналғанда тірек болып келе жатқан тағы бір тиянағым – еңбек 
ортам. Осынау жақсы жандардың жақсылығын балаларымның баласына 
өсиет етіп кетсем деймін.

Рас, тағдыр тауқыметінің, еңбек бейнетінің ащысын да, тұщысын да 
татты, ыстығына күйді, суығына тоңды. Сол бір күйзеліс кезеңдеріндегі 
қилы-қилы қиындықтарды әйел затына тән беймәлім қара күшпен қопарып 
әкеп, сыры ашылмас сыр-сандыққа қотарып салып құлыптап тастаған ғой. 
Бөтен сөз, жаңсақ пікірден аулақтағаны да. Сөйтіп, өзінің Ар, Әділет, На-
мыс, Абырой алдындағы адалдығына жүгініп, бар Жақ сы лықты Аллаһ 
Тағаладан, табан ет, маңдай терден күтті. Бар ерік-жігерін бір арнаға 
тоғыстырып, ертеде де, кеште де жар құлағы жастыққа тимей еңбек етті. 
Мұндай жанкештілікке бармағанда, өсудің орнына өшуі, орта жолда қалуы 
әбден мүмкін еді. Осыны білді.

Әйел-ана намысының құдіреттілігі деген осы!
Ойды ой, сөзді сөз қозғайды.
«Қатар өмір сүре береді екен-ау,
Қайыспайтын қайсарлық пен үлбіреген нәзіктік, 

– деген өлен жолдары, Клараға арналып жазылғандай.
Тегінде, Клара – табиғи жаратылысы нәзік, сыршыл, әсершіл жан. Сырт 

келбеті қандай келісті, көркем болса, ішкі жандүниесі де сон ша лық таза, 
мөлдір. Жастың тілеуін, үлкеннің жолын кеспейтін ізет тілігіне, барын 
ірікпейтін, бөлісуге іркілмейтін жомарттығы сай ақ тілеу дің адамды. Осы 
ретте әлеуметтік желіге жазған Мади (қазір Нұр Отанның Алматы қалалық 
жастар қанатын басқарып жүрген азамат) деген шәкіртінің жазбасын айт-
пай кетуге болмас, ол: «Өмірде сыртқы сұлулығы мен жан дүниесінің 
сұлулығы табиғатынан бірдей дарыған адамдар кемде кем.Біздің Клара 
апай- сол қасиеттің бәріне ие адам», – деп жазыпты.

Отбасына ұл-қызымен көгеріп-көркейген ана, береке-бірлікті ұйытып 
отырған батагөй әже. Тәңірім, анасына бергенді баласынан да аямаған 
ғой. Үлкені Арай С.А.Асфендияров атындағы медицина уни вер  сите тінің 
доценті, медицина ғылымының кандидаты. Абзалы мен Асқаты – заң 
қызметкерлері. Кенжесі Айбек – компьютерлік модель деуді меңгерген та-
лантты математик. Келіндері қас-қабағына қарайды, немерелер айналып-
толғанып қасынан шықпайды. Тәубә, тәубә... тіршілік атты ұлы дүбірдегі 
көші осылармен көлікті де көрікті.
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Жалпы бұл әңгіме ақ-адал еңбекті бағалау, үлгі-өнеге ету мақсатын 
көздеген-ді. Сонымен шашыраңқы ой ұшқындарының тоқ етер түйіні 
төмендегідей өріліп сабақталады:

– Университеттің 85 жылдық тарихы бар журналистика факультетіне 
үзіліссіз 40 жыл ұстаздық ету еңбек пе? Еңбек!

Қазақ журналистикасына ұлттық кәсіби маман даярлауға үлес қосу ма? 
Қосу!

Ендеше, терең тамырлы ҚазҰУ-дың тарихи шежіресінде Клара 
Қабылғазинаның да қалдырған ізі айшықты.

Жетпістің өріндегі, университеттің төріндегі еңбек жолы жалғасуда. 
Алда да журналист-қаламгер, ұстаз-ғалым, әйел-ана ретінде атқарар ісі, та-
ратар өнегесі баршылық. Өзі сергек, қадамы нық, ойы ұшқыр. «Тау баласы 
тауға қарап өседі» демекші, көңілі әлі биікте.

Тау басында өскен қарағай-қайыңдардың нәрі де, сәні де ұзақ 
сақталатыны белгілі. Клараның кісілік келбеті мен кішілік ізеті осы шы-
нарлардай шырайлы да сымбатты. Иә, солай, шыңға біткен Шынардай!

Курстас-достарың:
– Тұлғаңды әрқашан биіктен көрсек, – дейді. Тұғырыңнан тайма, Клара!

* * *
... Мойылды сайды тағы бір көз қиығымен шолып өтті де, қызғалдақ 

теріп, қызық қуып алаңсыз жүрген немерелеріне қарай беттеді. Балалары да 
өзіне қарайлап қалыпты. Осыларды берген Аллаһ тағалаға, мың шүкірлік.

Өсер ұрпақ аспаны әрдайым бүгінгідей ашық болғай!

МАХАББАТ ВАЛЬСІ
(аяулы арман кеңістігін аялай білген жаны асқақ қыз туралы)

Жақсылық Жүнісұлы,
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі 

Ой-қиялдың ұшар басында Арман деген мазасыз күй бар. Ол төбеңде 
үнемі қонақтап тұрады. Барар жерің, жүрер жүрісің, көңіл-күйің, мінез-
құлқың, бәрі-бәрі соған бағынады. Оның мазасыздығына қарамастан, сен 
онымен үнемі бірге жүруге ниеттісің. Себебі ол – үлкен рухани күш. Онда 
ақыл, ұмтылыс, жігер, сенім бар. Осы ақиқатты дүниеге келген адамның 
сөзсіз паш ететіні кәдіксіз. Бұл барлық пендеге тән сырлы дүние.

Бойын осылар жетелеген жас қыз да үнемі осы арман-құстың тілін 
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табуға тырысты. Одан айырылса, дүниеден тұтас айырылып қалатындай 
көрінеді. Ұдайы атқан таңның шапағындай көрінетін ыстық құбылыс бар 
әлемді қаусырып, титтей жүрек тамырларына әкеліп сіңіріп жатыр. Мына 
ашық аспан да, ана қала көшелеріндегі халық та, жүрегін қайта-қайта лүп-
лүп соқтыратын мына КазГУ ғимараты да бәрі осының ішіне бірге еніп, 
әп-сәтте қыздың ажар-көркінен көрініс тауып жатыр. Арман-құста шек 
жоқ, тым биікке, заңғар көкке қайта-қайта алып ұшады. Іште ғажап сырлы 
дүние. Сыртта күнделікті қауырт тіршілік, қозғалыс, өзгеріс. Қыз бәріне 
пана болып, бәріне жүрегінен орын табуға тырысып келеді. Қайран, жүйрік 
ойлар-ай. Тура қырдың қызыл түлкісін қуған құмай тазы! Еш іркіліссіз 
самғайды. Бұдан тұт ішіндегі торғайлардың ұяларындағы жұмыртқалардан 
шыққан балапандардай қаншама арман-ұшқындар туып, жарқ-жұрқ етіп 
жатады десеңші.

1968 жылдың маусымы. Бір жігерсіз ойларды жігерлі ойлар жетелеп, 
қыз емтиханға кірді. Қиялдар әлдебір жерге тұрақтанып, санадан алыстап, 
жауапкершілік пен міндетке орын беріп, ұя басып қалып қалды. Манағы 
асыл армандардың бәрі әлденеден үрікті ме ажарына үймелеген қызғылтым 
өрнектер енді қыздың екі құлағынан орын тепкендей. Екі құлағы ысып, 
от боп жанды. Тура алдынан асқақ Алатау кезіккендей қарсысындағы 
оқытушыға таңырқай әрі ептеп үрейлене көз салды. Оның қойған тыл-
сым сұрақтары қыздың тылсым дүниелерін аралап, тұнып тұрған біркелкі 
ғажайып қалыбын іркіс-тіркіс қылып жіберді. Қыз жымиды. Оқытушы 
зерлі, ептеп аяушылық сәулесі бар жанарын бұған тосты. «Иә, иә. Біліп 
тұрсың ғой. Саспа. Саспай айт. Иә, қай жылы туып еді, Тайыр Жароков 
ағамыз?» деп оқытушы қайта жұмсарып, өзі демеп, өзі айта салды. Қыз 
қоржынға салынған затты қайта көтеріп салып, оқытушыны өзінше «риза» 
қылды. Егер Жаратушы мына дүниені жіп-жіңішке етіп, тамағыңнан өткізе 
сал десе, қыз оған да бар еді. Тап осы сәтте сөйтті де, өткізіп жіберді. 
Оқытушының ішкі зердесіне, оның нәзік жан-дүниесінің ғажайыптығына, 
қызға қарсы келмей, жетелей жөнелгеніне абитуренттің көзінен бір там-
шы жас шығып та кетті. Ол аудиториядан бұ ғаламда жоқ ертегі-ұшаққа 
мінгендей бұлт болып қалықтап шықты. Оның жан-дүниесіндегі арман 
толқындары бір бөгеліске түскендей қайта қопарылып көтеріліп, жүрек 
тамырларын уытымен араласын кеп! Ғажап! Алматының мына ағаштары 
жұмақтағы талдардай бар әлемін әспеттеп, көріктендіріп жіберді...

Қыз сұлулық тұлпарына отырған күйі, үш емтиханнан кейін төр тін-
ші емтиханға баяғыдай нәзік, әлжуаз адамдай емес, оң-солын білетін, 
төбеден құлдилайтын қырағы құстай болып кірді. Әдемі тотыға күйіп 
піскен күлшетай қыз бұл арман-самолетті де әдемі игеріп шықты. Даланың 
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әдемі тіршілік шуы үйлесімді нота іздеп мұның құлағына сіңе бастады. 
Әлдебір нәзік қолдар мұның құлағының түбінен Алматының әдемі әуені–
«Махаббат вальсін» жібектей жұмсақ қып тосты. Ал, шарықта! Мұның жан-
дүниесімен көше ырғағының сәтті үйлесуі неткен ғажап. Қыз оқу орнының 
есік алдына ән айтып, уылжып, шырын боп пісіп, төгіліп шықты...

Тіршілік жолы бірде сықырлаған арба, бірде су жаңа автокөлік. Апайтөс 
ауыр кедергілер жолыңды бөгейді. Жеңіл жол іздейсің. Жас кездегі Арман-
құс Мақсат болып іріленіпті. Енді тек саз қанатында қалықтамай өмірдің 
ауыр қиялы, қалтарысты жолдарынан өтуі тиіс. Қыз Еңбек деген еңселі 
күштің ноқтасын қолына мықтап ұстап, жолды онымен бірге іздеді. Бұл 
баяғыдай емес, зерлеп, зейін салып ақылмен қараса, оншақты «Махаббат 
вальсіне» татитын сияқты. Ауыр. Ауыр да болса асқарлы, ақиқаттылығы 
мол бағыт. 

Бастапқы бала төмпешіктер еңселі қырларға ауысты. Бала армандар 
бағымын таба білсең ірі асуларды ұсынайын деп тұр. Тұп-тұнық тыныш 
жатқан көлден толқынды теңізге ауыспағы қажет-ақ. Өсті, есейді. Енді 
ірілі-ұсақты ор, қияларды тәуекелеге салып өтпес болса, оның аржағында 
сені ұмтылдырыар ештеңе де қалмас сірә.

...Ұмтылған таппай ма? Адамға қарлы-боранды дүниелер де тән. 
Жеңілу жеңіл. Жеңу қыйын. Қыздың тамырларындағы алапат ұмтылыс 
толқындары жанға желеу, сүйеніш іздетіп жүріп, тек биікке ұмтылдыра 
берді. 

Адамда бар бір асыл, «жетсем!» – деген,
Биіктерден ұмтылып өтсем деген.
Сол биіктен жасампаз жеміс жыйнап
Халқыма тауыспастай төксем деген.

 Осындай еді біздің, Клара-қыз
Ол біздің көз тігетін мұнарамыз.
Арманды алыс сілтеген өзің едің
 Бізде оны қуалап, тура ағамыз.

Бейнең бүгін ажарлы, жарасады,
Соқпағың талайға әлі жол ашады.
Бойыңда еңбек сынды бір сыйқыр бар
Көтерер, биіктетер аласаны.

Ілестің көш-тарихқа, ізің өшпес
Арманшыл асықтығың текке кетпес.
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Күнделікті ашып бір қарайыншы–
«Өмірдің» сабағынан кілең тек «бес!»

Елдің еңсесін көтеретін–адам. Осы тіректе сенің де қажыр-қайратың 
бары рас. О баста дара қыз болуға тырсқан Қара қыз сенің де ел тарихындағы 
жолың сайрап жатыр. Бір кездегі махаббатың–бала КазГУ, бүгін дана, ата 
КазГУ. Ғылым қорындағы жүгің мол. Ел ақылы мен ары саналатын оқу 
орнына жауапкершілігің мен ар-намысыңды сыйға тарттың. 

Соңғы,төртінші емтиханды тапсырып, гүлдей жайнап, далаға шық қанда 
құлағыңа жеткен «Махаббат вальсі» бойыңда әлі күмбірлейді. Сұлулық 
пен жарастық бір-бірін құшып, аптығысып жатқан сол сәтті сен ешқашан 
естен шығармайсың. 

Келші, Дара қыз, сол күнгі вальске билейік!

АЙНАЛАЙЫН КЛАРА!
  

Көпен ӘМІРБЕК,
Сықақшы, журналист

Айналайын Клара,
Тағдыр жолын сұрама.
Шыркөбелек дүние
Шырай беріп тұра ма?

Айналайын Клара,
Өмір деген-драма.
Спектакль жасады
Асқанбайдай бір Аға.

Айналайын Клара,
Құрбыларың жырада.
Басты рольде ойнадың,
Дедік сені «Тұмар,ә!»

Сөзге мойын бұрарсың,
Құштарлыққа құмарсың.
Қай рольде жүрсең де,
Сен біз үшін Тұмарсың.
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Айналайын Клара,
Алла берер сыбаға.
Кем болмайсың
Кең болсаң,
Сырғақ істі сынама.

Айналайын Клара,
Кірпіш қалап күнара,
Өзіңді өзің өрнектеп,
Соқтың биік мұнара.

Айналайын Клара,
Болдың бүгін ғұлама.
Биіктесің,
Биікте,
Сол биктен құлама!
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2-БӨЛІМ

Журналист-ғалым, жазушы, профессор 
Клара Қабылғазинаның 70 жасқа толған мерейтойына арналған 

«ЦИФРЛЫҚ МЕДИА ЖӘНЕ ЖУРНАЛИСТИКА: 
БІЛІМ БЕРУДІҢ КЛАССИКАЛЫҚ ҮРДІСТЕРІ МЕН 

ЖАҢА ТАЛАПТАРЫ»
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

VIEWING MODERNITY THROUGH 
THE PRISM OF EMPIRE: 

THE QAZAQ KHAN JANGIR AND RUSSIA

By Gulnar Kendirbai 
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Jadid reformism, like movements elsewhere in the Muslim modernizing 
world, unfolded against the backdrop of Russia’s industrial revolution in the 
last decades of the nineteenth century. This trend echoed the dynamics of social 
processes that had been evolving in the Western world. Influenced by these 
dynamics, progressive Russian Muslims came to associate the new cultural 
paradigm with Russian and Western technical achievements and a secular nature 
of knowledge. Although it instilled a sense of cultural inferiority in the minds 
of these Muslim elites, the new paradigm also provided them with the tools 
to catch up with the technically advanced world. Accordingly, the elites came 
to frame modernity as a linear process that entailed accumulation of secular 
technical knowledge and to perceive Russia’s mediating role in transmitting that 
knowledge as an indispensable part of that process. According to Adeeb Khalid, 
the adoption of the new paradigm of knowledge resulted in reshaping Islam 
along secularized lines, which implied locating it in a desacralized world defined 
by progress through history.1

The research of Tatar historian Aidar Khabutdinov provides a new 

1 Khalid, Adeeb: Representations of Russia in Central Asian Jadid Discourse, in: Lazzerini, E./
Brower, D.: Russia’s Orient. Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917, Bloomington/
Indianapolis: Indiana Univ. Press., 1997, pp. 198-199; see also: Idem: The Politics of Muslim 
Cultural Reform. Jadidism in Central Asia, Berkley: Univ. of California Press, 1998 
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perspective for evaluating the imperial impact on the formation of Jadidism. 
Khabutdinov has argued that the Tatars’ affiliation with the imperial institution 
of Islam contributed to the formation of a distinct Tatar nation. Many members 
of the Tatar religious and secular elites viewed their active participation in 
promoting the Russian government’s policies as a chance to bring their reformist 
ideas into fruition. They came to view the Orenburg Spiritual Administration 
established by Catherine II in 1788 as providing them with one such opportunity. 
The elites believed that they could use the discursive social space created by 
the Administration’s operation to express their ideas publicly. Khabutdinov 
has likened the role of the Orenburg Administration to the Ottoman millets, 
in that the Administration’s operation contributed to uniting the Tatars into 
a religious community, which, in turn, in the second half of the eighteenth 
century facilitated their consolidation into a Tatar nation. Thanks to the policies 
the Russian government upheld until the 1860s-1870s, the Tatar population 
preserved their separate legal, social and cultural status, as well as maintained 
their autonomous educational system.1 Khabutdinov’s perspective highlights the 
crucial contribution of imperial policies to the development of a Tatar reformist 
discourse, which in turn enabled the rise of a Tatar nation.

According to Khabutdinov, the impact of imperial Islam led to the rise 
of Tatar commercial, religious and bourgeois elites, the spread of Muslim 
educational networks, and the formation of Tatar theological, philosophical, 
poetic and historical languages, which was followed by the emergence of the 
sense of a Tatar ethnic identity.2 This development subsequently led to the rise 
of the Tatar reformist thinking embodied in the figures of Gabdennasyr Kursavi 
(1794-1808) and Shagabuddin Marjani (1818-89), and their successor, Ismailbek 
Gaspirinsky. The institutionalized public space generated by the operation of the 
Orenburg Spiritual Administration empowered Kursavi and Marjani to openly 
express their critical stance toward the dogmatic views and practices of Islam 
adopted by the Central Asian and Orenburg Muslim establishments alike. Both 
prominent precursors of Tatar Jadidism, Kursavi and Marjani, graduated from 
Central Asian madrasas in Bukhara and Samarkand, which prompted them to 
oppose the scholastic and conservative teaching at those madrasas and advocate 
freedom of religious thought and criticism. Of the two, Marjani was especially 

1 Khabutdinov, A. Iu.: Lidery natsii, Kazan’: Tatarsk. kn. izd-vo, 2003, p. 18
2 Khabutdinov, A. Iu.: Ot obshchiny k natsii: Tatary na puti ot srednevekov’ia k Novomu vremeni 
(konets XVIII – nachalo XX vv.), Kazan’: Tatarskoe kn. izdatel’stvo, 2008, p. 32. See also idem: 
Millet Orenburgskogo Dukhovnogo Sobraniia v kontse XVIII –XIX vekakh, Kazan’: «Iman», 
2000, pp. 154-157
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known for emphasizing the importance of a secular education and the knowledge 
of Russian that, he believed, would bring his Tatar compatriots closer to the 
advanced Russian and European cultures.

The Tatar reformist discourse adopted the official rhetoric of Catherine II’ 
government with respect to the Qazaq nomadic lifestyle, which the government 
viewed as the main obstacle to the Qazaqs’ successful integration with the 
Russian Empire and the rest of the civilized world. The government came 
therefore to consider the form of Islam observed by the loyal Tatar clergy as 
an important way of getting the Qazaqs accustomed to a sedentary way of 
life. Due to the similarity of their language and their commercial success, the 
government entrusted the Tatars with implementing civilizing endeavors, such 
as the development of trade and agriculture in the steppe that were also aimed at 
bringing the Qazaq nomads into a settled way of life.

Subsequently, Tatar merchants emerged as the main contributors to boosting 
trade operations in the Bokei Khanate and elsewhere in the Qazaq Steppe in the 
last decades of the eighteenth century and throughout the nineteenth century.

It was against this background that the last khan of the Bokei Horde, 
Jangir, embarked on reproducing official Islamic institutional structures and 
promoting policies of the Orenburg Muslim Administration. As we shall see, his 
activities reflected the government’s civilizing discourse conveyed by the Tatars 
that regarded Qazaq nomadism as backward. His enthusiasm for promoting 
imperial Islam is all the more striking given that in the 1820s and the 1830s, the 
government’s stance toward Catherine II’s policies on Islam began to change. 
Islam came to be viewed as promoting a religion that was by nature hostile 
to Christianity and the Russian statehood. Subsequently, unlike the rest of the 
Qazaq steppe populations, the population of the Bokei Khanate was not placed 
under the supervision of the Orenburg Spiritual Administration.

The changing attitude toward the official institution of Islam, however, 
had little effect on reproducing the institution’s role under both khans of the 
Bokei Khanate, Bokei (who died in 1815) and his son and heir Jangir (1804-
1845), who also preserved the privileged status of the Tatar clergy. As Allen 
Frank points out, «…nowhere on the Kazakh [Qazaq] Steppe was the profile 
of Tatar religious figures higher than in the Inner Horde.»1 Up until recently, 
researchers have highlighted the khans’ contribution to enhancing the traditional 
mediating role of imperial Islam by bringing their compatriots into the fabric of 

1 Frank, Allen: Muslim Religious Institutions in Imperial Russia. The Islamic World of Novouzensk 
District and the Kazakh Inner Horde, 1780-1910, p. 281
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the Russian Empire. If under Bokei the clergy continued to serve as the khan’s 
personal clerks, under Jangir they grew into a class of wealthy landowners and 
tax farmers, whom Jangir, along with other bureaucrats, personally appointed to 
supervise the khanate’s administration.

My paper seeks to discuss alternative aspects of Jangir’s Islamic policies 
that up until recently have been largely overlooked by historians. On closer 
consideration, those aspects reveal a link between Jangir’s policy of promoting 
government-sponsored Islam and his support for the contemporary civilizing 
message of modernity, which viewed the Qazaq nomadic lifestyle as backward. 
My paper argues that Jangir’s policies should be linked to the impact of the 
message that stressed acquiring European/Russian education as an indispensable 
requirement for catching up with the rest of the advanced civilized world.

The Establishment of the Bokei Horde

In 1801, in the wake of an escalating political rivalry Sultan Bokei, grandson 
of Abulkhar, khan of the Qazaq Junior Horde, sent a letter to the Astrakhan 
Governor-General K. F. Knorring, in which he expressed his old desire to become 
a subject (poddannyi) and a son of the wise Russian emperor, by placing himself 
and his people under the emperor’s rule. Notably, Bokei viewed subjugation to 
the emperor as a necessary condition for gaining permission to emigrate with his 
population to the former Kalmyk lands:

I would be filled with joy, if you, my dear master (gosudar’) would take 
upon yourself the task of asking, on my behalf, the benevolent emperor about 
placing me and my subject population under his rule (poddanstvo) and allow us 
to wander freely in the steppes between the Ural and the Volga»1.

In his letter, Bokei also asked that the emperor provide him with a Cossack 
detachment and place the administration of his population under the head of the 
Astrakhan Cossack Army, P.

S. Popov, whom he described as a reasonable, decent, and good-hearted 
man. Bokei pointed out that the idea to emigrate to the former Kalmyk lands 
had originated with Popov, and expressed his belief that Popov would always 
provide him with support.

Bokei was open to Popov’s idea for a number of reasons. Apart from the 
Horde’s unstable internal political situation, its population continued to suffer 
from raids by the neighboring Kalmyk, Turkmen and Cossacks populations, and 

1 Zhanaev, B. T. et al (eds.): Istoriia Bukeevskogo khanstva. 1801-1852 gg.. Sbornik dokumentov 
i materialov, Almaty: «Daik»-Press, 2002, pp. 28-29
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the periodic natural disasters that befell the Bokei Qazaqs during the winters 
of 1795-96 and 1800-01. The deteriorated condition of the Horde’s population 
finally forced some their groups to follow Bokei to their new habitat.1 Their rivals, 
including the followers of Khan Jantore and Bokei’s rebellious brother Qaratai 
refused to leave and threatened to kill Bokei and his brother Shigai, because 
they saw the emigration option as contingent on becoming the tsar’s subjects. In 
1808, Volkonsky sent a team of 25 Ural’sk Cossacks to protect Bokei’s followers 
from the rivals who continued to raid them after their emigration.2 

Tsar Paul I responded that he had accepted Bokei and his subjects «with 
pleasure» (prinimaiu k sebe okhotno), ordered that Bokei be awarded a golden 
medal with his picture engraved on it, and promoted Popov to the rank of major-
general for his outstanding service. Paul I did not specify the boundaries of the 
new Qazaq habitat, and allowed Bokei and his people «to wander anywhere 
they wished.»3 Popov sent thirty Cossacks to assist Bokei and his subjects with 
their move.4 On his part, Knorring suggested that he would send a Cossack 
team to assist Bokei with finding suitable pasture lands.5 In 1808, Volkonsky 
commissioned Ataman General Major D. M. Borodin to construct a bridge so 
that Bokei’s people and their livestock could cross the Ural, for which Bokei 
thanked the ataman.6

Russian authorities placed the Horde’s domestic affairs under the centralized 
authority of its khans.7 Like the Qazaqs of the Junior and Middle Hordes, the 
Bokei Qazaqs were spared participation in Russian military campaigns, and were 
not required to pay any monetary tribute to Russia. Voluntarily acknowledging 
their vassal status with respect to Russia and expressing their loyalty to the 
Russian throne seemed to have been their only responsibilities as subjects of 
the tsar.8 By placing a permanent Russian military detachment of 200 soldiers 
at the khans’ disposal and creating a Khan’s Council in 1827 that included the 
most influential tribal elders of the Horde, the Russian government contributed 
further to centralizing the khans’ power. Bokei and his successors, his brother 
Shigai and his son Jangir, concentrated their economic, legislative, judicial, and 
administrative powers distributing pasturelands among their elites, collecting 

1 Ibid., pp. 10-16
2 Ibid., pp. 929-930, 941
3 Ibid., p. 30
4 Ibid., p. 918
5 Ibid., p. 916
6 Ibid., pp. 136-137
7 Ibid., p. 932
8 Zimanov, S. Z.: Rossiia i Bukeevskoe khanstvo, pp. 41, 98 
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fees on a regular basis and introducing rules regulating their populations’ 
commercial and confessional activities. In light of this concentration of power, 
Qazaq historian Salyq Zimanov believed that the political system of the Bokei 
Horde functioned as a monarchy, which only nominally depended on its patron, 
the Russian state.1 The Bokei Khanate was abolished, following the death of 
Jangir in 1845.

Islam in the Bokei Khanate

Jangir’s ability to invest in promoting his independent Islam policies was 
largely due to the independent status of the Bokei khans. Along with regulating 
their population’s confessional life and trade operations, the Bokei khans 
collected taxes for themselves and distributed pasturelands amongst their loyal 
elites. Contemporary Russian sources pointed out that Bokei had been the first 
Qazaq khan to introduce the Islamic tax ziaket in the Horde.2 

Jangir’s Islam policies fostered the further consolidation of power in 
his hands. In the absence of the supervising eye of the Orenburg Spiritual 
Administration, Jangir took over its most important functions, including the 
appointment of mullahs and giving permissions for the construction of mosques. 
Each large kinship group of the Khanate’s population was assigned a mullah. 
One contemporary account reported 139 mullahs, each of whom was in charge 
of 170 Qazaq tents,3 while another report mentioned 70 nomadic tents under the 
supervision of a mullah.4 Jangir promoted the training of Qazaq young men at the 
higher institutions of Islamic learning in Ufa, Kazan, Orenburg and Astrakhan as 
well as in Central Asia, which led to the gradual replacement of Tatar mullahs 
by their Qazaq successors. It is interesting to note that Russian visitors to the 
Horde described Qazaq mullahs as friendly and not fanatical. Some of them 
spoke Russian, while others expressed their desire to learn Russian. As a rule, 
all of them included prayers for the well-being of the tsar and the royal family 
in their official prayers.5

Among other things, Jangir’s exposure to official Islam should be credited 
to his second marriage to Fatima, the daughter of the first head of the Orenburg 

1 Ibid., p. 91
2 Zimanov, S. Z. Rossiia i Bukeevskoe khanstvo, p. 41 and Chapter 3. 
3 Tereshchenko, A.: Sledy Desht-i-Kipchaka i Vnutrenniaia kirgiz-kaisatskaia Orda, in: Kulkenov, 
Mereke (ed.): Bukeevskoi Orde 200 let, Almaty: Olke, 2001, kn. 4, p. 175; Zhanaev, B. T. et al 
(eds.): Istoriia Bukeevskogo khanstva. 1801-1852gg.., p. 861
4 Troitskii, N.: Vzgliad na Vnutrenniuiu Kirgizskuiu Ordu, in: Kulkenov, Mereke (ed.): Bukeevskoi 
Orde 200 let, kn. 3, p. 76
5 Voskresenskii, A.: Shkol’nyi al’bom Bukeevskoi Ordy, in: Kulkenov, Mereke (ed.): Bukeevskoi 
Orde 200 let, kn. 3, p. 180
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Spiritual Administration, Mufti Mukhametzhan Khusainov. Jangir presented 
himself as a devoted Muslim by participating in public prayers in a mosque, 
which was built in his residence based on a European design sketched by Jangir 
himself. In that mosque, in the absence of the akhun, Jangir led prayers by 
himself.1 Moreover, he decorated his house with the pictures of the tsar, himself, 
and his son and heir Sahib-Girei. Clearly at odds with established Muslim 
practices, Jangir’s behavior reflected the contemporary challenges of modernity. 
Under the impact of those challenges, Jangir developed a peculiar idea of Islam, 
with which he came to affiliate himself. He embraced imperial Islam as a tool 
of overcoming Asianism (aziatizm), which in compliance with the spirit of the 
time was associated with Qazaq economic, social, and cultural backwardness. 
Jangir’s promotion of official Islam therefore neatly complied with his other 
enlightening initiatives. Along with bringing his native folk to a sedentary way 
of life, his activities featured the development of Qazaq commercial activities 
and the reform of Qazaq Muslim education.

Within the framework of modernity, Jangir initiated a number of other 
pioneering projects, including the introduction of Western-style medicine, 
forestry, and progressive methods of animal breeding to his population. In 1825, 
he sent a letter to the Orenburg military governor

P. K. Essen, in which he described his plans for opening a hospital and a 
drugstore, as well as educating Qazaq individuals about vaccinating themselves 
against measles and, to that end, inviting a Russian expert from St. Petersburg.2 
Jangir also showed his interest in promoting Oriental studies, by financing the 
publication of Muslim religious books and exchanging letters on the issue with 
the noted Russian orientalist, Kazan University Professor Kazimbek. On one 
occasion, Jangir sponsored the publication of 2,000 copies of a unique Muslim 
manuscript. He also bought 60 manuscripts in Arabic, Persian and Chagatai for 
Kazan University, after which, in 1844, he was elected the university’s honorary 
member. Jangir initiated the opening of the first museum of Qazaq items of 
ethnographic interest in his home as well.

Jangir’s devotion to Islam was not in conflict with his tolerance for other 
faiths. Although the khan encouraged the building of a Russian church for the 
Russians in the Khanskaia Stavka, he refrained from donating his personal funds. 
As he himself explained, he had not wished to jeopardize his authority with his 
followers who could react negatively to his donation.3

1 Zhanaev, B. T. et al (eds.): Istoriia Bukeevskogo khanstva. 1801-1852 gg., p. 844
2 Ibid., p. 256
3 Ibid., pp. 408, 418, 857
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Biographical Data

Jangir’s and his wife Fatima’s biographical data can provide some impor-
tant insights into the couple’s peculiar affiliation with Islam. As we shall see, 
it echoed contemporary visions of modernity. The data reveal that the couple 
epitomized a new type of non-Russian Muslim imperial elite, who combined 
their European and Russian-trained backgrounds with their devotion to Islam 
with ease. Jangir received his elementary Islamic instruction from a mullah at 
home. At the age of seven or eight, at his father’s behest, he was placed in the 
home of the Astrakhan governor S. S. Andreevskii (1760-1818), where he spent 
ten years receiving Russian instruction. Jangir knew Russian, Persian and Arabic 
and could write in Chagatai. Like her husband, Fatima received ‘a European 
education,’ which involved studying Western languages, music and dance in her 
hometown of Orenburg. She knew German and French, spoke Russian and led 
the worldly life of a wealthy woman. All four of their sons graduated from the 
Page Corps, the privileged Russian institution of higher learning, while their two 
daughters received European instruction at home from German and English gov-
ernesses.1 As Jangir and Fatima’s private correspondence shows, they adopted 
a friendly and easy tone with their peers, the majority of whom were Russian 
colonial officials. With some of them, the couple developed close and intimate 
friendships by exchanging gifts, asking for and sending particular clothes and 
medicine, sharing family news relating to health and everyday life, and con-
gratulating each other on Russian holidays, such as the New Year’s holiday. For 
example, in his letter to G. S. Karelin, the employee of the Ministry of Foreign 
Affairs, Jangir passed on Fatima’s request that he send two servants, ten arshins 
of wine-colored satin and seven arshins of white damask. In another letter, Jan-
gir asked Karelin to buy a good Bukharan robe and gunpowder and, in exchange, 
sent a dog, horses and other presents to his friend. The Chair of the Orenburg 
Frontier Commission G.

F. Gens was also Jangir’s close friend, with whom Jangir was connected not 
only through business issues but also mundane things, such as assisting, at Gen’s 
request, Gen’s father, who traveled to Piatigorsk for treatment. After Gen’s fa-
ther died in April that year, Gens was planning to send his mother to the khan’s 
residence with the hope that his mother would find relief and solace with the 
khan’s family, and improve her deteriorated condition.2 While studying at the 
Page Corps in St. Petersburg, Jangir’s son and appointed heir, Sakhib-Gerei, was 
spending weekends and holidays at the house of Jangir’s other friend V. I. Ko-

1 Ibid., pp. 428, 858
2 Ibid, pp. 606-607 
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rneev, who taught Sahib-Gerei mathematics, French and music. Korneev’s wife, 
in turn, offered her assistance with establishing a correct diagnosis of Fatima’s 
illness and finding proper physicians for her.1 Fatima easily made friendships 
with European women, including the wives of Russian officials and travelers 
who visited her home, and continued to stay in touch with some of them by 
maintaining a personal correspondence .

The couple’s children followed in their parents’ footsteps by combining ‘Eu-
rope’ with their Muslim Qazaq backgrounds. As an example, American trav-
eler Eugene Schuyler (1840- 1890) met one of Jangir’s sons, Count Chingiz, by 
chance in 1873 on a train from Moscow to Saratov, when Chingiz was return-
ing from his pilgrimage to Mecca. For most of the trip, Chingiz, who seemed 
to Schuyler like a European gentleman, was immersed in reading a novel in 
French.2

Jangir’s School

Jangir’s most remarkable legacy was his reform of Qazaq Muslim education, 
which he designed to promote the rise of a new generation of Qazaq intellectuals 
who would be able to work in local colonial administrations. That education would 
reinforce both their devotion to Islam and their loyalty to the Russian state and, 
hence, contribute to nurturing their sense of becoming citizens of the empire. One 
should note that Jangir’s ideas about the importance of learning Russian language 
and secular subjects strongly complied with the Jadid reformism advanced by 
the famous Crimean Tatar enlightener Ismailbek Gasprinsky (1851-1914) later 
in the century. Jangir therefore should be considered a precursor to the Jadid 
reformism. Like the Tatar precursors of Jadidism Kursavi and Marjani and their 
follower Gasprinsky, Jangir felt unhappy about the Muslim instruction that the 
Tatar mullahs had practiced under his father Bokei and in the earlier decades of 
his own rule. This type of Muslim instruction was known as ‘home schools’. It 
was widely practiced among the Qazaqs, including the Bokei population. Heads 
of wealthy families invited a mullah to teach elementary Arabic and the Qu’ran 
recitation to children from ten to fifteen related families.

In contrast, the Muslim school that Jangir established at his residence, 
Khanskaia Stavka, in 1841, was designed to introduce young Qazaq men 
to ‘a European education’. In broader terms, Jangir designed his school as a 
preparatory step that would enable its graduates to continue their study at 

1 Ibid., pp. 623-625
2 Ibid, p. 875; Schyler, Eugene: Turkestan. Note of a Journey in Russian Turkestan, Kokand, 
Bukhara and Kuldja. Fifth edition, London, 1876, vol. 1, pp. 1-2 
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Russian institutions of higher learning. He solicited support from the Orenburg 
Frontier Commission and ran the school at his own expense. In a letter to his 
relative Chuka Nuraliev Jangir wrote:

I am confident that you use appropriate aspirations and reason to persuade 
your relatives, friends and anyone else about great benefits coming from learning 
sciences. We will greatly benefit from having individuals with knowledge of 
Russian appointed to administrative positions, as well as from having our own 
Kirgiz [Qazaq] veterinarians.

There are no greater benefits than those derived from investing in native 
education.1

Remarkably, Jangir linked acquiring scientific knowledge to studying the 
tenets of Islam, serving the tsar and the common home country, the Russian 
Empire.

Jangir’s school had two departments, Russian and Tatar. Accordingly, its 
curriculum featured, along with the teaching of Arabic, Tatar, and Russian 
languages, Russian literature and history, geography, the basic principles of 
arithmetic, and vaccination. The teaching at the school was offered on a regular 
basis: it lasted from the beginning of October to May. Students were divided into 
two groups: boarding and freelance students. Jangir took over the maintenance of 
the boarding students and the school’s teachers. The school’s first Russian teacher 
was the veterinarian Konstantin Ol’denkop, who taught Russian, arithmetic and 
geography. Ol’denkop proved to be a skillful and dedicated teacher, who taught 
at the school for 10 years. The Tatar teacher, the mullah Khakim-Mukhammad 
Aminev, whom Jangir invited from Kazan, taught the Oriental languages and 
Islam. Both teachers were not only paid by Jangir but also received generous 
gifts from the khan. The textbooks used for the Russian instruction included A 
Concise Russian Grammar by Vostokov, Arithmetic by Malinin, two volumes 
of Russian History by Ustrialov, and A Concise Reading by Galakhov. Although 
only twelve students enrolled in 1841, by the 1850s, the number of students had 
increased to reach the originally planned enrollment of thirty students. Jangir 
personally participated in annual examinations of the school’s students.2

Jangir regularly appealed to higher Russian authorities, including Tsar 
Nicholas I (1825- 1855) for assistance in enabling his young men to continue 
their study at Russian institutions of higher learning. In response, Nicholas I 
permitted the Bokei youth to enroll in the Nepliuev Corps, as well as the 
imperial institutes of Forestry, Road Communications, Civil Engineering and 

1 Zimanov, S.: Rossiia i Bukeevskoe Khanstvo, p.143
2 Ibid 
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Medicine.1After Jangir’s death in 1845, the Ministry of Education took over the 
maintenance of his school (1848-1895), and in 1868, they initiated the opening 
of seven new schools with curricula and teaching methods similar to Jangir’s. In 
1895, the school celebrated its fifty year anniversary.2 To commemorate the date, 
Tsar Nicholas II (1894-1917) commissioned members of his staff to publish a 
special album with photographs documenting the gradual progression of Russian 
education in the Bokei Horde over the period from 1841 to 1895.3

In an article published in the Russian newspaper Russkii invalid in 1844, a 
contemporary writer wrote about «a deep respect» that anyone who had visited 
the school felt for the khan «who was born and brought up in the depth of this 
very steppe land and amid its wild population, and where now, backed by the 
protection of the emperor and the government, he has been striving to introduce 
these changes.»4 Some of the graduates of the school, including Jangir’s 
elder son and Kuchak-Gali Shigaev (1813/15-1866), Khan Bokei’s nephew, 
continued their education at the Nepliuev Cadet Corps, the prestigious higher 
institution established for children of the Russian nobility.5 Jangir’s second 
son also graduated from the school and later on entered the prestigious Page 
Corps in St. Petersburg. The Bokei Horde’s most prominent figures included the 
lawyer Baqytgerei Kulmanov, who was elected the deputy of the First Russian 
Duma (1905), and Salyq Babazhanov, one of the first Qazaq historians and 
ethnographers.

Conclusion

Jangir’s legacy continued to endure after Jangir’s death in 1845. In 1901, the 
state celebrated the centenary of the creation of the Bokei Horde. According to 
the local newspaper Turgaiskaia gazeta, the three-day celebration took place 
in March of 1901 in the Khanskaia Stavka, which was decorated with flags 
for the occasion. They began with a prayer in a local church that was attended 
by all local Russian and Qazaq officials, who prayed for the well-being of the 
emperor, his family and the eternal memory of Paul I, Alexander I, Alexander 
II, and Alexander III. The prayer in the church was followed by a collective 

1 Zimanov, S.: Rossiia i Bukeevskoe Khanstvo, pp. 149-150 
2 Ivanov, I. S.: Dzhanger Khan Vnutrennei Kirgizskoi Ordy, in: Kulkenov, Mereke (ed.): Bukeevskoi 
Orde 200 let, kn. 2, p. 521 
3 Voskresenskii, A.: Shkol’nyi al’bom Bukeevskoi Ordy, in: Kulkenov, Mereke (ed.): Bukeevskoi 
Orde 200 let, kn. 3, pp. 172-174 
4 Zhanaev, B. T. et al (eds.): Istoriia Bukeevskogo khanstva. 1801-1852 gg., p. 830 
5 Ibid, pp. 584-585, 1013
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prayer in a local mosque with about 1,500 Muslims in attendance. During the 
meeting, the head of the Horde’s Provisional Council gave a speech introducing 
his audience to a brief history of the Bokei Horde, including an overview of the 
imperial government’s policies aimed to enhance the population’s well-being. 
The speech was also translated into Qazaq. After the speech, a Qazaq participant 
announced that his compatriots wanted to donate 30,000 rubles to establish 
stipends to enable young Qazaqs to continue their studies at Russian schools. 
The meeting continued with the Qazaq students from the local girls’ school 
singing the Russian hymn: God, Save the Tsar and Glory, Glory in Qazaq, which 
was followed by the singing of other Russian songs in Russian by the Russian 
boys and girls. It ended with a lunch, to which all participants were invited. 
The next day the officials arranged a Qazaq horse race and wrestling, and in the 
evening the Qazaq boys and girls performed Pushkin’s Tale About a Fisherman 
and a Fish onstage in Qazaq.

Afterwards, they sang Russian songs with the Russian children, including the 
hymn God, Save the Tsar, which they performed several times in both Russian 
and Qazaq at the request of their audience. The singing was accompanied by a 
display of portraits of deceased emperors, starting with Paul I.1

The reform-minded leaders of the Qazaq Alash movement (1905-1918) that 
emerged in the aftermath of the 1905 Revolution, including Akmet Baitursyn, 
Alikhan Bokeikhan and Myzhaqyp Dulatuly integrated the Tatar civilizing 
discourse into the program of their political party, Alash, which ended up 
fostering their sense of a distinct Qazaq ethnic and cultural identity2.

Against this background, Jangir’s educational reform and his infatuation with 
imperial Islam can be better understood if placed in the context of contemporary 
discourses of modernity that exceeded his pragmatic considerations of training 
native colonial bureaucrats. Apart from setting Jangir on a par with the reform-
minded Tatar precursors of the all – Russian Jadid movement, Kursavi and 
Marjani, this perspective invites us to better conceptualize the link between the 
operation of the institution of official Islam and the rise of Muslim reformist 
thinking. As my paper has argued, such a conceptualization can provide deeper 
insights into the role of Russian imperial institutions in shaping the contemporary 
Jadid idiom of progress and modernity.

1 Ibid., pp. 943-944 
2 Koigeldiev, M. K. et al (eds.): Dvizhenie Alash. Sbornik dokumentov i materialov, Almaty: 
«Alash», 2004; Amanzholova D. A.: Kazakhskii avtonomizm i Rossiia. Istoriia dvizheniia Alash, 
M.: «Rossiia molodaia», 1994
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Аннотация
В статье рассматриваются понятие неорганизованной молодежи, особенности 

работы с ней, привлечение их к творческим коллективам, участию в различных 
мероприятиях с целью роста интереса к профессии и участию в социальных про-
ектах. Внимание уделяется информационной деятельности, формированию диа-
логовой, интерактивной площадки молодых разных профессий, национальностей 
и слоев населения. Показывается опыт зарубежных стран в работе с молодежью, 
воспитании культуры восприятия медийной информации.

Annotation
The article discusses the concept of unorganized youth, the features of working with 

them, attracting them to creative teams, participating in various events with the aim of 
increasing interest in the profession and participation in social projects. Attention is paid 
to information activities, the formation of a dialogue, interactive platform for young 
people of different professions, nationalities and segments of the population. It shows 
the experience of foreign countries in working with young people, fostering a culture of 
perception of media information.

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, неорганизован-
ная молодежь, информационная культура, национальная идентичность, медиапе-
дагогика, медиаобразование.

Keywords: information, information security, unorganized youth, information cul-
ture, national identity, media pedagogy, media education.

Понятие неорганизованной молодежи. В источниках, словарях даются 
различные толкования понятия неорганизованной молодежи. В целом в эту 
группу включаются молодые граждане, лица, занятые в трудовой деятель-
ности, преимущественно не включенные в учебный процесс и не имеющие 
возможность реализовать свои творческие способности. Они отключены 
от повышения своего образования, активного участия в гражданских фору-
мах и различных социальных проектах.

Актуальность проблемы. Неимоверно злободневной становится сфера 
работы с молодежью и охвата различных ее слоев. Известно, что уча щаяся 
молодежь, школьники, студенты средних специальных учебных заведений, 
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институтов, университетов, академий все же в той или иной мере охвачены 
через сеть кураторов, педагогов, деканатов, различных клубов, кружков и с 
ними ведется определенная работа. 

 А та молодежь, которая после окончания школы, колледжа или лицея, 
работает в сфере услуг, в торговых точках, занята посредничеством в виде 
рассыльных, курьеров, диспетчеров, коммуникаторов, привлечена в столо-
вые, кафе, рестораны, компьютерные и сервисные службы, подрабатывает 
в виде подмастерьев или рабочих на стройке, в ремонтных работах квар-
тир, зданий, транспортных дорог и т.д., чем она живет, каким «воздухом» 
дышит и какими идеями обуреваема. Никто с ними непосредственно ду-
ховно-нравственными вопросами не занимается, главное – для этого слоя 
молодых парней и девушек становится заработать побольше денег, хорошо 
отдохнуть, купить модную одежду и быть в кругу своей компании друзей. 
Мы здесь типизируем средний уровень образа жизни этого слоя молодежи. 
Есть, разумеется, среди них и такие, кто прочно связан со своими семьями, 
родителями, согласует с ними свои действия, находится под их влиянием. 
Но в целом, с позиции социально-государственных интересов, этот слой 
трудящейся молодежи представлен самому себе и различные проблемы им 
приходиться решать самостоятельно, нередко в ущерб своему здоровью и 
будущему, так как становятся зависимыми от недобросовестным лиц, дель-
цов. В правительственном документе «О мерах по повышению эффектив-
ности государственной молодежной политики и поддержке деятельности 
Союза молодежи Узбекистана» определена стратегическая линия в работе 
с молодежью. Так, в частности, в нем говорится, что необходимо «форми-
рование у молодежи прочного иммунитета против различных идеологиче-
ских угроз, в частности, религиозного экстремизма, терроризма, «массо-
вой культуры» и других чуждых нам идей путем дальнейшего повышения 
ее интереса к чтению научной и художественной литературы, в том числе 
электронных книг, повышение ее правовой, экологической, медицинской 
культуры и культуры использования информационно-коммуникационных 
технологий»1.

Сотрудничество с Союзом молодежи призвано помочь формально не-
охваченной части молодых людей контактировать с другими творческими 
группами, заняться помимо работы еще чем-либо интересным, развивать 
свои интеллектуальные, художественные и другие способности. Человек 
должен жить и испытывать радость, стремиться к проявлению своих луч-

1 О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и 
поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана. // http://www.narodnoeslovo.uz/index.
php.
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ших задатков и не быть под постоянном прессом «деньги и только деньги». 
Социум не может быть безразличным к своим молодым, испытывающим 
трудности или занятым на тяжелых работах. Прежняя организация «Камо-
лот» не смогла стать существенной руководящей силой, так как ее лидеры в 
большинстве своем не обладали жизненным опытом, не были подотчетны 
и не находились в постоянном внимании структур власти. «Камолот» яв-
лялся общественным движением и где-то его работа шла на самотек. Союз 
молодежи Узбекистана в принципе базируется на иных основах, распола-
гает фундаментальной базой, статусом и системной организацией деятель-
ности его звеньев и подразделений. И самое главное, целью Союза стано-
вится охватить все слои молодежи, занятых в различных сферах трудовой 
и учебной деятельности – школьников, обучающихся в средних специаль-
ных учебных заведениях, студентов вузов и работающих на производстве, 
сервисных, коммунально-бытовых и других учреждениях, организациях. 
Первичные бюро, ячейки или филиалы Союза молодежи будут открыты 
во всех трудовых коллективах, учебных и культурно-просветительских за-
ведениях, где будет вестись диалог, установится контакт со всеми предста-
вителями молодого поколения.

Информационный аспект решения проблемы. В Узбекистане молодежь 
составляет большую часть населения. Современная информационная эпо-
ха характеризуется широким развитием коммуникационной технологии, 
сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки, компьютерные мониторы, теле-
визоры, радиосети – все это окружает нас повсюду, стало обычным нашим 
атрибутом. Но научились ли мы все это правильно использовать, применять 
в образовательном, интеллектуально-просветительском контенте. Ведь вся 
эта технология - очень мощное средство для задействования молодежи в 
контакт и оперативную связь в созидательных и творческих целях, в целях 
саморазвития и роста – профессионального, духовного, политического, 
нравственного. Информационную деятельность можно вести в различных 
направлениях, через создание группы, через онлайн-конференции, опера-
тивные сообщения, фотоиллюстрации, креативные конкурсы, мини-опро-
сы, создание самостоятельных фильмов о своем городе, мастере дела, изо-
бретении, о самой примечательной стороне своего дела, профессии, учебы, 
проекта. Даже та девушка, которая работает в парикмахерской, салоне кра-
соты – может включиться в контакт с другими молодыми сотрудницами 
района, города и организовать интересную дискуссию о клиентах, о про-
блемах в работе и т.д. Контакт, диалог через общую сеть Союза молодежи 
значительно сблизит людей между собой, позволит лучше узнать окружа-
ющую жизнь, полюбить свой город, свою профессию.
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Создав радио-телеканал, веб-страницы Союз молодежи включает в нее 
талантливых, интересных сотрудников-корреспондентов, основав плат-
форму диалога молодых, ведет литературную, театральную, спортивную 
рубрику, художественно-поэтическую страницу для начинающих, для про-
явления их творческого таланта. Это явится ответом и на задачу правитель-
ства- защитить нашу молодежь от влияния чуждых идей, от воздействия 
экстремистских и террористических групп, от негативного информацион-
ного потока. 

Отечественный и зарубежный опыт. В Узбекистане имеется опыт по 
информационной работе с молодежью. В 2006г в вузах республики на гу-
манитарных факультетах для студентов второго курса был введен спецкурс 
«Информационно-психологическая безопасность в открытых информаци-
онных системах». Книга И. Каримова «Высокая духовность- непобедимая 
сила»1 – явилась, можно сказать, краеугольным камнем в кардинальном 
повороте общественности республики к делу духовного и нравственно-
го воспитания молодежи. На факультете международной журналистики 
Узбекского госуниверситета мировых языков были проведены несколько 
конференций по негативному воздействию СМИ, изданы сборники статей 
по этой проблеме. Подобные конференции проводились и другими орга-
низациями, ведомствами республики. Однако систематическая и целена-
правленная деятельность по формированию информационной культуры 
с охватом всех возрастных групп молодежи в нашей республике пока не 
налажена на должном уровне. Эта сфера требует постоянного внимания и 
совершенствования методики, опыта работы, внедрения новых способов и 
умений, привлечения наиболее лучших специалистов, ученых-педагогов, 
психологов.

Группой ученых-журналистов, психологов, педагогов издан учебник 
«Информационно психологическая безопасность в открытых информа-
ционных системах.2 В нем рассматривались вопросы сохранения нацио-
нальной идентичности, психологической устойчивости личности и обще-
ства, говорится о формах борьбы против чужеродной и разрушительной, 
негативной информации в условиях глобализации различных сфер дея-
тельности. Наиболее эффективной формой работы среди подрастающей, 
обучающейся и неорганизованной части молодежи является воспитание 
личностного характера, твердой убежденности и иммунитета против экс-
тремистских и антисоциальных влияний масс-медиа.

1  Каримов И. Юксак маънавият-енгилмас куч. – Т., 2008.
2  Муминов Ф., Баратов Ш. Очик ахборот тизимларда ахборот-психологик хавфсизлик. 
– Т., 2013.
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В зарубежных странах, России, Германии, Франции действуют акаде-
мии, научно-исследовательские центры, лаборатории по изучению воздей-
ствия массовой информации на детей, подростков, молодежь. Издаются 
журналы, вестники, учебные пособия, научные труды по этой тематике, в 
них даются аналитические статьи, отчеты по результатам изучения опре-
деленной группы. Например, президентом Ассоциации медиапедагогики 
России А.В. Федоровым на основе анализа научно-образовательных цен-
тров разработана современная терминология основных моделей, концеп-
ций развития медиаобразования, медиаграмотности, медиапедагогики и 
медиакультуры1. 

Общественный деятель А.Н. Крутов отмечает, что более всего различ-
ные способы воздействия на сознание использует глобальное телевидение, 
которое уже поставило большую часть населения земного шара в прямую 
зависимость от себя. Лучшим способом защиты от информационного воз-
действия телевидения, по его словам, – это войти в его лабораторию и по-
нять, что там делается изнутри. «Мы говорим не о знакомстве с телевиде-
нием как таковым, а о непосредственном погружении молодых людей в 
творческий процесс, о научении их особому восприятию мира и взаимо-
действию с социумом с помощью аудиовизуальных средств»2. 

Это большая и огромная работа, требует сосредоточения ресурсов, ин-
теллектуальных сил в одном месте, наличия хорошей технологической и 
издательско- полиграфической базы. Международный обмен опытом жур-
налистов, различные форумы и семинары, проводимые в Казахстане, Кыр-
гызстане и Узбекистане также помогают овладеть передовыми технологи-
ями, методами работы с молодежью. К числу таких источников относится 
и учебное пособие, изданное доцентом, кандидатом философских наук из 
Казахстана Г.Д.Асанбаевой.3 Примечательной стороной этого издания яв-
ляется его насыщенность практическими примерами, рекомендациями и 
практическими заданиями для самостоятельного анализа и размышления.

Выводы и предложения. Необходимо разработать целостную програм-
му по информационной деятельности среди неорганизованной молодежи. 
Создать при Союзе молодежи отдел или структуру «Информационно-ре-
сурсный центр». Включить в него программистов, молодых журналистов, 

1 Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, 
медиаграмотности, медиакомпетентности. – Таганрог, 2010.
2  Крутов А.Н. Медиапедагогика- как способ развития личности и социальной адаптации 
детей и подростков // http://www.kroutov.ru/content
3  Асанбаева Г. Учебное пособие по медиаграмотности для преподавателей Казахстана. 
– Алматы, 2020.
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веб-дизайнеров, радио-телеведущих, чтобы они контактировали и готови-
ли интересные материалы со всех филиалов, регионов, вели диалоги, ин-
тервью и репортажи. Требуется создание информационно-аналитической 
группы по изучению воздействия глобальной сети на сознание и поведение 
молодежи. Постоянно изучать опыт информационной работы с молодежью 
в зарубежных странах и в республиках Центральной Азии. Организовать 
издание республиканского научно-теоретического журнала «Медиапедаго-
гика и медиаобразование», где обобщалась бы практика СМИ Узбекистана, 
представлялись бы сведения о рейтингах и тиражах периодических изда-
ний в разрезе регионов и страны в целом. 

STRATEJİK İLETİŞİM
Zakir AVŞAR1

Aysu UĞUR2

GİRİŞ
İletişim kavramı geçmişten günümüze kadar her alanda ele alınan bir kavram 

olup kavramsal gelişmeler ve toplumsal değişmeler yeni iletişim biçimlerini or-
taya çıkarmıştır. İletişim temel anlamıyla duygu, düşünce, bilgi ve kanaatlerin 
ortak sembollerle ve çeşitli araçlarla aktarılma sürecidir. İletişim kurma ihtiyacı, 
insanlığın var olduğu tarihten itibaren gerekli bir yaşam arzusu olmuştur. 
Gönderici-alıcı-mesaj üçgeni zamanla yeni kanalları da meydana getirmiş, 
iletişimin çok boyutlu yönleri ortaya çıkmıştır. İletişimi kuran araçlar sembolik 
ve araçsız iletişimin yanı sıra medya aracılığıyla çeşitlenmiştir. Geleneksel kitle 
iletişim araçları ve gelişen dijital medya teknolojileriyle stratejik iletişimin öne-
mi de artmıştır. Marshall Mcluhan’ın “küresel köy” kavramı küreselleşmenin 
anlaşılması için önerilen en iyi benzetmedir. Küreselleşme ile ekonominin, 
kültürün ve enformasyonun tek bir kaynakta birleştiği anlatılmaktadır. Dünya, 
teknolojinin gelişmesiyle küresel bir köye benzetilmiştir. Bilgi, bir ülkeden 
diğer ülkeye hatta kıtaya aynı hızla yayılmaktadır. Küreselleşmenin ve bilişim 
teknolojilerinin yarattığı bilgi çokluğunda doğru bilgiye ulaşmak, saygınlığı ve 
imajı korumak, mesajın kitle üstündeki etkisini artırmak için stratejik iletişim 
kullanılmaktadır. Uzun ve planlı bir yönetim süreci olan stratejik iletişim, kamu 
kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve özel işletmelerin 
kullandığı bir iletişim biçimi olmuştur. Ticari kurumlar, marka imajını ve hedef 

1  Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı.
2 Arş. Gör., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve 
Sinema Bölümü.
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kitle üzerindeki etkisini stratejik iletişimle planlamaktadır. Kamu kurum ve 
kuruluşları ise kamu düzeni, milli güvenlik, kurumun itibarını korumak, halka 
doğru bilgilendirme yapmak ve faaliyetleri duyurmak için stratejik iletişimi 
kullanmaktadır. Bu çalışmada stratejik iletişimin bahsedilen çoklu boyutları ird-
elenecektir. İlk olarak stratejik iletişimin tanımı yapılacak sonrasında ise algı ve 
ikna ile ilişkisi incelenecektir. Ardından geleneksel medya ve dijital medyada 
stratejik iletişimin yeri incelenecek ve stratejik iletişimin kullanıldığı alanlar ele 
alınacaktır. Stratejik iletişim, eğitimden kültüre, diplomasiden güvenliğe her al-
anda kullanılmaktadır. Bu çalışmada ağırlıklı olarak ticari ve güvenlik alanda 
kullanılan stratejik iletişim üzerinde durulacaktır. 

Stratejik İletişim 
İletişim süreci temel anlamıyla gönderici ve alıcı arasında paylaşılan mesajın 

bir kanalla gönderilmesidir. İletişimde etki kavramıyla birlikte geri besleme 
(feedback) kavramı da iletişim sürecini tamamlamaktadır. İletişim, yüz yüze 
ve aracılanmış iletişim şekliyle sınıflanabilir. Hedef kitlesine göre kendi-
yle iletişim, kişilerarası iletişim, kitle iletişimi, kültürlerarası iletişim olarak 
sınıflandırılmıştır. Hitap ettiği duyuya göre ise görsel, işitsel, görsel-işitsel 
iletişim olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlarda görüldüğü gibi iletişim kavramı 
pek çok sınıflandırmaya tabii tutulabilir. Değişen sosyal, siyasal, toplumsal, 
kültürel ve teknolojik gelişmelerle iletişim kavramı da çeşitlenmiştir. İletişimde 
küreselleşme kavramı mesaj içeriğinin hızla ve birden çok yere yayılması, bilg-
inin ulaşmasında zaman ve mekân sınırını kaldırılması anlamına gelmektedir. 
Stratejik iletişimde, enformasyonun etkisi üzerine planlı bir süreç hakimdir. 
Stratejik iletişim, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları ve ticari şirketlerin 
talep ettiği enformasyonu planlı olarak yönetmesidir. Bu iletişim biçiminde 
özel bir amaç vardır. Bu amaç doğrultusunda uzmanlık gerektiren bir süreç 
başlamaktadır. 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde strateji şöyle tanımlanmaktadır: “Bir ulusun 
veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek ver-
mek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma 
bilimi ve sanatı, sevkülcey” (https://www.sozluk.gov.tr/). Strateji bir amaca 
ulaşmak için planlanan fikirler ve ona yönelik kullanılan araçlardır. Yönetim 
alanında 1970’lerle yaygınlaşan strateji kavramının gelişmesinde küreselleşme, 
rekabetin artması, alternatif yolların bulunması etkili olmuştur. Stratejik iletişim, 
stratejik yönetimin bir parçasıdır. Hax and Majluf (1988), stratejinin boyutlarını 
ele alırken kurumlar için önemini de belirtmektedir. Onlara göre bu boyutlar 
uzun vadeli stratejileri, kaynakları, rekabetçi ortamı, bütünleştirici örgütlenmeyi 
kapsamaktadır. Strateji aynı zamanda motive edici iş birliğini sağlamaktadır. 
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Kurum, çevresinden elde edindiği verileri kendi amacı doğrultusunda yeniden 
planlamaktadır. Stratejik yönetimde kurumun hedefi ve misyonu belirlenir ve 
paydaşlarla iş birliği yapılmaktadır. Uzun ve bilinçli bir süreç olan stratejik 
yönetimde halkla ilişkilerin doğru şekilde kurulması açısından iletişim biçimleri 
ve içeriği planlanmaktadır. 

James E. Grunig ve Todd Hunt’ın fikirleriyle halkla ilişkilerin tanımı ve 
işlevleri genişletilmiştir. Halkla ilişkiler, tanıtım modeli oluşturarak faaliyetleri-
ni kamuyla buluşturmaktadır. Tek yönlü iletişimi kullanan tanıtım modelinde 
ikna ön plandadır. Kimi zaman bu ikna yöntemi propagandayı da beraberinde 
getirmiştir. Kamuyu bilgilendirme modelinde ise amaç doğru bilgiyle kamuyu 
aydınlatmak, bilgi akışını sağlamaktır. İki yönlü asimetrik modelde diyalojik 
yani çift yönlü bilgi akışı vardır. Bu bilgi akışında kamuya karşı şeffaf olmak 
ve bilimsel verilerle hareket etmek önemlidir. İki yönlü simetrik modelde em-
pati yoluyla kamunun anlaşılması ön plandadır böylece sorunlar temelden tes-
pit edilmektedir. Halkla ilişkilerin dört boyutu olan bu işlevlerin içinde strate-
jik iletişim büyük yer tutmaktadır. Stratejik iletişim hedefe ulaşan, başarılı bir 
iletişim biçimidir. Bunun yanı sıra uygun teknolojilerle, içeriklerle ve etkili 
söylemlerle yapılan planlı bir iletişimdir. Gürcan (2012: 110) stratejik iletişim 
modelinin farklarını şöyle anlatmıştır.

Kaynak: (Gürcan, 2012:110)
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Stratejik iletişim, geleneksel iletişime nazaran daha çok planlı, alıcı hedefli, 
yoğun iletili bir iletişim biçimidir. Çünkü stratejik iletişimde amaç, planla-
nan yolculuğun tüm evrelerini geçerek sonuca ulaşmaktır. Stratejik iletişim 
Grunig’in belirttiği evrelerden oluşmaktadır. Grunig (2005, 138-139) stratejik 
yönetimdeki evreleri şöyle tanımlamaktadır; paydaş evresi, kamu evresi, gün-
dem evresi, hedef belirleme, planlama, uygulama ve ölçümleme evresi. Paydaş 
evresinde amaca uygun ortaklıklar bulunmaktadır. Paydaşlar aynı durumda ve 
konumda olan kişilerdir ve kurumdan etkilenmektedir. Sosyal paydaş olarak 
anılan paydaşlar hem kurumdan etkilenmekte hem de kurumu etkilemektedir. 
Paydaş yönetimi iç stratejik iletişimin bir parçasıdır. Bu yüzden paydaşların 
tanınması, yönlendirilmesi önem arz etmektedir. Kurum içi paydaşların yanı sıra 
medya, toplum, hükümet gibi kurum dışı olan paydaşların bilincinde olmak da 
önemlidir. Kamu evresi, örgütlenen kişilerin sayıca çok olması anlamındadır. 
Gündem evresinde harekete geçilecek konunun belirlenmesi vardır. Kurumun 
gündem karşısında doğru tutumu bulabilmesi gündem yönetimidir. Bunun için 
hedef kitlenin tanınması önemlidir. Grunig son evrelerde ise planlama, planın 
uygulanması ve geri bildirim olan ölçümlemenin yer aldığını belirtmektedir. Bu 
bağlamda genel olarak stratejik iletişimin içeriğini ve evrelerini şöyle özetleye-
biliriz;

• Amaç belirlendikten sonra paydaşlarla ya da ekiple plan yapılır. 
• Hedef kitle belirlenir ve analiz edilir.
• Uygun kitle iletişim araçları seçilerek mesajın içeriği hazırlanır.
• Doğru zaman ve doğru kanal teyit edilir.
• Planın uygulanma evresine geçilir.
• Uygulama sonrası analiz ve geri dönüşler tespit edilir.
Hallahan ve diğerleri (2007: 5) stratejik iletişimi tanımlarken iletişim person-

ellerini birimlere ayırarak anlatmışlardır. İletişim vurgusunun önemli olduğunu 
söyleyen Hallahan, stratejik iletişimde iş bölümü olduğunu belirtmiştir. Onlara 
göre (Hallahan ve diğerleri., 2007) bir kurumun stratejik iletişim bileşenlerini 
oluşturan yönetim iletişimi (management communication), pazarlama iletişimi 
(marketing communication), halkla ilişkiler (public relations), teknik iletişim 
(technical communication), siyasal iletişim (political communication) ve sosyal 
pazarlama kampanyalarıdır. Burada çalışan personeller kendi biriminde ortak 
amaca yönelik çalıştığında ve parçadan bütüne gelindiğinde stratejik iletişimi 
oluşturmaktadır. Örneğin teknik iletişimde verimliliğin artması için uzmanlar 
tarafından eğitim verilmektedir ya da sosyal pazarlama kampanyalarında toplu-
mun iyileştirilmesi için fikirler geliştirilirken tanıtım ve marka imajına katkılar 
sağlanmaktadır. 
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Sandhu (2009) kurumsal teorinin ve kurumsallaşmanın stratejik iletişimde 
ihmal edilen fakat önem arz teşkil eden bir kavram olduğunu belirtmekte-
dir. Sandhu, kurumsal kuramın yeni kurumsal ekonomi, tarihsel ve politik 
kuramsalcılık ve örgütsel kurumsallığı kapsadığını vurgulamaktadır. İletişim 
yönetiminde kurumsal düşünmenin ve kurumsal uygulamaların önemi vardır. 
Kurumsal teori, kurumun çevresi ile olan ilişkisinin analiz edilmesi ve bu yolda 
adımlar atılmasıdır. Eski kurumsal teori Emile Durkheim, Max Weber, Talc-
ott Parsons gibi klasik sosyoloji kuramının öncü isimlerinin düşüncelerinden 
oluşmaktadır. Düşünürler kurumsal yapının sosyal boyutlarını ele alarak kültür, 
medya, sınıf gibi kavramları kurumla bağdaştırarak ele almışlardır. Gelişen mod-
ern yaşamla birlikte yeni örgütsel kurum teorisi gündeme gelmiştir. Bu anlayışa 
göre kurumlar sosyal çevreyle birlikte var olmaktadır. Örgütler toplumda ka-
bul görmek için sosyal çevreye ihtiyaç duyarlar. Karşılıklı etkileşimle oluşan 
bu sürecin devamlılığı için kurumsal sürdürülebilirlik gerekmektedir. Kurum-
sal sürdürülebilirlik temel hatlarıyla ekonomik, çevresel ve sosyal devamlılığı 
kapsamaktadır. Küreselleşme ve bilişim teknolojileri sayesinde artan rekabette 
kurumun devamlılığı stratejik iletişim yönetimine bağlıdır. 

Stratejik muğlaklık, mesajların birden çok anlamı içerebilecek şekilde 
kullanıldığı, bağlama göre değişkenliğinin olduğu bir iletişim stratejisi-
dir. Mesajın veriliş biçimi ve söylemi içinde bulunduğu bağlamla anlam 
kazanmaktadır. Bağlam, ideolojilere, kültürlere, toplumlara göre farklılık 
gösterebilmektedir. İletişimde söylem, sözcüklerin altında çeşitli anlamların 
bulunmasıdır. Söylem, sunulan anlamı inşa etmektedir. Söylem, “dilbilim-
inde cümlelerin üstünde dilin örgütlü bir biçimde kullanımıdır” (Mutlu, 2012: 
280). İletişimin açık ve net olması her zaman önerilen bir şey olmuştur ancak 
stratejik muğlaklık bir iletişim taktiği olduğu için tercih edilmektedir. Aracı’ya 
(2018: 3) göre kamu kurumlarının paydaş çıkarlarını dengelemek için bu tekniği 
kullandığını ancak kurumun tarafsızlık, eşitlik, şeffaflık gibi etik kodları yerine 
getirmesi gerektiğinden içinde çelişkiler barındırdığını belirtmektedir. Muğlak 
mesajlarda ayrıntılar yer almamakla birlikte söylemler birden çok anlama sahip 
olmaktadır. Muğlaklığın bilinçli kullanımı kriz yönetiminde, etkilemek istenilen 
kişinin dikkatini çekerek fikirleri üzerinde değişiklik yapmada ya da gelecek 
tepkilerin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Ancak kamu kuruluşları bilgi edinme 
hakkı gereği paydaşlarına şeffaf olmalıdır. Kamu kurumları hem olayları yönet-
mek hem de doğru bilgilendirmek arasında bir denge kurmalıdır. İletişimde 
muğlaklık stratejisini doğru yerde ve zamanda kullanan ve meslek etiğini göz 
önünde tutan kurumlar kamu gözünde itibarını korumaktadır.
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Stratejik İletişimde Anlam, Algı, İkna ve Propaganda
Kitle iletişim araçları bilgi edinme, yayma, eser yaratma, denetleme, 

eleştirme, kamuoyu yaratma gibi işlevlere sahiptir. Kitle iletişim araçlarının etkin 
olmaya başladığı 1910-1940’lı yıllar güçlü etkiler dönemi olarak anılmaktadır 
(Işık, 2012: 28). Bu dönemde medya “sihirli mermi” gibi kişileri etkilemekteydi. 
Bireyler kitle iletişim araçları karşısında pasif konumda kalmışlardır. Büyülü 
bir dünya gibi görünen kitle iletişim araçların bu denli büyük etki yaratmasında 
modernleşme ve kentleşmeyle birlikte kitle toplumunun oluşması, Birinci 
Dünya Savaşı’nın etkileri önemli yer tutmaktadır. 1940-1960 yılları arası ise 
iletişimde etki çalışmaları kapsamında sınırlı etkiler dönemi olarak anılmaktadır. 
Seyircinin sanıldığı kadar pasif konumda olmadığı, kişinin ihtiyacına göre kitle 
iletişim araçlarını tükettiği görüşü ortaya çıkmıştır. 1960’lı yıllarda bu görüş 
doğrultusunda İngiliz Kültürel Çalışmalar okulunun ileri sürdüğü fikirlerle 
birlikte alımlama kuramı tartışılmıştır. Alımlama kuramına göre kişi algısına 
göre mesajları seçerek ayırt etmektedir. Aktif konumda olan birey medya 
karşısında seçicidir. 1960’dan itibaren ise güçlü etkilere geri dönüş görülmek-
tedir. Medyanın gündem kurma etkisi ele alınırken Gerbner tarafından Ekme ve 
Yetiştirme Kuramı ile medyanın güçlü etkilerinden bahsedilmeye başlanmıştır. 
Gerbner, kültürün bir ideolojik biçim olduğunu ve uzun vadede kişilerin bilin-
cine yerleştirildiğini vurgulamaktadır. Ona göre medya hikayeler yaratarak ön 
kabuller yaratmaktadır. Bu görüşlerin yanı sıra dijital medyanın hakimiyeti ve 
etkisiyle de güçlü etkilerin devam ettiği söylenmektedir. 

Anlam, karşılaşılan durumdan çıkarılan yorumdur. Anlam, “iletişimin ürünü 
ya da sonucu olarak ortaya çıkan, karşılıklı anlaşmaya dayanan ve insanların 
birbirlerini anlamalarını olanaklı kılan düşünsel çağrışımdır” (Mutlu, 2012: 24). 
Anlamın temel ve yan anlamlarının olduğu dilbiliminde, edebiyatta ve sinemada 
kabul görmektedir. Temel anlam, düşünsel çağrışımın akla gelen ilk anlamıdır 
ve herkesçe aynı şekilde anlaşılmaktadır. Yan anlam ise, anlamın birden çok 
boyutunu kapsamaktadır. Herkesçe farklı yorumlanabilir ya da görünenin ak-
sine alt metinlerin yer aldığı anlam türüdür. Görsel araçlar sembolik değere 
sahiptir. Göstergelerin anlamı olduğunu düşünen dilbilimcilerin çalışmalarıyla 
göstergebilimin varlığı pekişmiştir. Göstergelerin anlamları mecaz ya da temel 
anlam şeklinde yorumlanabilir. Simgesel iletişimde göstergelerin yeri önem-
lidir. Verilen mesajın etki oranı anlama bağlıdır. Özellikle günümüzde görsel 
çağın yoğun etkisi nedeniyle göstergelerin iletişimi ve çoklu anlamları stratejik 
iletişimde de kullanılan bir yöntem olmuştur. Reklamcılıkta, sinemada, halkla 
ilişkiler kampanyalarında sıkça görsel göstergelerden yararlanılmaktadır. Görsel 
imajların doğru bağlamda ve etkili kullanılması mesajın etkisini pekiştirmektedir. 
Stratejik iletişimde mesajın içeriği ve anlamı hedefin gerçekleşmesi için önem-
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lidir. Gönderici ve alıcı arasındaki mesajın biçimi kadar içeriği de süreci etkile-
mektedir. 

Anlamı kuracak imajların inşasının ardından algı kavramı önemli yer 
tutmaktadır. Algı, insanın çevresindeki uyaranları fark edip onu yorumlamasıdır. 
Algı fizyolojik ve sosyal bir olgudur. İkna edilmek istenilen hedef kitle için önce 
algı gelmektedir. 

Tablo 2. Algısal Süreç

Kaynak: https://www.iienstitu.com/blog/algi-yonetimi-nedir sitesinden 
geliştirilmiştir. (Erişim 13.12.2019).

Kişi duyu organlarıyla algılama sürecini başlatır. Nesne ya durumla 
karşılaşıldığında onun varlığı kabul edilip iletilerin arasında seçim yapılır. Dik-
kat ve ilgi algının seçilmesinde etkilidir. Sonrasında kişi önceki bilgileriyle ya 
da duygularıyla o olayı veya nesneyi yorumlamaktadır. Doğal bir süreç olarak 
görülen algı, bazı taktiksel verilerle uyarılabilir. Ortam ve biçimsel formların 
yanı sıra kişinin ilgi alanları da algıyı etkileyebilmektedir. Algıyı etkileyen çok 
faktör vardır ancak stratejik unsurların devreye girmesiyle algı yönlendirilebilir. 
Algısal sürecin farkında olan kişi ya da kurumlar algı yönetimi ile kendi le-
hine olan düşünceyi kabul ettirmeye çalışırlar. Bu bağlamda algı yönetimi kitle 
iletişim araçlarıyla sağlanabilmektedir. Kurumsal algı yönetiminde kurumun 
misyonuna göre içerik hazırlanmaktadır. Örneğin ürün satan bir firma medy-
ada kullandığı reklamlarda her unsuru ürüne göre ayarlamaktadır. Televizyon 
reklamında ürünün rengi ne ise reklamda ürünü gösteren kişiye de o renk gi-
ydirilmektedir. Ya da çekim teknikleri ve senaryo ürünün iyi ve kaliteli olduğunu 
göstermek üzere düzenlenmiştir. 

Sinema filmleriyle yaratılmak istenilen algıya örnek olarak Hollywood 
sineması verilebilir. Amerikan sineması kendini güçlü temsil eden filmler çek-
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mektedir. Amerikan sinemasının klasiklerinden olan Kazablanka (1942, Michael 
Curtiz) Hitler’in Almanya’daki baskısına karşı çekilen bir propaganda filmi 
olarak öne çıkmakla birlikte dönemin sosyolojik tahayyüllerini yapan, estetik 
değeri yüksek olan bir filmdir. Aşk filmi gibi kurgulanan filmin alt metninde İkinci 
Dünya Savaşı’nın getirdiği sıkıntılar vardır. ‘’Kazablanka’nın hemen ardından 
Savaş Bilgilendirme Ofisi (OWI) bünyesinde kurulan Sinema Dairesi’ne, mil-
liyetçilik duygularını yükseltmek ve Amerikan ordusunun güçlü imajını yükselt-
meyi amaçlayan propaganda filmleri üretme görevi verildi’’(https://www.haber-
ler.com/hukumetin-imdadina-hollywood-yetisti-3456130-haberi/). Amerikan 
sineması genellikle ana akım Hollywood filmleri çekse de içinde siyasi tarihe 
vurgu yapan ve propaganda özelliği taşıyan filmler çekmeye devam etmiştir. 
Güncel bir örnek olarak 2012 yılında çekilen Amerikan yapımı Red Dawn (Dan 
Bradley) filminde Kuzey Kore askerlerinin Amerika’ya çıkartma yapması ve 
yaşadığı yeri savunmaya çalışan gençlerin mücadelesi Amerikan kahramanlığı 
çerçevesinde aktarılmıştır. Hikâye genç grubun yaşadıkları eyaleti savunmaları 
üzerine kuruludur. Gençlerin yaşadığı korku, kaos ortamı, mücadele, cesaret 
gibi duygular görsel-işitsel sinematografik unsurlarla güçlendirilmiş ve anlatı 
seyircinin ortak duygu kurabilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Film, Ameri-
ka gözünden anlatılmakta ve Amerikan kahramanlığını yineleyecek şekilde 
kurgulanmaktadır. Amerikan sineması genellikle güçlü, kahraman karakterler 
yaratarak mücadeleci bir imaj çizmekte bunu süper kahraman filmlerinde de 
yinelemektedir.

Algı yönetimi kavramının askeri alanda ilk kez Amerika Birleşik Devletleri 
Savunma Bakanlığı tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Ancak II. Dünya 
Savaşı’nda algı yönetimi oldukça yoğun kullanılmıştır. Propaganda ile algı 
yönetimi birbirine çok yakın kavramlardır. Propaganda, algı yönetim süreci 
içinde yer almaktadır. ABD ise algı yönetimi, propaganda gibi kavramları temel 
politika haline getirerek hareket etmiştir. “Eski ünlü ABD Dışişleri Bakanı Hen-
ry Kissenger’ın ‘Gerçeğin ne olduğu değil, gerçek olarak algılananın ne olduğu 
önemlidir’ cümlesi aslında bu stratejinin bir özetidir” (Eraslan, 2018: 92). 

Nazi Almanya’sında Adolf Hitler’in yaptığı propaganda ise kara propagan-
daya örnektir. Kara propaganda gerçeği hiçbir şekilde yansıtmayan, özel amaç 
uğruna düzenlenen algı yönetimidir. Nazi Almanya’sında Hitler’in yanı sıra Paul 
Joseph Goebbels algı yönetimini sinema, gazete gibi kitle iletişim araçlarıyla 
tamamlamıştır. Üstün Alman ırkını yaratmaya çalışan Hitler ve Goebbels kendi 
fikirlerini destekleyecek şekilde içerikler üretmiştir. 

“Nazi Almanya’sında propaganda, savaşın seyrini değiştirecek bir ara-
çtan öte bir silah olarak görülmüş ve propaganda tüm üretim sektörlerini 
içine alan topyekûn bir savaş alanı olmuştur. Bu süreçte propaganda Hitler’in 
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kurgulamış olduğu Nasyonal Sosyalist ideolojiyi anlatmak, benimsetmek, ka-
muoyu tarafından kabul görmesini sağlamak, buna karşı çıkanları sistem dışına 
itmek, yabancılaştırmak ve yok etmek için etkin bir yöntem olarak kullanmıştır” 
(Sarıtaş, 2018: 345-346). 

Stratejik iletişim ikna etme üzerine kuruludur ancak propaganda stratejik 
iletişimi aşan, kötü niyetle kullanılabilen bir araçtır. Hem algı yönetiminde hem 
de stratejik iletişimde lider önemlidir. Lider süreci doğru yöneten kişilerdir. 
Stratejik yönetimde planlama, uygulama ve analiz etme önemlidir. Goffman 
(2019: 15) kişilerin birbirleriyle karşılaşmasında bilinçli ya da bilinçsiz rol 
yaptığını belirtmektedir. Bunu toplumsal etkileşim ritüeli olarak adlandıran Goff-
man, yüz ve mimiklerin benlik imgesi olduğunu vurgulamaktadır. “Başkalarıyla 
temas esnasında bir kişi tarafından ve bir kişi için sürdürülen rol, meşru ve 
kurumsallaşmış bir roldür” (Goffman, 2019: 17). İletişimde beden politikaları 
kişinin o anki duygu durumu hakkında bilgiler vermektedir. Gofmann ortama 
uygun yüz ifadesini taşıyan kişinin özgüvenli ve rahat olduğunu söylemektedir. 
Liderler beden politikalarını bilinçli olarak kullanabilen kişilerdir. Toplumsal 
etkileşimlerle ne yapması gerektiğini bilen lider için beden politikaları stratejik 
iletişim içinde yer almaktadır. Gofmann etkileşim ritüeli sürecinde yüz kavramı 
dışında hürmet ve tavır kavramlarına da değinmiştir. Bireyin dış görünüşü ve 
duruşunu sergileyen tavrı ve saygı belirtisi olan hürmet davranışı önemli yer 
tutmaktadır. Liderler vizyon sahibi, ileri görüşlü, kriz yönetimi yapabilen, örnek 
teşkil eden kişilerdir. Özellikle karizmatik liderler beden politikalarını yöne-
tebilen, dış görünüş ve tavırlarıyla kitleleri etkileyen kişilerdir. Stratejik lider-
ler, örgüt kültürünün devamlılığının sağlanmasında, paydaşların sürece dahil 
olmasında ve gelecek stratejilerin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. 
Ülgen ve Mirze (2007: 414- 415) stratejik liderliği geleneksel, vizyon sahibi 
ve dönüşümcü stratejik liderlik olarak tanımlamıştır. Geleneksel liderlikte kuru-
mun amacına yönelik çalışmalar yapılarak performans attırılır. Tipik bir yöneti-
cinin görevlerini yapmaktadır. Vizyon sahibi liderlikte, şimdiki durum gelecek 
tasarılarıyla iyileştirilmekte ve yeni planlar yapılmaktadır. Dönüşümcü stratejik 
liderlikte ise değişim ve yenilikle iş bölümü yaratarak amaca ulaşmayı hedefley-
en liderler yer almaktadır. Sadece stratejik liderler değil kurumlardaki yöneti-
ciler ya da siyasi liderler de stratejik iletişime hâkim olduklarında avantaj elde 
etmektedir. 

Stratejik İletişimde Geleneksel Medya ve Yeni Medyanın Rolü
Kitle iletişim araçları haber verme, bilgilendirme, denetleme, eleştirme, mal 

ve hizmetlerin tanıtılması, uluslararası ilişkilerin sağlanması gibi özelliklere sa-
hiptir. Radyo, televizyon ve sinema artık geleneksel medya adıyla anılmaktadır 
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çünkü sayısal verilerin ve hipermetinlerin arttığı bilişim teknolojileriyle yeni 
medya kavramından bahsedilmektedir. Yukarıdaki bölümde anlatıldığı üzere 
geleneksel medya araçlarıyla algı, ikna ve propaganda teknikleri tarih boyun-
ca denenmiştir. Örneğin sinemada biçimciler olarak anılan Sovyet sinemacılar 
montajın etkisinin sihirli olduğu bilincine vararak propaganda filmleri çekmeye 
başladılar. “1918 yazında, Sovyetlerin en ilginç uygulamalarından olan ‘ajitasyon 
trenleri (agit-tren) ilk seferine çıktılar. Bunlardan birincisi Doğu Cephesi’ne gidi-
yordu ve bir propaganda merkezi olarak gerekli tüm donanıma sahipti. Diğerleri 
ise ülkenin en ücra köşelerine dek uzandılar” (Abisel, 2003: 166). Sovyet biçim-
cileri, sinemanın bir dil gibi yapılanmasını montaja bağlıyorlardı. Sabit ya da 
hareketli karelerin art arda eklenerek bir anlam oluşturduğunu belirten biçim-
ciler, montajın tüm tekniklerini kullanmışlardır. Keza radyo ve televizyon da 
gerek stratejik iletişimde gerek etkileme çalışmalarında hep merkezde olmuştur. 
Gerbner (1919-2005) televizyonun hikayeler yaratarak kitleleri etkilediğini 
Ekme ve Yetiştirme Kuramı’yla açıklamaktadır. Ona göre kültürler, fikirler bir 
hikayeyle kitlelerin bilincinde uzun süreli etkiler yaratmaktadır. Bu etki ideolo-
jik fikirlerden kültürel göstergelere, mal ve hizmetlerin tanıtımından bilinçaltı 
mesajlarına her alanı kapsamaktadır. Gerbner, özellikle televizyon içeriklerinin 
stratejik iletişim biçimlerini ele almıştır. Böylece kitle iletişim araçları gündelik 
hayatın bir parçası olmak yerine hayatın kendisini oluşturmaya başlamıştır.

Küreselleşme ve bilişim teknolojilerin gelişimi yeni medyanın zeminini 
hazırlamıştır. Yeni medyada dijital teknolojilerle verilerin hızlanması, içeriğin 
aynı anda birden çok kişiye ulaşması, kişilerarası etkileşimi arttırması onun ge-
leneksel medya dışındaki işlevlerini gözler önüne sermektedir. ‘’Yeni medyanın, 
geleneksel medyadan (gazete, radyo, televizyon, sinema) ayırt edici temel özel-
likleri etkileşimli ve multimedya biçemine sahip olmasıdır’’ (Binark, 2007: 
21). Mekân sınırını kaldıran yeni medya kişilerin anında etkileşime geçmesine 
yardımcı olmaktadır. Birden çok içeriğin üretilmesi, akıllı telefonlar sayesinde 
her an ulaşılır olması yeni medyanın sık kullanılmasına neden olmaktadır. Gilster 
(1997: 148) hipermetinlerin etkileşimi arttırdığını vurgulamaktadır. Hipermetin-
de sadece yazılı metin yoktur bunun yanı sıra resimler, tablolar yer almaktadır. 
‘’Hipermetinsellik öznenin ve anlamın sabit olmadığını göstermenin teknolo-
jik bir yoludur’’ (Narin, 2016: 119). İnternetin yeni keşfedildiği dönem web 
1.0 olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde internetin temel olarak kullanımı 
doküman ve bilgiye ulaşmak şeklindedir. İnternet içeriğinin yeterince çeşitli 
olmamasından dolayı sadece temel işlevler yerine getiriliyordu. Web 2.0 ile ise 
insanlar arası etkileşim web siteleri, mesajlaşma süresinin hızlanması gibi du-
rumlarla kurulmaya başlanmıştır. Web 3.0 ile yapay zekanın verdiği hızlılık, pra-
tiklik, yeni içerik üretimleri, yeni uygulamalar ve sosyal medya platformları or-
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taya çıkmıştır. Bu durumun bir ileri boyutu ise tamamen sanal dünyanın etkisinin 
hissedildiği web 4.0 teknolojisidir. Yapay zekâ ve sanal ortamın birleşmesinden 
oluşmaktadır. Aşağıdaki görselde web teknolojilerinin gelişimi anlatılmıştır. 

Görsel 2. Web Teknolojilerinin Gelişimi

Kaynak: https://esmacalisir.com/2018/01/09/web-1-0-web-2-0-web-3-0-web-4-0-
nedir-bu-web/

Ticari amaçlı malların pazarlanması kapsamında stratejik iletişim yeni 
medyanın olanaklarıyla alanını genişletmiştir. Kurumlar medya planlaması 
yaptıktan sonra hedef kitleye web siteleriyle, e postayla, kısa mesajla ya da so-
syal medya ağlarıyla ulaşmaktadır. Dijital kanalların esnekliği ve hızlı olması 
nedeniyle bir ürün reklamı aynı anda her yerde çıkabilmektedir. Kullanıcılar 
internette arama yaparken dijital izlerini bırakmaktadır. Bu dijital teknolojiyle 
birlikte aranan bir ürün internette gezinirken anında reklam olarak karşımızda 
belirmektedir. Web sayfasının kenarlarında çıkan reklamlar önceden internette 
aradığımız konuyla ilgili olmaktadır. Aşağıdaki görselde (görsel 1) bir radyo 
kanalını görmekteyiz. Radyo kanalının yan panelinde bir kitap sitesinin reklamı 
belirmektedir. Bu site önceden bizim internette aradığımız bir site olduğu için 
ilgimizi çekebilecektir. Böylece yeniden bir kitap alışverişi yapabiliriz ya da 
siteyi görmüşken siteye bakmak isteyebiliriz. Dijital rekabetin yansımaları 
kurumların ya da ticari kuruluşların medya planlaması yapmasını gerektirmek-
tedir. Yeni medyanın nasıl kullanılacağının bilinmesi, hedef kitlenin bu mecraya 
göre yeniden düzenlenmesi, dijital stratejilerin geliştirilmesi kurumun çağa ayak 
uydurmasını ve amacına ulaşmasını etkileyecektir. Medya planlama, kurumların 
uygun mesaj ve araçla hedef kitleye ulaşma sürecidir. 
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Görsel 1. Radyo Sitesinde Beliren Reklamlar

 
Kaynak: https://karnaval.com/

Gelişen teknolojiyle algı, içerik, mesaj da değişime uğramıştır. Strate-
jik iletişim geleneksel medyanın yanı sıra yeni medya aracılığıyla yapılmaya 
başlanmıştır. Stratejik iletişim her alanda kullanılmaktadır ancak ana hatlarıyla 
ele alacak olursak ticari amaçlı ve askeri amaçlı kullanılmaktadır. Ancak soyut 
değerlerin korunması ve geliştirilmesi kapsamında da kullanılabilir. Stratejik 
iletişim birden çok unsurun harmanlanmasıdır. Stratejik iletişimi oluşturan unsur-
lar kurumsal itibar, medya ile ilişkiler, gündem, kriz yönetimi gibi bileşenlerdir. 
Ticari alanlarla marka imajı ve lobicilik alanlarında etkilidir. 

Kültürel ve sanatsal değerlerin yanı sıra milli değerlerin kamu diploma-
sisinde önemli olduğu ve planlı iletişime öncelik verildiği görülmektedir. Strate-
jik iletişimde sert veya yumuşak güç araçları kullanılmaktadır. Sert güç, bilindiği 
üzere gücü hissettiren baskı araçlarıdır. Bilgi teknolojileri ve kitle iletişim 
araçlarının gelişimiyle baskı yerine ikna ve hayranlığın yaratılmasını sağlayan 
yumuşak güç araçları ortaya çıkmıştır. Joseph Nye yumuşak güç kavramını 
kitle iletişim araçları, sanat, kültür, kamu diplomasisi gibi kavramların kitlel-
erde hayranlık bırakacak şekilde kullanılması olarak açıklamıştır. Böylece 
kendiliğinden bir sempati oluşturularak fikirlere uyum sağlanacaktır. Kamu 
diplomasisi farklı kültürdeki insanları etkilemek, uzun vadeli ilişkiler kurmak, 
ülke imajını pekiştirmek için kullanılmaktadır. Bir iletişim politikası olan kamu 
diplomasisinde de stratejik iletişim önemlidir. Kültürel ve sanatsal faaliyetler, 
bilimsel toplantılar, ilgi çekici müsabakalar ülkeye duyulan sempatiyi arttırarak 
kültürler arası etkileşimi de gündeme getirmektedir. Kitle iletişim araçlarının 
yumuşak güç doğrultusunda kullanılmasıyla kamu diplomasisi eğitimden kül-
türe tüm sosyal alanlarda etkin olmaya başlamaktadır. Kültür diplomasisi ve 
kültürlerarası iletişimde bireylerin zihninde o ülkeye ait kültürel ön kabuller 
oluşmaktadır. Kültür ve sanat imajları, bireylerin belleklerinde yer edinerek 
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bir ön kabul geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu da analiz edilerek planlı 
şekilde yapılmaktadır. Filmlerle ya da diğer sanat dallarıyla yapılan kültürlerarası 
iletişim, stratejik iletişimin bir ayağını oluşturmaktadır. Örneğin çekilen kültürel 
miras filmleri ya da ülke sinemasının ulusal imaj yaratmada kullanılması kültür-
iletişim-markalaşma üçgeninde önemlidir. 

Kamu diplomasisi kullanımına göre lobicilik faaliyetlerine de benzetilmek-
tedir. Lobicilik faaliyetlerinde doğrudan iletişim ve ikna önemli yer tutmaktadır. 
Lobicilik, kuruluşların kendi lehine kararların çıkmasını istemeleri üzerine 
yaptıkları faaliyetlerdendir. Özellikle baskı grupları politik kararların kendilerine 
sağlayacakları yarar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Lobicilik faaliyetlerinin ilk 
olarak Amerika’da ortaya çıktığı bilinmektedir. Federal bir yapıda olan Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde etnik ve siyasi grubun çeşitli olmasından lobicilik 
gelişmiştir. 1938 tarihli Yabancı Temsilciler Yasası ile 1946 tarihli Federal Lobi 
Yasası’nda lobiciliğin yapılma amaçlarının belirtilmesi gerekiyordu. 1975 tari-
hli Yabancı Ajanların Tescil Yasası ile yabancıların Amerika’daki lobi faaliyetleri 
düzenlenmiştir. Sonrasında lobi faaliyetleri ve düzenlemeleri devam etmiştir. 

Siyasal iletişim, kullanıma göre stratejiler barındırabilir. Siyasal iletişim, 
liderlerin ideolojik düşüncelerini kitlelere etkili şekilde ulaştırmak ve onları 
harekete geçirmek için yaptığı iletişimdir. Siyasal iletişim, halkla ilişkiler, 
reklamcılık, liderlik, strateji gibi birçok kavramdan etkilenmektedir. Si-
yasi kültür, toplumun siyasal olgulara ve olaylara bakışını ifade etmektedir. 
Toplumsallaşma sürecinde tutumlar önce ailede sonra okulda, sosyal gruplar-
da ve medya aracılığıyla oluşmaktadır. Siyasi kültürün aktarılmasını sağlayan 
medyada liderlerin siyasal iletişimi önemli yer tutmaktadır. Siyasal iletişim de 
içinde stratejiler barındırmaktadır. Özellikle seçim dönemlerindeki söylemler ve 
kampanyalar planlı bir süreç sonucunda ortaya çıkmaktadır. Liderler kamunun 
desteğini almak için stratejiler yapmaktadır. Stratejik iletişimin siyasal boyutu 
ise kitleleri etkilemek ve onlarla iletişime geçmekle kurulmaktadır. Kitlelerin 
iletileri algılama biçimi, siyasi hayata katılımı ve mesajlardan etkilenme düzey-
leri dönemin toplumsal ve teknolojik gelişmelerinden etkilenmektedir. Kişinin 
politik görüşünü etkileyen medyanın planlanması sadece reklam amacıyla değil 
politik hedefler doğrultusunda da yapılmaktadır. Medya planlama, mesajın veya 
reklamın uygun araçlarla aktarılarak toplum üzerindeki etkisinin artırılmasıdır. 
Medya planlaması, stratejik iletişimin bir parçasıdır. Genellikle pazarlama ve 
reklam konusuyla ilgili olan medya planlama, politikada kitleleri etkileme 
açısından kullanılabilir. Politik mesajların aktarımı planlandığında stratejik 
iletişimin tüm süreçleri göz önüne alınmaktadır. Ticari alanda, siyasal alanda 
ve güvenlik alanında ortak olan şey stratejik iletişimin amaçları ve süreçleridir. 
Hepsinde ortak amaç, rıza üretimi ve planlı iletişimin hedef üzerindeki etkisinin 
arttırılmasıdır. 
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Güvenlik Alanında Stratejik İletişim
Güvenlik teorileri açısından Kopenhag Okulu’nun çalışmaları önemli yer 

tutmaktadır. Güvenlik sadece askeri bir terim demek değildir. Güvenlik, eko-
nomik, siyasal, toplumsal, teknolojik vb. olaylar karşısında risk durumun-
da olmamaktır. Kopenhag Okulu düşünürleri “güvenlikleştirme” teorisiyle 
güvenliğin çoklu boyutları tartışılmıştır. Bu bakış açısına göre çevresel güvenlik, 
ekonomik güvenlik gibi etmenler birbirini etkilemektedir. Tehdit ve savunma 
olguları güvenliğin aşamalarıdır. Kurumlar tehdit algıladıktan sonra tehdit biçi-
mine göre savunmalarını düzenlemektedir. Bu savunmada ise kolektif bilinç 
önemlidir. “Kopenhag Okulunun güvenlikleştirme teorisini uyarladığı sektörel 
yaklaşımı incelendiğinde A’dan Z’ye her şeyin güvenlik tehdidi olarak söylemde 
inşa edildiği görülmektedir” (Akgül Açıkmeşe, 2011: 59). Söylem, dilin bilinçli 
ve örgütlü kullanımı olduğu için anlam karmaşaları yaratabilir. Söylem, güvenlik 
tehditlerini ortaya çıkarabilir. Özellikle dijital çağda hızla yayılan söylemlerin 
bilincinde olmak önemlidir. Devlet kurumları itibarını korumak, kamuyla doğru 
iletişime geçmek, doğru bilginin kamuyla paylaşılmasını sağlamak için resmi in-
ternet sitelerini stratejik iletişimin bir parçası olarak kullanmaktadır. Yeni medya 
okuryazarlığı, bilginin çok olduğu bir ortamda doğru bilgiye ulaşmada çeşitli 
dijital kaynakların kullanılmasını, alımlanan her bilginin doğru olmadığının bil-
incinde olan kişilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Medya okuryazarlığında 
söylem, bağlam, görsel ve metin önemli yer tutmaktadır. Vatandaş, gelen 
mesajın doğruluğunu araştırdığında medyayı bilinçli kullanmaya başlar. Özel-
likle kamuyu ilgilendiren önemli olaylarda bilgi kirliliğine mahal vermemek 
için kurumların resmî web sitelerinden bilgi almak yeni medya okuryazarlığı 
kapsamında önemlidir. 

Görsel 3. Medya Okuryazarlığı Neden Gerekli?
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 Milli güvenlik, kamu düzeni, kamu yararı gibi konularda medya haberl-
erinin doğruluğu önemlidir. Örneğin T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Jandarma Genel 
Komutanlığı web sitesi (https://www.jandarma.gov.tr/) kamuya bilgilendirme 
yapan, duyurulara yer veren ve basın açıklamalarını halkla paylaşan resmi bir 
web sitesidir. Gerekli bilgilerin öğrenilmesinde basın açıklamaları, resmi sit-
edeki yazılar önemli yer tutmaktadır. 

Askeri alanda stratejik iletişimin bir diğer alanı ise bilgi harekâtı, istihbarat, 
güvenlik gibi alanlardır. İstihbarat, doğru bilgiye ulaşılmakta ve bu doğrultuda 
planlar yapmakta büyük yer tutmaktadır. “Stratejik hedeflere ulaşmada başarı, 
amaca uygun izlenecek yollarla (aksiyon) stratejik hedefe ulaşmayı sağlayacak 
politika, eylem ve araçlara (taktik) bağlıdır” (Beşe ve Seren, 2011: 127). Millî 
İstihbarat Teşkilâtı (MİT) “istihbarat çarkı” olarak adlandırdığı süreci dörde 
ayırmıştır (www.mit.gov.tr/t-cark.html). İlk evrede istihbarat ihtiyacı belirlener-
ek habere ulaşma yolları aranmaktadır. İkinci aşamada haberin toplanması, 
üçüncü aşamada haberin işlenmesi yer almaktadır. Son evrede ise istihbaratın 
yayımı ve kullanımı mevcuttur. 

Yalçın (2018: 38) devletlerin farklı güvenlik önlemleri ürettiğini ancak 
2000’li yıllarda ortaya çıkan strateji belgelerinde ortak özelliklerin olduğunu 
söylemektedir. Ona göre Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Çin 
gibi ülkeler istikrarsızlıkları bir tehlike olarak görmekte ve saldırgan yöntem-
ler geliştirmektedir . Ülkeler stratejilerini oluştururken ülkenin karakteristik 
özelliklerini de değerlendirmeye almıştır. Strateji belgeleri, ülkenin siyasal 
düşüncesinden kültürel, toplumsal, teknolojik alanına kadar çoğu şeyden et-
kilenmektedir. Yalçın, bazı ülkelerin savunmacı veya saldırgan dış politikaları 
olduğunu söylemektedir. Güvenlik kavramı devletler için sadece askeri an-
lamda değil, çevresel, sosyal, bilişsel, teknolojik gibi boyutları da kapsayan 
bir kavramdır. Strateji belgeleri geniş veya dar kapsamlı olarak yapılabilir. 
Yalçın, “strateji belgelerinin birçok faktörden etkilenebileceği kabul edilse de 
en belirgin etkinin uluslararası güç dağılımından kaynaklandığı” iddiasıyla 
araştırmasını tamamlamıştır (2018: 325). Uluslararası güç dengesi de ülkenin 
ekonomik, siyasal, toplumsal fikirleriyle ve dış ilişkileriyle kurulmaktadır. Ulu-
sal güvenlik stratejisi, olası tehlikeler karşısında hazırlıklı olmayı sağlarken 
devletin güvenliğinin sürdürülmesi anlamına gelmektedir. Stratejik planların 
hazırlanması güvenlik önlemi olarak da adlandırılabilir. Örneğin T.C. Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı’nın hazırladığı 2017-2021 Stratejik Plan raporunda “Mod-
ernizasyon Projelerinde Hız, Kalite ve Maliyet Etkinlik”, “Kabiliyet Kazanımı 
için Verimlilik Yönetimi”, “Teknolojik Yenilikleri Bilimsel Birikimler ve Deney-
imler ile Birleştirmek” ve “Stratejik İnsan Kaynağı ve Güçlü Kurumsal Yöne-
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tim” olarak dört ana başlık yer almaktadır. Bu planda savunma stratejilerinin 
güvenlik, teknolojik, yenilik gibi birçok kavram göz önüne alınarak hazırlandığı 
görülmektedir. 

 Ülkeler güvenlik stratejilerini belirlerken stratejik iletişime de yer vermiştir. 
Terör grupları korku salmak, örgütü tanıtmak, ilgi çekmek gibi amaçlarla ki-
tle iletişim araçlarını kullanmaktadır. Devlet, terör örgütleriyle mücadelesinde 
stratejik iletişim olarak medyanın etkilerinden yararlanmaktadır. Provokatif ve 
yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için kamu kurum ve kuruluşları resmî 
açıklamalar yapmaktadır. Sosyal medyada eşik bekçileri olarak adlandırılan ed-
itöryal denetimin olmayışı sebebiyle yanlış bilgiler hızla yayılmaktadır. Terör 
yandaşları meşruluk kazanmak, panik ve korku yaratmak, toplum düzenini 
bozmak için sosyal medyayı ve internet sitelerini kullanmaktadır. Bunun önüne 
geçmek için 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da 
erişime engelleme kararı çıkarılarak önlem alınmaktadır. 3713 Sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu’nda terör amaçlı işlenen suçlar ve yaptırımları yer almaktadır. 
Medya-terör ilişkisi etik açıdan zor değerlendirilen bir konu olmuştur. Hangi 
bilgilerin kamuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı, teröre özendirecek yayınların 
yapılmaması medya mensubunun bilmesi gereken konulardır. “Kitle iletişim 
araçları terör olaylarını sunarken, etik değerlere dikkat etmeli; terör eylemleri 
nedeniyle mevcut demokratik sistemin yara aldığını haberlerde vurgulamalıdır” 
(Avşar, 2017: 124). Medya okuryazarlığının artması, istihbaratın dijital medyayı 
da kapsayacak şekilde genişletilmesi, gerekli önlemlerin alınması terörle müc-
adelede stratejik iletişimin işlevini arttıracaktır. Ayrıca dış ilişkilerde diğer ül-
kelerle iş birliği yapmak için de doğru iletişimin kurulması önemlidir. Saran 
ve Bitirim (2010) sosyal pazarlamanın terörle mücadelede kullanılan stratejik 
bir iletişim taktiği olduğunu vurgulamaktadır. Sosyal pazarlama, pazarlamanın 
ticari kaygısından ziyade toplumsal refah gözetilerek yapılan uzun süreli bir 
pazarlamadır. Kamu kurum ve kuruluşları sosyal pazarlama ile toplum çıkarlarını 
koruyacak fikirler aktarmaktadır. Toplumun desteğini almak, toplumu bilgile-
ndirmek, terör konusunun doğru anlaşılmasını sağlamak sosyal pazarlamanın 
da alanına girmektedir. “Terörle mücadele, halkın desteği başta olmak üzere, 
devletin tüm kurum ve kuruluşlarının ortak akıl, sağduyu ve iş birliği içerisinde 
tutarlılık sergileyen ve süreklilik taşıyan iletişim çalışmalarıyla kalıcı çözüme 
ulaşabilecektir” (Saran ve Bitirim, 2010: 105). Bu doğrultuda sosyal pazarlama 
stratejileriyle ve doğru iletişimin kurulmasıyla terörle mücadeleye destek ol-
unabilir. 
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SONUÇ
Siyasi, kültürel, toplumsal vb. alanlarda sıkça görülen stratejik iletişim, 

artık her kurumun yaptığı bir iletişim biçimi olmuştur. İletişim sürecinin her 
aşamasına hâkim olmayı gerektiren stratejik iletişimde planlı ve uzun ömürlü 
hedefler, yöntemler, analizler gerekmektedir. Mesajı gönderen kişiler, alıcının 
algısını kendilerine çekmeyi isterler. Algıdan sonra ikna süreci başlar. Algı 
teknikleri görsel imajlarla kurulabileceği gibi propaganda gibi yanlış tekniklerle 
de kurulmaktadır. Stratejik iletişimde sert ve yumuşak güç araçlarının bilinç-
li kullanımı mevcuttur. Özellikle bilgi çağında ikna ve arzu kitleler üzerinde 
hedeflenen süreçlerden olmuştur. Bunun için kitle iletişim araçlarının yumuşak 
güç etkisi sayesinde kitleler kendiliğinden hayranlık, sempati gibi duygular 
geliştirerek ikna edilmektedir. 

Stratejik iletişim; halka ilişkiler yöntemleri, kamu diplomasisi, lobicilik, 
güvenlik istihbaratı gibi konularla ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada strate-
jik iletişimin ilişkili olduğu kavramlar açıklanmıştır. Sonrasında ise güvenlik 
alanında stratejik iletişimin boyutları ele alınmıştır. Terörle mücadelede, kamu 
düzeninin sağlanmasında, doğru bilgi akışının yapılmasında stratejik iletişim 
önemlidir. Resmî web sitelerini takip etmek, medya okuryazarlığı bilincinin 
arttırılması, kurumların medyayı ve stratejik iletişimi doğru kullanması toplum-
sal düzen ve güvenlik için önem arz etmektedir. Gelişen bilişim teknolojileriyle 
ve yeni medya ile birlikte stratejik iletişim verileri de hızlı olmaktadır. Dijital 
çağa ayak uydurmak aynı zamanda da geleneksel medyanın gücünü bilmek ve 
kullanmak stratejik iletişimin gerçekleşmesinde önemlidir.
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: АЛАШ МҰРАТЫ ЖӘНЕ МӘШҺҮР 
ЖҮСІП КӨПЕЙҰЛЫ
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«Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» бағдарламасы ұлттық мәде-
ниетті, соның ішінде ерекше маңызды тарихи-мәдени және сәулет ес керт -
кіш терін қалпына келтіруді, археологиялық зерттеулерді, ұлт тық әдебиет 
пен жазулар тәжірибесін тоғыстыру жұмыстарын атқа ру ды қарастыруды 
мақсат еткен бірқатар бағыттарды құрайды.

Бұл бағдарлама көптеген нәтижелерге де қол жеткізді. Сан ғасырлар 
бойы тарих қойнауында жатқан ата-бабаларымыздан қалған асыл мұралар 
жаңартылып, ғылыми зерттеу айналымына енгізілді. 

Қазақстандағы бірқатар зерттеу институттарының еңбектері құнды 
тарихи құжаттар ретінде жарық көрді. Бұл ғылыми жетістіктер еліміздің 
тарих саласындағы оқулықтар мен оқу материалдарының мазмұнын 
толықтырып, оқырмандар мен келешек ұрпақтың санасын жаңғыртары 
сөзсіз. Себебі, табылған мәдени мұралар қазақтың туған елі мен жерін, 
мәдениетін әлем елдерінің толыққанды тануына жол ашып, басқа 
мемлекеттермен иық тіресіп тұра алатындығымызды ұлықтайды және оны 
дәлелдей түседі. 

Бағдарламаның да көздегені осы еді. Елеулі ерен еңбектің нәти жесінде 
көптеген іс атқарылды. Бұл бүгінгі біздің жаһандану жағ дайын дағы қазақ 
елінің одан әрі рухани-мәдени жағынан өрістеуіне көме гін тигізеді, сондай-
ақ қазіргі ұлттық мүдденің үдесінен шығары сөзсіз.

Еліміздің тұңғыш президенті Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар, рухани 
жаңғыру» атты Жолдауында: «Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз 
белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу»,  – деп атап 
көрсетті [1]. Ғасырлар бойы ашылмай қалған халықтың тарихи мұралары 
мен ескерткіштерін қайта түлетіп, ұсынылған бағдарламаның бастауымен 
еліміздің мәдениетін көптеген тың мағлұматтармен толықтыру көзделіп 
отыр. Ал осы ұрпақ сабақтастығын құрайтын мағлұматтар Қазақстан 
халқының мақтаныш сезімдерін оятып, отансүйгіш қабілеттерін күшейте 
түсері сөзсіз. Рухы өр, тіні бекем, ділі руханиятқа толы елдің өкілі 
болғанынымызды жар салатын сәттер де жоқ емес. 
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Мәдени құндылықтардың жойылуы, бұзылуы, тоналуы, олардың 
зақымдануы кез келген елдің, халықтың рухани күйреуіне, жойылуына 
алып келеді. Бұндай фактілер тарихта көп кездеседі. Бұл тарихтың сыры, 
мәдениеттің мәйегі болар мұралар – көне тарихтың куәсі. Өткенімізден 
сыр шертіп, бүгінгі ұрпақтың еншісіне жеткен ескерткіштерді қорғау 
мен сақтау, оларды насихаттау әрбір азаматтың еліне, туған жеріне деген 
жанашырлығы, мәдени мұраларға деген қамқорлығы болмақ.

Әдебиет пен өнердің даму тарихы бойында негізгі нысан адам 
тұлғасы болған, бола да береді. Адами құндылықтар, өткеннен сабақ 
алу, адамгершілік мәселелер, білім мен білік адам өміріндегі аса құнды 
қажеттіліктер болып табылмақ. Себебі оларсыз өткен мен бүгінгінің, 
тіпті ертеңгінің де өзегі жоқ. Қандай да ғылым болмасын жаңашыл 
идея ларға бағытталады. Содан соң барлығы да осы адам тұлғасының 
маңайына шоғырланады. Кез-келген шығармашыл адам өзінің алдын дағы 
замандастарының көзқарасына жүгінеді, оның парасат-пайымын зер де-
лейді. 

Өз заманының асыл мұраларын ұрпағына қалдыруды мақсат тұт қан 
сөз зергерлері Мәшһүр Жүсіп Көпеев пен Шәкәрім Құдайбердіұлы ның 
адами құндылықтар жүйесін қабылдауы мен дүниетанымдық мәдениетін 
салыстыра қарастырсақ, көп ұқсастықтарды анық көреміз. Олардың 
ұқсастықтары бір заманда туып, бір кезеңде өмір сүріп, бір-біріне жақын 
жерде өмір сүруінде болса керек. Сонымен қатар бұл екі алыптың арасында 
бір тылсым сакральды дүниенің, жұмбақтың бары анық. Өмірінің соңғы 
кездерін Шәкәрім Шыңғыстауда өткізсе, МашҺүр де өмірінің соңында 
туған жері Қызылтаудан қазіргі мәңгілік тұрағы Ескелдіге орын теуіп, 
өмірінің соңғы түйіні іспеттес болған шығармашылығымен айналысады. 
Ел ішінде Ескелді атанып кеткен бұл жер «иесі келді» дегеннен шыққан 
деп айтылады, ақынның елсіз жерге осылай неге қоныстанғаны да жұмбақ 
болып қала бермек. 

ХХ ғасырдың басында орыстандыру саясатымен переселендерді 
қоныстандыру салдарынан қауымдық жерлерді тартып алу әлеуметтік 
бөлшектенуге әкеп соқты. Қазақ жатақтарға айналды, отырықшылыққа 
беталыс басталды. Бұл енді мәжбүрлеу болғаны белгілі, қазақтардан жерді 
күштеп алғандықтан, отырықшылыққа, егіншілікке ыңғайлы жерлерден 
айрылған ел кедей-жатақ боп шыға келді. 

1905-1907 жылдар аралығында Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов сияқ ты 
тағы да басқа оқыған зиялылар патшалық үкіметтің қазақ жері не жүргізіп 
отырған саясатына қарсы шыққан күресімен бірге Мәшһүр-Жүсіптің де 
саяси өзгерістерге үн қосуы азаматтық парыз еді. Оның публицистикалық 
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қызметі және кітаптарының жарық көруі осы уақытқа дөп келеді. Мәшһүр-
Жүсіп Көпейұлының 1907 жылы Қазан баспасы үш кітабын жарыққа 
шығарады. 

«Сарыарқаның кімдікі екендігі туралы», «Tіpшілікте көп жаса ған-
дық тан көрген бір тамашамыз», «Хал-ахуал» кітабы. МәшҺүр Жүсіп 
бұл үш еңбегінде де қазақ даласына дендеп кірген әділетсіздік пен 
теңсіздікті сынайды. «Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының кітабін баспаханада 
басып шығарған Қазандағы жарық көрген, кітап шыққан баспаның 
иелері ағайынды Хусайыновтар 12 мың сом көлемінде айып салып, 14 
кісіні айыптап сотқа жауапты қылған» [2, б. 16].  Аталмыш кітаптардың 
шығуына байланысты ендігі жерде оның әрбір ісін бағып, ізін аңдығандар 
көбейеді. Мәшһүр-Жүсіптің жоғарыдағы кітаптарының үшеуі де, қатал 
сынға алынып, қудаланғаны мәлім [3, б. 62].

Осындай қыспақты сезген Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы қазақ дала сының 
оңтүстік аймақтарына жол тартады. «Жетісу сапары», «Түр кіс тан, Ташкент 
сапары», «Қырғыз сапары», «Ереймен сапары» деген өлеңдерінде осы 
сапарлары туралы жазады. Осы жөнінде Дихан Әбілев жазады: «...Бұл 
жолы «Қашқын» тәрізді тағдыр тәлкегімен 1907 жылдан бері төрт жыл 
жүріп жиһан кезіп елге оралады» [4. б. 74].

Осы тұста зерттеу жұмысымызға қатысты Мәшһүр Жүсіптің «Сары-
арқаның кімдікі екендігі туралы» еңбегі туралы кеңірек айтсақ дейміз. 
Оның толық нұсқасы Қуандық Мәшһүр-Жүсіповтің әулеттік мұрағатында 
сақталған екен. Кітаптың қара сөзбен жазылған көп бөлігінде қазақ тарихы 
қарастырылған. «1990 жылғы Мәшһүр-Жүсіп таңдамалысының бірінші 
томында осы кітаптың өлең жолдары ғана еніп, қара сөздері енбей қалған» 
[5. б.152.].

«Сарыарқаның кімдікі екендігі туралы» кітапта даланың аграрлық 
мәселесі төңірегінде сөз қозғайды. Саясаттың салдарынан мал өрісі кеміп, 
ел ішінде арандатушылық өріс алғанын сынайды. Мәшһүр «Қазақтың осы 
күнгі әңгімесі», – деп бастап, Сарыарқаның кімдікі екендігі екенін әйгілеу 
үшін де еңбегіне осындай атау бергені айтпаса да түсінікті. 

ХХ ғасырдың басы переселендердің қоныс аударуы кең етек алған кезең, 
әсіресе, «Столыпиннің реформасында» тіпті күшіне енді. Сол салдардан 
1895-1905 жылдар аралығында шалғайдағы облыстар 294 296 адаммен, ал 
1906-1910 жылдар ішінде 770 мыңдай келімсек қоныс аударған. 1893-1905 
жылдарында қазақтан 4 млн. десятина жерді алса, 1906-1912 жылдарда 17 
млн. десятина, ал 1917 жыл есебі бойынша барлығын қосқанда 45 млн. 
десятина жерді жергілікті тұрғындардан зорлықпен тартылып алынған. 
Отарлаудың басы екенін жақсы ұққан Мәшһүр Жүсіп осы уақыт қазағының 
тұрмыс-тынысын, тіршілігін, бейнесін: 
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«Еркектерде ақыл қала ма, Өз қонысын берген соң.
Ұрғашы ақылды бола ма, Біреуден сауын сауған соң!» [6, б. 35], – деп 

жазады. Аталған реформа мақсатымен переселенді жердің иегері ету, 
Қазақстанға жаппай көшіру, Қазақстандағы құнарлы жерлерді анықтап, 
түрлі сылтаулармен тартып алу, қазақтарды еркінен тыс көшуге мәжбүрлеп, 
Қазақ жеріне көшіп келгендердің қайта кетіп қалмауын қадағалау, жағдай 
жасау, қазақ даласын егін егіп, азық-түлік қорына айналдыру екенін жазбай 
таныған Мәшһүр Жүсіп газет беттеріне де көптеп мақалалар жазады.

1903 жыл 10 маусымынан тіркелген «Самарқан, Сырдария, Ферғана 
және облыстары қазына жерге өз еркі бойынша қоныс аудару туралы» заң 
ережесі заңсыз болған қоныс аударуды заңдастырып берді.

Ә. Бөкейханұлы: «Переселендердің бас мекемесі есебінше Қазақ жері 
240 миллион десятина, сонда әрбір қазаққа қырық төрт деся ти наӨдан 
келеді. Орта есеппен бір үйде 5 адам болса, үй басына екі жүз жиырма 
десятинадан тиеді. Ал мұнда мұның оннан бірі де жоқ еді» [7, б. 35], – 
деп тұрғылықты халықты кемсіту мен әділетсіздіктің орын алғанына 
қынжылады. М. Тынышбаев: «Жер мәселесі қазақтар үшін маңыздысы: 
бұдан әрі жерлерін алу мен олардың мүдделерін кепілдеме етсе, тыныш 
болуға кепіл болу қиын»[8, б. 117] Отаршыл жүйе көздеген мақсатын 
ашық баяндайды. Үкімет жабайылық репрессиямен тіл, әдет-ғұрып, дін, 
ұлтқа тәннің барлығын жоймақ боп, қазақ ұлтын құртып, аймақтарды орыс 
жеріне айналдыруға ұмтылады. Екінші, түрлі әкімдік шара, бұйрық мен ре-
формамен қазақты амалсыздықтан заңнан бөлек топқа айналдыру көзделді.
Үшінші, кіндік қаны тамып, сүйегі көмілген жерінен айырып, қураған жер-
ге өлім құшағына қуғаны ұмтылғаны анық болды. 

Осындай сәтте М. Жүсіповтің Сарыарқаның кімдікі екендігі туралы» 
еңбегі өте құнды еді. Өйткені мұнде жер су аттарының шығу тегіне тоқтала   
келе, бұл даланың бізге бабамыздан аманатқа келгенін айтады. Сарыарқа 
жерінің атаулары – барлығы да біздің ата-бабалар есімі екендігін жазып, 
Алаштың азаматтары, көкірегі ояу елдің ақылмандары, яғни, өзіне де, 
өзгеге де ой сала былай дейді: «Қазақ иесіз жерге жай келе сап иелік еткен 
жоқ. Ақ найза ен ақ білек күші кешегі қаракерей Қабанбайдан, қанжығалы 
Бөгенбайдан, Қаздауысты Қазыбектен, Шақшақұлы Жәнібектен қалды. За-
манында жаннан безіп, сусын емес қызыл қан ішіп, жаулармен алысып, 
жатпен күресіп, күні-түні соғысып, қара қанға батып, шыбындай жанын 
нысана етіп, небір сардар мен сарбаз жаудан оққа ұшыраған солайша 
иелікке өтіп алынған жер – Сарыарқа. Жері киелі. Сондықтан батырлар 
ошағы болғанымен, осы жерлерде ерлік батырлық куәгері аталғанымен 
құнды екенін айтады. Сарыарқаның тарихын қысқаша шолумен жеткізген 
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Мәшһүр-Жүсіп: «Күнбатысы Сырдария, күншығысы ұзыннан ағып 
жатқан Ертіс өзені, оңтүстігінде Жетісу, солтүстігінде Еділ мен Жайық. 
Сол төрттіктің ішінен заман қадамды тарихи еспірім деп «Дешті-қыпшақ» 
атанған» [9. б. 97]. Сөйтіп, Сарыарқа ертеден халқымыздың қоныстанған 
кең байтақ жері екенін көрсетеді. 

Сондықтан Сарыарқа өңіріне қарасты Ұлытау, Көкшетау, Қарқаралы, 
Шыңғыстау, Баянауыл мен Ерейментау жерлері киелі мекендер болып са-
налады. Мәшһүр-Жүсіп Сарыарқаны ғана емес, Қазақстанның басқа да 
аумақтарын өз шығармаларына арқау еткен. Жалпы Сарыарқа – тарихи 
география атауы. Сарыарқа мен Қазақ тел ұғым. Көгінде қыран қанатын 
талдырған, тұлпар тұяғын тоздырып, батырлар бес қаруын сайлап өткен 
Сарыарқа қазақтың атажұрты, киелі мекені.

Асанқайғы желмаясымен Сарыарқаны аралағанда, барған жерлері жай-
лы айтқаны: 

– Ұзыннан аққан Ертісті көріп: «Мына шіркіннің баласы тойдым демес, 
қарны ашып жыламас. Сиыр мүйізі мен доңыздың құлағы шығып тұрған 
жер», – депті.

– Түндікті өзені: «Он екі қазы Ойтүндік, маңыраған қой түндік. Қойдың 
құлағы тұтам шығып тұрған жер», – деп қимастықпен соңына үш қарапты. 
Содан «Үш қара» болып аталған дейді.

– Қызылтауда «Тау мен тасы кешкілік қойдай ыңыранып жатады екен. 
Тоқтысы қысыр қалмайтын жер» екен депті..

– Баянауыл тауында: «Аттан ерді алмай тұратын жер екен, жерінде 
тұз бар, тұзы ауыр, түн түнейтін адам, жұмалап тоқтайды екен. Тұз 
жібермейді», – депті. 

– Ащыға келіп артына қарайды да: «Ааа, Баянауыл! Сенің қоныстығың 
мына ащы арқасы, мал көктемде бір апта, күздекүні бір апта ащылайды. 
Сол сосын бір жылға жетеді екен», – дейді.

– Шідертіге келгенде: «Мына шіркіннің топырағының асыл болғаны. 
Алты ай мінілген атқа бір айдың ішінде май бітер жер екен. Бос жылқылар 
шілдерленгендей тоқтар жылқы қонысы екен».

– Өлеңті өзеніне ешнәрсе айтпастан өлеңдете берген екен. «Неге 
үндемейсіз?» дегенге аздан соң: «Өлеңтінің суы – май, Шідертінің шөбі – 
май», деп кете беріпті. 

– Сілентіден өтіп Жалаңаштың тұзына ат басын бұрғанда: «Аттың 
төбеліндей Жалаңаш, сені алдыма өңгерейін бе, артыма бөктерейін бе, қай 
жеріме тартайын, айналаң аз, онан басқа мінің болмас, таптырмайтын жер 
екенсің-ау», – депті.

– Есіл өзенінде: «суы жарына тірелген, жарлы мен бай теңескендей бо-
латын жер», – депті. 
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– Нұра бойына келгенде: «Алты-ақ күн ат семіретін, жаратып мінер жер 
екен»,–депті.

– Торгайдағы өзенін көріп «аққан суы бал татыр, ақшабағы май татып 
тұр», – депті.

– Терісаққан деген өзенді көргенде: «Сарыарқаның тұздығы», – деген 
екен.

– «Жетіқоңырды көргенде: «Сарыарқаның маусымы екен», – депті [10]. 
Міне, осындай киелі Сарыарқа даласы – сары төсінде ұлт тарихының ай-
насы мен сарқылмас қазынасы бар көрікті мекен. 

Мәшһүр-Жүсіп сол Сарыарқадағы тарихтың көзіндей жер-судың аталу 
себебіне былайша тоқталады:

• Жасыбай батырдың қалмаққа соғыс ашып қазаға ұшыратқан жердің 
атауы – «Жасыбайдың асуы»; 

• Олжабай батырдың қалмақтың меселін қайыррған жер атауы – 
«Қалмақ қырған»; 

• Олжабай батырдың қоныс теуіп, қыста қоныстанған жер атауы – 
«Жалаңтөс асуы». 

• Олжабай батырдан қаша соғысқан қалмақтардың ыдыс-аяқтары 
көмілген жері екен. Сондықтан «Шойынды көл». Кейіннен сол жерден 
әркездерде адамдар бірнәрселер тауып ала берген соң, солай аталып 
кеткен. [11, б. 267].

• «Баянауыл» – Сарыбайға Алла берген жалғыз қыз баласы Баян сұлу 
дүниеге келген Баянаула тауының атауы. Бұл тау «Баянаула» аталған.

• «Қарқаралы-Қазылық» – Бұл жерде қыздың қарқарасы жерге 
түскендіктен солай атаған екен. 

• «Моншақлы», «Домбыралы» – Домбырасы мен моншағы түсіп 
қалған жер делінеді.

• «Жамшылы», «Тоқырауын»,– Жамшы түскен жер екен.
• «Алтынсандық пен Ақшатау» атауы – сандығы көштен түсіп қалған 

жер делінеді.
• «Өлеңті» – Өлең айтылып, той тойлаған жер.
• Аттың шідері түскен жерді «Жауырбұғы» – деп атаған [12, б. 256-

258].
Жер-су аттары ел тарихымен тығыз байланысты екені қашанда белгілі 

нәрсе. Мәшһүр-Жүсіп: «Сарыарқа біздің қазақтарға ата құны болып, олжа 
болған еді, артымнан қалмайтындай, ата құны бар ма еді?!» [ 13, б. 267]. 
Шындығында, «Сарыарқаның кімдікі екендігі» деген еңбегі үшін басқаға 
жақпай қалғанын меңзеп тұрғаны анық. Жоғарыда аталған жерлердің 
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баршасы да өз алдына жеке тарих, жеке зерттеу, жеке жаңалық боларына 
күмән жоқ.

Баянауылдың көркем табиғаты тамсантпаған адам болмас, сірә, та-
лай ән-жырға өзек болып, шабыт шақырған, шырқау бола білген жер, 
осы топырақта талай дүлділ қазақ наркескендері дүние есігін ашты. 
Жердің кіндігі – Баянауыл таулары жоталарының аумағы, шынында, 
жердің киесінен хабар бергендей. Шоқтай жердің соншама сұлу жаратыла 
қалғанында бір сыр бары анық. 

Тау қиясына жарыса өскен жасыл орманы, биік таулары, айнала 
орналасқан мөлдір көлдері, жұпары аңқыған гүл жамылған алаңдары, 
жеміс-жидекке толы табиғи бағы, жұмбаққа толы сай-салалары, ойнақ тай 
аққан бұлақтары, ертегі әлеміндегі кейіпкерлердей жара тыл ған жар тас тары 
мен керімсал ауасы жанға жайлы бұл таулы алқапты «Қазақ Даласының» 
«Сакралды Қазақстан» бағдарламасының аясындағы нысандар қатарына 
ілігуі заңды болмақ. 

Онда «Туған жер», «100 жаңа есім» тақырыптарына арналған мәде ни, 
тарихи мұрағаттық материалдар жетіп артылады. Сонымен қатар «Со-
кралды Қазақстан» аясында да қарастырылатын мәселелер бар шы лық де-
ген ойдамыз. «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында зерт теу жүргізілген 
Баянауылдағы тарихи-мәдени мұра объектілерін анық тауда Мәшһүр 
Жүсіп сынды көсемсөзшілердің материалдары арқау болғандығы анық. 
Шежірелерін мән берсек: [ 14, 15, б. 26].

– Қоңыр Әулие үңгірі қажылық орны, Жасыбай орманының аймағында 
орналасқан. Қола дәуірі.

– Драверт үңгірі – Драверт үңгірі Жасыбай көлінің жағалауында 
орналасқан, үңгірде қабырға суреттері орналасқан. Қола дәуірі.

– Тастағы суреттер – Жасыбай көлінің сол жағалауындағы жазушы тасы. 
Тораптарға бағытталған компас суреті бар тастағы суреттер Қола дәуірі.

– «Булка» елді мекені – Елді мекен Жасыбай көлінің солтүстік бөлігінде 
Найзатас тауынан алыс емес жерде орналасқан. Қола дәуірі.

– «Булка» зираты – Зират Жасыбай көлінің солтүстік бөлігінде Найзатас 
тауынан алыс емес жерде орналасқан. Қола дәуірі.

– Найзатас тауының маңына «Булка-1» зираты орналасқан. Қола дәуірі.
– Найзатас тауының маңында орналасқан «Булка-2» зираты. Қола дәуірі.
– Найзатас тауының маңында «Булка-3» зираты орналасқан. Қола дәуірі.
– Баянауыл Сабындыкөлдің оң жақ бөлігінде орналасқан. Қола дәуірі.
– Әулиетас елді мекені Жасыбай орманының ішінде, көне мекен. Қола 

дәуірі.
– Жасыбай мекені ертедегі орны Жасыбай көлінің солтүстік-шығыс 

бөлігіне орналасқан. Қола дәуірі.
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– Жасыбай-2 мекені Жасыбай көлінің солтүстік-шығыс бөлігіне орын 
тепкен. Орта ғасыр.

– Жасыбай-3 зираты – Зират орны Жасыбай көлінің солтүстік-шығыс 
бөлігінде орналасқан. Орта ғасыр.

– Жасыбай-4 елді мекені – Ертедегі мекен Жасыбай көлінің солтүстік-
шығыс бөлігінде орналасқан. Қола дәуірі.

– Шойындыкөл зираты Жасыбай көлінің солтүстік-шығыс бөлігіне 
орналасқан. Қола дәуірі.

– Жасыбай-6 зираты Жасыбай көлінің солтүстік-шығыс бөлігінде 
орналасқан. Қола дәуірі.

– Жасыбай-7 зираты Жасыбай көлінің маңында орналасқан.  
Орта ғасыр.

– Жасыбай-8 зираты Жасыбай көлінің маңында орналасқан.  
Орта ғасыр.

– Жасыбай-9 зираты Жасыбай көлінің маңында орналасқан.  
Орта ғасыр.

– Кафарка мекені Баянауыл орманы, Факел демалыс үйінің маңында. 
Қола дәуірі.

– Жертвенный комплекс «Кафарка» – Баянауыл орманы, Факел демалыс 
үйінің маңында. Орта ғасыр.

– Кафарка зираты Баянауыл орманы, Факел демалыс үйінің маңында. 
Орта ғасыр.

– Жертвенник Кафарка - 2 Мемориалды құрбандық кешені. Орта ғасыр.
– Кафарка қорғаны – Баянауыл орманы, ескі қорғандық тұрғызулар. 

Орта ғасыр.
– Кафарка-1 қорғаны .Баянауыл орманы, ескі қорғандар. Орта ғасыр.
– Кафарка-2 қорғаны. Баянауыл орманы, ескі қорғандар. Орта ғасыр.
– Кафарка зираты Сабындыкөл көлінің оңтүстік-батыс бөлігінде 

орналасқан. Кафарка зираты. Қола дәуірі.
– Кафарка отрадасы Сабындыкөл көлінің оңтүстік-батыс бөлігінде 

орналасқан. Көне орта ғасыр.
– Жасыбай-10 зираты Баянауыл ауылдық аймағы, Жасыбай көлінің ау-

даны. Орта ғасыр.
– Жасыбай-11 қорғаны – Қорған Жасыбай көлінің солтүстік-шығыс 

бөлігінде орналасқан. Орта ғасыр.
– «Рыбный ключ» зираты – Сабындыкөл көлінің оңтүстік бөлі гін де 

орналасқан, тарихи жерлеу орны. Орта ғасыр.
– Торайғыр-3 қорғаны Торайғыр көлінің маңында орналасқан. Қола, 

темір дәуірлері.
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– Торайгыр - 4 қорғаны Торайғыр көлінің маңында орналасқан. Темір 
ғасыры.

– Торайгыр-5 қорғаны Торайғыр көлінің маңында орналасқан. Темір 
ғасыры.

– Торайгыр-7 қорғаны Торайғыр көлінің маңында орналасқан. Темір 
ғасыры.

– Жасыбай моласы Жасыбай және Баянауыл ормандарының шекара 
аймағында орналасқан. XIX ғасырмен саналады, Жасыбай батырдың жер-
ленген орны [ 14 ].

Еліміздің аталмыш бағдарлама аясында жүргізілген тарихи-мәдени 
жетістіктер білім ошақтарындағы рухани білім беру жүйесінің бағыттарын 
өзгертіп отыр. Білім берудегі басты талаптар рухани жаңғыру мүдделеріне 
сәйкес орындалып, мектептер мен жоғары оқу орындары үшін ұлттық 
тәрбие беру және ұлттық ойлау машықтарын жетілдіру үшін жаңа 
мүмкіндіктер ашылып отырғаны белгілі. Осы орайда атқарылған нәтижелі 
жұмыстар мен бағыттардың барлық оқу-тәрбие үрдістеріне оң әсерін 
тигізетіні анық деп есептейміз. Алдағы міндеттерді тұжырымдай келіп, 
бағдарлама аясында:

– ЖОО-да рухани-мәдени білім беру бағдарламасын дайындау және 
оны жетілдіріп отыру мақсатында «Мәңгілік ел» қоғамдық-гуманитарлық 
бағытта шаралар ұйымдастыру;

– Жобаны жүзеге асыру әдістерін оқу-тәрбие үрдістеріне енгізу, барлық 
жобада прагматизм қағидасын кеңінен насихаттау;

– «Сакралды Қазақстан» бағдарламасына» арналған тақы рып тық жоба-
лар жасау, оның аясына тарихшылар, биолог және география, әдебиетшілер, 
журналистерді тарту;

– ғылыми салаларды қамтыған зерттеулердің интеграциялау;
– бағдарлама аясында зертханалық зерттеу жұмыстарын жүргізу, оған 

IT-мамандарын жұмылдыру.

Осы міндеттерді алға тарта отырып, ең бастысы біз, болашақтың 
өкілдері, Қазақстанның әлеуметтік-мәдени құзіреттілігін қалып тас тыру-
ға тырысамыз. Осы шаралар іске асу үшін оқу орындарының кәсіби 
тәжірибесі бағдарламасына «Ұлттық танба» курсын енгізуді ұсынамыз [15 
б. 267].

Алаш көсемсөз мұралары ешқашан көмескіленбейді, көнермейді. 
Олардың ғылыми мұралары замана сұраныстарына лайықты рух беретін 
жауһарлардың қатарында бола береді. Сондықтан да Алаш зиялыларының 
еңбектері де жаһандану кезеңіндегі маңызды ұлы істердің орындалуына 
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септігін тигізері анық. Сонымен қатар, қазіргі қоғамдық сананы өзгерту 
бағытындағы гуманитарлық ғылымдағы инновациялық серпілістердің 
көрінісі рухани-мәдени жаңғырулардың жетістігі деп білеміз. 
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АХАТ ЖАНАЕВТЫҢ РАДИОЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ 
ҚОЛТАҢБАСЫ

Гүлмира ӘШІРБЕКОВА,
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің доценті, ф.ғ.к.

Ахат Жанаев 1934 жылы Қызылорда облысы, Сырдария ауданында 
дүниеге келген. Он жылдық мектепті тәмамдаған соң, 1953-1957 жылдары 
қазіргі Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің фи-
лология факультетінде білім алады. Мұғалімдік мамандықпен қызмет жа-
сап жүрген жерінен сол кездегі облыстық радиоға редактор болып орналаса-
ды. Бұл туралы өз естелігінде: «Өзіміздің облыстық радиокомитетке сонау  
60-шы жылдардың бас кезінде келдім. Комитет төрағасы Дәуірхан Айдаров 
Тереңөзек ауданының орталығындағы Калинин орта мектебінде мұғалім 
болып қызмет істеп жүрген жерімнен өзіне редактор етіп қабылдады.  
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Обалына не керек, қолынан келгенше көмегін аяған жоқ. Бірер жыл ішінде 
үш бөлмелі пәтерге қол жетті. 1962 жылдың жазында облыстық партия 
комитеті бюросының қаулысымен мені Алматы жоғарғы партия мектебіне 
оқуға жіберді. Оны ойдағыдай тәмамдап келген соң бірер жылдан соң 
радио және телевизия хабарларын тарату жөніндегі мемлекеттік комитет-
ке қызметке шақырып, Қазақ радиосының Қызылорда облысы бойынша 
меншікті тілшісі етіп бекітті» [1] – деп жазады журналист. 

Меншікті тілші болу оңай емес. Өңірдегі елеулі оқиғаны дер кезінде 
орталыққа дайындап жіберудің қиындығы өз алдына. Жарыққа шыға-
тын ақпараттың маңыздылығы мен жеделдігі, деректің дәлдігі мен 
айқындылығы ең бірінші назарда болуы тиіс. Ол туралы А.Жанаев: «осы-
нау тірлік-тауқыметі мол, жұмыс уақыты сағатпен өлшенбейтін қауырт та, 
қарбалас тірліктің 30 жылдай ыстығына күйіп, суығына тоңған екенмін. 
Бұл бәсеңсуге, тыныстауға еш мұрсат бермейтін өте қауырт шаруа екен. 
Бұлай дейтінім - Қазақ радиосының әуе толқыны арқылы беретін радио 
хабарларының жалпы көлемі сол жылдары тәулігіне 50 сағаттан асып 
түсетін. Басқасын былай қойғанда бір ғана «Шалқар» атты 2-ші ақпаратты 
ақпаратты-музыкалық бағдарламаның күн сайынғы эфирлік уақыты 12 
сағат еді. Бұған енді сіз 1-ші бағдарлама мен «Ауыл өмірі», «Ұшқын» ради-
остансаларын, шетелдерге таратылатын хабарларды әкеп, қосар болсаңыз, 
біраз дүниені құрары ақиқат» [1].

А.Жанаев Қазақ радиосына қабылданбас бұрын меншікті тілші қызметін 
атқарғанын жоғарыда атап өткенбіз. 1960 жылы облыстық радиоға редак-
тор болып тағайындалған соң, 1964 жылы оны Алматы жоғары партия 
мектебіне оқуға жібереді. Аталмыш мектепте радио және телевидение 
бөлімінің тыңдаушысы болып жүргенде, мемлекеттік практикадан өту 
үшін Мәскеуге Бүкілодақтық радиоға жіберіледі. Ресейдің жүрегі Мәскеуде 
Бас радионың қазанында қайнап, шеберлігін шыңдайды. Бір ай тәжірибе 
жинақтаған А.Жанаев атақты диктор Юрий Левитаннан сабақ алады. Тағы 
да жуналист жазбасына жүгінсек, «12 қабаттан тұратын ең озық заманауи 
жаңа техникалармен жарақтандырылған бұл еңселі ғимарат радиохабарла-
рын таратудың алып индустриясы іспетті еді. Мұндағы қым-қуыт тіршілік 
тәулік бойы бір толас таппайтын. Осыған орай радиожурналистердің, 
әсіресе соңғы хабарлар редакциясы қызметкерлерінің үш ауысыммен 
жұмыс істейтінін көріп қайран қалғанбыз.

Сол сапарда біз бұл кісілерден өзге тікелей эфирдің хас шеберлері 
атанған жазушы Ираклий Андронников, Константин Ретинский, Юрий 
Арди, Михаил Трегубов сынды атақ-даңқы жер жарған қаламгерлермен 
жүздесіп, әсерлі әңгімелерін тыңдау бақытына ие болдық. Мұның бәрі сай-
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ып келгенде біздің радиожурнлистикаға деген сүйіспеншілігіміз бен ынта-
ықыласымызды бұрынғыдан да арттыра түсті. Әлгіндей корифейлердің 
үлгі-өнегесі, ғибратты сөздері біздің бүкіл ғұмырымызға түгесілмес азық 
болғанын да айрықша атап өткеніміз ләзім болар» [1].

Радио жұмыс жасай бастаған алғашқы кездері кадр тапшылығы 
мен хабарлардың мазмұн жағынан жұтаңдығын жоғарыда тілге тиек 
етенбіз. Осы орайда А.Жанаев алғашқы радиожурналист ретінде осында 
қиындықтың бәрін басынан өткізіп, кәсіби тұрғыдан шыңдалу мектебінен 
өткендігін байқауға болатын. Арнайы ұйымдастырылған курстарда оқып-
ақ радиохабар жасау технологиясын игерген А.Жанаев журналистік 
шығармашылығында бірнеше әдеби-музыкалық хабарлар дайындаған. 
Алғашында радиохабар дайындауда мерзімді басылым материалдарын 
пайдаланылғанын білеміз. «Ауызша газет» атануының сыры да осын-
да жатса керек. Бұл туралы профессор Н.Омашев: «радионың бастапқы 
кезеңдегі көп қырлы жұмысын талдай келіп, мына бір факторды ескерген 
маңызды: микрофон алдында кәдімгі баспас газеті оқылғанымен, ол эфир-
де жаңа сапаларға ие болады. 

Ол радиожурналистиканың негізгі бейнелеу элементтері: жанды, 
үнді сөздің көмегімен жандана түседі. Аудиториямен әңгіменің ауызша 
формасы газет мәтініне өз талаптарын қоя бастады. Қағазға түсірілген 
мәтіннің барлығы эфирден жақсы оқыла бермейтіні, қиын иірімдері бар 
ұзақ сөйлемді түсіну ғана емес, дауыстап оқудың өзі қиын екені, радио-
хабарында цифрлар мен сілтемелер баспасөзге қарағанда мүлдем өзгеше 
қабылданатынын, түрлі дауыс ырғағымен айтылған бір сөздің әсері әр 
түрлі болатындығын хабар дайындайтын жуналистер барған сайын айқын 
тани бастады. Фонетиканың, синтаксистің, орфоэпияның қарапайым 
ережелері радиода маңызды, мәнді факторларға, радио хабарының міндетті 
заңдарына айналды», – деп жазады [2, 67].

Журналист Ахат Жанаевтың Юрий Борисович Левитаннан дәріс алуы 
біз өте қызықты оқиға. Бұл туралы журналист: «Бала күнімізде алдынан 
дәріс алмақ һәм табақтас болмақ түгілі бір көрудің өзі арман болып жүрген 
біртуар тұлғамен таныстығымыз да осы жерден бастау алған-ды. Бұл кісі 
бізге қашан практикамыз аяқталғанша 1 ай бойы дикторлық шеберліктің 
қыр-сыры жайлы әсерлі лекицялар оқып, өзімізге беймәлім көп жайларға 
қанықтырғандай болды. Түскі асты да бірге ішіп жүрдік. Сондағы бір 
байқағанымыз – Юрий Борисовичтің бүйрегі қазақ жігіттеріне кәдімгідей-
ақ бұрып тұратын. Мұның себебі де бар екен. Кешегі соғыс жылдарында ол 
кісінің ет жақын тумалары Қазақстанға жер аударылып, қандастарымыздың 
қонақжайлығы мен қайырымдылығы арқасында аман қалғанға ұқсайды. 
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Мұның үстіне өзі микрофон алдында талай рет терең толғаныспен оқыған 
Илья Эренбургтің «Қазақтар» атты туындысы арқылы да халқымыздың 
қадір-қасиетімен, бекзаттық болмысын өте жақсы біледі екен» – деп жаза-
ды «Жеңісті жақындатқандар» очеркінде.

Юрий Борисовичтың кеңесі бойынша біз осы сапарымызда уақыт та-
уып, орталық мемлекеттік мұражайдың №8584 қорында сақтаулы тұрған 
көптеген жәдігерлермен танысып шықтық. Мұнда Совинформбюро арқылы 
берілген бірқатар материалдардың түпнұсқасы, сондай-ақ, әскери тілшілер 
мен қаламгерлеріміздің шетелдіктермен жүргізген келіссөздері, хатта-
ры, фотосуреттері, қолжазбалары, үнтаспалары сақталған екен. Бұларды 
көргенеңізде толқымай, тебіренбей тұра алмайсыз. Айтары жоқ, мұнда 
құнды жәдігерлер аз емес. Тек 1941-1945 жылдар аралығында ғана әуе 
толқыны арқылы Совинформбюроның 2 млн-нан астам радио нүктелерінің 
үнсіз қалғандығын да осы мұражай құжаттарынан оқып, білдік [1].

Қазақ радиосының қалыптасуы мен даму жолдары тәуелсіздік алған 
жылдарға дейін Бүкілодақтық радиомен қатар келеді. Радиодағы хабар-
лар легінің берілу ретінің өзі мазмұн, тақырып, жанр жағынан үйлесуі 
маңызды. Оған қоса тыңдармандардың тыңдау уақытын да ескеру абзал. 
Бұл орайда радио ақпарат құралдарының ішіндегі ең тиімдісі десек те 
артық айтқандық емес. Қазіргі кезде оны арнайы қабылдағыштардан емес, 
кез келген ұялы байланыс, автокөлік, ғаламтор желісінен де тыңдауға бо-
лады.

Радио тарихында оны тыңдау үшін халық көп жиналатын орындарда 
дыбыс күшейтікіш, кейін радиоқабылдағыштар орналастыру, абоненттер 
арқылы тарату жүзеге асса, алғашқы кезде мұның бәрі өте қарапайым си-
патта орын алды. Бұл туралы ресейлік ғалым A.A. Шерелдің басқаруымен 
дайындалған «Радиожурналистика» атты оқу құралында: «Алғашқы жыл-
дары радио жаңалықтары күніне төрт рет: таңертеңгі уақытта – газеттен 
жедел ақпараттар оқылса, түскі уақытта – бүгінгі күнгі жаңалықтар, кеш-
ке «Жұмысшы радиогазеттегі» таңдаулы хабарламалар, түнде – кешегі 
газеттердегі қызықты деректер мен күнделікті хроника берілетін. Жексенбі 
күндері апталық саяси шолулар эфирге дайындалады» [3, 39] – деген 
деректерді кездестіреміз. 

А. Жанаевтың радиожурналистикадағы қолтаңбасының қалып та-
суында ерекше оқиғаларды бірнеше мақалаларында керемет сезіммен 
жеткізеді. Ресейдің есімі елге белгілі танымал дикторлардан дәріс 
тыңдаған журналистің ойы жүйрік, қаламы ұшқыр болуының сыры осын-
да жатса керек. Кез келген қаламгердің шығармашылық жолында ең ал-
дымен таланттың, сосын еңбектің орны айтпаса да түсінікті. Бұл орайда 
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публицист А. Жанаев радиода қызмет жасап жүрген кезінде ақпараттар 
бөлімінде жұмыс жасаған. Ақпарат бөлімі қай редакцияда болмасын 
жуналисті жеделдікке, шапшаңдыққа үйрететін шеберхана. Күнделікті ре-
дакция қоржынына келіп түскен жаңалықтарды тақырыптық, проблемалық 
жағынан топтастырып, мәтін дайындау, оған қоса оны өз дәрежесінде 
тыңдарманына жеткізу – журналистен тынбай еңбектеніп, талмай ізденуді 
қажет етеді.

Радионың табиғатында дауысқа көп мән беріледі. Саз бен дауыстың 
үйлесімділігі тыңдарманды еркіксіз өзіне баурайды. Ал мұндай деңгейге 
жету үшін радиожурналистің алдымен сөйлеу мәдениеті қалыптасуы ке-
рек. Қазақ радиосының Алтын қорында алтын дауысты дикторлар аз 
емес. Әнуарбек Байжанбаев, Ермек Серкебаев, Сауық Жақанова сынды 
талант иелерінің сөйлеу мәнері құлағы түрік тыңдарманның жадында әлі 
күнге сақтаулы. Оған қоса бүгінде халқымыздың мақтанышына айналған 
ардақты жандар: Әміре Қашаубаев, Иса Байзақов, Қалибек Қуанышбаев, 
Қасым Аманжолов, Ахмет Жұбановтар қазақ радиосының бір кездегі 
қызметкерлері.

А.Жанаев Қазақстанның ардагер журналисі ретінде Қазақ радосында 
қызмет жасаған жылдарын өмірінің жарқын күндері деп біледі. Сонымен 
бірге радио тарихындағы кейбір деректерді жергілікті «Ел тілегі», «Сыр 
бойы» газеттеріне жариялап, көпшілікке беймәлім деректерді ұсынады. 
Бұл туралы келесі тақырыпта сөз ететіндіктен, оған көп тоқталмаймыз.

Журналист А.Жанаевпен радиодағы жуналисті қызметі жайлы сұқбат-
тасқанымызда, ол кісі көбінесе жаңалықтар қызметінде, кейіннен әдеби-
музыкалық хабарлар жүргізгенін айтты. Өкінішке орай, Қазақ радиосының 
мұрағатында болып, А.Жанаев жүргізген хабарлармен танысу мүмкіндігіне 
қол жеткізе алмадық. Дегенмен бірнеше рет жүздесу арқылы А.Жанаевтың 
бірнеше өнер жұлдыздарымен арнайы хабарлар жүргізген. 

Радиожурналист А.Жанаевтың есімі Қорқыт күйлеріне қатысты жиі 
еске тілге тиек етіледі. Олай дейтініміз, 1975 жылы қарт қобызшы Смайыл 
Шәнеұлынан (соқыр Нышан) жазып алған Қорқыт атаның 12 күйі бүгінде 
М. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтында сақтаулы [4, 219]. 
Қорқыт мұрасын зерттеушілердің ғылыми еңбектеріне негіз боларлықтай 
бұл еңбегі ұлт руханиятына қосылған сүбелі үлес екені даусыз.

А. Жанаевтың түркі дүниесіне ортақ есім Қорқыт күйлерін қылы шынан 
қаны тамып тұрған кеңестік кезеңде жазып алып, Алтын қорға қосуы үлкен 
ерлікпен пара-пара іс деуге болады. Журналистің қазақ халқының тарихы-
на қосқан бұл еңбегін ескерусіз қалдырған жоқ. Сыр елінде дәстүрлі өтетін 
«Қорқыт және дала сазы» фестивалінде жиналған қорқыттанушы ғалымдар 
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жоғарыдағы 12 күйді орындап, бүгінгі ұрпақтар санасына қобыздың кере-
мет үнін сіңіріп келеді.

Радио – өнердің жанашыры. Қазіргі күнге дейін ұлттық өнердің 
кеңінен насихатталуына үлес қосып келе жатқан Қазақ радиосында 
қаншама таланттардың тұсауы кесіліп, танылмай жүрген есімдер таныл-
ды. Радионың қалыптасу тарихында музыкалық хабарлардың алғашқы 
жылдары сын көтермегені рас. Бұл туралы профессор Н.Омашев: 
«Қазақ радиокомитетінің музыкалық хабарларына шолу» және «Қазақ 
радиокомитетінде» деген мақалаларында журнал Қазақ радиокомитеті 
музыкалық хабарларының жай-күйі нашар екенін жазды. Қазақстанда 
музыкалық хабарларды жақсарту жөнінде практикалық шараларды жүзеге 
асыру қажет еді. Уақыт өтіп жатты... Республикадағы көркем хабарлар 
неғұрлым нысаналы бола түсті. Музыкалық хабарлардың әр түрі бойын-
ша редакуияның бірнеше бөлімдері ашылды. Студияларда қазақ және орыс 
тілдерінде музыкалық және драмалық спектакльдер көрсету практиаға 
енді. Радиопьесалар, әр түрлі тақырыптағы концерттер берілді. Компо-
зиторлар туралы лекциялар оқылды. Радиодан әндер үйретіле бастады. 
Радиотыңдаушылардың тапсырмалары жиі-жиі орындалып отырды» [5, 
115].

А.Жанаевтың журналистік қызметінің алғашқы кезеңінде жаңа лық-
тар қызметінде, одан кейінгі жылдары әдеби-сазды хабарларды жүргізген. 
Радионың өзіндік ерекшелігі- материал жинау, оны өңдеу, дайын хабарды 
тыңдаушының қабылдау әдістемесі мәселелерін қамтиды. Өмір шындығын 
бейнелеудің әр түрлі қырларын және әр түрлі бейнелегіш құралдарын 
пайдалану жанр элементтерін жасайды, олардан жанрдың формасы 
қалыптасады. Бұған қоса обьектінің сипаты, тану тәсілі, фактіге баға 
беру, жинақтау деңгейі, хабарды беру формасы (композициялық, стильдік 
ерекшеліктері) сияқты жалпы журналистика өлшемдерін негізге ала оты-
рып жұмыс жасау қажет.

Журналист А. Жанаевтың естелігінде: «Санап отырсам, облыстық һәм 
қазақ радиосында 34 жылға жуық қызмет атқарып, микрофонмен мыңдаған 
шақырымдай жол жүрген екенмін. Ертеректе өмір сүрген бір ойшыл: 
«Кісіні қартайтпайтын 3 нәрсе бар: жайма шуақ жайдары мінезі, игілікті 
ісі және өзін әрқашан да іздеп отырар сүйікті ізбасарлары», – деп өсиет 
қалдырған екен», – дей келіп, өзіне дейінгі және кейінгі жуналистердің 
шығармашылығына тілектестігі мен ризашылығын білдіреді.

Әрбір журналистің бүйрегі бұрып, жүрегі қалап тұратын тақырыбы 
болады. Белгілі бір салада маманданған қаламгердің қолтаңбасы жылдар 
бойы, тәжірибенің арқасында ғана қалыптасады.
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А.Жанаев журналистиканың ақпараттық қызметінде өзіндік «менін» 
көрсете білді. Кеңестік кезеңнің 60-70 жылдары әдебиет пен өнердің 
жемісті жылдарына жатады. Радиодағы ақпараттық жанрдың шебері 
атанған Ахат Жанаев шын мәнісінде қысқа әрі нұсқа хабарлама жасауда 
дәлдікке, деректілікке сүйенеді. 

Ұлы Отан соғысы, одан кейінгі жылдар, тың игеру науқаны, бесжыл-
дықтар белесі, еңбеккерлер бейнесі басты назарда болды. Осы тұста 
журналистикаға келген Ахат Жанаевтың еңбегімен елге танылған еңбек 
адамы жайлы радиоочерктері тыңдарманның қызығып тыңдайтын ха-
барларына айналды. Әсіресе егін алқабынан жазылған жанды дауыстар 
радиохабардың шынайылығын аңғартады. 

Жетпісінші жылдары журналист ел ішіндегі тың мәліметтер мен де-
ректер жинауға арналды. Ел аузынан жазып алынған тарихи деректер 
жайлы түсірілген хабарларының басым көпшілігі – тұлғаларға арналды. 
А.Жанаевтың «Ұлы тұлғалар» айдарымен берілген хабарларында осын-
дай еңбегімен елге танылған жандар, әдебиет пен мәдениет қайраткерлері 
олардың шығармашылығы мен тағдыры жайлы көпшілік ести қоймаған 
тың мәліметтер берілуімен қызықты болды.

Қорқыт атаның 12 күйінен бастау алған шығармашылық ізденісте 
Жорықбай Табынбайұлы, Далдабай Жалтынов, Сейітнәби Мұқашов, 
Әлиулла Байсопақов сынды ел ішінде тапқыр сөздерімен танылған 
тұлғалардың ұтымды айтылған қағытпаларын жинады. Бұдан бөлек 
Сыр топырағынан шыққан Бұқарбай батырдың, Беркінбай әулие жай-
лы аңыз бен ақиқатты таразыға салған журналист көпке беймәлім көп 
сырды жария етті. Кезінде бұл тұлғалар жайлы радиоочерктер дайын-
далып, елді құлақтандырды. Әрине ол кезде аталған азаматтардың ұлт 
тарихындағы кейбір қайраткерліктерін ашып айта алмаса да, жұртшылыққа 
таныстыруының өзі үлкен шеберлік дер едік.

Сексенінші жылдары Ахат Жанаев радиохабарларында ұлт тәрбиесі, 
салт-дәстүр мәселесін көбірек қозғады. 1985 жылғы сәуір пленумы-
нан кейінші жариялылық пен қайта құру кезеңдерінде жағдайдың 
қиыныдығына қарамастан жоғарыда аталған тұлғалардың өмірдеректері 
мен рухани мұралары жайлы арнайы хабарлар дайындады. Әсіресе 
ұмыт бола бастаған дәстүрлерді жаңғыртуға көп көңіл бөлді. «Ешкім де 
ешқашан ұмытылмайды» деген хабарында журналист А.Жанаев негізінен 
радиоочерк дайындаған. Ол көбінесе әдебиет пен өнердің көпшілікке та-
ныс емес есімдерін зерттеуді қолға алды. Солардың ішінде журналист 
Ыбырай Жақаевпен, Смайыл Шәменұлымен, замандастары Жорықбай, 
Сейітнәбимен жүргізген сұқбаттарын жоғары бағалауға болады. 
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Журналист әнші Мәдина Ералиевамен жүргізген хабарын ерек-
ше ықыласпен баяндады. Мәдинаның М.Мәметова атындағы педаго-
гика лық колледжде оқып жүрген кезінде сыңғырлаған дауысын естіп, 
жұртшылыққа енді таныла бастаған уақытында радиоға арнайы хабар дай-
ындап, тыңдармандарға алғаш рет Қазақ радиосы арқылы әндерінің таны-
мал болғандығын айтты.

Радиожурналистер арасында радиохабарды жазылуымен емес, айтылу-
ымен, естілуімен бағалайтын дәстүр де бар. Осы орайда, кез келген сапалы 
хабардың шығуына диктор өз сүрлеуін қалдырады. «Диктор дайын тексті 
бір леппен сырғытып, сыдыртып оқып шығумен шектелуге тиіс емес. Ол 
ең алдымен әуезді үннің, сиқырлы сезімнің керек десеңіз, сондай сезімтал 
өнердің адамы»,- деп жазады С.Ақтаев [6, 60].

«Радиохабарға барлық дауыс бірдей жарай бермейді. Дауыста қандай да 
бір ерекше сапа болуға тиіс. Ол былайынша айтқанда кинопленкаға жақсы 
түсетін адам бейнелері сияқты радиоға да қолайлы болуға керек. Бұның 
бәрін дауыс алмастыруға міндетті. Ол барынша бейнелегіш қасиетке ие 
болуға тиіс. Сонда радио тыңдаушы дыбысқа сенеді, оразды сезінеді»,- 
тұжырымдаған профессор Н.Омашев [7, 172]. Диктордың радиодағы 
қызмет іжайлы басқа да зертеушілер көптеген пікірлер айтқан. Мәселен, 
«Диктор сөз мәдениетінің, сөйлеу шеберлігінің, шешен дік өнердің насихат-
шысы», «Диктор – эфирлік хабар әзірлеген редактор мен режиссердің: бүкіл 
шығармашлыық ұжымның еңбегін жария ететін, ақырғы жеріне жеткізетін, 
шешуші тұлға. Радиодиктор – ресми адам. Ол белгілі бір мемлекеттің, 
елдің, белгілі бір облыс, ауданның ресми үнін білдіреді» [8,114]. А.Жанаев 
өз кезегінде журналистің де, диктордың да қызметін қатар атқарған тұлға. 
Оның жүргізген хабарларының тақырыбы, мазмұны, даусы үйлесім тауып 
жататын. Табиғатынан сабырлы, салмақты журналистің радиодағы қоңыр 
даусы құлаққа өте жағымды естілетін, – дейді замандас інісі Б.Бердібаев. 
Алғашында 4 сағаттан басталған радиохабарлар, бертін келе 6, содан оң 12 
сағатқа жеткізілген кезеңде де күндіз-түні тынбай еңбек еткен А.Жанаев 
елге жағымды жаңалық жеткізуге асыққан.

Қазақ радиосы сирек ұшырасатын үндердің, қайталанбас дауыс тардың 
құт көмбесі іспетті. Мұндағы «Алтын қорда» 100 мыңнан астам жазба, яғни 
үнтаспа сақталған. Бұлардың эфирлік уақыты 10 мың 259 сағатты құрайды. 
Қазіргі таңда партитуралардың ұзын-ырғасы 3085 болса, ал клавирлер 126 
қорапта сақтаулы. Соңғы 64 жыл ішінде тарихи-танымдық хабарлар, сирек 
ұшырасатын, тіптен қайталанбас дауыстар, ән-жырлар, хисса-дастандар, 
ноталар жинақталған. Қазақ радиосының «Алтын қоры» – ұлт қазынасы 
мен байлығы. Сол құндылыққа журналист А.Жанаевтың да үлесі бар. Оны 
жоғарыда Қорқыт күйлеріне байланысты айтып өткенбіз.
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Радиохабар дайындаудың технологиясы сондай нәзік талғамды, аса 
ыждағаттылықты талап етеді. Радиохабарының тағдырына бастан аяқ жа-
уап беретін, тартымды шығуына атсалысатын адамның бірі – хабар редак-
торы. Радиодағы журналистік қызметтің жемісті жыл дарына жататын бұл 
кезеңде А.Жанаев соңғы хабарлар бөлімінің редакторы қызметін атқарған. 
Соңғы хабарлардың жүгі ауыр. Оны редакцияда жұмыс жасаған әрбір жу-
налист білуге тиіс. Бір күндік жаңалықтарды жинақтап, сұрыптап, эфирге 
үлгерту шапшаңдықты әрі үлкен жауапкершілікті талап етеді. Соңғы ха-
барларды оқуда диктор даусының қажеттілігі басым. Ол жөнінде Қазақ 
радиосының дикторы Ә.Байжанбаев: «Соңғы хабарларды оқуға өте жауап-
ты қараймын. Өйткені, ол жаңалық, соңғы хабарлар болуы себепті жедел 
дайындалып, жедел оқылады»,- деген.

Ал бүтін ел барша халық құлақ түріп отыратын соңғы хабарларды жақсы 
оқып шығу дикторға үлкен абырой, асыл мақсат, зор міндет»,- деген еді[9, 
62]. Соңғы хабарларды редактор ретінде дикторларға оқытуда А.Жанаев 
осындай жауапкершілікті терең түсінді. Қазақ радиосының облыстық 
бөлімшесінде таратылатын хабарлардың сапалы шығуына атсалысқан 
шығармашылық топтың негізгі өкілдері – дикторлар. Сол кездегі радио-
хабарларын С.Хангелдин, С.Жанабаев, Ж.Құдиярова, Г.Жанұзақова сынды 
дикторлардың қосқан үлесі зор. Гүлайым Жанұзақова облыстық телеарна-
да әлі күнге дейін әдеби, жарнамалық хабарлардың мәтінін оқып келеді. 
Кезінде Левитаннан дәріс алған А.Жанаев дайындаған мамандардың осы 
уақытқа дейін радио мен телевизиядан жырақтамай жүргені шеберліктің 
мықтылығынан болса керек.
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DATA-ЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ 
АЙҚЫНДЫЛЫҚ, ЖУРНАЛИСТІК ДЕРЕК

Жақсылықбаева Римма Серікәліқызы,
филология ғылымдарының кандидаты, доцент

Негізі Америкада қаланған Data-журналистика – жай ғана сандар 
емес, көптеген сандар ішінен белгілі бір оқиғаны тауып, мультимедиа 
арқылы баяндайтын журналистиканың ең жоғарғы сатысы. Зерттеуші 
М.Шерстюкова: «Data-журналистика – бұл жаңа жанр, жаңа бағыт және 
жалпыға ортақ, ашық ақпаратты картамен, инфографикамен жеткізу»,-
десе, журналист В.Скоробогатько мен Илья Рудерман: «Бұл – жай ғана 
термин, ал оның негізгі жанры - инфографика», – деп баға береді. Демек, 
«Data-журналистика – сандар мен иллюстрацияны қосып, әдемі жеткізу» 
[1].

Манчестердегі барлық мектептерден алынған ақпараттардың қыс қаша 
мазмұны, оқушылардың нақты саны беріліп, шығын мәлі мет тері де есеп-
телген Data-журналистикасының алғашқы үлгі лерінің бірі 1821 жылы 
«The Guardian» басылымдарында жарияланды.

Адамзат алғаш сөйлей білмеген кезде ақпарат алмасуға мұқтаж болғаны, 
визуалды әрекет, сурет арқылы өзара хабар алысқаны белгілі. Адамдардың 
сөйлеу тілінің пайда болуын жартастарда салынған суреттерге сүйене оты-
рып анықтаған. Ең көрікті және көркем суреттері бар жартас 1940 жылы 
Франциядағы Дордонида табылған. Бұл ескерткішті серуендеп жүрген 
бір топ бала абайсызда итін жоғалтып алып, соны іздеу барысында тауып 
алғаны анықталды [2]. 

Компьютерлық редакциялау қарқынды даму стратегиясын қарас-
тырып, спутниктік телевидениенің арқасында ақпарат тікелей желіде 
цифрлық кодтаудың көмегімен жылдам әрі әсерлі түрде жеткізілуде. 
Бұл коммуникациялық революцияның бастауында Ғаламтор тұр. Қазақ-
стандықтардың арасында Ғаламтор пайдаланушыларының жоға ры 
деңгейінде әлеуметтік медиа құралдардың (Facebook, Instagram, YouTube, 
Twitter, Вконтакте және басқа да блогтар) алаңдарын атауға болады.

Ақпарат тарату жылдамдығының бірнеше есе өсуі журналистиканың 
жаңа бағытта дамуына әкеліп отыр. Data-журналистика нақты мәлі мет тер 
мен сандарға негізделгендіктен, ақпараттың дұрыс-бұрыстығына баса на-
зар аудартады. Бүгінде біз Data-журналистика миллиардтаған сандар мен 
деректерді жинақтап, сұрыптап, визуалицазиялау екенін, басты критерий 
– тұтынушыға түсінуге оңай, әрі жылдам екенін және бұл саланың қоғамға 
пайдасы тию керек екендігін ұғына бастадық.
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Биыл алғаш рет журналистика факультетінің Баспасөз және электрон-
ды БАҚ кафедрасында магистратура бөлімінде «Data-журналистика» 
мамандығы ашылды. «Data-журналистиканың теориялық концепцияла-
ры» пәні аясында 1-курс магистранттарымен бірлесе отырып, Шерхан мен 
Камал хаттарына жаңаша Data-журналистиканың тамаша үлгісін жасап 
көрдік. Зер салып көрейік.
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Осы арқылы біз Шерхан мен Камал хаттарын бүгінгі заманауи дата 
жур налистика үлгісінде оқырманға сұрыптап, статистика мен мәліметті 
түсі нікті түрде жеткізуге болатындығының бір үлгісін көрсетуге тырыс-
тық. Енді дата журналистика жұмысы жаңаша әдіспен іске аса ды, яғни 
дерек тер жиынтығынан тұратын электронды таблицадан немесе бағ дар-
лама арқылы жасалады. Ақпараттық деректер жинақ талып, біріз ді лікке 
келтіріледі, сұрыпталып, өңделеді. Бұл әдіспен жинақ тал ған ақ па рат жур-
налистер үшін жаңа деректер мен көкжиек көзін аша ды деген сенімдеміз.

Қорыта келе айтарымыз, дата журналистика ұғымы зерттеу журна-
листикадан бастау алады десек, ғаламтордағы ауқымды деректі сараптап, 
ішін дегі оқиғаның жай-жапсарын түсіндіру оның негізгі мақсаты екен дігін  
білгеніміз жөн. Қазіргі дата журналист талдау, сараптау жасаумен қатар, 
күрделі сандардың арасынан қызықты оқиғаны көре білуі тиіс. Ол үшін 
көбіне компьютер бағдарламаларының көмегіне сүйене отырып, әрбір 
мәліметтің кішкентай бөлшегінің мағынасын ашады.
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Тарих беттерін парақтап, салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, 
1921 жылы Қазақстанда ғана емес, Ресейдің орталық аймақтарында да 
азық-түлік жетіспеушілігі сезіліп, үлкен империяның жалауының астына 
кіретін біраз халық аштықтың зардаптарын тартқаны рас. Бірақ дәл қазақ 
еліндегідей қырғынға ұшыраған ешқайсысы жоқ.

«Қызыл Қазақстан» журналының материалдарын талдамас бұрын ең 
алдымен ашаршылыққа себеп болған жағдайларға қысқаша тоқтала кетсек. 

Азамат соғысы аяқталғаннан кейін Кеңестер елін тағы бір ауыр сынақ 
күтіп тұрды. 1921-1922 жылдардағы ұзаққа созылған қарсыз қыс, жа-
уынсыз жазға ұласқан кез болған. Қыста қардың, көктем мен жазда 
жауынның болмауы қатты құрғақшылықты, оның салдары ашаршылық 
нәубетін әкеледі. 1921 жылдың жазында ол елдің көптеген өңірлерін, 
әсіресе Еділ бойы аудандарын жайлады. 1921 жылдың күзіне қарай бүкіл 
ел бойынша 20 млн астам адам аштыққа ұшыраған екен.

Мұндай ашаршылыққа байланысты РК(б)П Орталық Комитеті 
1921жылғы 17 шілдеде партияның барлық мүшелеріне арнайы үндеу 
жолдаған. «Ашаршылық, – делінді үндеуде, – тек құрғақшылықтың 
нәтижесі емес, оның себебі аграрлық сектордың артта қалуында, ауыл 
шаруашылық білімі денгейінің төмендігінде, ауыспалы егіс нысан дары ның 
ескілігінде, бұл және соғыс пен әскери қоршаудың, сондай-ақ помещиктер 
мен капиталистердің және олардың итаршыларының бізге қарсы күресінің 
бәсеңсімей отырғанынын да салдары» (http://www.aktobegazeti.kz.) Партия 
құжаттарында көрсетілген себептермен бірге, жап пай ашаршылық халық 
шаруашылығына, әсіресе ауыл шаруа шы лығы саласына қатты соққы бо-
лып тиген. 

Тарихшы Т. Омарбеков Қазақстандағы бұл ашаршылықтың шығуына 
ауа-райының қолайсыздығы емес, азамат соғысының тұтануынан 
шаруашылықтың күйзелуі, яғни большевиктердің біржақты саясат 
жүргізуінен деп тұжырымдаған (Омарбеков Т., 1997). Ал тарихшы Манаш 



Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы

101

Қозыбаев 1921-22 жылдардағы аштық турасында: «1921-1922 жылдардағы 
аштық қазақтарды демографиялық апатқа әкелді. 1922 жылдың наурызын-
да Қазақстанның батыс және солтүстік аймақтарында 2 миллион 350 мың 
адам аштыққа ұшырады, олардың көбі өлді. Үкімет тарапынан көрсетілген 
көмек тек қала тұрғындарына жетті, сол уақытта онда қазақтардың екі-ақ 
проценті орныққан еді, дені ауылдарда болатын», – дей келе, осы жағдайды 
орталық билік дер кезінде көріп, оған мән бере білмегендігін айтады. Со-
нымен қатар оның көрсетуінше, Орталықтан келген азық-түлік жинау-
шы Ф.Э. Дзержинскийдің отрядтары Түркістан өлкесі, Ақмола, Семей 
губернияларындағы еңбекшілердің қолындағы астықты артық деген желе-
умен күшпен алып кеткен екен (Қозыбаев М.,1998). Зерттеушілердің аштық 
турасындағы пайымдауына толықтай қосылуға болады.  Не дегенімен де 
сондай қиын заманда ұлт зиялылары бас көтеріп, халықты ашаршылықтан 
алып қалаудың жолдарын іздестіріп, барынша жұмыла кіріседі.

1921 жылғы ашаршылық тұсында «Аштарға көмек» комиссиясы 
құрылады. Қазақ ұлтын сақтап қалудың бірден-бір жолы ашаршылыққа 
қарсы күрес қозғалысы екенін түсінген Міржақып Дулатов бастаған 
Семейдегі алаш азаматтары бұл науқанға шұғыл кірісіп кетеді. Ашар-
шылық қа қарсы күрестің ресми емес ұйымдастырушысы міндетін Жүсіп-
бек Аймауытов атқарады. Алаш қаламгерлері сол уақыттың ащы шын-
дығын, баспасөз беттері арқылы насихаттай бастайды. Кейіннен осы 
еңбектері үшін жала жабылып, жауапқа тартылатындарын да білеміз. 

Жүсіпбек Аймауытовтың тергеу барысындағы соңғы сөздері сол кез-
дегі кеңес «Адамзаттық, адамшылық жүзінен қаралса, бір кісі аш тарға жан 
салып қызмет көрсетсе – мендей-ақ көрсетер еді деп шүкіршілік етемін. 
Мүмкін, менің еткен еңбегім себеп болып, ондаған, жүздеген аштар ажал-
дан аман қалған болар, қалмады деп Торғай елі айта алмас. Еңбегім- салау-
ат, ниетім- арам, жүрегім-қара, қазаққа-зиянды адам болып табылсам, бұ да 
бір уақыт шығар. Жазаға мойнымды ұсынамын, аштар үшін мен-ақ құрбан 
болайын. Елімнің заңына көнемін» (Жұртбай Т., 2008). деген жүректен 
шыққан сөзі кеңес өкіметінің жазалау саясатының бетін қайтармайды. 

Оқырмандарға салыстырып отыру үшін кесте түрінде берейік. 
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1 кесте. 
1921 жылдың наурыз айының соңындағы мәліметтер

Губерниялар Тұрғындардың 
жалпы саны

Аштыққа 
ұшырағандар

Проценті

1. Орынбор
2. Қостанай
3. Ақтөбе
4. Орал
5. Бөкей
6. Ақмола

680.271
1455.598
501.637
470.028
224.028
1 млн. 021. 164 4

526.401
414.350
361.049
446.536
66.255
72.000

80.3
74.05
72.0
99.0
29.5
46.2

Жиыны 3 млн. 353.228 2 млн.286.591 68.2

Екінші кесте бойынша 1921-1922 жылдардағы аштық пен індетке 
ұшырағандардың (мың есебімен) тізімге іліккендер мөлшері (жақшаның 
ішіндегі сан- өлгендердің есебін көрсетеді).

2-кесте.
Айлары Орынбор Орал Ақтөбе Ақмола
1921 жыл.
Қараша
Желтоқсан
1922 жыл.

3044 (210.7)
2.835 (2.022)

112.(39)
947 (481)

1112 (1.010)
749 (1.642)

250 (172)
224 (184)

Қаңтар
Ақпан
Наурыз
Көкек
Мамыр
Маусым

Жиыны

2.241 (1.908)
770.3 (625)
520.1 (378.5)
433.3 (340.1)
347.9 (270.0)
682 (376)

2.957.8(2.253.5)

813 (503)
850 (545)
868 (428)
712 (472)
536 (418)
338 (57)

5.178 (3.003)

1.050 (981)
1.438 (138.9)
712 (602)
630 (530)
548 (474)
505 (430)

7804 (70.58)

438 (350)
105.0 (730)
103.1 (150.9)
226.0 (149.1)
704 (502)
57 (17)

6659 (4955)

Екі кестенің де соңында да: «Бұл толық емес. Аштардың да өлгендердің 
де саны бұдан әлдеқайда көп»,-деп ескерту берілген (Жұртбай Т., 2008). 
Осыдан-ақ, бұл ашаршылықтың қандай көлемде болған дығын болжап 
білуге болады.

Жаңа экономикалық саясатқа көшу кезеңінде қазақтың басынан өткен 
аштық туралы қазақтың баспасөзі не жазған екен? Халықты аштық меңдеген 
заманда да де газет-журнал жүмысымен айналысқан азаматтардың 
редакторлық қыры мен ерекшеліктері қандай болған? «Қызыл Қазақстан» 
журналындағы мақалаларды талдамас бұрын журналдың өзіне қысқаша 
тоқталып өткенді жөн көрдік.
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 «Қызыл Қазақстан» журналы 1921 жылы 15 сентябрьде РГП(б)-ның 
Қазақ облыстық комитетінің органы «Қызыл Қазақстан» журналы айына 
екі рет шыға бастады. Шығарушы: Кирревкомның үгіт-насихат бөлімі. 
Қол қойған: Редколегия. Ол жалпы қоғамдық-саяси шаруашылық және 
мәдениет мәселелерін қамтитын журналы болды. 

«Негізгі мақсаты қазақ еңбекшілеріне Совет өкіметінің мәнін, 
коммунистік партияның саясатын, құрлысын, әшкі жұмыс тәртібін 
ұғындыру, жұртқа интерноционалдық тәрбие беру болды. Осы ниет-
пен журнал «Жалпы саясат», «Сыртқы хабарлар», «Ішкі хабарлар», 
«Үкімет істері», «Елден», «Жастар», «Әдебиет» бөлімдерін жүргізді, 
20-жылдардың бірінші жартысында оған Е. Алдоңғаров, А. Асылбеков, 
Н.Нұрмақов, С. Сәдуақасов, О. Жандосов, Ә. Байдилдиндар редак торлық 
етті» деп журналың негізгі мақсаты мен бөлімдерін, шығарушы редактор-
ларын атап өткен (Қожакеев Т.,1991). Негізінен журналдың түпнұсқасын 
қолымызға ұстап қараған кезде онда – Жалпы бөлім, Санитария, Аштық, 
Әдеби бөлім, Жастар бөлімі, Әйелдер бөлімі, Партия өмірі, Хроника, 
Аштықпен күресу, Ресми бөлімдері болғанын көрдік. «Қызыл Қазақстан» 
журналының редакторы Абдолла Асылбековқа «Ұлтшыл фашист», «халық 
жауы» деген жала жабылған. Алайда, Абдолла Асылбековтың «Қызыл 
Қазақстан» журналындағы редакторлық қызметін атап өтпеуге болмас.  
А. Асылбеков туралы қазақ журналистикасының тарихын зерттеген ғалым 
Т. Қожакеев «Жыл құстары» еңбегінің екінші тарауының «Алғашқы жур-
налистер» бөлі мінде «Тумысынан большевик» деп ерекше тоқталған. 
«Батыр да бір оқтық». «Ұлтшыл фашист», «халық жауы» деген жалған, 
саяси айыптармен А. Асылбеков те 1938 жылы атылған. Енді осы жала-
мен қара таңба басылған азаматтың өмір жолына, революция жеңісіне 
сіңірген еңбегіне, сол жолдағы көрген қорлық, тартқан азабына, сөйлеген 
жалынды сөз, жазған пікірлеріне құлақ қойыңыздар» (Қожакеев Т., 1991) 
деп Абдолла Асылбековтың азаматтығы мен қаламгерлік қызметі жайында 
жазған. Зерттеуші-ғалым, А. Асылбековтың өмір жолын зерттеп-зерделеу 
барысында оны қалайша «халық жауы», «ұлтшыл фашист» деді екен деген 
таңданысын да жасырмайды. 

Қазақ журналдарын зерттеу барысында ХХ ғасырдың басын алып 
отырғандықтандықтан журналдың 1925 жылға дейінгі аралығын қарасты-
рып отырмын. «Қызыл қазақстан» басылымының 1921-1925 жылдарын-
да 48 нөмірі жарық көреді. Қағаз, қаржы тапшылығынан кейде оның 3-4 
нөмірі біріктіріліп шығады (Бекқожин.Х., 1981). Журнал алғаш 2000 ти-
ражбен шығарылып, губерниялық, уездік, аймақтық саяси-ағарту үйлеріне, 
болыстық клуб, ауылдық қызыл отау, кітапханаларға, мектептерге тегін 
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жіберіліп тұрған. Кейінірек дүние қымбаттап, оны ақылы етіп, халыққа 
сүйенбесе болмайтын заман туады. 1923 жылы наурыз айында А. Асыл-
беков Ақмола, Семей жағына барып, журналыдың 1600 данасын таратып 
қайтқан. Мұнан соң журналға «Әр азамат ескеру керек» деген материал жа-
рияланды. Онда «Қарағаңғы қазақ кедейлерінің көзі ашылып, өз теңдігіне 
ие болып, дүниеден хабардар болуы үшін газет-журнал алдырып оқу ке-
рек. Үкімет пен ел арасында қатынас беріп тұратын байлам- баспасөз...
газет-журнал оқымай көз ашылмайды. Өзінің кім екенін, дүниенің жалпы 
не жайда, не күйде екенін білмейді. Екі құлағы тығулы, көздері жұмулы, 
ессіз меңіреу адам сықылды... олардан хабарсыз тұру жансыз денемен бір 
есеп»- деп жазған. Жайшылықта бір-бірінен қонақасы есебінде жеп кететін 
бір тоқтының пұлынан тартынбай, әрбір ел адамы «Қызыл Қазақстанды» 
алдыртып тұруы міндет. «Ел еңбекшілері, газет,журналды оқы. Дүниеден 
хабарсыз тұрма!» – деп оқырмандарына газет-журнал оқып тұруын өтініп, 
оның пайдасын да ескертеді. 

1925 жылдары журналға С. Сәдуақасұлы редакторлық еткен екен.. 
Архив қойнауынан табылған «Қызыл Қазақстан журналының сарғайған 
тігінділерінен С. Садуақасұлының осы басылымға 1924 жылдың қараша 
айы мен 1925 жылдың шілдесі аралығында редакторлық еткендігі мәлім 
болып отыр (Қамзабекұлы Д., 2009). Сирек қордың журнал тігінділеріндігі 
С. Сәдуақасұлының редакторлық қызметі «Қызыл Қазақстан» журна-
лында 1924 жылдың №11, №12; 1925 жылдың №1,2,3,4,5,6,7- санда-
рынан кездестіреміз. С. Садуақасұлы осы жылдар ішінде ұлтқа, қазақ 
еліне, жеріне қатысты мақалалар жариялайды. «Жаңа жұртшылық негізі-
ғылым» («Қызыл Қазақстан», 1925) мақаласына байланысты «Осы жур-
нал Қазақстандағы мерзімді басылымдардың ішінде бірінші болып ұлт 
оқығандарының қоғамтану ғылымына назар аударуын, төңкеріске дейінгі 
алаш жұрты басындағы саяси ахуалға қазақтың өз тұрғысынан баға беру 
керектігін көкейкесті мәселе есебінде күн тәртібіне қойды» деп баға 
береді (Қамзабекұлы Д., 2009). С. Садуақасовтан соң журналға О. Жандо-
сов қол қойды. 1926 жылға қарай журналдың жаңа міндеттері белгіленді. 
«Кемшілік көп, оның зоры – мезгілмен шығып тұрмайтындығында. 
Соңғы кезде 3-4 нөмірін жинап, кешіктіріп шығару дағдылы дертке ай-
налды. Екінші зор кемшілік – оқушысын дәл тауып, соған тұрақты бағыт 
ұстай алмай отырғандығы. Үшінші кемшілік – қаражаттың тапшылығы, 
таралымның төмендігі. Тағы бір ақаулық – жазушының аздығы. Расын-
да да журналды шығару қаражатпен қатар жазушылардың болуы да өте 
маңызды болғандығын байқаймыз. Журнал шыққан соң оны жер-жерге 
таратудың өзі бір бөлек іс.
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Журналдың 4-ші санының мұқабасын оқи отырып, араб қаріптермен 
«Қызыл Қазақстан» деп жазылғанына, ал екінші жағында орыс тілінде 
«Красный Киргизстан» деген атаумен беріліп, журналдың мазмұны орыс 
тілінде жазылған.. Осыған байланысты С. Сейфуллин: «Біз «киргиз» де-
ген атты жоғалтып, өзімізді «қазақ» деп атасақ, басқаларда бізді «қазақ» 
деп, осы атты қолданып кетпек. Біздің бір үлкен кемшілігіміз – осы күнгі 
басқа жұрттан бұрын өзімізді өзіміз «киргиз» дейміз. Әуелі біздің «Қызыл 
Қазақстан» журналы орысша «Красный Киргизстан» деп аталады. Бұл 
біздің едәуір әлсіздігімізді көрсетеді. Егерде біздің қазақ жігіттері бұл 
қатені түзетеміз десе, оп-оңай түзетіп әкетер еді. Біздің әр қазақ жігіті 
«киргиз» дегенді тастап, «қазақ, қазақ» дегенді жұмсап, басқа жұрттың 
құлағына сіңдіріп үйретуі керек. Қазақстанның орталық үкіметі «киргизді» 
қойып «қазақ» деген есімді қолдануға жарлық (декрет) шығару керек. 
Қазақты – қазақ дейік.Тарихи қатені түзейік!» 

(«Енбекші қазақ» газеті 1923) деген үндеу тастайды. Мұндай үндеу 
азаттықты аңсаған халықтың Қазақ Елі боламыз деген арманының 
асқақтығын білдірсе керек.

Енді тікелей аштық жайлы мақалаларға көшейік, сонымен 1921 жылы 
шыққан «Қызыл Қазақстан» журналын парақтай отырып, онда арнайы 
«Аштық бөлімі» болғанына көз жеткіздік. Онда редактор А.Асылбековтың 
«Ресейдегі аштық көлемі», «Қырғыздағы аштық мөлшері» деген мақала-
лары басылған. Ал «Аштықпен күрес» бөлімінде «Шетелден», «Рос-
сияда», «Қырғыз Республикасында», «Көрші Республикаларда» деген 
тақырыптармен материалдар жарияланған. Жарық көрген материалдардан 
біздің қолымызға түскені «Аштық жайында» деген тақырыпта жарияланған 
Қазақстандағы және Россиядағы аштық туралы мақала. Онда мынан-
дай құнды деректерді кездестіруге болады. «Аштық ауданы һәм керекті 
жәрдем Россия құрамы Кеңес мемлекетінде егін өнбей қалып, ашыққан 
жерлер толып жатыр. Сол жерлердің ішіндегі көбінесе сөз болып хал-
жайлары газетке жазылып, қолдан келгенше жәрдем беріліп тұрған жер- 
Еділ жағасындағы жерлер – Еділ жағасынан басқа егіні шықпай, астықтың 
зарын тартқан Ничегорд: Екатеринбург, Пермь, Пенза, губерниялары 
мен Донско облысы һәм Украинаның бұнша жері жері бұларға жәрдем 
бермек түгілі, олар туралы дұрыс ойланған жоқ. Егіндік жер мен жан 
иесіне келсек, Батысы бар, Шығысы бар барлық Россия мемлекетіндегі 
егіндік жерлер – 36 миллион 988 мың десятина. Бұларға қараған 89 мил-
лион 137 мың жан бар, бұлардан 13 миллион 344 мың десятинаға егін 
шықпай 25 миллион 889 мың жан ашығып отыр. Мұның үстіне Украина 
шыққандары мен егін шықпай қалғандарын қоссақ барлық егін өнбеген 
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жер-20 миллион 724 мың десятине (50 миллион десятине жердей) ашыққан 
жанның саны 37 миллион 201мың жан (114 миллион 742 жаннан). Рос-
сия мемлекетінде егін шығымды, жазығы көп болатын Еділ мен Жайық 
жағасында теп-тегіс егін бітпей қалып отыр. Ол жерлердегі күн айтылып 
отырған 20 миллион халық ашығуда. Басқа жерлердегі егіні бар жаққа ер-
терек орналасқандықтан айтарлықтай ашаршылық көрген жоқ. Бірақ сол 
жерлердің өз елдері оншама ашаршылық көрген жоқ. Себеп: ел жерлерден 
аштарға жәрдем үшін азық-түлік, керек- жарақ жинай алмайды. Олар да 
өздерінен артыларлық болмаған соң ашыққандар үшін нәрсе артылтырып 
бере алмайды. Еділ жағасындағы елдердің хәлі көрер көзге өте жаман. Бұл 
туралы сан рет жазылып та жатыр. Мына кейінгі сандар Еділ бойындағы 
шыққан губерниялардың астығының кемдігінің, һәл қаншама астық керек 
екендігін білдіреді.

Аштарға көмек кезінде қаңғып қалған балаларға ерекше назар ауда-
рылды. Балалардың тұрмысы мен өмірін жақсарту жөніндегі комиссия 
Ашыққандарға көмек көрсететін республикалық Орталық комиссияның 
балалар арасындағы аштықпен күрес жөніндегі арнаулы бөлімі болып 
қайта құрылды. Республиканың аштық жайлаған барлық губернияларын-
да бөлімнің жергілікті органдары ұйымдастырылды. Осы ұйымдардың 
жұмысы нәтижесінде 1922 жылдың бірінші жартысында республиканың 
5 губерниясында аш және қараусыз балаларды тамақпен және киіммен 
тегін қамтамасыз ететін 575 балалар үйі мен 9 станция пайда болды. Ре-
сей Федерациясының жағдайы қанағаттанарлық деп есептелген кейбір гу-
бернияларына 18 496 қаңғып қалған балалар мен жетім балаларды тиеген 
16 әскери-санитарлық поезд жөнелтілді (Чурин X., Сәрсеков Ж., 1960) Осы 
деректердің өзінен байқағанымыз аштық кезінде елдің жағдайының тіпті 
мүшкіл екенін байқаймыз. Аштық жайынан берілген ақпараттармен қатар 
басылым беттерінде жәрдем сұрау нышандары да көрініс тапқан.

Журналдың 1922 жылғы №4 санында «Аш жетімге жәрдем» деген өлең 
басылады. «Кімнің шуы сардалаңда, Тыңдашы, кім жылаған көл боп ағып 
көз жасы?» деп сұрау қойды да:

Ол жас жетім, жас балалар жетпеген.
Өмірлері жаңа гүлдеп беттеген.
Жүздеп, мыңдап күтіп отыр өлімін
Жас періште емшек табы кетпеген, 

– деп жауап береді.
«Тоқ ағайын, аш бауырды көріңдер!
Барың болса, аш балаға бөліңдер! 
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– деп баспасөз арқылы жұртты аш балаларға жәрдем беруге шықырған 
өлең жолдары да басылады.

Халықтың басына туған қиын уақытты да бас пайдаларына шешіп кет-
кен үйымдар да болған секілді. Оған мына деректер негіз болады. Шет 
мемлекеттерден ашыққандарға жәрдем беру үшін жасалған «Ара» сияқты 
ұйымдарға сене беру мүмкін емес, және бұл ұйымдардың ашыққан балаларға 
жәрдем үшін жасалып, һәм сол ашыққан балаларға керекті заттардың жет-
пей жатқан кемдігін толтырмақшы. Бұл ұйым дардың ерлегенде 1 жарым 
миллион бала бағуға күші жетеді. Бұл 1 жарым миллион барлық ашыққан 
балалардың 4-тен яки 5-тен бірі-ақ болса керек. Сол себепті аштарға 
жәрдем ісінде мықты, зор сүйеніш қорғанымыз жер жүзінің еңбекшілері. 
Анық хабар болмағанымен де соңғы уақыттағы мағлұматтарға қарағанда 
15 октябрьге дейін жәрдемші комитеттер 30 миллион пұл жинаған көрінеді. 
Ноябрь айында болатын аштарға жәрдем жеткілігі жақсы жүріп барады. 
Жәрдемші, еңбекшіл комитетінде аштар үшін қайдан да болса қарызға пұл 
табу мәселесі қаралып жатыр. Бұл ойға алған ашыққандарға жәрдем ісі 
жақсы орындалып жатты («Қызыл Қазақстан» журналы, №4, 1922 ж.,) – 
деп ақ қараны ажыратқан хабарламалар да болды.

1922 жылғы алғашқы айларындағы деректерге сүйенер болсақ, 
Қазақстанның барлық 4 миллион 854 мың 751 жанынан 1 миллион 465 
мың 753 адамды аштық зардабын тартып жатқан еді. «Қызыл Қазақстан» 
басылымының беттерінде «Аштық декабрь айынан басталатын түрі бар. 
Және де дұрыс тарқатылмаған себепті, жерлердегі ашыққан кедейлердің 
халдері өте нашар. Осы жоғарыда айтылған қиыншылықтар 85 миллион 
пұт киім аз қалды. Қапиясқа қоятын емес. Бұл қайдан табылады?» («Қызыл 
Қазақстан» журналы, №4, 1922 ж.) деген ақпараттар таратылып жатты. Ба-
сылым бетінде Қазақ Респуб ликасындағы аштықтың ауданы да сараптал-
ды. Онда Қазақ республикасындағы аштық болуына екі түрлі себебі бар 
деп түсіндіріледі. «Бірінші, халықтың шаруасы күйзеліп, мал, егіншілік 
шаруасының төмендеп кетуі. Екінші, биылғы құрғақшылықтан егін, шөптің 
шықпай қалғандығы. Былтыр халықтың көбі жұтқа шалдығып, қазақ бол-
сын, орыс болсын шаруасы бұзылды. Жазғытұрым халық қолында жұттан 
қалған малы қырылып, шөп баса таусылып, астық азайып, жүдеп-жадап 
шықты. Қазақ халқының мал тұқымы азайып жаз күн көретін сүтін ішіп 
қорек қылатын малдары қысты күні аш тастады, қырылды. Крестьяндардың 
астығы қазынаға алында, Сондықтан халықтың қолында тіршілігін 
сақтарлық артық астық, сауып ішерлік сауын қылмады. Бәрібір биылғы 
жазғы құрғақшылық болып, егін шөп шықпай қалмағанда да жұрттың көбі 
аштыққа ұшыраған болар еді. Бұл шаруашылықтың бұзылған қиындығы, 
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тұрмыстың ауырлығының үстіне биыл жаз жұрттың мал бағатын жайлау-
ларында шөп шықпады. Сөйтіп, қысқы жұттың зардабына құрғақшылық 
қосылып халық зор аштықтың апатына ұшырады. Шаруашылықтың 
бүлінушілігін түзету үшін көп уақыт керек. Бүлінген шаруаны түзету ор-
нына бұрын құлақ айтысып, көз көрмеген аштық жағылғанға жұдырық 
болды» деп себеп-салдарын таратып жазады («Қызыл Қазақстан» жур-
налы, №4, 1922 ж.). Аштық уақытына қарамастан журнал өз жұмысын 
жалғастырып, міндеттерін айқын атқарып жатты деуге болады. Төмендегі 
кестеге зер салып қарар болсаңыздар аштардың саны жөніндегі мәліметті 
мынандай кестеге салып, басылымда жариялаған екен.

 
3 кесте. 

Аштардың саны

Губерниялар Халық 
саны

Декабрь-
январь

Январь-
март

Март- 
май

Май- 
июнь

Июль- 
сентябрь

Аш- 
тың 
саны

Жүз- 
ден
%

Аш- 
тың 
саны

Жүз- 
ден
%

Аш- 
тың 
саны

Жүз 
ден
%

Аш- 
тың 
саны

Жүз- 
ден 
%

Аш- 
тың 
саны

Жүз- 
ден 
%

Бөкей 260,000 176000 80 177000 80 190000 25 190000 25 190000 25

Ақтөбе 474,000 292000 61 292000 61 325000 68 325000 68 325000 28

Қостанай 451000 265000 68 265000 67 301000 67 301000 68 301000 27

Орал 388000 288000 76 388000 76 405000 79 405000 79 405000 79

Орынбор 555000 288000 23 279000 61 317000 66 337000 60 338000 60

Журнал бетінде жарияланған арнайы кестелер кирилл қарпіне түңғыш 
рет түсіріліп осы мақалада жариялап отырмыз. 1922 жылы «Қызыл 
Қазақстан» журналының 4-ші санында жарияланған аштардың саны жай-
лы мәлімет, міне, осындай. 

Мақаламызды түйіндей келе еліміз үшін аштықтың зардабы мен оның 
нәтижесінің қандай қорқынышты екендігін ашық жазған деректерді 
келтіргіміз келеді. «Аш губерниялардың ішермендікке керек астығы 
9,575000 пұт, бұған келесі пұт астықты қосқанда 13,20000 пұт болады. Бұл 
халыққа ең аз мөлшерін бергендегі керекті. Мұны патшалық беруге міндетті. 
Егер де бұл астық табылмаса халықтың бәрі аштан өліп, құрып таусылмақ. 
Қазақ Республикасындағы жергілікті халық қазақ халқы мәдениет жүзінде 
әбден кейін қалған көшпелі жұрт. Далада астық апаратын шойын жол, олар-
ды қарайтын аурухана бастарын қосып бір жерден асырауға жері шалғай 
бытыранды, аштықтан сол жаққа көшірууге жылы киімі жоқ ауырып аш-
тан қырылып жатыр. Соның үшін қалғанын аман сақтап алып қалу үшін 
жылдамырақ жәрдем ісіне қатынаспаса қазақ халқынан тарихта бар еді жоқ 
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болды деген қана сөз қаламақ» («Қызыл Қазақстан» журналы, №4, 1922ж.,) 
деп, ұлттың жойылып кетуінен қауіптеніп, аштықтан шығар жолды баспасөз 
арқылы қарастырады. Тарихшы ғалым М. Қойгелдиев: «... газет матери-
алдары ХХ ғасырдың алғашқы жиырмасындағы қазақ қоғамында болып 
өткен түрлі қоғамдық процестерді зерттеп тану үшін аса бағалы деректер»- 
(Қойгелдиев М., 1995) деп өз бағасын берген. Сол секілді біз де өз тара-
пымыздан «Қызыл Қазақстан» журналында жарияланған мақалалардың 
қоғамда орын алған саяси-әлеуметтік мәселелерді жариялаудағы орнын, 
деректік құндылығын айқындап көрдік.    
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МУЛЬТИМЕДИА – ЦИФРЛЫҚ ДӘУІРДЕГІ
КОММУНИКАЦИЯ САЛАСЫ

Әлімжанова Айкерім,
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,

Журналистика факультетінің аға оқытушысы, PhD.
Лес Мейірман,

Журналистика факультетінің магистранты

Бүгінде мультимедиа қоғамның барлық арнасына еніп үлгерді. Білім 
беру, өнер, мұражай ісі, медицина, туризм және тағы басқа салаларда 
мультимедиа технология ретінде қолданылады. Мультимедиа туралы 
теориялық тұжырымдар, берілген анықтамалар осы уақытқа дейін бір 
ізділікке түспеді. Күнделікті технологиялардың қарыштап дамуы мен 
революциялық өзгерістердің жылдамдығы бұған әсер етті.

Зерттеуші К. Шваб өз зерттеу еңбегінде революциялық өзгерістерге 
кеңінен тоқталады. Революция – шұғыл және түбегейлі өзгеріс мағынасын 
білдіреді. Революция өзгерістерді талап еткен кезеңдерде өріс алып отырды. 
Қазіргі кезде индустриялық революцияның 3 негізгі түрі қарастырылады: 

1. Бірінші индустриялық революция (1760–1840), оның бастамасы бу 
машинасының ойлап табылуы мен темір жолдың салынуы деп есептеледі; 

2. Екінші индустриялық революция (XIX ғ. аяғы XX ғ. басы), электр 
мен конвейрдің жылдам таралуына мүмкіндік жасады; 

3. Үшінші индустриялық революция (1960–1990), оның қозғаушы күші 
– жартылай өткізгіштер болып есептеледі, нәтижесінде компьютерлер мен 
интернет жүйелері пайда болды.

4. Төртінші индустриялық революция үшінші цифрлық революцияға 
негізделген. Аталған революция – физикалық, цифрлық және биология лық 
салалар арасындағы шекараны бұзатын технологиялардың бірігуі мен си-
патталады [1, 6 б.].

XXІ ғасыр журналистиканың теориялық және тәжірибелік жағынан 
өзгеріп, интернетке бағытталғаны анық. 

Профессор К. Қамзин: «Журналистика әуел бастан – әрі теория, әрі 
практика, әрі педагогика, әрі басқару тетігі, әрі псиxология» [2] деген бола-
тын. Демек бүгінгі журналистиканың даму бағыттары өзгергенмен қызметі 
дәстүрлі медиадан алыстамайды. 

Белгілі ғалым, зерттеуші Б. Жақып: «Біріншіден журналистика әр алуан 
мекемелердің басын құрайтын ерекше әлеуметтік институт болып табыла-
ды. Екіншіден, журналистика қызмет түрлерінің жүйесі. Үшіншіден, жур-
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налистика – мамандықтар жиынтығы. Төртіншіден, шығармалар жүйесі. 
Бесіншіден, журналистика – басылымдар мен бағдарламалардың түрлерін 
қалыптастыратын арналардың біртұтас жиынтығы. Алтыншыдан, БАҚ 
проблемаларын зерттейтін өзгеше ғылым саласы» [3, 28 б.].

Ал бүгінгі журналистикада жаңалық сайтының арнайы функционал-
ды қызметін қолдана отырып, кез келген уақытта белгілі бір оқиғаларға 
қатысты мәліметтерді немесе ой-пікірлерді еркін жаза алады.

Қазіргі журналистиканың даму кезеңін Р. Жақсылықбаева өз еңбегінде 
былай сипаттайды: «Қазіргі таңда дүниежүзілік ақпарат әлеміндегі ірі 
өзгерістерден, белең алып келе жатқан жаһандану үдерістерінен ешбір 
елдің саяси өмірі мен бұқаралық ақпарат құралдары тыс тұра алмайтын 
күрделі кезеңмен бетпе-бет жүздесіп отырмыз» [4, 112 б.]. 

Зерттеуші Л. Клейнрок интернеттің пайда болатынын болжаған ғалым. 
1961 жылы «Gаlасtіс Nеtwоrk» атты теориялық зерттеу еңбегін жариялаған. 
Мұнда ол болашақта мәліметтер мен деректер базасын әлемнің кез кел-
ген нүктесінен ала алатын компьютерлер байланысы пайда болатынын 
жазған. Көп ұзамай Л. Клейнорк болжамы бойынша интернет жүйесі пай-
да болды. Сондықтан да оны «интернет атасы» [5, 6 б.] деп атайды. 1969 
жылы Америкадағы 4 университет алғаш рет АRPАnеt бірыңғай жүйесіне 
енгізілді. Университет тәжірибесіне сүйенсек, аталған жылды интернеттің 
дүниеге келген мерзімі деп бекітуге болады. 

1971 жылы Р. Томлинсонның бастамасымен электронды хат алмасу тех-
нологиясы пайда болды. 

1972 жылы бүкіл әлем желі теxнологиясынан xабардар болды. 
АRPАnеt-тің дәурені жүрді. Алыс жақын шетелдегі жұрт Америкамен бай-
ланыс орнатуға бел буды. 1973 жылы Норвегия мен Ұлыбритания өзара 
xалықаралық желіде байланыс орнатты. 

Бұқаралық ақпарат құралдары арасындағы алғашқы хат алмасу 1975 
жылы орын алды. Бұл желіге 1980 жылы Кеңес Одағы да тіркелді. 

1980 жылдан бастап желіге қосылушылар саны артып, желінің түр-түрі 
пайда болады. Компьютерлік коммуникация дамып, ғалымдар күнделікті 
адамдар қолданатын желі ойлап табады. Осыдан кейін түрлі санаттағы 
адамдар интернет желісін тек жұмыс тәртібімен емес, күнделікті өмірде 
қолданатын болды. 

1990 жылдардың ортасына дейін, интернет білім, ғылым, үкімет пен 
қауымдастық құрылымдарында қолданылды. Интернет АҚШ жұртына 
қолжетімді болды. 1991 жылы WWW (Wоrld Wіdе Wеb) теxнологиясы пай-
да болып, Mоsаіс, Nеtsсаpе алғашқы графика браузерлері ашыл ғаны ның 
арқасында интернет қарапайым адам үшін де қолжетімді болды.
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WWW теxнологиясын жасап шығарған – Т. Бернерс-Ли. Ол еуро палық 
СЕRN физикалық зертxанасының қызметкері. Т. Бернерс-Лидің арқа сында 
дүние дүрмекке ілесіп кетті. Бірқатар өнертабыстармен салыстырғанда, бір 
адам жасап шыққан ең озық өнертабыстардың қатарына кіреді. Желінің 
лайықты жұмыс істеп, күллі адамзат үшін қолжетімді болуына атсалысты. 

Т. Бернерс-Лидің өнертабысы – гипермәтіндік топтама арқылы мәлі-
мет терді интернет бетінде орналастыру қызметі болды. Құжат тардың ме-
кенжайларын іздеудің әмбебап жүйесін орнатуға жол ашты [6, 5 б.]. 

Жаңа ақпаpаттық теxнологиялаpдың әсеpінен соңғы жылдары бұқа-
pалық коммyникация саласында айтаpлықтай өзгеpістер орын алды. Ме-
диа өзгеpістеp заманаyи масс-медиалаpдың тpансфоpмациясына түбегейлі 
әсеp етті. БАҚ жүйесіндегі модификацияның негізінде бірнеше үдеpістеpді 
қарастыруға болады. 

Алдымен дигитализация (ағыл. dіgіtаlіsаtіоn – цифрлық жүйеге өтy 
теpминінен алынған) дамыды. БАҚ-тың баpлық фоpмалаpының – мәтін-
дік, гpафикалық, дыбыстық мазмұнының заманаyи компью теp леpге та-
ныс, цифрлық фоpматқа аyдаpылy қызметі. Дигитализация мазмұнға кез 
келген электpонды коммyникация аpнасы аpқылы жеңіл «тасымалданyға» 
мүмкіндік беpеді. Нәтижесінде ғаламтоp, цифрлық фоpматтың аpқасында 
медиа өнімдеp кез келген шекаpадан аса алатын, еpекше ақпаpаттық және 
коммyникациялық оpтаға айналады. Дигитализация, жеке БАҚ аpасындағы 
өзгешілікті жойып және олаpдың мазмұнын pеттей отыpып, олаpдың 
конвеpгенциясына жол ашады.

Кейіннен конвеpгенция (лат. соnvеrgеrе – жақындаy, жиналy) – БАҚ-
тың заманаyи өзгеpістеpінің негізінде жатқан екінші маңызды үдеpіс. 
«Конвеpгенция» ұғымының мәнін «біpігy» теpмині ең жақсы түpде жеткізе 
алады. 

Зерттеуші А. Бейсенқұлов «Конвергенциялық өзгерістер журналис-
тика ның ішкі мазмұны мен үйлесімділігіне нұқсан келтіре алмайды, бірақ 
оның жаңа кеңістікке шығып орнығуына жол ашады» [7, 20 б.] деп пікірін 
білдіреді. Конвергенцияның бүгінгі жаңа кеңістігі мультимедиамен тығыз 
байланысты. Өйткені, конвергенция БАҚ-тың муль тиме диалығына бағыт 
берді. 

М. Маклюэн 1960-жылдаpдың оpта тұсындағы өзгерістерді «ғалам-
дық аyыл» құбылысы деп атады. Жаһанданy пайдаланyшылаpға үлкен 
көлемдегі қоpлаpға қолжетімділік беpеді, ал медиа ұйымдаp өз кезе гінде 
аyдитоpиясын кеңейте алады. Беpілген құбылыстың бейнесі «цифр лық 
алшақтық» мәселесін жиі көтеpеді, ал оның мәнісі, кедей мемӨ  лекеттеp 
жаңашылдық шекаpасынан тыс қалған yақытта қоpлаpға қолжетімділікке 
тұpғындаpдың аз бөлігі ғана ие болады [8].
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Ақпаpаттық өнімнің жаһандық деңгейде таpалy мүмкіндігі, жасаy-
дың жеңілдігі мен салыстыpмалы түpдегі аpзан болyы, аyдитоpияға ең 
нәтижелі деңгейде қызмет көpсетуін дивеpсификация деп атайды. БАҚ-тың 
маманданyы мен дивеpсификациясы туралы құбылысты алғаш америкалық 
социолог, публицист, «постиндустиялық қоғам» тұжырымдамасының ав-
торы A. Тоффлеp «Үшінші толқын» еңбегінде сypеттейді. Компьютерлік 
теxнология саласындағы жылдам ілгерілеу заманауи ақпараттық-
коммуникативтік ортаға үлкен өзгерістер әкелді [9]. 

Бүгінде компьютерлік және интернет теxнологияларды білу – БАҚ са-
ласында нәтижелі еңбек етудің шартына айналды. Осы орайда медиада 
туындаған түрлі мәселелерді зерттейтін ғылым саласы да пайда болды. 
Коммуникология – ақпараттық қоғамда білімді жетілдіру мен синтездеу 
бағыттарын анықтайтын сала. 

Байланыс теориясы – ғылым салаларының басын қосады. Бұл теория -
ның қалыптасуы әлеуметтік-гуманитарлық, нақты ғылымдар мен ғылыми-
теxникалық білім саласының дамуымен тікелей байланысты [10, 28 б.]. 
Желілік почта қызметі байланыс теориясының қалыптасуына әсер етті.

Электронды поштаның қалыптасуы – интернет журналистиканың жаңа 
кезеңін бастап берді. Еркін xабар алмасу мүмкіндіктер ағынын алып келді. 
Адамдар интернетке сенім білдіре бастады. Пошта қызме тінің жұмысы 
жеңілдеді. Көгершін ұшыру сияқты тәсілдер келмеске кетті де, интернет 
арқылы хат алмасу қанат жая бастады. 

Америкада интернет басылым 1967 жылы пайда болды. Бүгінде АҚШ-
та күнделікті басылым тиражы 10,6 пайызға, ал 7,1 пайызға апталық, 
жексенбілік газеттің тиражы 5,2 пайызға азайған. Бұл көрсеткіш интернет 
журналистиканың даму қарқынын көрсетеді. Апталық және күнделікті га-
зет тиражы азайған сайын, интернет басылымдар дами түсті. 

Интернет БАҚ-тағы интербелсенді газеттің негізін қалаған Дэвид Карс-
лон. Ол 1990 жылы «Thе Еlесtrоnіс Trіb» баспа нұсқасы жоқ желілік басы-
лымды алғаш шығарушылардың бірі.

Газет немесе телеарна журналисі жазған мақала немесе сюжеті шық-
пай, келесіге қалып отырса, интернет журналистикада көлемге шектеу 
қойылмайды. Оқырмандар үшін контент мүмкіндігінше жедел әрі дәл бері-
луі керек. Тіпті әр қаладан топтасып, бір ұжым болып отырған сайттар бар. 

Интернет – журналистиканың жетістігі болып саналады. Мыса-
лы, bаq.kz, tеngіnеws.kz т.б. көптеген ақпараттық порталдарының 
аймақтарда тілшілері бар. Осылайша, жаһандық желінің пайда болуы 
журналист жұмысын айтарлықтай жеңілдетті. Қауіпсіз шеңбер орнатып, 
оқырмандардың жаңа дерекке қолы жетуін жылдамдатты. 



«Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары»

114

Интернет журналистиканың өз ерекшеліктері бар. Ең алдымен, бұл 
көлемі бойынша шағын формалы ақпараттар легін құрайды. Он мың 
белгіден көп онлайн-эссе оқитын адамды елестету қиын. Бұдан басқа, ма-
териалдар қысқа нақты бөліктерге бөлінгені жөн. Мәтінді «жандандыра-
тын» және аса маңызды сәттерді күшейте алатын қолжетімді құралдарын 
(жартылай қалың, курсив, астын сызу, таңбаланған тізімдер) пайдаланған 
тиімді. Журналист интернетке мәтін жазғанда гиперсілтемені дұрыс 
қолдана алу арқылы оқырманын жоғалтпайды. 

Әлемнің озық көшінен қалмау мақсатында елімізде 2017 жылы «Циф-
рлы Қазақстан» бағдарламасы қабылданды. Аталған құжатта ІT техноло-
гияларды тіршіліктің барлық саласында енгізу арқылы бәсекеге қабілетті, 
ұшқыр ойлы ұрпақ тәрбиелеу мақсаты жолға қойылды. 

Компьютерлік технология саласының екпіндей қадам басуы біздің 
де ақпараттық-коммуникативтік ортаға үлкен өзгеріс әкелді. Экспе ри-
мантальді формалар – бейне, графика, визуалды құралдар пайда болды. 

«Мультимедиалық журналистика әдетте бір қолданбадағы бейнелер 
мен аудио комбинацияларынан тұратын мультимедиалық мазмұнды жасау 
немесе көрсету кезінде пайдаланылуы мүмкін технологиялардың кез кел-
ген түріне жатады. Технологияның көп бөлігі мультимедиалық өнімдерді 
жасау және көрсету үшін пайдаланылатын жабдықтардан тұрады. Енгізу 
құрылғылары микрофондар, цифрлық музыкалық аспаптар, планшеттер 
және цифрлық фотоаппараттарды қоса алғанда, мультимедиалық туын-
дыларды жасаған кезде жиі қолданылады» [5, 18 б.]. Егер бастапқы ма-
териалдар мультимедиалық өнімдерді жасау үшін пайдаланылса, оларды 
көрсету үшін мониторлар мен экрандар, проекторлар, динамиктер, сондай-
ақ жарық және лазерлік дисплейлер тағы басқа да аппараттық құрал-
жабдықтар пайдаланылады.

Шетелдік ғалымдар ғаламдық компьютерлік желі жеке серверлерге 
бөлінбестен бүтін бір БАҚ-ты құрайтынын сөз етеді . 

Бүгінде интернет жүйесі – қоғамның барлық саласында азаматтардың 
белсенділігін арттыруда шешуші рөл атқаруда. Мәселен, қазірде интернет 
конференциялар өткізу дәстүрге айналып келеді. Тіпті бұл үрдіс қарым-
қатынастың тиімді түріне айналуда. Мәселен, «Қазақстан» ұлттық арна-
сында аптасына бір рет интернет конференция өткізіліп отырады. Ин-
тернет журналистиканың ғаламдық қалыптасу мен еліміздегі даму негізі 
әркелкі болды. Әлем тәжірибесі мен отандық тәжірибені қолдана отырып, 
заманауи контент құрастыруға барын салып келеді. 

Журналистикадағы мультимедиалық технологиялардың қазақ тілін-
дегі жасақтамалары әлі толық қалыптаса қоймады. Латын графикасын 
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қол дануды талап ететін компьютерлік құрылғылар әлі де сапалы кон-
тент жасауға кедергі болып отыр. Дегенмен де ілгерлеушілік те жоқ 
емес, мультимедиалық талаптарға сай өнім өндіруде редакцияларда алға 
ұмтылуды жалғастырып келеді.

Иллюстративті формаларда, фоторепортаж, слайд-шоу, кескінде-
мелік ақпараттар жарияланып жүр. Сонымен қатар интербелсенді тест 
сұрақтары, видеоиллюстрациялық материалдарға сұраныс бар. 

Мультимедиалық ақпарат журналистиканың нарықтық механизм-
дерін түрлендірді. Бәсекелестік түрлері өзгеріп, жаңа принциппен жұ-
мыс істейтін ақпараттық нарық түзелді. Халықаралық, ұлттық, аймақ тық 
жергілікті бәсекелестік қалыптасты. 

Мультимедиалық журналистика – жүрдек заман сұранысы екенін 
жоға рыда айттық. БАҚ-тың қазіргі индyстpиясы интернет коммуника-
ция мен ақпаpаттық-компьютеpлік технологиялаpды интегpациялаyға бет 
бұpып келеді. Нәтижесінде бәсекелес компьютеpлік компаниялаp, кабелді 
телестанциялаp, спyтниктік телевизия қызметі жаңа наpықтағы қаyіпті 
төмендетy үшін біpігеді, жаңа технологияларды меңгерген қоғамдық арна-
лар пайда болады. Интернет радио, интернет телеарналар, жеке қоғамдық 
телестудиялардың пәрмені арта түспек. Мyльти медиалық, желілік, 
бағдаpламалық өнімдеpді өндіpy қызметтеpі де біp жүйеге біpіктіpіледі. 
Әлеуметтік медиа қызметі қоғамдық пікірді қалыптастыруда ықпалы 
жоғарылады. Тәуелсіз авторлардың платформалары қалыптасты.
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АУДАНДЫҚ ГАЗЕТТІҢ ТАРИХЫ

Бибігүл Каримова,
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

Газет – бұқаралық ақпарат, үгіт-насихат, саяси күрестің негізгі 
құралдарының бірі. Қоғамдық өмірдің сан алуан оқиғалары, жаңалықтар 
жөніндегі материалдар газеттерде жедел жарияланып, бұқараға жетіп оты-
рады. Сондықтан да газет-өмір айнасы дейміз. Газет – қоғамдық пікірдің 
жыршысы. Ол халықтың игілігіне қызмет етеді. «Идеялық бағытына 
орай газет аса маңызды саяси мәселелер жөнінде өз пікірлерін білдіріп, 
«дүниенің информациялық картинасын» жасайды, саяси насихат пен үгіт 
жүргізіп, оқырман қауымның өмір жайлы ұғымын, саяси, экономикалық, 
ғұрыптық мұраттары мен сенім-көзқарастарын, рухани, моральдық 
бейнесін қалыптастыруға зор ықпал етеді» [1, 117 б.], – деп анықтама 
берілген. 

Демек, газет заман шындығының бетін ашып, бұқараның рухани қажетін 
өтеу үшін қызмет етеді. А.Байтұрсыновтың «Әуелі – газет халықтың көзі, 
құлағы, һәм тілі» [2], – деп бағалауы да сондықтан.

Міне, осындай мәні мен маңызы зор газет шығару ісі еліміздің 
шығысындағы Тарбағатай өңірінде де өткен ғасырдың отызыншы жылдары 
қолға алына бастапты. Дәлірек айтсақ, Тарбағатай аудандық «Тарбағатай» 
газетінің алғашқы нөмірі 1936 жылдың қазан айында шығарылыпты. 
Тарбағатай газеті – қоғамдық-саяси газет. Газет өзінің ұстанған пози-
циясына, мақсат – мүддесіне орай, жалпы, ел өмірінде болып жатқан 
қоғамдық, саяси мәселелерге жіті көңіл аударып, сонымен бірге ел ішіндегі 
көптеген мәселелерді көтеріп, сол арқылы елдің сұранысына ие болған га-
зет деп толығғанды айтуға негіз бар. Газеттің жарық көргеніне биылғы 
жылы 84 жыл толады. Осы жылдар ішінде аудандық газет заман және 
қоғам өзгерістерінің аяқ алысына жете мән беріп, өмір тынысын дәлме-дәл 
көрсетіп, өзінің насихаттық, ұйымдастырушылық міндетіне сай қызмет ете 
білді деуге болады.

Тарбағатай газетінің алғашқы аты «Социалистік қарқын» деп ата -
лып, аптасына бір рет екі бет көлемінде шығып тұрған болатын. Басы-
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лым ның алғашқы редакторы болып Кәдырбек Кененбаев тағайындалған.  
1937-1941 жылдар аралығында газетке Құрманғали Самарханов басшылық 
жасаған. Сол кезеңде газет мемлекет тарапынан жүргізілген алғашқы кал-
хоздастыру саясатын жүзеге асыруға үлес қосып, таным-тәрбиелік бағыт 
ұстаған.

Осы газеттің 5000-шы нөмірі 1984 жылы 11-қазан күні басылып шыққан. 
Газет редакторы Қ. Самарханов сол нөмірде жариялаған «Өмірмен біте 
қайнап» - деген мақаласында «Ол кездегі газет өзі жалғыз парақ қана еді. 
Алайда, соның өзін қолмен теріп, әрі қолмен айналдыратын машинамен 
басып шығару, оны тарату оңайға түспеді», – деп жазды.

Аудандық газетті шығарудың осындай қиындықтары уақыт өткен сай-
ын жеңілдей түскен. Қиын кезеңдердің бәрі де тарихтың еншісінде. Бүгінгі 
таңда интернет, компьютер заманы газет шығаруға тың жаңалықтар 
әкелген.

«Тарбағатай»газеті өзінің өсу жолында, кемелдену кезеңдерінде, 
«Екпін», «Молшылық үшін», «Жұлдыз», «Еңбек туы», «Ақсуат арайы» 
қазіргі атауы «Тарбағатай» болып, заман ағымы, уақыт талабы тұрғысында 
аты өзгертіліп отырылды. Осы газетте әр жылдары Кен жеғазы Қасымов, 
Әділғажы Қасенғазин, Жұмағазы Алма баев, Қайыртай Тұрғанбаев, Фа-
зыл Ибрагимов, Асқар Нұрбаев, Абай Әукішев, Хамза Сәтиев, Ерғали 
Жұмаханов сияқты азаматтар басшы лық қызмет атқарды.

Қазірде «Тарбағатай» газеті төрт бет көлемінде аптасына екі рет шығып 
тұрады. 6 журналист жұмыс істейді. Газеттің бүгінгі таңдағы таралымы  
9 мыңға жуықтады.

Газеттің негізгі мақсаты – бұқараның, қоғамның мүддесін қорғау бол-
са, «Тарбағатай» газеті де күйі келгенше өзіне жүктелген міндетті мінсіз 
атқарып келеді деуге болады. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңның 
барлық қағидаларын басшылыққа алған газет ұжымы газетті мазмұнды, 
сапалы етіп шығаруға барлық күш-қуатын, мүмкіндіктерін жұмылдырып 
отыр.

Қазіргі нарық заманының талаптарына сай жұмыс ұйымдастырып 
отырған газет ұжымы өз-өзін қаржыландыруға көшкен. Ақылы түрде 
мақалалар шығару, тапсырысқа орай газет бетін көбейту сияқты жұмыс 
тәсілдерін жетілдіріп келеді.

Қандай болмасын, газет-журнал бәсекеге қабілетті болып, қалың 
оқырман көңілінен шығатындай дәрежеге көтерілуді мақсат етеді. Өзіндік 
бет-бейне, өзіндік ұстаным, материалдарды түрлендіріп көркемдеп 
беру, шығармалардың көркемдік дәрежесін жетілдіру сияқты талпы-
ныстар «Тарбағатайға» басылымына да тән. Аудан айнасы бола оты-
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рып, «Тарбағатай» газеті Ақсуат пен Ақжар өңірлерінің әлеуметтік, 
экономикалық дамуы мен тыныс-тіршілігін мемлекеттік саясат тұрғысында 
жан-жақты көрсетіп насихаттап келеді.

Ел және облыс көлемінде болып жататын жаңалықтарға «Тарбағатай» 
газетінде әр нөмір сайын тұрақты түрде тиісті орын беріп, «Жолдау – жол 
нұсқайды», «Аудан тынысы», «Сұраңыз, жауап береміз», «Сіз, не дейсіз?», 
«Сыр сандық», «Адам, қоғам, заң» «Кәсіпкерлік», «Руханият», «Спорт», 
«Тарих», «Мәдениет» сияқты түрлі айдарлар арқылы материалдар топта-
масын үздіксіз жүргізіп келеді.

Аудандық газет арқылы Елбасының сындарлы саясаты, мемле кеті-
міздің тұрақтылығы, халықтар достығы, ұлтаралық татулық, салт-дәстүр, 
имандылық, дәрігерлік қызмет пен білім беру мәселелері өзіндік мән-
маңызын ашатын мақалалар оқырман талғамынан шығуда. Қазан айында 
сексен жылдық мерей тойы тойланатын, ақпарат әлемінде өзіндік тарихы 
бар «Тарбағатай газеті» –Тарбағатай өңірінің шежіресі, ел өмірінің тарихы 
мен мәдениеті жөніндегі деректерден сыр шертетін көненің көзі.

Өзінің алғашқы нөмірінен бастап «Тарбағатай» газеті жергілікті 
халықтың ең жақын баспасөзі, сырласы бола білді. Сол арқылы, заман 
ағымына сай, қадам басып келеді. Ауыл халқына ең жақын ақпарат көзі 
болғандықтан, аудандық газет халықтың сөзін сөйлеп, мұңын мұңдады 
деуге де болады. Мысалы, 2010 жылғы көктемгі су тасқыны кезінде 
Көкжыра мен Жәнтікей ауылдары суға кетіп, бірнеше жүздеген адам ба-
спанасыз қалып, жаңа үйлер тұрғызу жұмысы басталып, осы ауданға бүкіл 
республика азаматтары көмек қолдарын созып, қайырымдылық шарала-
ры ұйымдастырылып, қиындықты жеңу мәселесі күн тәртібіне қойылған 
шешуші сәтте, «Тарбағатай» газеті де игілікті іске жедел үн қосты. Газеттің 
тұрақты шығатын төрт бетінен тыс «Ел назары өзіңде – Тарбағатай» деген 
қосымша нөмірі екі-үш ай бойы шығарылып, ақпараттық кеңістік ұлғая 
түскендей болды. Көктемгі тасқын апаттарының зардаптарын жойып, жаңа 
үйлер тұрғызу, басқа түскен қиындықты еңбекпен, береке-бірлікпен жеңуге 
ұмтылған ел тіршілігі, жаңа бастамалар, тың ұсыныстар газет бетінен 
айшықты көрініс тапты. 

«Тарбағатай» газеті мен оның оның қосымшасы қиын-қыстау күндерде 
қалың елдің рухани демеушісі, ақылшысы, көшбасшысы болды де-
сек, артық емес. Бүгінгі таңда «Тарбағатай» газеті беделді де белсенді 
басылымдардың біріне айналғандығы шындық. Ақпарат әлемінде оның да 
салмақты, салиқалы орны бар. Мысалы көп оқырман ең алдымен бір топ 
газет, журналдың ішінен аудандық «Тарбағатай» газетін іздеуі осыдан бо-
лар. Ең алдымен сол газеттің парақтарына үніледі, өйткені, «Тарбағатай» 



Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы

119

газеті – Тарбағатай ауданының айнасы, ал айна жалған көрсетпейді, Айна 
тек шындықты ғана көрсетеді.

Баспасөздің орны қашан да биік. Баспасөз дегеніміз – бұқараға ақпарат 
жеткізудің құралы дейтін болсақ, оның ақиқатты тура айтуы, халықтың мұң-
мұқтажын ескеріп, солардың кәдесіне жарауы-қазақ баспасөзі үшін күн 
тәртібінен түспейтін,кезек күттірмейтін мәселе. Алаш көсемі, М.Дулатов:

Газет-журнал оқысаң, көзіңді қазақ ашасың,
Дүние халін білмесең, ілгері қалай басасың,
Білгіштердің соңынан шұбырып біз де ерелік,
Газеттің сөзі ертегі, ерігіп жазған демелік 

– деп жырлағандай, баспасөздің, газеттің қадіріне жете білуіміз керек.
Міне, осындай қасиетті өнердің шекпенін жамылып, ел игілігі үшін 

қызмет етіп келе жатқан газеттің бірі де осы аудандық «Тарбағатай» газетін 
де айтуға болады. Алаштың аяулы Ахмет Байтұрсынов айтқандай: «Сөзі 
жоғалған ұлттың өзі де жоғалады» демекші сөз өнері әрқашанда асқақ, 
уақыт заңына бағынбайтын, өшпейтін асыл қазына. 

Сексен төрт жылдық тарихы бар аудандық басылымның мақалаларын 
толықтай сараптай отырып, көптеген жаңашылдықтар мен өзіндік 
ерекшеліктерді байқай алдық. Басылым көтерген мәселелер көп қырлы, 
тақырыптық аясы кең, жанрлық түрлері жағынан сан алуан деген түйін ай-
тамыз. 

Пайдаланған әдебиеттер:
1. Қазақ совет энциклопедиясы. – 3 кітап. –117 бет.
2. Аллаберген Қ. Тарих және баспасөз. (Қазақ мерзімді баспасөзінің зерттелу тари-

хынан): Екінші кітап. – Павлодар: Кереку, 2009. – 169 бет.
3. «Тарбағатай» газеті.
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Аңдатпа
Бұл мақалада, шетелдіктердің қазақ халқына қатысты XIX ғасырдың аяғы мен 

XX ғасырдың басында елімізге сапар шеккен тарихшылар мен зерттеушілердің 
жазған пікірлері жазылған. Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі, әдет-ғұрыптары, 
мәдениеті мен әдебиеті туралы жазған ағылшын зерттеушілері: Л.Крадер, 
T.Аткинсон, Г.Флетчер, E.Хуг, Дж. Хэнвей, К. Зельда, А. Краусс, Д. Булгер, Х. 
Лансделли, Э. Аллвордс, Г. Уилер және т.б еңбектеріне шолу жасалады. Отандық 
ғалымдарымыздың Есмағамбетов, Мусиновтың осы тақырыпта жүргізген 
зерттеулері осы ғылыми мақалада жалғасын тапқан. Сонымен қатар, Орта Азияға 
саяхат жасап, өздерінің көрген-білгендерін арнайы күнделіктеріне тізген шетел 
ғалымдарының жазбалары да қарастырылған.

Кілт сөздер: тарих, пікір, қазақ тақырыбы, Орта Азия, XIX ғасыр, шетелдіктер.

Ұлтымыздың мекені, қасиетті даласы ежелден-ақ шетел миссио нер -
лері мен саяхатшыларының қатты қызығушылығын тудырған. Адам-
зат тарихында «Ұлы географиялық жаңалық (ашылу)» деп аталатын за-
ман XV ғасырда басталып XVII ғасырға дейін жалғасқан. Осы уақыттар 
аралығында Еуропалықтар сауда-саттық мақсатында теңіз жолдарын 
ашып, жаңа жерлер таба бастаған. Кейінірек олардың (еуропа лық тар-
дың) назары Орта Азияға, қазақ жеріне ауа бастайды. Біздің шексіз да-
ламыз, жарқыраған өзен-көліміз, ну ормандарымыз, асқар тауларымыз 
әрине қызықтырмай қоймайтын еді. Ағылшын, неміс, француз қала берді 
көршілес орыс саяхатшыларының әсіресе, жорыққа шыққан офицерлерінің 
күнделік жазбаларынан айқын көрініс тауып, сол кездегі халқымыздың, 
тұрмыс-тіршілігінен, әлеуметтік жағдайынан мол мағлұматтар бүгінгі 
күнге жеткеніне көзіміз жетіп тұр. 

Орта ғасырларда (XVII ғасыр) Орталық Еуразия туралы жазбаша пікір 
қалдырған ағылшындардың бірі Роджер Бэкон болды. Роджер Бэкон «Ко-
манияны-Половецкая степь» даласының тарихи-географиялық сипатта-
масын бере отыра, Дон мен Еділдің тоғысы мен одан шығысына қарай 
Жеті өзенге дейінгі жерлердің (Қаңлылар мекенін) саяси және этникалық 
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өзгерістерін сипаттайды. Бэконның тарихи-географиялық сипаттамалары 
орта ғасырларға тән типтік жинақ болды. Кейінірек ағылшын авторлары 
ұзақ уақыт бойы итальян, француз және испан дерекнамаларын сондай-
ақ латын және араб тілдеріндегі аудармаларды пайдаланды. Тек XVIII 
ғасырда Британдықтардың Азия туралы алғашқы ақпараттарды Шығыс 
елдеріндегі отандастарының сауда қызметі арқылы алуға мүмкіндігі 
болды. Энтони Дженкинсон 1558-1559 және 1562-1563 жылдары Ресей-
ден Иранға екі рет сапар шегіп, қазақ даласы мен Орта Азияны аралаған 
ағылшын саяхатшыларының тізімін атап көрсетті. Өз күнделігінде 
Оралдың шығысындағы дала «Қазақия» деп аталады деп қазақтар тура-
лы этнографиялық сипаттама материалдар, сондай-ақ сол кездегі Оңтүстік 
Қазақстан мен Орта Азия хандықтарының саяси тарихы туралы матери-
алдар берілген. Сонымен қатар, Оралдың шығыс аймақтарында Ричард 
Джонсон (1565-1567), Артур Эдвардс және Лоуренс Чапман (1568) Энтон 
Марис пен Френсис Черри (1587) саяхаттаған. Біраз уақыттан кейін, бұл ма-
териалдар 1598-1660 жылдары Ричард Хаклейттің «Хаклейттік жиынтық» 
деп аталатын жинақта түрлі ағылшын саяхатшыларының құжаттар, сипат-
тамалар, күнделіктер мен жазбалар жинағында жарияланады [1]. 

Ағылшын зерттеушісі Джордж Демко «The Russian Colonization of 
Kazakhstan» деп аталатын кітабында еліміздің биік шыңдары мен тау-
ларына қызыға қарап, мынандай сипаттама береді: «Қазақстанның ең 
көрнекті топографиялық ерекшеліктерінің бірі – Мұғалжар таулары. Бұл 
таулар Орал жотасының оңтүстігінде орналасқан, олар Қазақстанда екі 
параллельді жоталарға бөлінеді. Жоталардың екеуі де үздіксіз емес, бірақ 
екеуі де қатты оқшауланған массивтер түрінде пайда болады. Батыс жота-
сы екеуінің ең биік және тік жері болып табылады, дегенмен биіктігі си-
рек 1000 футтан асады. Мұғалжардың солтүстік бөлігі дала аймағында, ал 
оңтүстік бөлігі шөлейт жерде орналасқан. Мұзды мұхиттың солтүстігінде 
және Арал теңізі мен оңтүстігінде Балқаш көлінің арасындағы дренажды 
бөлуді құрайтын қазақтың биік таулығы – бұл жергілікті тау бөктері. Бұл 
аймақтың рельефі орталық таулардан төбешік жазыққа дейін созылады. 
Қазақ тауының солтүстік-шығыс бұрышы дала аймағында, ал оңтүстік 
бөлігі шөлейт жерде орналасқан. Таулы аймақтар – Алтай және Тянь-
Шань сілемдерінің бөліктері. Алтайдың тауларының Қазақстанның шығыс 
шетіне созылатын шағын бөлігі – бұл тау бөктерінде, биіктігі сирек 2000 
футтан асады. Бұл аймақ сулары көп аңғарлардың бірі болып табылады. 
Қазақстанның оңтүстік-шығыс бөлігіндегі екі таулы аймақ Тянь-Шань 
сілемінің құрамына кіреді, салыстырмалы түрде биік және таулы аймақтар 
болып табылады, онда ең биіктері 5000 футтан асады. Осы таулардың 
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негізіндегі тау етегі жолағы құнарлы топырақпен жабылған, оны көптеген 
биіктіктерден ағатын ұсақ ағындар суарады» [2]. Автор бұл еңбегінде, 
қазақ халқына тиесілі бүкіл аймақ пен жерлерінде шоғырланған халықтың 
санын, табиғатын зерттеген. 

XVIII ғасырда Орта Азия аймағына келген алғашқы британдық шот-
ланд дәрігері Джон Белл 1714 жылы орыстармен араласып 1715 жылы 
А. Волынскийдің Ирандағы экспедициясына қатысты. Өзінің естелігінде 
Ресейдің Хиуаға жасаған құйтырқы әрекеттері туралы жазады. Сонымен 
қатар Сібірге барып Семей туралы да тарихи-этнографиялық сипаттама 
береді. Елімізге қызығушылық танытқан келесі саяхатшымыз Джон Эл-
тон болды. Тек қана қазақтар тұратын өңірде Джон Элтон төрт жыл бойы 
алдымен Орынбор экспедициясының құрамында қызмет атқарған (1734-
1738). Элтон, кіші жүз мекендеген аймақтардың біршамасын аралап, XVIII 
ғасырдың екінші жартысында Батыс Қазақстанда жүргізілген сан алуан 
экспедицияларды, Еділ мен Жайық облыстарының географиялық кар-
талары және экспедиция басшылығы жүргізген келіссөздерді қамтитын 
материалдар жианқтаған. Бұл Ресей протекторатының кіші жүзді мой-
ындай бастаған алғашқы жылдары еді. Дәл осы жылы Әбілқайыр мен ол 
бастаған жүзге деген қызығушылық арта түскен кез еді. Бұл қызығушылық 
1736 жылы Арал маңындағы Әбілқайырдың бас кеңсесінде болған Орын-
бор экспедициясының тағы бір мүшесі Джон Кастлдың күнделігінде 
көрініс тапты. Джон Кастлдың күнделігінде (1741 ж.) даладағы жағдай, 
қазақтардың қоғамдық өмірі, аймақтың табиғаты, Әбілқайырдың саяси ор-
тасы, сол кезеңдегі қазақтар арасындағы әскери қызметтер, қазақстардың 
күнделікті өмірінің этнографиялық эскиздері, психологиясы мен әдет-
ғұрыптары туралы өте маңызды және егжей-тегжейлі ақпараттарды 
қамтыды [3]. Күнделік 1874 жылы Ригада автордың толықтыруларымен 
жарық көрді. Батыс Қазақстанда белсенді қызмет етіп, Орта Азия 
хандықтарымен сауда жасаған ағылшын саудагерлерінің ішінде 1740-
1741 Орынбордан Хиуа мен Бұқараға саяхаттаған Рейнолд Хоуг болды. 
Коммерциялық маңызы бар ақпараттардан басқа Хоуг, Хиуа жоңғарлары 
мен қазақтар, қарақалпақтардың орыстармен қарым-қатынасы және Ресей 
саясатының Орта Азиядағы болашағы туралы материалдар жинады. 1744-
1748 жылдары британдық, шотландық дәрігері Джон Куг та М. Голициннің 
Ирандағы елшілігіне қатысты. Куг өзінің мемуарларында Батыс Қазақстан 
туралы географиялық және этнографиялық мәліметтерді қалдырды [4]. Дж. 
Хэнвейдің Иранға жасаған сапарынан бастап өз отандастарынан саяхатта-
ры туралы материалдар жинай бастаған. Дж. Хэнвейде барлық естеліктер 
мен күнделіктер, оның «Британдық сауда Каспий теңізі арқылы» атты та-
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рихи баяндамасы [5]. XVIII ғасырдың бірінші жартысындағы қазақтардың 
өмірін көрген және сипаттаған, Иран-Каспийдегі британдықтардың 
әрекетімен созылған ағылшын авторларының ұжымдық жұмысы. 1830 
жылдардың аяғы 1840 жылдардың басында Ч.Стаддер, Джеймс Эббот, Рич-
монд Шекспир және Артур Конолидің бірнеше әскери барлау экспедици-
ялары өтті. Олардың жүргізген есептерінде ағылшындардың белсенділігі 
дипломатиялық және барлау миссияларының шеңберінен өтіп, Англия мен 
Орта Азия хандықтары арасында антиресейлік одақ құру нақты жоспарға 
айналғанын көрсетеді. Мұны Эбботтың баяндамасын анық аңғаруға бо-
лады [6]. Капитан Эббот сонымен қатар өзінің қызыққа толы оқиғаларын 
қазақтардың Каспий маңындағы жерлерде сипаттаған. Сонымен қатар 
кіші жүз қазақтарының тұрмысын, әдет-ғұрпын аса қызығушылықпен 
бақылаған. 

1848 жылы ағылшын саяхатшысы әрі суретшісі Томас Аткин-
сон мен оның жұбайы Люсидің жеті жылға созылған эпосы басталды. 
Т.Аткинсонның «Шығыс және Батыс Сібірдегі зерттеулер» атты кітабы 
жарық көрді. Кейінірек, Т. Аткинсонның өлімінен кейін әйелі Люси өзінің 
естеліктерін жариялады[7]. Аткинсон кітаптары бұл сол кездің әдебиетіндегі 
жаңа серпін болатын. Авторлар көркем құндылықтан басқа оқырмандарға 
куәгерлердің көзімен суреттелген және жинақталған көптеген материал-
дарды ұсынды. Бұл Қазақстанның шығыс аймақтарының егжей-тегжейлі 
сипаттамасы, қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы, күнделікті эскиз-
дер, аңыздар, поэтикалық және эпикалық шығармалар, материалдық 
ескерткіштерінің сипаттамалары. Т. Аткинсонның шығармасы әдебиет 
әлемінде үлкен резонанс туғызды, бірнеше рет қайта басылып шықты 
оның ішінде XX ғасырда (1865 жылы орыс тіліне аударылды). Англия 
мен Ресейдің Орта Азияға қойған мақсаттарындағы айырмашылықтар 
аймақты зерттеу, материалдарды іріктеу,белгілі бір мәселелерге баса на-
зар аудару, сонымен қатар терминологиядағы айырмашылықтар да көрінді. 
Ағылшын зерттеушілерінің басты еңбегі сол кезде жалпыға белгілі 
болған «Түркістан» терминін енгізу болды. Егер XIX ғасырдың бірінші 
жартысындағы орыс дереккөздерінде қазақ даласын «Дала мекені» ал, 
оңтүстігінде орналасқан жерлерді – «Бұқария» (немесе Ұлы Бұқария) 
деп атаған. Ағылшындар тарихи және лингвистикалық аспектілерде ба-
сым факторды аймақтағы халықтардың көпшілігі түркітестек екендігін 
баса айтқан. Тарих ғылымның кандидаты өзінің зерттеулерінде Көшім 
Есмағамбетов Т. Аткинсонның кітабында Семей, Аякөз, Қапал, Верный т.б 
қалалар мен бекіністерде тұратын халық саны, тұрғындарының кәсібі тура-
лы мәліметтер көп берілген. Зайсан көлінің балық байлығын, Шыңғыстауда 
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күміс кенінің табылуы, Змеиногорск маңындағы бал шаруашылығы, 
қазақтың феодалдық топтарының арасындағы талас-тартыс жөнінде 
кітаптың бірнеше тарауларында баяндалған дейді. Сол өңірдегі Махмуд 
деген байдың үйінде болған Т.Аткинсон қазақ ақынын кездестіргендегі 
жазған естелігінде, «өткен өмірдегі батырлық туралы мына ақынның 
жырын юақташылардың ықылас қоя тыңдағаны соншалық, тіпті кезінде 
Гомер де мұндай ілтипатқа ие болмаған шығар. Қазақ ақынының өз 
халықына ықпалы Гомердің гректерге ықпалынан мысқалдай кем емес. 
Бастапқыда таулар мен далалардың сұлулығы, қазақтың сәйгүліктері тура-
лы жырланғанда тыңдаушылар үнсіз отырған еді, ал даңқты айқастар тура-
лы жырлай бастағанында олардың жүздері өзгеріп сала берді. Тіпті кейбірі 
орындарынан атып тұрып айбалталарына жармасты.... Міне, сауаты жоқ 
дала жырауының өз бауырластарының жан дүниесін баурап алар күші 
осындай. Оның шабытты өлеңдерін мен ұзақ тыңдадым» делінген. Расын-
да да XIX ғасырда бостандық рухты жырлаған Махамбет, Шернияз, зар 
заман әдебиетінің айтулы тұлғалары Шортанбай, Мұрат, Дулат, Әубәкір 
сияқты елін сүйген ақындардың бірімен кездескен шығар деп жобалаймын. 

XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың басындағы еліміз 
туралы барлық ғалымдардың зерттеулері ағылшын тарихнамасына ен-
ген. Атап айтсақ, В.Ричлер-Ричмерc, Р.Берслем, Г.Равлисон, Ф.Бернаби, 
еңбектері. Аталған серияда көп саяхат жасаған және Орталық Азия ту-
ралы жазған ағылшын журналисті және ғалымы Д.Булджердің кітаптары 
ерекше. Ол Якуб-бектің өмірі [8] Англия мен Ресейдің Орта Азиядағы 
кітаптары [9], Орта Азия портреттері, және Орта Азия сұрақтары [10] 
авторларының бірі. Булджердің еңбектері танымдық материалға бай 
болған, сол кезеңнің еуропалық тарихнамасында елеулі құбылыс болған. 
Өздеріңізге белгілі, XX ғасырдың тарихи дамуында қазақ кеңестік әдебиеті 
идеологиялық және көркем биіктерге жетті, бұл бүкіл одақтық көркем 
әдебиеттің қазынасын толықтырып, байытуға мүмкіндік берді. Жас қазақ 
кеңестік әдебиеті, ұлттық өмірдің барлық салаларындағы тың мәселелерді 
көтерді, соның арқасында оның бүкіл одаққа танылуына әкелген осындай 
көркемдік құндылықтар пайда болды. 

Қазақстандық авторлардың шығармалары Батыс пен Шығыс халық-
тарының көптеген тілдеріне аударыла бастады. Қазақстан шетелде 
жарияланған шығармалардың саны жағынан Кеңес Одағы елде рінің 
арасында алғашқылардың бірі болып саналады. Шынында, Абай  дың 
өлеңдері, М.Әуезовтың романдары, С. Мұқанов, Г.Мүсрепов, Г.Мұс тафин, 
Т.Ахтанов, А.Нұрпейісов, Б.Момышұлы, А.Әлімжановтың шығар  ма лары 
көптеген шетел тілдеріне аударылып, жарық көре бастады [11]. 
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Эдвард Алвордстың айтуынша, XIX ғасырда қазақ елі жаппай сауат 
ашуға бағытталды. Абай Құнанбайұлы, Ыбырай Алтынсарин сынды көзі 
ашық интеллигенттер Орта Азия халықтарының білім алуына бар күшін 
салды дейді. XIX ғасырда болған ең басты жетістік те осы еді. Олардың ең 
бастысы қоғамды «зиялылар» қатарына қосу еді[12]. Бұл орайда Садрид-
дин Айния өз естеліктерінде, бұл халыққа деген жанашырлық сезімі дейді. 
XX ғасырдың басында 1915жылдары өзін сауатты деп таныған әр кәсіби 
маман бос уақытын жазу мен сызуға арнады. Бұл әлеуметтің бірден таза-
рып шыға келгенің айғағы сияқты болып көрінеді. Орта Азияның ішінде 
қазақ интеллигенцияның көшін бастаған Алаш Орда ұлттық партиясының 
негізін қалаушы, 1917 жылғы бүкілресейлік жиналыстар басқармасының 
мүшесі, ҚазАССР басқармасының белдіқайраткері, 1920 жылы қазақ білім 
беру комиссары, белді қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы болды. 
Автор, сол кездегі түркі тілдес халықтарының арасында біршама зертте-
улер жүргізіп, мынандай фактілер келтіреді: түркі тілдес халықтары мен 
ирандықтардың 10 млн халықының кейінірек Орта Азияға толыққан орыс 
және украин халықтарын қосқанда 1145000 ның 6 пайызы ғана Хиуа мен 
Бұқараны қоспағанда 1915 жылы оқып, жаза алды. Ферғана облысында 
тұратын халықтың 0,6 пайызы 1915 жылы 99,1 пайызға көтерілді. Бүкіл 
ұлттың сауат ашу дәрежесі 2,9 пайызды құрады. 1207400 халқы бар Самар-
канд облысында 3,2 пайызға дейін көтерілді. Хиуа мен Бұқараны қосқанда 
жалпы саутты халықтар саны 1926 жылы 3,5 ге жетті. Өзіңіз байқап 
отырғандай халықтың сауат ашуға деген құлшынысы көп байқалмады. 

Республика бойынша жоғары білімі бар адамдардың саны
Жоғары білімі Мың адамға 

шаққанда жоғары 
білімі бар адамдар 

саны 
1939 1959 1959(1939=100) 1939 1959

КСРО….. 1.177 3.778 321 6 18
Өзбек КСР…… 20 105 532 3 13
Қазақ КСР…… 27 114 415 4 12
Қырғыз КСР……. 3 27 837 2 13
Тәжік КСР….. 3 21 694 2 10
Түрікмен КСР….. 4 20 491 3 13

Республика бойынша барлық типтегі жалпы білім беретін мектептер. 
(жұмыс жасайтын және ауыл жастары мен ересек мектептерін қосқанда; 
оқу жылының басы)
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Барлық типтегі жалпы білім беретін мектептер саны Оқушылар саны (мың)
1914/15 1 9 4 0 -

1941
1 9 5 5 -
1956

1 9 5 8 -
1959

1 9 5 9 -
1960

1 9 6 0 -
1961

1914/15 1940-
1941

1955-
1956

1958-
1959

1959-
1960

1960-
1961

КС РО… 123.687 198.834 213.023 215.163 220.568 224.452 9.656 35.552 30.070 31.483 33.364 36.186

Өзбек КСР… 165 5.448 6.418 6.877 7.165 7.511 17.5 1.315 1.350 1.373 1.431 1.552
Қаз ақ КСР… 2.006 7.971 9.658 10.252 10.296 10.401 105 1.158 1.344 1.519 1.634 1.816
Қ ы р  ғ ы з 
КСР…

107 1.698 1.900 1.902 1.923 1.978 7 334 326 341 360 398

Тәжік КСР… 10 2.789 2.784 2.800 2.885 2.934 0.4 315 334 344 366 393
Т ү р  і к   м е н 
КСР...

58 1.528 1.281 1.348 1.429 1.467 7 252 232 248 261 279

[13]

Зерттеуші ғалым Джефри Виллер «The peoples of Soviet Central Asia» 
атты кітабында, «XIX ғасырдың екніші жартысында Орталық Азия-
да қазақтардан құралған жазушылар тобы пайда болды. Олардың басты 
мақсаты қазақтарды заманауи ұлтқа айналдыру еді. Осы топтың алдыңғы 
қатарлы зиялылары Шоқан Уалиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай 
Құнанбайұлы болды. Олардың ішінде Абай Құнанбайұлы орыс әдебиетін 
жатқа білсе, Ыбырай Алтынсарин мен Шоқан Уалиханов араб және парсы 
әдебиетін жатық меңгерген. Абай, біріншіден, ақын болғандықтан, бүкіл 
мәселені прозамен жеткізгенді жақсы көрді. Уалиханов қазақ мәдениетін 
орыстарға танытуды басты мақсатқа алса, Алтынсарин білім беру рефор-
масына баса назар аударды», делінген [14]. Осылайша, елім деп, жерім деп, 
халқымды қалай болса да сауаттандырамын деп халқымызға жаны ашып, 
өмірінің соңына дейін өз мақсаттарының соңында өткен зиялыларымыз 
өзге ұлттың таңданысын туғыза берді. 

Қазақ елі туралы шетелдік басылымдарда мақала-мәліметтердің жарық 
көруі, шетел саяхатшылары мен жиһанкездерінің қазақ жері мен еліне де-
ген қызығушылығы басталған кезден басталды. Олар әуелі Орта Азияға 
аңсарлары ауып, Ресей арқылы біздің кең байтақ даламызға келіп, біздің 
әдет-ғұрып, салт дәстүрімізге қанығып, қонақжайлығымызға риза боп, бас 
иіп Орта Азияға аттанып жатты. Жоғарыда атап өткеніміздей Энтони Джен-
кинсон 1558-1559 және 1562-1563 жылдары Ресейден Иранға екі рет сапар 
шегіп, қазақ даласы мен Орта Азияны аралаған ағылшын саяхатшыларының 
тізімін атап көрсетті. Өз күнделігінде Оралдың шығысындағы ұлт «Қазақия» 
деп аталады деп қазақтар туралы сипаттама материалдар, сондай-ақ сол 
кездегі Оңтүстік Қазақстан мен Орта Азия халықтарының саяси тарихы ту-
ралы да жазған. Тарихшы Көшім Есмағамбетов өз зерттеулерінде шетел ба-
сылымдарында жарияланған қазақ ұлтына қатысты материалдарға жіті на-
зар аударып, бірнеше мақала мен ұлтымызға қатысты құнды мәліметтерді 



Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы

127

тауып жариялап кетті. Өзінің 1992 жылы жарық көрген «Что писали о нас 
на Западе» атты кітабында 1917 жылға дейін Батыс Еуропа мен Америка-
да жарияланған басылымдардың толық нұсқасы берілген [15]. Солардың 
бірі Томас Аткинсон мен жұбайы Люсидің жазбалары. Бұл жазбалардан 
ұлтымыздың сол заманғы тұрмыс-тір ші лігінен деректер мен мағлұматтар 
аламыз. Сонымен қатар Орта Азияның өзге елде зерттелуі туралы көптеген 
мағлұматтар жинаған саясаттану ғылымынң докторы Мурат Лаумилин. 
Оның жарық көрген мақалалары мен жазған еңбектеріндегі ақпараттарға 
қарап, елімізге деген қызығушылықтың жыл сайын артқанын байқаймыз. 
Мінеки, ежелгі саяхатшылар мен әскери эспедицияларының қазақ жеріне 
жасаған жорығының нәтижелері. 
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А. ЖАНАЕВТЫҢ ЕСТЕЛІКТЕРІ МЕН 
КҮНДЕЛІКТЕРІНДЕГІ ПУБЛИЦИСТІК ПАЙЫМДАУ

Гүлмира ӘШІРБЕКОВА,
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің доценті, ф.ғ.к.

Қазіргі қазақ баспасөзінде жеңіл оқылып, тез қабылданатын, оқыр ман-
ның қызығушылығын оятатын жанрлар қатарында новелла, эссе, күнделік 
деуге болады. Зерттеушілердің пікірінше, оқырман өзге нің ойын, пікірін 
білуге және танымал тұлғалар жайлы жазылған туын дыларды оқиды. 
Әдебиет пен публицистиканың ортақ белгілері жинақталған күнделікте 
сол уақыттың нақты дерегін, шынайы көрінісін дәлме-дәл айқындауға бо-
лады. Бұл ретте күнделіктің құжаттық, деректік маңызы арта түседі.

Қазіргі ақпараттар ағыны мен жаңа технологияның қарыштап дамыған 
тұсінда интернет журналистика да белсенді ақпарат тарату құралына айнал-
ды. Ғаламтор желісінде блог қарапайым тілмен күнделік деп түсіндіріледі. 
Блог – автордың немес журналистің еркін пікірін білдіруіне, ойын ашық 
айтуына арналған мінбер. Бүгінгі таңда қазақ блоггерлері біршама та-
нылып келеді. Әлемдегі ең қарт блоггер Қытайдың 94 жастағы тұрғыны 
екенін жұрт жарыса жазып жатыр. 

Күнделік жайлы Д. Рэндаль өзінің «Универсальный журналист» 
кітабында журналистік зерттеу жүргізу барысында тілшіге ең алдымен 
оқиғаның қалай өрбуі жайлы күнделік пен атқарылған жұмыстарды, кез-
дескен адамдардың деректерін жазып отыратын қойын кітапшасының 
маңызы зор екендігін айтады. Қазақ әдебиетінде күнделік жазып қалдырған 
қаламгерлер жетерлік. 

Естелік пен күнделік жазбалардың жанрлық ерекшеліктері жай-
лы әлі күнге арнайы ғылыми тұрғыдан зерттелмеген. Тек екеуінің де 
оқырманға жеңіл қабылданатыны, онда сараптамалық, философиялық, 
дидактикалық ойлардың басым әрі еркін көрінетіні айтылады. Эпис-
толярлық публицистикаға жататын күнделік, естелік, эссе, хат жанр-
ларының өзіндік ерекшеліктері жайлы пікірлерді профессор Б. Жақып,  
К. Қамзиннің еңбектерінен ғана кездестіреміз. Оның өзінде ғалымдар оның 
тарихына және жанрлық ерекшеліктеріне ғана тоқталған.
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Күнделік – эпистолярлық публицистиканың жанры. Күнделік – 
ойдың кені, күнделік қызық жанр. Күнделік – өткен күннің белгісі. Күн-
делік шығармашылық бола тұра өте қарапайы күнделікті тұр мыс тық 
қажеттіліктің өзі басты тақырыбы бола алады. А.Жанаев күнделік тері нің 
өз ерекшелігі бар. А.Жанаев кейде көңіл сырын кеңінен отырып, көсілтіп 
жазса, кейде бір-екі сөйлем ғана берген. Кейде тіпті өлең жолдарымен 
жеткізген. Тіпті күнделіктерінде күлкінің, артық сөздің зияны мен пайдасы 
жайлы да өз ойларын тұжырымдап, жинақтап ұсынған.

Ең бастысы – күнделіктерінде дерек пен оқиғаға аса мән берген. 
«Көп кешікпей Қазақ радиосынан Ә.Егізбаев жайлы музыкалық очерк 
берілді. Көлемі 45 минуттық. Әдетте радио жарты сағаттан артық хабар 
бере бермейді. Мұны берді. Абырой болғанда хабар тыңдаушылардан 
жақсы баға алды. Алтын қорға алынып, әлі күнге шейін сақтаулы тұр. 
Осы хабардан кейін Көшенейді репсублика түгел білетін болды. Ұлттық 
ғылым академиясының М.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институ-
ты шақырып, оған «фольклоршы-зерттеуші» деген куәлік табыс етті». 
Күнделік 2003 жылдың 2 қаңтарында жызылыпты. «Көшенейдің Мәскеуде 
көз жұмып, асыл азаматтан лезде айырылып қалғаны жайлы жазады». 
Күнделік соңында «Жырауда қамау тер деген болады. Тер шықпай – үн де 
шықпайды» деп түйін жасайды.

А.Жанаевтың күнделігі осылай жалғаса береді. Күнделікте жазған 
ой-толғаныстары көбіне естеліктерімен үндесіп жинақтала түседі. Бұдан 
байқағанымыз, естеліктер, жалпы ғұмырнамалық туындылар күнделікке 
сүйене отырып жазылғанға ұқсайды.

Келесі бір естелік Ш.Тәжібаевқа арналады. М.Мәметованың рота 
командирі, №1 рота командирі, 100 – дербес атқыштар бригадасы, №1 рота 
командирі.

«Бұл 1968 жылдың 14 қыркүйегінде болатын. Бұл күндері Шәкірдің 
үйінде көзі тірісінде мен жазып алған үнтаспалар сақтаулы тұр. Невель 
қаласының маңында Ступино қыраты бар. Сол жерде Мәншүктің пулеметі 
орнатылған еді. Осы жерде Мәншүк қаза тапты. Жаны шықпай тұрып, 
бірінші жеткен де осы Шәкір еді. Мәншүкті Кеңес Одағының батырлығына 
ұсынған, сол құжатқа қол қойған осы Шәкір мен Сақтаған Бәйішев бола-
тын. Шәкірдің Невильге сапары жайлы «Псковская правда» газеті жазды.

Жетім балалар үйінде ақын Ә.Тәжібаевпен бірге оқыған, екеуі жан 
жолдас еді. №3 екпінді армияның командашысы гасицкий еді. Бұл туралы 
Қ.Шәріповтің «Қаруластар» кітабында баяндалған. Мергендер Ыбырайым 
Сүлейменов, Әзілхан Нұршайықов, Жекен Жұмақановтармен бірге болған 
Шәкең майданда.
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60-жылдардың аяғында Шәкең жайлы очерк Қазақ радиосынан берілді. 
2002 жылдың қыркүйек айында «Ақмешіт апталығы» газетінде көлемді 
очеркім жарияланды», – делінген. 

А.Жанаевтың күнделіктерінде нақты деректер мен оқиғалар жайлы 
мәліметтерді жиі кезедстіріп отырамыз. Тіпті жай көңіл бөліне бермейтін 
ақпараттың өзін тәтпіштеп түсіндіру публицистің өзіндік ерекшелігін 
аңғартса керек. Мәселен, жоғарыда аталған азаматтар жайлы жазылған 
очерк қай жылы, ол кезде олар қайда қызмет жасайтын еді, олармен 
әңгімеге кімдер қатысты, кездесуден кейін қандай әсерде болды т.с.с ойла-
рын ашық әңгімелеп отырған.

Жоғарыда күнделіктің тұрмыстық тақырыпқа жазылса да қызықты 
шығатынын айтқанбыз. А.Жанаев күнделігін өзінің жан досына, сырла-
сына айналдырып алғандай. Мәселен, «2002 жылдың 17-19 шілде күндері 
Ақтөбе қаласында тұратын аталас ініміз И.Әміров ініміздің шақыруымен 
алыстағы ағайындардың сый-сияпатын көріп, елімізге Меккенің жүзін 
көріп қайтқандай керемет әсермен оралдық.

Қарғалы өзенінің бойындағы демалыс сәтті де тамаша болдыү Мұның 
бәрін тілмен жеткізіп айтып шығу да оңай емес. Бұл үшін оны көру 
керек-ақ. Мәселе алған, берген де тұрған жоқ, кіршіксіз пәк көңілдерін 
айтсаңызшы?!»  – деп аяқталыпты.

А.Жанаевта сезімталдық, риторикалық сұрақтарды жиі қолданып, 
қанатты сөздерді қолдануда ерекше стилистикалық әдіс бар. А.Жанаев 
күнделіктерінің ерекшелігі – деректілігінде. Қаламгердің сөйлемдері қысқа 
да анық, көбіне афоризмге жақын. Тіпті күнделіктерінде қазақтың нақыл 
сөздерін жиі жазып отырған. Мәселен, Ғ.Мүсіреповтің әйел жайлы ойла-
рын аталмыш қолжазбаның келесі беттерін оқи аламыз. «Әйел ашынғанда 
емес, мойныңа асылғанда қауіпті», «Жүрегіне жол таба білсең, жаны еріп 
сала бермейтін әйел жоқ» және т.б.

Публицист А.Жанаевтың күнделіктерінде жиі кезедсетін деректердің 
бірі – өзінің шыққан тегі мен ата-бабалары жайлы мәліметтер. Мәселен, 
автор Жанаевтар әулетінің шежіресін жазған. Кезінде «халық жауы» 
атанған әкесінің көзін көрген, замандас болған кісілердің тізімі жасалған. 
Бұл еңбектер де бір рудың немесе бір әулеттің ғана тақырыбы емес. Қарға 
тамырлы қазақ өзінің шыққан тегін білуі керек. 

Белгілі ғалым, публицист А.Сейдімбектің «Қазақтың ауызша тарихы» 
деген еңбегі алты алаштың баласының шыққан тегін түген дей тінін ескер-
сек, А.Жанаев та алдымен өз аталарын зерттеуді жөн көрген. Мәселен, 
«Өмірқұл және одан өрген батырлар, билер, болыстар жайлы қысқаша 
деректер» жоғарыдағы ойдың нақты мысалы бол алады. Тіпті осы батыр-
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лардан қалған жәдігерлер жайлы кейбір деректерді де ұсынады. «Сейілдің 
ағасы Тобағабылдың шоқпары ақсулық Өмірқұл табын Жақанұлы 
Оңдасынның отбасында. Сейілдің шоқпары Тоқберлі табын Әбілдаұлы 
Өрғараның үйінде, ал жайнамазы мен тақиясы немересі Әлібекұлы 
Зиядиннің шаңырағында көрінеді.

Сәдуекұлы Әкімбектің үйінде Ағайдардың өзі пайдаланған киіз үйі 
мен қылышы бар». Мұндай қызықты деректерді ұлы адамдар өмірінен 
де жинақтап, күнделікке жазып қойған. Мәселен, Ислам дінінің құдіреті 
жайлы И.Буниннің «Мен құранды оқып, таң қалдым», Томас Глайтон 
«Мұсылмандардың арасында нәсілдік кемсітушілік, адамның түр-түсіне, 
тіліне қарап бөтенсу жоқ екен. Намаз үстінде президент те, кедей де тең 
дәрежеде, екеуін де бір-бірінен ажырата алмайсың. Мен сондықтан да ис-
лам дінін қабылдаймын» деп жазыпты.

Ақын Ә.Тәжібаевтың анасы Айманкүлдің бірнеше өлеңдерін де жазып, 
соңынан ол кісінің өмірбаянына тоқталады.

А.Жанаев жазбаларында қызықты мәліметтерді көптеп кездестіруге бо-
лады. Әсіресе тарихи-танымдық деректер оқырман қызығушылығын оятары 
анық. «Аса бойлы болмасаң да, ойлы болғаның ләзім» деген тақырыппен 
берілген күнделік беттерінде: «Ресей ғалымдарының пайымдауынша, 
ел басқаруға ұлы өзгерістер жасауға бойшаңдардан гөрі орта бойлылар 
қолайлырақ сыңайлы. Мысалы, Еуропаның жартысына жуығын жаулап алған 
Напалеон Бонопарттың бойы – 169 см. Әлемге әйгілі қолбасшылар: Темірлан 
(Ақсақ Темір) – 145, Александр Македонский (Ескендір Зұлқарнайын) мен 
Карл Великий - 150, Муссолино – 160, Гитлер – 165. Ал бірінші Петрдің (ұлы 
реформатор) бойы  – 204 см. Н.Хрущев – 166, Л.Брежнев - 176, М.Горбаечев 
– 175. Ал Борис Ельциннің бойы – 188 см.

Ең бойшаң жандар – Африкада, ол ең қысқа адамдар Вьетнамда. Филип-
пин аралдарында және Тайландта тұрады». А.Жанаевтың күнделіктерінде 
мұндай қызықты деректер мен мәліметтер жиі кездеседі. Асылында, пу-
блицист өзі білімін үнемі толықтырып отыруды дағдыға айналдыруы тиіс. 
Журналистің тіл байлығы, сөзге шеберлігі сондай тәжірибелер арқылы 
ғана қалыптасады. Мәселен, «Күлкінің пайдасы мол», «Жақсы сөз – жа-
рым ырыс. Ол жәннатқа бастайды», «Атақ-даңқ жайлы ұлықтар не дейді 
екен?», «Сөйлей білу, сөз жайлы Құран Кәрім былай дейді» атты жазбала-
рында нақыл сөздер мен қызықты деректерді жинақтаған.

2003 жылдың 3 қаңтарында жазған «Өз пайымдауларым» атты жаз-
баларында түйінді пікірлерін қысқа қайырып отырған. Қаламгердің дара 
қолтаңбасын қалыптастыруда мұндай тұжырымдардың аз сөзге көп мағына 
сыйғыза білудің маңызы ерекше. Мәселен, «Жапонияда туристік сапар-
мен барған шетелдіктер жанындағы серіктерінен ажырап қалып, бір-бірін 
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қатты айқайлап шақырар болса, оны әбестікке санайды екен. Олар біздің 
Токиода сан миллиондаған халық тұрады, солардың барлығы да сіздер 
сияқты даурығар болса, онда үлкен шаһар азан-қазан болмай ма? – дейтін 
көрінеді. Әне, шығыс халықтарына тән сыпайылық, инабаттылық, ізеттілік 
қандай?» [1, 15].

Тағы бірде публицист: «Қазіргі «жаңа қазақтар» мәйекті тіліміздің 
бәсін түсіріп, шұбарлап-ақ жатыр. Өздерінше сөз тіркестерін жасауға 
құмар-ақ. Қиынды болса ғой, онда қарсы дау айтып неміз бар? Мысалы, 
жұмыс істейді дегенді жұмыс жасайды деп жүр»,- деп реніш білдіреді. Тіл 
шұбарлығына, сөз мәдениетіне қатысты соңғы жылдары көпшілікті бы-
лай қойғанда, журналистерге де көп сындар айтылып жүр. Ауызекі сөйлеу 
тілін бұрмалап сөйлеу, орысша ойлап, қазақша жеткізудің нәтижесінде 
неше түрлі мәнсіз, мағынасыз сөйлемдер мерзімді басылымдар мен теле-
радиоарналарды басып алды. Бұл орайда А.Жанаев көтерген мәселенің 
бүгінгі таңдағы өзектілігін байқаймыз.

«Атам қазақ ақиқатты ежелден пір тұтқан, қасиетті туындай қастерлеп 
өткен. Халық арасында «Атам өлесе өлсін, бірақ ақиқат өлмесін» деген 
ұғымның қалыптасуы да тегін болмаса керек. Өкінішке орай, ақиқаттан гөрі 
жалғандық пен суайттық етек алып бара жатқандай. Бр таңқаларлығы – осы-
нау жаман әдет қарапйым халықтан гөрі билік басындағыларға басымдау 
сыңайлы. Бұлар тамағына бірдеңе тастап жібермесең күнде ертеңмен сілеңді 
тастай қатырады. Кейін әлгілердің маңайына жуымайтын боласың».

«Қазақ темір жолындағы былық пен шылықты көрере болсаңыз 
жағаңызды ұстар едіңіз. Осы күні солардың үстінен қылмыстық іс 
қозғалып, сот жүріп жатқанға ұқсайды. 23 млн. Қаржы ұшты-күйлі жоқ 
көрінеді. Ал олар болса жолаушылар тасымалдау өзі-өзі ақтамайды деген 
желеумен билет құнын үсті-үстіне қымбаттатып жатыр. Мұның бәрі айна-
лып келгенде халықтың қанын теспей сору ғой».

А.Жанаевтың күнделік жазбаларында да публицистің қоғамның дертіне 
қатысты өткір ойлары мен сыни пікірлерін анық аңғарамыз. Қоғамдағы бо-
лып жатқан жаңалықтар мен оқиғаларға бей-жай қарай алмайтын қаламгер 
өз ойларын күнделік беттеріне жазған.

Публицистің күнделік жазбаларын тақырыптық жағынан екі топқа 
жіктеуге болады. Біріншісі – өзімен қатар немесе сыйлас, дос-жаран болған, 
сұқбаттасқан тұлғалар жайлы эсселері. Аталмыш естелік-эсселерінде 
кейіпкер образын сомдауға көбірек күш жұмсайды. 

Екіншісі – көңілге түйгені мен көзбен көргені. Қоғамдағы болып жатқан 
немесе өтіп кеткен оқиғаға қатысты түйінді ойлары. Публицистика –қоғам 
айнасы дегенді ескерсек, А.Жанаев көкейтесті мәселенің мән-жайын 
анықтап, соның дұрыс шешімін табуына ықпал етуді мақсат тұтқан.
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Ойымызды қорыта келе, А.Жанаев эпистолярлық публицистиканың 
естелік-эссе, күнделік түрлеріне жиі қалам тербеген. Естелік-эсселерінде 
көбінесе жеке тұлғаларды танытса, күнделіктерінде өмірден түйгені мен 
көргенін, қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өткір ойларын айқын 
аңғаруға болады.

Пайдаланылған әдебиеттер:
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БҰҰ Бас Ассамблеясының қарарында: «Сөз бостандығы қалған барлық 
бостандықтардың өлшемі»,- делінген [1]. Масс-медиада ой еркіндігі мен 
пікір алуандылығына кепілдік беретін АҚШ Конституциясына енгізілген 
«Бірінші түзетуді» ел Конгресі 1791 жылы мақұлдады. Қабылданған екі 
ғасырдан астам уақыт аралығында бар-жоғы 27 ғана өзгеріс енгізілген бұл 
елдің бас құжаты алдымен қоғамдағы ақпарат ашықтығын қамтамасыз етіп, 
оның құқықтық негізін қалады. Демократия «толғағы» тудырған «тұңғыш 
перзентін» өмірге әкелді. Заманның рай мен реңі көрініс табатын баспасөзі 
қуатты елдің ертеңге деген сенімі артып, заң үстемдігі орнарына күдігі 
болмайды. Неге десеңіз, классикалық демократия үлгісіндегі биліктің үш 
тармағына ақпараттық бақылау күшейгенде ғана жемқорлық дерегі азаяды.

Орыс тарихында ұлы реформатор атанған I Петр: «Егер шенеунік мемле-
кет қазынасынан қанша қарыс арқан ұрласа, сол арқанға асып өлтірілсін», 
– деген жарлық шығарғаны мәлім. КСРО Қылмыстық кодексі бойынша, 
ірі көлемде мемлекет мүлкін талан-таражға салғандарға ең жоғарғы үкім 
тағайындалды. Кезінде осы баппен Семей ет камбинатының директоры 
атылғанын одақ баспасөзі жарыса жазды. Бұл індет тәуелсіз Қазақстанның 
да экономикалық-саяси әлеуетін әлсіретіп тұрғаны жасырын емес. Елба-
сы – ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің кезекті жолдауында: 
«Жемқорлық – мемлекеттің тиімділігіне деген сенімді сетінетеді және 
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ұлттық қауіпсіздікке төнген тіклей қатер болып саналады. Біздің түпкі 
мақсатымыз – жемқорлықты құбылыс ретінде жою үшін жемқорлыққа 
қарсы заңнамаларды жетілдіру арқылы жемқорлықпен күресті қатты 
күшейтуіміз керек», – деген болатын [2]. Адамдар құлшылық орындары 
мен сотқа емес, алдымен БАҚ жариялымдарына көбірек сенетінін ескер-
сек, коррупциямен күресте бұл мүмкіндікті жіберіп алмауымыз керек. 

Жазушы, журналистика мэтрі Шерхан Мұртазаның қалам қайрат кер-
л ерінің ауыр бейнеті туралы: «Арқалағаны алтын, жегені жантақ», – деп 
ашына айтақыны бар. Қазір қоғамда журналист мәртебесін айқындау, 
қызметін заңмен бекіту туралы қызу пікріталас жүруде. Көрші Ресей-
де оның қызметін адвокаттармен теңестіру керек деген де ұсыныс айты-
лып қалады. Демократиялық жүйеде мемлекеттік БАҚ-тың жұмыс істеуі 
«сарай баспасөзін» көбейтіп, оның ашықтығына, ой еркіндігінің салта-
нат құруына кедергі келтіреді деген көзқарас бар. Сондықтан еліміздегі 
барлық масс-медиа АҚ, ЖШС, ЖК, ҚБ, т.б. бизнес құрылымдардың өнімі 
санатына жатады. Бұл оның әлеуметтік мәртебесінің әлсіреуіне алып келіп, 
мемлекеттік бағдарламалар арқылы бюджеттік мекеме қызметкерлері па-
даланытын жеңілдіктерден айырды.

Белгілі мемлекет және қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбаев өзінің 
бір сұхбатында: «Мен Қазақстандағы ең соңғы Ақпарат министрі болып 
қалсам деп армандаймын», – деген еді. Бір қарағанда, бұл мәлімдеме 
оқырманды түрлі ойға жетелеп, он жылға жуық осы мансапты иеленген 
шенеунік қызметін басқалардан қызғанғандай әсер қалдыруы мүмкін. 
Әйтсе де, сұңғыла саясаткер бұл тоқтамға әлемдік масштабта ойлап, оң-
солын барлап барып келгені анық. Расында, журналистикасы қолданыстағы 
заңдар мен этика нормаларын басшылыққа алып жұмыс істейтін елде оны 
қадағалайтын органның қызметі не үшін керек? Егер ценураға ресми тый-
ым салынғаны рас болса, онда біз де өркениетті елдердің тәжірибесіне 
сүйеніп, бұл құрылымнан бас тартқанымыз абзал.

2017 жылдың 21 желтоқсанында 280-ге жуық түзетулер мен толық-
тырулар енгізілген қолданыстағы «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 
заңды ҚР Парламенті Сенаты екінші оқылымда мақұлдады [3]. Жасыраты-
ны жоқ, БАҚ өкілдері сүйенетін, басшылыққа алатын бас құжатта тек қана 
шектеулер мен тыйымдар, журналистердің құқықтары мен міндеттері, 
ақпарат құралын тіркеу мен аккридеттеу тәртібі, қаржыландыру көздері ғана 
көрсетілген. Бұл заңда журналистің мәртебесі, жеке басының қауіпсіздігі, 
әлеуметтік тұрғыдан қорғалуы, қаламақы саясаты туралы ештеңе 
айтылмаған. Оның есесіне, журналистің «жала жабу» мен «қорлау» фактісі 
бойынша сотты болу тәуекелі артқан. Бір адамның жеке басына (оның от-
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басына, банк деректеріне, дүние-мүлкіне) қатысты мәліметтерді тек оның 
рұқсатымен ғана жариялай аласыз. Бұл түзетулер журналистік зерттеу ая-
сын тарылтып, ақпарат алу мүмкіндігін шектей түседі деген қауіптің бары 
өтірік емес. «Журналист заңгер, прокурор немесе тергеуші емес. Оған 
қылмыстық процестің талаптары қолданылмауы керек. Қылмыстық іске 
байланысты жауапкершілікке тартылатын болса, кез келген журналисті 
соттап жіберуге болады», – дейді заңгер Абзал Құспан [4]. Ал, БҰҰ-ның 
Пікір білдіру бостандығы жөніндегі әлеуметтік баяндамашысы: «Жала 
жабу туралы көптеген заңдардың субъективті сипаты, тым кең ауқымы және 
қылмыстық құқық шеңберінде қолданылуы оларды журналистік зерттеу-
лер мен сынды нашарлатудың қуатты тетіктеріне айналдырып жіберді»,– 
деп атап өткен болатын. Расында, баспасөз бостандығы мықты қорғалатын 
елдерде шенеунік пен саясаткер журналисті «жала жапты» деген баппен 
қымыстық жауапкершілікке тарта алмайды. Өзіне жала жабылды деп білсе, 
бар болғаны ел алдына шығып мәлімдеме жасап, ақпаратты терістейді. 
Мысалы, мұхиттың ар жағындағы Сэм ағайдың еліндегі тәжірибе – осы. 

БАҚ туралы заңға енгізілген бұл өзгерістерді талқылауда қоғамдық пікір 
екіге жарды. Журналистік цехтағы әріптестеріміздің көбісі «Қазақстандағы 
сөз бостандығы жасанды жолмен тыныс алу аппаратына қосылды» деп 
үрейлі байлам жасаса, ресми билік өкілдері «әлемдік тәжірибеге сүйендік» 
деген өз аргументтерін алға тартып бақты. «Заң жобасымен жұмыс то-
бына 60-тан астам адам шақырылды, олардың арасында журналистер 
қауымдастығының өкілдері де, сарапшылар да бар. Мен осы заң жобасы 
бойынша кез келген түзетулерді талқылауға қатысатындардың барлығын 
да тыңдауға дайынмын. Сонымен қатар, біз ұсынған нормалар – дәлелсіз, 
қатып қалған қағида емес, жұмыс тобының барлық мүшелері оларды қайта 
қарай алады», – деді түзетулерді талқылау тұсында ҚР Ақпарат және ком-
муникация министрі Дәурен Абаев [5]. 

«Freedom House» халық аралық құқық қорғау ұйы мының 2019 
жылғы мәлімет бойынша, Қазақстан сөз бостандығы индексінде сауал 
жүргізілген 180 елдің ішінде 158-орынға тұрақтады [6]. Әлемнің үздік 
отыз елінің қатарына қосылуды мақсат тұтқан біздер үшін бұл көңіл 
жұбатарлық көрсеткіш емес. «Қазақстан Республикасының халықаралық 
міндеттемелері ең бірінші кезекте Азаматтық және саяси құқықтар тура-
лы халықаралық пактіні ратификациялаудан туындайды. Осы Пактінің 
19-бабы үш тармақтан тұрады. Бірінші тармақ адамның өз пікірі болуына, 
екінші тармақ осы пікірді таратуына кепілдік береді, ал үшінші тармақта 
пікірді тарату құқығын шектеу қағидаттары ескеріледі»,– дейді «Әділ сөз» 
сөз бостандығын қорғау Халықаралық қорының президенті Тамара Калее-
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ва [7]. 2010 жылы Еуропадағы Қауіпсіздік пен Ынтымақтастық Ұйымына 
(ЕҚЫҰ) төрағалық еткен, БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі комитетінің 
мүшесі саналатын Қазақстан барынша ақпараттық ашықтық пен шынайы 
демократияға ұмтылмағы керек. Журналистикасы мен әдебиеті саясат 
ықпалында кетіп, бұрмаланған ақпарат берсе, сол тәуелділікпен молдасы 
пәтуа шығарып, дәрігері диагноз қойса, ол елдің болашағы бұлыңғыр.

Британдық «The Sunday Times» газетінің мәліметінше, журнали-
стер стресстік жағдайларға тап болуы бойынша шахтерлер мен полиция 
қызметкерлерінен кейінгі үшінші орынды алып, қауіпті мамандық сана-
латын өрт сөндірушілер, таксист жүргізушілері және әскерилердің алдын-
да тұрады екен. Елімізде сот пен прокуратура, әскери қызметкерлердің 
мәртебесі айқындалып, олардың әлеуметтік жағдайы, медициналық 
қызметке жүгінуі, жеке басы мен отбасының қауіпсіздігі, жоғары 
зейнетақы көлемі, т.б. нақты заңмен бекітілген. «Қазақстан Республика-
сында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында белгіленген зейнеткерлік жасқа толған отставкадағы, оның ішінде 
2016 жылғы 1 қаңтарға дейін отставкаға шыққан судьяға судьяның соңғы 
атқарған лауазымы бойынша лауазымдық айлықақысының елу пайы-
зы мөлшерінде салық салынбайтын өмір бойғы ай сайынғы қамтылым 
төленеді», – делінген «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы» конституциялық заңында [8].

Қазақстанда ауылшаруашылық өнімдеріне мемлекеттік баға қойыл ған. 
Диқандар ертең еңбегі далаға кетпесін біледі. Тіпті, Қазақстан Мұсыл-
дамдары діни басқармасы тарапынан Ораза, Құрбат айтта берілетін пітір-
садақа мөлшері де нақтыланып, ол бір кілә бидай баға сының төңірегін 
құрайды. Ал, өкінішке қарай, елімізде шығармашыл тұлғалардың әлеумет-
тік жағдайын жақсартуға бағытталған қаламақы саясаты қолға алынбай 
келеді. Егер мәселе шешілсе, журналистикада фрилансерлікпен жан бағып 
жүргендердің қарын тоғайтып, ең құрығанда, құлақшын жаңартып алуына 
мүмкіндік туар еді. 

Иә, соңғы отыз жылда отандық журналистика мазмұны мен түрі 
жағынан түрленіп, жаңа сатыға көтерілді. Жаңа медиа дәуірі әлеуметтік 
желінің белеснділігі арттырды. Қоғамдық формацияның өзгеруі, 
нарықтық қарым-қатынастың келуі БАҚ-ты бәсекелестік ортаға жіберді. 
Электораттың аздығы баспасөздің бизнес жасау мүмкіндігін шектеп, 
мемлекттік тапсырысқа тәуелді етті. Ақпарат құралдарының холдингтер 
мен корпорацияларға бірігу бас редактордың саяси тұлғасын әлсіретіп, 
шығармашылық еркіндігін шектеді. Цензураға тыйым салынғанмен, 
«редакцияның ақпараттық саясаты» шеңберінен шыға алмайтын 



Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы

137

американдық әріптестеріміздің жай-күйін біз де сезіндік. Журналистік 
білім беру мәселесі де 180 градусқа өзгеріп, болашақ мамандарды тек жазу-
сызуға үйретудің аздық ететінін, оларды мықты менеджер қылып даярлау 
қажеттігін көрсетті. Ендеше, қоғам өмірінде мәні мен маңызы жоғары осы 
БАҚ тірелген кедергілерді қайткенде жоя аламыз? Ол үшін, әрине, оның 
қызметін лайықты қамтамасыз етудің кепілі саналатын құқықтық база-
ны сауатты жасақтамақ керек. Мемлекеттегі еркіндік пен бостандықтың 
өлшемі баспасөзі арқылы ғана анықталады. 
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ЕЛБАСЫ Н.Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ 
ТӘУЕЛСІЗДІК СТРАТЕГИЯСЫ

А.Жұмабаева, 
Х.Досмұхамедов атындағы

 Атырау мемлекеттік университеті

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың қаламынан туған еңбектерінің ішінде 
«Қазақстан жолы» кітабында – Тәуелсіз жас мемлекеттің қалыптасу 
жолындағы айшықты қадамдары жайлы айтылады. Ол алғы сөзінде: «...
осыдан он жыл бұрын дәл осылай болатынына ешкім сенген жоқ. Әсіресе, 
Астананың бүкіл Еуразия құрлығында жаңа рухани, экономикалық және са-
яси аңсардың орталығына айналарына кім сенетін еді? Қазақстан Еуразия 
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құрлығындағы экономикалық және саяси реформалардың көшбасшысына, 
бейбітшіліктің эпицентріне айналарына кім сенетін еді? Менің осы кітапты 
жазуды қолға алуым нақ сондықтан еді», – деп автор бұл еңбекті жазуға не 
түрткі болғандығына тоқтала кетеді [1. 44 б.]. 

Елбасының сөзімен айтсақ, «Тәуелсіздік – тәңірдің ұрпаққа берген 
үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы». Ал тәуелсіздік фило-
софия сының басты ұғымы – мемлекет. Себебі, тәуелсіздік деге німіздің өзі 
этностың, халықтың, ұлттық мемлекет құру туралы қиялынан, арманы-
нан, мақсатынан, мұрат биігінен туындайтын дүниетаным. Тәуелсіздіктің 
нақтылы саяси жетістігі, биігі – ұлттық мемлекет. Басында саяси еркіндігі 
жоқ халықта тәуелсіздік туралы тек арман, қиял, утопия ғана болмақ. 
Тәуелсіздікке жеткен халық, ұлт өз мемлtкеттігінің іргетасын құрудан ба-
стап, өзін жаңа сапа биігіне көтеруге кіріседі [2]. 

Егемен елдің дамуында түрлі реформалардың атқарған рөлі зор бол-
ды. Реформалар өз кезегінде тәуелсіз елді жаңа сапа биігіне көтеруге 
негіз болды. Бүгіндері Қазақстандағы реформалар тәжірибесінің нәтижелі 
екендігін халықаралық сарапшылар ғана емес, сонымен бірге әлемдегі 
алпауыт мемлекет лидерлерінің өздері де мойындап отыр. Қазақстанның 
көшбасшылығы сәтті таңдап алынған өтпелі дәуірдің саяси-экономикалық 
үлгісіне негізделген. Ол – күшті президенттік билік және оған қоса жедел 
де қарқынды экономикалық реформалар. 

Н.Назарбаев аталмыш еңбегінде Қазақстан экономикасының нарық-
тық моделін құру кезінде экономикалық шаралардың жан-жақты ойласты-
рылған пакетін жасап қана қоймай, оларды саяси ерік-жігер және дербесті-
гімізді нығайту арқылы соларды дәйекті түрде жүзеге асыру мәселесі 
тұрғандығын сөз етеді. Тәуелсіздік стратегиясы ондаған миллион адамның 
мүддесіне сай жоспарлануы айнымас қағида болуы тиіс еді. 

1992 жылдың басында тұңғыш рет «Қазақстанның егемен мемлекет 
ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» жоспарланды. Онда: «Бұл 
өткен жылдардың былығынан даму жолын айқындап алып ойластыруға 
бағытталған алғашқы талпыныс еді, сондықтан оны бірінші үшжылдық 
жалпымемлекеттік жоспар деп сенімді түрде атауға болатынды», – деп жа-
зады Елбасы Н.Назарбаев [3]. 

Бұл стратегиялық жоспарда ең бірінші мемлекет ретінде жан-жақты 
қалыптасып, ішкі саяси тұрақтылыққа қол жеткізе отырып, мемлекеттік 
институттарды құрып, әртүрлі дүниежүзілік ұйымдарға мүше болу жобасы 
жасалды. Стратегия қазақстандық ұлттың өзін-өзі танып білуі жөніндегі 
мәселенің идеологиялық іргетасын қалаған республикалық тұңғыш ресми 
құжаттардың бірі болды. 
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Стратегия екі экономикалық принципке негізделді. Біріншіден, 
бәсекелестікке негізделген әлеуметтік нарықтық экономиканы құру. 
Екінші ден, адамның экономикалық тұрғыдан өзін-өзі пайымдауы 
принципін жүзеге асыру үшін құқықтық және басқа жағдайлар жасау. Жал-
пы, стратегияда көзделген басты мәселе жоспарлы экономикадан нарыққа, 
тоталитарлықтан либералдық саясатқа көшу идеясы еді.

«Былайша айтқанда, – деп жазады Елбасы Н.Назарбаев бұл құжат ту-
расында, – Стратегияның түйінді идеялық мәні «жақсы тұрмыс – барша-
мыз үшін» деген ұғым болды. «Жақсы тұрмыс – баршамыз үшін» деген 
принципті ұстана отырып, біздің мемлекет кәсіпкерлік еркіндік қызметтің 
кез келген қалаулы саласына күш жұмсау мүмкіндігін ниет еткен әрбіреуді 
қамтамасыз ету арқылы баршаға қолайлы жағдай туғызатынын мәлімдеді. 
Мұндай жағдайда неғұрлым қабілетті, еңбекқор және іскер адамдар 
қоғамда соғұрлым жоғары әлеуметтік мәртебеге жететін болады. Соны-
мен бір мезгілде біз экономиканың өсуі мен тұрақтануына, оның әлемдік 
қауымдастыққа интеграциялануына қарай еңбек кірістерін, зейнетақылар 
мен жәрдемақыларды көтеруге уәде бердік. Тарихтың өзі көрсеткендей, 
біз берген уәдемізді орындап шықтық. 1992 жылдың аяғында менің бұл 
стратегия тек үлкен жолдың басы ғана деп мәлімдеуіме сенетіндер аз бол-
ды» [4]. Бұл стартегияның жүзеге асуына сенгендерден күмәнданғандар 
санының басымырақ болғандығына тарих куә. Орынды-орынсыз сындарға 
да басылым беттерінен орын табылды. Арада жылдар салып сарапшылар 
бұл бағыт  тардың жүйесі айқын ұсынылғандығын, оның өте ықшамдалған 
бағдарлама болғандығын айтады. Саяси және экономикалық салаларда 
төрт бағыт және идеялық біріктіру саласында да төрт бағыт болды.

Бірінші, формальды-құқықтық тәуелсіздіктен нақты тәуелсіздікке 
ауысу міндеті қойылды. Екінші, бұл кезеңде мемлекеттілікті нығайту 
страте гия лық бағыт болып таңдалды. Үшінші, жүйелі және кең көлемді 
экономикалық реформалар бағыты таңдап алынды. Төртінші, сыртқы 
экономикалық әріптестерді таңдаудағы прагматизм және тұтастай 
прагматикалық сыртқы саясат. 

Идеологиялық жаңарудың мән-мағынасы мынандай төрт бөліктен 
тұрды. Біріншіден, ұлтаралық келісім. Екіншіден, ішкі ұлттық бірлік. 
Үшіншіден, қазақстандық қоғамды жаңғыру идеологиясы жария етілді. 
Азаматтық қоғам институттарын, көппартиялылықты, тәуелсіз ақпарат 
құралдарын, үкіметтік емес ұйымдарды құру – осының бәрі жаңартылған 
идеология жүйесіне кірді. Соңғысы, діни төзімділік пен дін ұстанушылар 
бостандығы айқындалды.

Елбасының өз сөзімен айтсақ, «бұл ережелердің бәрі де уақыт сынынан 
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сүрінбей өтті». Алғашқы табыстарға қарамастан әлі де шешімін таппаған 
көптеген проблемалар жинақталып қалған еді. Автор ол турасында: «Мені 
ерекше алаңдатқан соның бірі – адамдардың болып жатқан өзгерістерді 
қабылдамауы болды», – деп жазады.

Экономиканың қатаң құлдырауы мен дағдарысы жағдайында Тұңғыш 
Президент Жоғары Кеңестің отырысында «Президенттік Мемо  рандум» де-
ген атпен мәлім болған Қазақстан Республикасы Жоғар ғы Кеңесіне Жолда-
умен шығып сөйледі. Ондағы басты мақсат мем лекеттік биліктің жоғарғы 
эшелоны, сондай-ақ саяси партиялар мен бір лестіктер Қазақстанда 
қалыптасқан ахуалға нақтылықпен қарап, дұрыс қорытынды шығарса, 
және ақыр-соңында келісіп әрі сындарлы жұмыс істесе деген ой жатқан 
еді. 

1994 жыл көптеген аспектілерде бетбұрыс жылы болды. Меморандум 
ақша-несие және банк жүйелерін түбегейлі реформалауды көздеді. Мем-
лекет қалыптасқан дағдарыс жағдайынан шығудың жалғыз ғана жолы 
ретінде қаржыны тұрақтандыруға жетуді негізгі міндет етіп қойды. 

1996 жылдың басына қарай реформалау үрдісі толық қарқынмен жүрді. 
Бұл кезеңде макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, заң 
шығару базасын, қаржы жүйесін, әлеуметтік сала мен өндірістік секторды 
жетілдіру, бұған қоса кәсіпорындарды монополиялық үстемдіктен арылту, 
жекешелендіру, біреулерді банкротқа ұшырату енді біреулерді банкрот бо-
лудан құтқару – реформаның басты бағыты болды. 

«Біріншіден, мынаны атап айту қажет: Қазақстан тәуелсіз мемлекет 
ретінде орнықты, бейнелеп айтқанда, дүние жүзінің саяси картасынан өз 
орнын алды;

Екіншіден, 1995 жылы тамызда жаңа Конституцияның қабылдануы мен 
еліміздің мемлекеттік құрылымының іргетасы қаланды. Сонымен бірге 
мемлекеттік құрылыстың бірінші кезеңі аяқталды;

Үшіншіден, мемлекеттілікті нығайту мен күшейту мәселелерін шеше 
отырып, біз ұлтаралық келісімге, саяси тұрақтылыққа, демократиялық 
үрдістердің дамуына, жаңа саяси институттардың қалыптасуына ерекше 
маңыз бердік және береміз. Елімізде әу бастан-ақ азаматтық құқықтар мен 
адам бостандығына басымдық берілген:

Төртіншіден, реформаларды жүзеге асыруға және экономикалық дербес-
тікке жетуге байланысты экономикадағы қаулаған бейберекет және көбіне 
дағдарысты үрдістің кезеңі аяқталды. Ол анағұрлым ақылға қонымды және 
басқарылатын арнаға түсті, дайындалған нақты бағдарламалар мен жо-
спарлар бойынша әрекет етуге жағдай туғызады, яғни оқиғалардан кейін 
қалмауға, қайта олардың дамуын алдын-ала болжауға мүмкіндік береді. 
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Ақыр-соңында, бесіншіден, біз әлеуметтік проблемаларды шешуге 
тікелей кірісе алдық. Зейнетақы мөлшерін көтере бастадық, зейнеткерлер 
алдындағы борышымызды өтедік, бюджеттік салада жалақы өсіріле баста-
ды. Ауылға нақты қолқабыс жасала бастады» деп баяндалған еді тұңғыш 
Президент «Реформаның табысты болуы оған аймақтардың белсене 
қатысуына байланысты» атты сөйлеген сөзінде. 

Сол жылдарда жүргізілген реформалар турасында Елбасы «Жұрттың 
көбі аталған міндеттер орындалмайды деп санағаны құпия емес. Қарама-
қарсы пікірлер де аз болмады, бірақ таңдап алған бағытпен жүру және 
реформаны аяғына дейін жеткізу керек болды» деп еске алады. Сонымен 
қатар, ол өзінің терең сенімімі бойынша, жұмыс істейтін нарыққа көшуде 
бұл көшу қандай нұсқада жүзеге асырылатынын, қандай нақты және 
өзара байланысты шаралар қолданатынын, қандай мерзімге және қандай 
дәйектілікпен орындалатынын анықтап алу өте маңызды болғанын жазады 
[5]. 

Елбасы 1997 жылдың 10 қазанында Қазақстан халқына арналған ең 
алғашқы «Қазақстан – 2030. Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, 
қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» атты жыл сайынғы жолдауын ар-
нады. 1997 жылы дамудың ұзақ мерзімді басым мақсаттары айқындалып, 
оларды іске асыру стратегиясы жасалды. Даму стратегиясында халықтың 
өсіп-өркендеуін, қауіпсіздігін және әл-ауқатының артуын қамтамасыз 
ету үшін ұзақ мерзімді жеті басымдықты іске асыру қажет болды: 
Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі, ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның 
топтасуы, халқымыздың денсаулығы мен әл-ауқаты, энергетика ресурста-
ры, инфрақұрылым, әсіресе көлік және байланыс, кәсіби мемлекет. 

Белгілі қоғам қайраткері Ә.Кекілбай: «Елбасы дамуымыздың 2030 
жылға дейінгі стратегиясы Қазақстан халқының көңіліне сенім ұялатты. 
Президентіміз Н. Назарбаевтың әрбір пайымдаулары мен парасатты 
ой-толғамы азаматтардың жеке әрекеттеріне терең серпіліс пен өзгеріс 
әкелгенін айта кеткеніміз жөн. Мемлекет басшысының халыққа үндеу 
Жолдауында таң қаларлық ештеңе жоқ, бұл саяси іс-әрекеттің бірі ғана. 
Қазақстанның ұзақ мерзімді даму стратегиясы бұған дейін жүргізілген сан 
салалы жұмыстың шын мәніндегі нәтижесі болып табылады. Сондықтан 
болар, Президенттің жаңа саяси бастамасын қоғамымыздың соншалықты 
зор ынтамен қолдағанын осы жағдайлармен түсіндіруге болады» деп жаз-
ды. [6]. Расында да, Қазақстанның қазіргі жетістігінің асқары да, бастауы 
да осы – «Қазақстан – 2030» стратегиясы еді. Сол жылдардың бейберекет 
қиындығы өз алдына, келешекті ойлау да мүмкін болмайтын. Ілгерідегі 
осындай жағдайларды еске ала сөйлеген Мемлекет басшысы сол жыл-
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дар кезеңіне һәм стратегиялық құжатта қамтылып, мерзімінен бұрын 
орындалған дүниелерге де тоқталды. 

«1997 жыл естеріңізде ме? Парламентте мен сөз сөйлегеннен кейін аб-
дырау мен абыржу болды. Көпшілік: «Бұл не: насихат па? Әлде аспаннан 
түскен нәрсе ме?» – деп сауал қойып жатты. Сол кезде алға қойған міндеттер 
соншалықты асқақ болып көрінетін. Дегенмен «көз қорқақ, қол батыр» 
дейді ғой. Біздің алдымызда оқиғалар барысына өзгеріс енгізу сияқты 
ауқымды міндет тұрды. Жаңа елдің іргесін қалау керек болды. Ол міндетті 
шешу үшін біз үш бірдей жаңғырту жүргізуге тиіс едік: мемлекеттің іргесін 
қалау мен нарықтық экономикада серпіліс жасау, әлеуметтік мемлекеттің 
негіздерін қалау, қоғамдық сананы қайта өзгерту. Біз өзіндік жолымыз-
ды айқындауға тиіс едік. Бұл жол «Қазақстан – 2030» стратегиясында 
белгіленген болатын», – дей келе Нұрсұлтан Әбішұлы сол стратегияның 
жеті бағыты бойынша атқарылған шараларға тоқталды. Оның біріншісі 
– ұлттық қауіпсіздік. «Біздің алдымызда Қазақстанның тұтастығын 
сақтай отырып, дамыту міндеті тұрды. Біз жоспарлағаннан да асыра 
орындадық.Тұңғыш рет тарихта біздің мемлекет халықаралық дәрежеде 
танылған нақты шекарасын белгіледі. 14 мың шақырым мемлекеттік ше-
кара межеленді. Қазақстан Каспий теңізінің айдынындағы ахуалды сенімді 
бақылауда ұстайды. Болашақта кез келген аумақтық даулардың туындау 
қаупі қазір сейілген. Біз ұрпақтарымызға көршілермен даулы аумақтар 
қалдырған жоқпыз. Біз адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін күшті, заманауи, қорғанысқа қабілетті әскерді, пәрменді 
құқық қорғау жүйесін құрдық», – деді Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы. 

Қазақстан бірінші болып посткеңестік кеңістікте нарықтық экономи-
каның институттарын құрумен қатар, мемлекеттік басқару және рет-
теу секілді әлемдік тәжірибеде мойындалған стратегиялық жоспарла-
уды таңдап алды. Аталмыш құжаттар тек дамудың негізгі кезеңдері 
мен басымдықтарын айқындап қана қоймады, олар дағдарыстар мен 
бейберекеттіктің аумалы-төкпелі уақытында біздің жолымызды сызып 
берді және зәру де болса жеңіл-желпі мәселелерге бой алдырып, адасып 
кетуге мүмкіндік бермеді.

«Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Қазақстан қарсыдан соққан жел 
мен жауған жаңбырға, өзінің шаршап-шалдыққаны мен қорқынышына, 
айналасындағы әр түрлі қиын жағдайларға қарамастан, тау асуларымен 
тайсалмай жүріп келе жатқан жолаушының жағдайын көзге елестетеді», – 
деп ой тұжырымдайды Елбасы «Қазақстан жолы» атты еңбегінде [7]. 

Автор сөз соңында жастарға үндеу тастаған. Елімізге жауапкерші лікті 
өз мойындарына толық ала алатын, экономикалық және технологиялық 
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жағдайлардың өзгерістеріне бейімделіп, кез келген жағдайды өз 
мүдделеріне пайдалана алатын жас толқын керек екендігін тағы бір мәрте 
қайталай келе, ел болашағының кепілі – мықты білім мен қажыр лы еңбекке 
шақырады. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халқымыздың 2050 жылға дейінгі 
бағыт-бағдарын айқындайтын тарихи құжат – «Қазақстан-2050» Страте-
гиясын жария етті. Бұл тарихи маңызы зор құжат алдыңғы стратегиялық 
құжаттардың заңды жалғасы ғана емес, сонымен қатар болашаққа жасалған 
бағдар іспетті де. 

Жоспарлау көкжиегін кеңейтіп, алыс болашаққа көз тастаған Елба-
сы жаңа дәуірдің талаптарына сай болу үшін Қазақстан халқы қандай 
қатерлерге қарсы тұруға дайын болуы қажеттігін, қандай сынақтардан 
сүрінбей өтіп, қандай мақсаттарға қол жеткізуі керектігін қолмен 
қойғандай етіп нақтылап, жіліктей отырып, өз ойын елдің ендігі жердегі 
даму көгіндегі темірқазығына айналар «Қазақстан – 2050» Стратегиясына 
сыйғызды. «Кеше кім едік, бүгін кім болдық, ертең кімге айналамыз?» де-
ген сауалдардың барлығына нақты жауап берілді.

«Қазақстан – 2030» Стратегиясы «біз боламыз ба, әлде бордай тоза-
мыз ба?» деген жолайрықта тұрған шақта, айсыз түндегі темірқазықтай 
жолбасшымыз болды, барар бағытымызды белгілеп, жүрер жолымызды 
айқындады. Ол тәуелсіздіктің тұғырын бекітіп, мемлекеттілікті нығайтудың, 
бірнеше ондаған жылға болашақты болжап, соған сәйкес қарекет қылудың 
нағыз ғылымы болды. Көз жетпес көкжиектен арғыны, алысты көздеген 
«Қазақстан – 2030» елімізді соқтықпалы, соқпақсыз сүрлеуден сүріндірмей 
алып өтіп, дамудың даңғылына жетеледі. Нәти жесіне дүйім дүние куә: аз 
ғана жылда мемлекет пен қоғам қайта құрудың ұлы бетбұрысын жасады, 
дамудың ұлы жолын жүріп өтті.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Тәуелсіздіктің туын тігуге 
қаншалықты қажыр-қайрат керек болса, оны құлатпай сақтап қалуға да 
соншалықты қажыр-қайрат керек», деген сөзі бар. Біз өркениет көгіндегі 
жұлдызымызды жарық етіп, ең дамыған елдердің қатарында болсақ қана, 
жаһандық бәсекеде үздіктердің қатарынан табыла білсек қана тәуелсіздігіміз 
баянды болатынын Елбасы талмай айтумен келеді. Татулығымыз бен 
береке-бірлігімізге біліміміз бен білігіміз, технологиямыз бен инноваци-
ямыз сай болса ғана тәуелсіздікті сақтау жолындағы күресте мерейіміз 
үстем болады. Елбасы «Қазақстан – 2050» Стратегиясында осы қағиданы 
ту етіп ұстайды.

Стратегияның басым бағыттары ретінде аталып өтілген 7 басым дық-
тың қай-қайсысы да өмірлік маңызы бар мәселелер. Жаңа бағытты эконо-
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микалық саясат, кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау, әлеуметтік саясат тың 
жаңа қағидалары, білім мен кәсіби машық, мемлекеттілікті әрі қарай 
нығайту және қазақстандық демократияны дамыту, дәйекті де болжалды 
сыртқы саясат, сондай-ақ Отанға деген сүйіспеншілік – қазақ стандық па-
триотизм алыс болашаққа көз тіккен Қазақстан қоға мының ендігі жерде 
алдынан туар айы, адастырмас темірқазығы іспетті.

Бұл басымдықтар – болашақ ұрпақтың өмірі жарқын да жайдары, 
алаңсыз болуына, олардың гүлденген Қазақстанда ешкімнен кем – қор бол-
май, еңсесі биік елде тіршілік кешуіне қажетті басты алғышарттар ретінде 
біз жасап беруді мойнымызға алып отырған тарихи жауапкершілік. Бұл 
жауапкершілікті Қазақстан халқы абыроймен алып шығуға міндетті.

 Әрдайым тарихтан тағылым ала білген халқымыз «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясында көрсетілген басымдықтардың қай-қайсысы да тіршіліктің 
тұтқасы, дамудың даңғылына түсудің басты шарты – ел мен жерге де-
ген сүйіспеншіліксіз, елдің бірлігі мен берекесі болмай жүзеге асуы 
мүмкін емес екенін жақсы түсінеді. «Бірлік қайда болса, еркіндік сон-
да, еркіндік қайда болса, елдік сонда» екенін халқымыз әу бастан терең 
ұғына білген. Барша Қазақстан халқының татулығының тірегі, бірлігінің 
бесігіне айналып отырған Қазақстан халқы Ассамблеясы осының айқын 
дәлелі. Этносаралық және конфессияаралық қатынастардың теңдессіз 
тетігі ретінде күллі әлемге үлгі болып отырған Қазақстан халқы Ассам-
блеясы ортақ Отанымызда бейбітшілік пен келісімді сақтап, қазақ жерін 
мекен еткен 100-ден астам ұлыстың өкілдері Отанымыздың тағдырына 
қатысты ортақ жауапкершілікті бірге арқалаған біртұтас отбасына айналу-
ына шексіз үлес қосты. Мәдениеттер үнқатысуының теңдессіз еуразиялық 
үлгісі атанған Қазақстан халқы Ассамблеясы табысты да тұрақты дамудың 
ең басты шарты ретінде Қазақстан халқы бірлігінің мызғымас тұғыры бола 
білді. Қазақстан қоғамының патриоттық құндылықтары осыны негізгі 
діңі етіп ала отырып, ұдайы нығаю үстінде. Алдағы уақытта да Қазақстан 
халқы Ассамблеясы «Қазақстан – 2050» Стратегиясында көрсетілген биік 
мақсаттар жолында ұлтты ұйыстырушы, халықты жұмылдырушы рөлін 
абыроймен атқаруға дайын.

Елбасы «Қазақстан – 2050» Стратегиясында айрықша атап өткен 
қазақстандық патриотизм мен барлық этностар азаматтары құқықтарының 
теңдігі – тұтас стратегияның табысты жүзеге асуының кепілі. Мемлекеттік 
тілдің конституциялық мәртебесіне сай биікке көтерілуі, барлық эт-
нос өкілдерінің оны ұлтты ұйыстырушы негізгі құрал ретінде жүрекпен 
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қабылдап, ниетпен үйренуі, Ата Заңымызда атап көрсетілген дін 
бостандығын есте сақтаумен бірге ел дәстүріне қайшы келетін түрлі ағым-
дардан сақ болуы, әркімнің өз ұлттық даралығын сақтай отырып, ортақ 
құндылық – қазақстандық мәдениет, қазақстандық дәстүр мен даралық 
арқылы бірігуі, түптеп келгенде, стратегияның барлық басымдықтарының 
түбегейлі орындалуына, сол арқылы стратегияның түпкі мақсаты – 
Мәңгілік ел болуымызға негіз қалайды.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан – 2050» Стратегия-
сын мемлекетіміздің Мәңгілік ел болу жолындағы буындар бірлігінің, 
ұрпақтар сабақтастығының көрінісіне теңей отырып, бабалардың ерлігі, 
бүгінгі буынның ерен істері және жас ұрпақтың жасампаздығы арасында 
сабақтастық болса ғана біздің аспан астында адамзат баласы қанша жасаса, 
сонша ғұмыр кешетін ұлы ел бола алатынымызды атап өтті.
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ҚЫТАЙДАҒЫ ҚАЗАҚ ТІЛДІ БАСПАСӨЗДІҢ 
ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ

Ж. Қалым, 
Х. Досмұхамедов атындағы АтМУ-дың аға оқытушысы, 

У. Жайлау, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 2 курс магистранты

Қытайдың Шынжаң провинциясындағы Алатау, Іле, Тарбағатай 
аймақтары – 1,5 миллионға жуық қазақтың атақонысы. Ондағы ұлт зия-
лылары ХХ ғасырдың 30 жылдары қазақ тілінде шығатын газет-журнал-
дарды ашқан. Бұл басылымдардың басым көбі Қытай коммунистері (1921 
жылы құрылды) және оған қарсы күрес жүргізген Гоминдаң (1928 жылы) 
өкіметін қолдайтын демократтардың арасындағы саяси күрес кезінде 
жарық көрді. Ал, ондағы газет-журналдың бірқатары, сол тұстағы Кеңес 
одағының ықпалымен астыртын құрған Шығыс Түркістан республикасы 
уақтыша өкіметінің қолдаумен пайда болды. Қытайдағы қазақ басылым-
дары оқу-ағарту, саяси үгіт-насихат, әдеби-мәдени шығармашылық, тарих 
және әлеуметтік мәселе, әйел теңдігі, ауыл шаруашылығы, мал өсіру, сауда-
саттық сынды тағыда басқа көптеген тақырыптарды қамтыды. Яғни, 1944-
1949 жылдар аралығында шыққан қазақ газеттері шын мәнінде тәуелсіз 
демократиялық басылым болды. Шынжаңда жарық көрген қазақ тілді 
басылымдар Алаш идеиясын қуаттайтын, ұлттық автономиялы мемлекет 
құру мақастын көздейтін, тіл мен дінді, дәстүрді қорғайтын мазмұндағы 
материалдарды жариялады. 

 Қытайда жарық көреген алғашқы қазақ тіліндегі газеттер 1935 жыл-
дан бастап шыға бастады. Бұл уақытты – Шынжаңдағы қазақ баспасөзінің 
шоғыры өмірге келген жыл деп атауға болады. Соның бірі – «Төңкеріс таңы» 
деген атпен Құлжа қаласында жарық көрді. Бұл кейіннен «Шынжаң Іле», 
бүгінде «Іле» газеті ретінде шығып келеді. Газеттің алғашқы редакторы 
ақын Таңжарық Жолдыұлы еді. Ол Қытай қазақ жазба әдебиетінің негізін 
салушылардың бірі, ақын, көрнекті публицист. «Таңжарық шығармалары 
– өз дәуірінің ащы үні, айқын шындығы, реалисттік бейнесі. Оларды оқи 
отырып, жұртшылық 1920-1940 жылдардағы Шыңжаң халқының оянуын, 
надандық пен қара күшке, отаршылдыққа қарсы күресін, осы жолдағы ба-
сып өткен тар жол тайғақ кешулі азап сапарын түсініп, қатты толғанды», 
– дейді зерттеуші Тілеужан Сақалов. Ақының 1940-1946 жылдары Гомин-
дан түрмесінде отырып жазған «Елмен, жермен қоштасу», «Түрме жолы», 
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«Үнтолғау», «Елге амандасу», «Жерге амандасу» деген өлеңдері көркем 
әдебиеттен гөрі публицистикаға, деректі шығармаға етене жақын дейді 
зерттеушілер. 

Ал, Қытайдың сол жылдардағы Алтай аймағыың әкімі және әскери 
қозғалыс генералы болған ағартушы Шәріпқан Көгедаев баспасөз жұмысын 
дамытуға ерекше күш салған тұлға. Ол 1934 жылы Кеңес Одағынан баспа 
машинасын алдырып, 1935 жылы «Шыңжаң Алтай» газетін шығарады. 
Бүгінде үнжария «Алтай» газеті ретінде таратылады. Аталған аймақта 
1948 жылы «Таң Шолпан» атты журнал оқырманға жол тартты. Жалпы 
Қытайдағы газет-журналдар дерлік А.Байтұрсынұлының әліпбиімен ба-
сылды. 

«Алтай», «Іле» газеттері ондағы қандастарымызға рухани-мәдени, 
тарихи-танымдық мазмұндағы материалдарды жариялап тұрды. Әрине, 
басылымдардағы саяси тақырыптағы мақалалардан сол кездегі Гоминдаң 
өкіметінің үгіт-нәсихат құралы екендігін де аңғаруға болады. Мәселен, сол 
тұстағы қоғамдық саяси ахуалдың көрінісі ретінде 1937-1938 жылдардағы 
кезекті сандарынан Шынжаң билеушілерінің ұраны, ұстанымы, халықты 
басқарудағы қолданған шаралары жайлы ақпараттар көптеп кездеседі. 
Бұдан бөлек, халықты еңбекке, саяси белсенділікке үгіттеген жазбаларда 
кездеседі.

Негізінде Шынжаң провинциясындағы қазақтар тығыз шоғырланған Іле, 
Алтай аймақатарына қарағанда баспасөз пайда болуы Тарбағатай өңірінде 
ертерек көрініс тапқан. Алайда, мұндағы басылымдар 1925 жылы Кеңес 
одағынан әкелінген баспа машиналарында қазақ, ұйғыр, татар тіліндерінде 
газеттер шығара бастаған. Мәселен, аралас тілде жарық көрген «Біздің үн» 
газетінде Нұртаза Шалғынбаев бастаған қазақ зиялыларының мақалалары 
жарық көріп тұрған. Аймақта қазақ тіліндегі алғашқы «Жаңа Шыңжаң» 
маусымдық журналы 1935 жылдан бастап аралас тілде жарық көрді. 

Провинцияның орталығы Үрімжі қаласында 1935 жылдан бастап 
«Шыңжаң газеті» қазақ тілінде шыға бастады. Газеттің 1938 жылғы кезекті 
сандарында көптеген ұраншыл, жаңашылыдыққа ұмтылған, саяси күш-
жігерді дәріптейтін мақалалар жарияланған. Айталық «Істейтін қызметтің 
де, істе ұшырайтын қиындыққа да шыда», «Мұратты алдыңғы шарт ету 
керек...», «Жалпы төңкерісшіл іспен шұғылданғандар әр ауыз сөзің мен 
әр қимылың ұқсас болмаса да, бірақ, мұраты ұқсас болса – сол сіздің 
досыңыз. Егер оның мұраты сіздікіне қарсы келсе сіз де соған қарсы тұрып, 
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оны дұшпан деп біл!», «Сіз тұрмысты күнде жаңалап, әр күнде жаңалап 
және үздіксіз жаңалап отырушылар ғана көңілдегідей тұрмысқа ие бола 
алатынын біліңіз» т.б. Бұдан бөлек, аталған газеттің тағы бір сандарын-
да көркем-публицистикалық жанрлардағы шығармалар, эсселер басылған. 
Бұдан Шыңжаңда жарық көрген алғашқы қазақ газеттері мазмұны жағынан 
да, тілдік-стильдік тұрғыдан да оқырмандарын тәнті еткен топтамалар 
жариялағанын аңғаруға болады. 

Қытай аумағында жарыққа шыққан алғашқы қазақ газеттері ондағы 
қазақ диаспорасын қараңғылықтан оянуға, жаңа дәуірге аяқ басуға, тең 
құқылы ұлттық автономиялы мемлекет құруға бастаған ізгі мақсатты, 
мұратты ұстанды. Алайда, Еуразия құрлығын жалмаған сталиндік қуғын-
сүргін, саяси зобалаң, Қытай коммунистері мен ымырыласқан Кеңес 
одағының сұрқия жаныштау саясаты Қытайдағы қазақ зиялыларының 
ұлттық сипаттағы күресіне тосқауыл қойды. Қазақстандағы тұтас Алаш 
орда қайраткерлерін, ұлт зиялыларын ату, қудалау, соттау науқаны 
аяқталысымен, бұл саяси науқан қытайдағы қазақтарды жалмады. Сал-
дарынан Шыңжаңдағы тұңғыш баспагер-ағартушы Шәріпхан Көгедаев 
бастаған ұлт көшбасшылары құпия жағдайда өлім құшты. Бұл аталған 
аумақтағы баспасөздің ұлттық тамырына балта шапты. Кейіннен, 1949 
жылы ҚХР құрылғаннан кейінгі кезеңде барлық газеттердің атауы өзгеріп, 
коммунистік идеяны нәсихаттайтын, ұраншыл басылымдарға айналды. 
Дегенмен, қазақ тіліндегі ақпарат тарату мәртебесі сақталып қалды. Бұл 
өз кезегінде қытайдағы қазақ диаспорасы өкілдерінің ана тілінде ақпарат 
алуына мүмкіндік береді. Бүгінде Шынжаң аймағындағы Алтай, Іле, 
Тарбағатай аймақтарына қарасты 22 аудан, 5 қалада қазақ тілінде 11 газет, 
30 шақты журнал қазақ тілінде шығады. 

Жалпы өлке орталғы Үрімжіде газет редакцияларының құрылуымен 
қатар аймақта баспа ісі де дамыды. Мысалы, сол жылдарда құрылған 
«Ұлттар баспасы», «Шыңжаң халық баспасы», «Шыңжаң жастар-өрендер 
баспасы», «Денсаулық баспасы», «Ғылым-техника баспасы», «Шыңжаң 
оку-ағарту баспасы», «Іле халық баспасы» сынды баспаханалар бүгінге 
дейін баспа өнімдерін шығарады. 

Жалпы, Қытайдағы қазақ диаспорасы өкілдерінің қазақ тілінде 
шығаратын журналдарын 5 топқа жіктеуге болады. Ондағы «Іздену», 
«Ұлттар ынтымағы», «Ұлттар» журналдары республикалық деңгейдегі 
саяси басылымдар санатына жатады. Өлке орталғы Үрімжіден шығатын 
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«Шыңжаң қоғамдық ғылымы», «Шыңжаң қоғамдық ғылым мінбесі», 
«Шыңжаң жоғары оқу орындары ғылыми журналы», «Шыңжаң авангард-
тары», «Шыңжаң оқу-ағартуы», «Ғылым бұлағы», «Шыңжаң суретті жур-
налы», «Тіл және аударма», «Көкжиек», «Шұғыла», «Мұра», «Оқырман 
өресі», «Шыңжаң малшаруашылығы», «Алға», «Жайылым шаруашылығы», 
«Шаруашылық машиналары» сынды 17 журнал өлкелік (провинция) ба-
сылым саналады. Ал, Іле қазақ автономиялы облысы аумағындағы «Іле 
айдыны», «Іле жастары», «Іле әйелдері», «Мектеп дене тәрбиесі», «Қазақ 
балалары ғылыми суретті журналы» басылымдары облыстық деңгейдегі 
баспасөзге жатады. Сондай-ақ, облыста «Алтай аясы», «Тарбағатай», 
«Ғылым және өнер», «Дәрігерлік білім», «Жастүлек» журналдары сынды 
аймақтық басылымдар да бар. Бұдан бөлек, Қытайда мемлекеттік орган-
дарда жарық көретін «Іле педагогикалық институт ғылыми» журналы, «Іле 
оқу-ағарту институтының ғылыми» журналы, «Іздену және ашу», «Үйрену 
және ғылым», «Іле ағартуы», «Іле медицинасы», «Іле прокротурасы», 
«Боғда», «Құмыл алқабы», «Тарлан» журналдарын – Қытайдағы қазақ 
тілді алғашқы корпоративтік және салалық басылымдар деп атауға болады. 

Міне, қытайдағы алғашқы қазақ тілді баспасөздің жарыққа шығып, 
қалыптастып дамуына 85 жыл толды. Сондықтан, шетелдегі қазақ 
диаспорасының тарихын зерттеген кезде ондағы баспасөз тарихына да 
кеңінен тоқталып, қандастарымыздың өмір салтын, тілін, мәдениетін, са-
яси көзқарасын зерттеу отандық журналистика ғылымының міндеті деп 
білеміз. Сонымен қатар, қытайдадағы қазақ журналистиканың тілдік, 
стилдік ерекшеліктерін, баспасөздегі материалдардың тақырыптық 
ерекшеліктері, публицистика жанрларын, ақпарат таратудағы мәтін жазу 
мәнерін, сөз қолданысындағы ұлттық тілдік ерекшеліктерді зерделеу 
ғылыми тұрғыдан зерттелмеді. Қытайдағы қазақ баспасөзі – біртұтас 
ұлттық журналистиканың ажырамас бөлігі. 
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РЕТРОСПЕКТИВТІК СҰХБАТ ЖАНРЫНЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН ҚОЛДАНУ АЯСЫ

 Жабаева Айгерім Нұршайхықызы, 
аға оқытушы

Абылай хан атындағы ХҚ және ӘТУ,
 Әуезова Ельмира,

аға оқытушы 
 Шет Тілдер және Іскерлік Карьера университеті

 
Summary: This article considers a retrospective interview as an ode to the method 

of obtaining information. The word «retrospective» means that the interview will be 
«taken» from respondents from previous years. In other words, the state of consciousness 
of a certain historical figure or group of persons, which determines social consciousness 
expressed in written texts, is a retrospective dialogue

 Резюме: В этой статье расматривается ретроспективный интервью как ода из 
метод получении информации.Слово «ретроспективный» означает, что интервью 
будет «взято» у респондентов предыдущих лет. Другими словами, состояние со-
знания определенной исторической фигуры или группы лиц, определяющее обще-
ственное сознание, выраженное в письменных текстах, представляет собой ретро-
спективный диалог.

Адам эмоцияларының пайда болу себептерін зерттеу үшін ког ни тивтік 
психология қалпында «ретроспективтік сұхбат» әдісі өңделген бола-
тын. Қазіргі кезде сұхбаткердің басынан өткізгенін (іс-қимылын, пікірін, 
қатынасын, зерттеушіні қызықтыратын затқа қатысты бағасы) анықтау ке-
рек болғанда оларға сұрақ қоюды ретроспективтік сұхбат деп біледі. 

В.С. Крейденко жазған әдіс, ол – сұхбат алушы-зерттеушіні қызық тырған 
тарихтың қырын білетін тірі адамдармен, сұхбатты болжайтын тарихи 
сұхбаттың әдісі деп көрсетеді. Әр әдістің өзіндік танымдық бағыт пен шешуші 
мүмкіндіктері бар (шеттеулері). Оның бәрі арнайы әдіс құрылымымен, оған 
кіретін әртүрлі элементтерінің ерекшеліктерімен, олардың санымен, өзара 
байланысының жүйелілігімен қалыптасқан және т.б.
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В.С.Крейденко ретроспективтік сұхбатты мәтін бойынша қарағанда 
басқа кез келген әдіс сияқты бұл әдістің кемшіліктері емес оның дұрыс 
пайдаланбауы туралы сөз ету қажет деп жазған .

«Интервью» – ағылшын сөзі, «кездесу», «әңгіме» деген мағынасы 
бар. «Әңгіме» «интервьюге» жақынырақ. Бұл әдістің репрезенттігі мен 
күрделілігін анықтайтын формулалар: «Егерде Құдай өз бейнесін адамда 
сақтап қалса, адам өз бейнесін тілінде сақтап қалды. Ол тілмен барлығын 
көрсетеді, өзі туралы білгенді және басқаға хабарлағысы келгенін жеткізуге 
тырысады. Тіл түгелімен антропоцентрикалық» ; «Менің тілімнің шеті 
менің дүниемнің шеті» және «Ауызша тіл адам ағзасының бір бөлігі 
және осы ағза секілді ол да күрделі».Мұның барлығы сананың әртүрлі 
күйлерінің мәнді көрсеткіштерін, анығырақ айтқанда басқа тәсілмен 
сананың тереңдегі құрылымдары туралы ақпаратын, мәселен тұлғаның өз 
ойын білдіру үшін, әсіресе ауызша алу үшін мүмкін еместігін білдіреді. 

Дағдылы сұхбатта алға қойған мақсатқа байланысты ақпарат алу үшін 
ауызша байланыс процесін пайдаланады. Мәтін бойынша ретроспективтік 
сұхбатқа байланысты жазбаша мәліметтердегі (мәтін дердегі) тіркелген 
ауызша ақпарат қолданылады. Сол себепті зерт теуші оны қызықтырған 
тұлғалармен «бетпе-бет» алынған ақпа раттан емес, әр мезгілде жазылған 
және қатысты мәтіндерден алын ғанын көрсету үшін ол «мәтін бойынша» 
деген сөзден басталады .

«Ретроспективтік» деген сөз - сұхбат өткен жылдары тұрған сұх бат-
керлерден сұхбат «алынады» деген мағынаны білдіреді. Басқа сөзбен 
айтқанда, жазбаша мәтіндердегі айтылған бұқаралық санасын анықтайтын 
сол немесе басқа тарихи тұлғаның немесе бірқатар тұлғалардың ұжымының 
сана күйі ретроспективтік сұхбат болып табылады. Сонымен, бұл жерде 
ауызша әңгімелесудің балама түрі пайда болады: зерттеуші тиісті тәсілмен 
жинақталған құжаттардан оған қажетті ақпаратты теріп оқиды. Осындай 
сұхбат түрі сұхбаткерден жалпы себептермен, мысалға, өткен жылдар, 
ғасырлардағы қайраткерлерден олар жоқ болғандықтан алу мүмкіндігі 
болмағандықтан түсінікті. 

Ретроспективтік сұхбаттың ерекшеліктері: 
А) Ретроспективтік. Өзінің қазіргі заманмен органикалық байланысына 

қарамастан, әдістің басты мақсаты өткенге, кітапханалық оқиғаларды және 
өткеннің процестерін ашуға бағытталған.

Б) Жалпыламалық. Түсінікті себептермен зерттеу, ең алдымен, тікелей 
жүргізілмей, тарихи және басқа мәліметтер арқылы жүргізіледі.

В) Өзектілік. Бүгінгі күн үшін қойылған сұрақтарға жауаптар зор 
қоғамдық қызығушылықты көздеу қажет. Жоғарыда аталған үш формула-
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да аталған ойларды дамытқанда, құжаттарда белгіленген ретроспективтік 
сұхбат жүреді және сол себепті зерттеушіні қызықтырған тұлғалар туралы 
ерекше ауызша маңызды, динамикалық (дамудағы ақпарат) ақпарат бола-
ды. Оның себебі, жазбаша (тасымалдаушыларда жазылған) әңгіменің ау-
ызшамен салыстырғанда бірқатар күрделі басымдықтары болады, әсіресе 
сұхбаткер үшін, себебі жазбаша әңгіме адамның ақыл-ойының дамуын-
да білімді бекіту және беру процесінде маңызы көбірек. «Жазбаша тіл 
– тілдің алгебасы», – деген Л.С.Выготский. Себебі ол тілдің ең жоғарғы 
абстрактік жоспарына енгізеді, сонысымен бұрынғы қалыптасқан ауызша 
тілді басқаша құрастырады .

Л.С.Выготский анықтап айтқандай «жазбаша тіл ой-сананың жаңа 
және күшті қаруы болып, көп жағдайда ауызша тілге қарағанда үлкен 
мүмкіндіктер ие болады». Ретроспективтік сұхбатта қандай мәтіндерді 
пайдалануға болады дегенге?

Негізгі төмендегілерді ұсыуға болады:
– тарихи тұлға қолынан шыққан баспа және қолжазба материалдары:
дайын және аяқталмаған жұмыстар, дайындамалар, хаттар, күнде лік тер 

және т.б.;
– тарихи тұлғаны таныған тұлғалардың баспа және қолтаңба мәтіндері.
Бақылаулары: 
– ол туралы да сөз қозғалған оның замандастарының зерттеулері;
– бізді қызықтырған тұлғаның тұрған ғасыры, жылдары туралы 

жазылған жұмыстардағы біздің замандастардың зерттеулері.
Әртүрлі мәнді ақпараттар алуға көмектесетін бұл мәліметтерді 

ретроспективтік сұхбат арқылы алуға болады: 1) фактілер туралы 
(оқиғалық ақпарат); 2) сұхбаткердің бір немесе басқа саладағы білімдері 
туралы; 3) зерттеушіні қызықтырған сұрақтарды қосқанда сұхбаткердің 
ақпараттындырылуы туралы көзқарасы; 4) сол немесе басқа құбылыстар, 
фактілер, оқиғалар, процестердің бағалануы туралы; 5) өз сипаттарының 
бағалануы туралы; 6) тарихи тұоғаның пікірлері туралы; 7) сұраққа 
алынғанның тәртібі туралы ауызша (не туралы жазған, не туралы 
айтылмағаны, өз мәтіндерінде нені айтпай кеткен); 8) құрылымдар ту-
ралы; 9) құнлы бағыттар туралы; 10) тұрғаның тәртіп себептері туралы; 
11) сол немесе басқа маңызды мәселелер бойынша сұхбаткердің мәселелі 
талқылау және оларды шешу жолдары мен тәсілдері туралы ұсыныстары.

Ретроспективтік сұхбат үшін сұрақтарды өңдегенде бар ретроматери-
алдардан жауаптар алу мүмкіншілігін есепке алу қажет. Ол үшін материал 
алуға қайырылуға ғасыр немесе тарихи кезеңді, сол кезкеңнің ақпараттық 
мөлшер ерекшеліктерін жақсы зерттеу қажет. Оларпда бар, сұхбаткердің 
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(сұхбаткерлердің) өмірі мен қызметіне қатысы бар барлық маңызды заттар-
ды, мәтіндерді. Сұрақтарға жауаптар зерттелетін адамның көзқарасы мен 
шығармашылығының даму логикасын бұзбайтындай іріктелуі қажет. Егер-
де сұхбаткер әртүрлі мезгілде бір сұраққа әртүрлі жауап берген болса, оның 
себебін түсіндіріп, сұхбатта көрсету керек. Тарихи зерттелетіннақтылық 
фактілері тиесілі мәліметтерден алынады, яғни зерделеу процесінде 
екі жолы субъектіленген қайта құру басталады. Бірінші жолы мәтінде 
сұхбаткердің ол үшін нақты айғақ туралы субъективті пікірі жазыла-
ды. Екінші жолы – сұхбат алушы автормен айғақталған мәліметтерді 
анықтайды. Сол себепті ретроспективтік сұхбат жағдайындағы жұмыс 
күрделі дайындық пен білімді талап етеді. Ең алдымен зерттеуші 
қызығушылық танытқан сол тарихи айғақтықты қайта құру қағидаттары 
мен тәсілдеріне бұл әдіс бағынады. 

Әдіс мүмкіншілігін іске асыру шарттарының бірі – зерттеушіні 
қызықтыратын сұхбаткерлердің «ауызша мұрағатына» қолжетімділік 
кілтін табу. Осындай ізденіске «қайта құру» сипатты маңызды қызмет 
түрі көмектеседі, соның арқасында нақты ойлау операцияларының ар-
найы құрылған тәсілдерінің көмегімен сұхбаткерге ол туралы тек кейбір 
құрылған мәліметтерге және оған байланысты құбылыстарға сүйеніп 
бастапқы әңгімені шығаруға болады. Бұл жағдайда экстраполяция 
тәсілдері мен логикалық ойлаудың әртүрлі пішіндері пайдаланады, анық 
айтқанда аналогия бойынша талқылау, каузальды, функционалды және 
басқа байланыстар мен тәуелділіктер туралы білімдер негізінде құрылатын 
талқылаулар. Бұл жолмен қайта құруға болады: а) тұтас затты әр белгілі 
бөлшектері бойынша; б) себебі немесе шарты (тергеу бойынша); в)процесс 
немесе механизм (қорытынды бойынша) және т.б. 

Тарихи айғақтықты қайта құруда жазбаша мәліметтерді кең 
пайдаланған маңызды және ретроспективті. Алға қойылған зерттеу 
мәселелерін шешу үшін қажетті ақпараттары бар тарихи мәліметтері бар 
жағдайда ғана қиындық тудырмайтынын пайдалану. Онда қалыптасатын 
фактілер жүйесінің өкілдігін қамтамасыз ету ғана қажет. Дегенмен зерттеу 
мәселелерінің ең көп санын шешу үшін мәліметтер қажетті түрде берілмейді. 
Сол себепті олардан жасырын түрдегі ақпаратты өзара байланысты табу 
арқылы шығару қажет. Осындай шығарулардың нақты тәсілдерінің көбісі 
өңделген. Бұл жерде логикалық тәсілдер ғана маңызды роль атқармайды, 
басқа да факторлар: сезімдік тәжірибе, интуиция, ғылыми елес.

Мәтіндерді қалпына келтіру міндетті шарттарының себебі бойынша 
академик Д.С.Лихачев былай деген: «... өзіңе авторлар, редакторларды, хат 
жазушыларды, тарихи айғақтықпен құрылған олардың көзқарасын, пси-
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хологиясын көз алдына анық елестету қажет. Осы мәтіндер дайындалған 
немесе қайта жазылған «канцеляриялар» талаптарын, тапсырыс берушінің 
талаптарын (олар болғанда), тапсырыс беруші мен орындаушы арасында 
мүмкін болған, оның саяси идеяларымен және санасыз ұмтылыстарымен 
орындаушының өзі құрған келіспеушіліктерді есепке алу қажет. Нақты 
бар материалдардың негізінде өзіне дұрыс елестете алатын орындау-
шы, мәтінді нанымдырақ жазуға көбірек мүмкіндіктер алады» . Соны-
мен бірге қызықты жұмыстарын көру. Мәтіндерден «табылатын» ақпарат 
ретроспективті сұхбатта оның сұрақтарына жауап ретінде көрінетін түрлері: 
а) респонденттің (-тердің) ойларын, пікірлерін және т.б. жеткізу немесе б) 
цитаталар пішінінде. Бірақ бірінші және екінші жағдайда да мәліметтер 
анық көрсетілуге тиіс. Бұл талап көптеген мамандармен маңызды деп ай-
тылады: автор «цитата алынған мәліметті нақты және барлық цитаталар-
ды» көрсетуге міндетті . 

Осыған орай өз тәжірибесінен жазушы келтірген мысал: «Тәжі рибесіз, 
құжаттармен жұмыс істей алмағандықтан, мен мәлімет қайдан және қай 
ақпараттан алынғанын белгілеуді ұмытып кететінмін. Бас киім фасондары 
мен ауа-райыға қатысты болғанда мен жайсыздықты сезбейтінмін. Ал енді 
болып жатқан жағдайға, коммуна (Париж коммунасы – В.К) қызметінің 
бағасына байланысты болғандаменің бүкіл материалым тоқтап қалатын. 
Менде бір дегенде бір оқиғаның бес-алты бағасы болатын, бұл шайқас, 
коммуна декреті, осы тұлға туралы бір-біріне сәйкес келмейтін бес ха-
барламасы пайда болатын. Газеттер түрлі болатын және мемуаршылар да 
бірдей емес еді...өзім сене алмайтындай материал жиналды». 

Егерде қарапайым зерттеулерде цитаталар қосымша роль атқарса, 
ретроспективтік сұхбатта негізгі күш түсуге міндетті болатын олар 
негізгі элемент болады: зерттелетін тұлғаның ойының, көзқарасының, 
позициясының даму тарихи процесін шынайы жариялауға, ғылыми 
қозғалыстың нақты сипатын беруге міндетті. Сұхбат алушы бір жұмыстан 
келесіге ауысатын «жарияланбаған» жаңа цитаталарды таңдауға және 
қалауға міндетті. Сұхбат алушы «цитаталардың еркін шығармашылығын» 
құрастырып, зерттелетін адамның көзқарасын «жақсартып», «өз бетінше 
және өз жұмысының бірегейлік иллюзиясын құруға» әрекет етуіне бол-
майды (яғни олардың ойынша қате жағдайларды болдырмау және алып 
тастау). Сол немесе басқа автор дың жұмыстарынан «цитаталарды қосуға» 
мүлдем болмайды, себебі олар автор айтқан цитаталардан мағынасы 
өзгертілуіне болмайды. Ретроспективтік сұхбаттағы әр цитата нақты болуға 
қажет және алынған жерлері мен қажетті түсініктемелері көрсетілуге 
тиіс. Цитатталған мәтіндердегі нақты дәлділік талаптары тек «әріп заңы»  
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туралы ғана қамқорлық емес, ол ретроспективтік сұхбаттағы оқиғалардың 
айтулы шындығын қамтамасыз ететін шындықтың және дәлділіктің 
бұзылмауының күрделі ғылыми және әлеуметтік маңызды қамтамас етілуі. 
Мәтіндерді: даталарын, фактілерін, аты-жөндерін, редакторлық түзетулерді 
және т.б. өзгертуге мүлдем тыйым салынады. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер:
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АБАЙ КУНАНБАЕВДИН ОБРАЗЫ  – БАЛА
 ТАРБИЯЛООНУН ҮЛГҮСҮ 

Акынбекова Айман Усенбаевна
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 факультети, кыргыз тили жана адабияты кафедрасы, 
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Адамдын адам болуп калыптанышына социалдык чөйрөнүн, таалим-
тарбиянын чечүүчү жана жаратмандык ролу чоң. Буга XIX кылымдагы 
казак жазма адабиятынын баштоочусу, улуу акын, ойчул, агартуучу жана 
коомдук ишмер Абай Кунанбаевдин образы толук мисал боло алат. Себеби 
ал бир гана боордош казак элине эмес, жалпы Борбордук Азиянын чыгар-
мачыл чөйрөсүнө өзүнүн чыгармачылык жолу менен катуу таасир берген 
инсан катары белгилүү.

Бирок «бир кездеги кичинекей наристе Абай кандай тарбиянын жарда-
мы менен Орто Азия чөлкөмүнө таанымал Абайга айланды?» – деген суроо 
пайда болот. 

Биз Абайдын басып өткөн жолу жана ал жазып калтырган чыгармалары 
аркылуу ушул педагогикалык суроолорго жооп табууга жана ушул максат-
тын негизинде балдарды тарбиялоого тийишпиз. Тактап айтканда, мындай 
касиет Абайга ал төрөлгөндөн кийин, аны курчаган чөйрөдөгү адамдардын 
түздөн-түз таасири, аракети менен берилген. Алсак, адегенде, Абайдын 
апасы Уулжан сөзгө чечен, акылман аял болгондуктан, балдарын жаштай-
ынан оозеки адабиятка жакын болуп чоңоюусуна түрткү берген.
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Демек, болочок акындын табият тартуулаган шыгынын тутанышына 
алгач салым кошкон – энеси. Азыркы тил менен айтканда, Уулжан апа бала 
тарбиясынын биринчи алиппеси. 

Акындын окуп билимдүү болуп калышына атасы Кунанбайдын да са-
лымы зор. Ал Абай терең билим алуу аркылуу гана татыктуу инсан ка-
тары калыптанарына көзү жеткен. Ошол себептен балдарынын арасы-
нан илимге болгон ынтызарлыгы менен өзгөчөлөнгөн Абайды медресеге 
окуткан. Себеби атасы Кунанбай зээндүү балага билбегенин билгизип, 
минтип жолго салалы, туйбаганын туйгузуп, туура жолго салалы» – де-
ген максатты көздөгөн. Атасынын туура багытты көрсөтө билгендигинен 
Абай медереседен араб, фарс сыяктуу чыгыш тилдерин үйрөнүп, билимин 
өркүндөткөн. Натыйжада, билим алуу жолдоруна кызыккан Абай орус ти-
лин үйрөнүп, убактысын толугу менен дүйнө адабияттарынын классикте-
ринин чыгармаларын окууга, дүйнө таанымын өрчүтүп, олуттуу ырларды 
жазууга жетишкен. 

Демек, Абай чыгармачылык өнөрдү салттуу акындык поэзиядан жана 
оозеки чыгармачылыктан да азыктанган деп айтууга болот. Бул анын көркөм 
сөз кудуретин терең түшүнүп жазган чыгармаларынан ачык көрүнүп турат. 
Ал он үч жашында араб, фарс, орус тилдерин мыкты өздөштүрүп, өз оюн 
кагаз бетине эркин түшүрө алгандыктан эл башкарууга да жетишип, коом-
дук бир топ көйгөйлүү маселелерди чечип, лидерлик сапатын да көргөзгөн. 

Абай ата-эненин жана коомчулуктун мына ушундай күчтүү тарбиясы-
нан улам ой жүгүртүүсүн кагаз бетине түшүрө албаган көчмөн калктын 
ичинен чыккан алгачкы билимдүүгө айланган. 

Ушундан улам, акындын жаралганда жармашкан тубаса таланты болсо 
да, аны ойготуу, өркүндөтүү, андан ары адам болуп калыптануусуна таасир 
этүү – адамдардын тынымсыз, максаттуу иш-аракеттеринин натыйжасы 
деп айтууга толук негиз бар. Кыргыздын улуу акындарынын, ойчулдары-
нын таалим-тарбиянын ролуна карата «Уядан эмнени көрсө учканда ошо-
ну алат», «Баланы жамандан адаштыр, жакшыга жанаштыр», «Жаман атты 
жакшы бакса, тулпар болот, жаман кушту жакшы бакса, шумкар болот» 
деген филасофиялык көз-караштары «Тарбиянын колунан баары келет» де-
ген ойлор менен үндөшүп турат. 

Демек, балага берген татыктуу тарбия өз жемишин бербей койбойт. 
Буга сөз болуп жаткан Абайдын өз мезгилинде казак маданиятына кошкон 
зор салымы, тактап айтканда, анын заман, махабат тууралуу түбөлүктүү 
темалары, казак коомундагы курч социалдык карама-каршылыктарды 
көрсөтүп, адилетсиздикке каршы пикирин билдирген чыгармалары жана 
казак музыкасын байыткан мол музукалык мурастары мисал боло алат. 
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Анын чыгармаларындагы рухий, гуманисттик, агартуучулук, диний маз-
мундагы пикирлери бүгүнкү күндө казак элинин философиялык концеп-
циясына айланган. 

Андыктан балдарга татыктуу билим, тарбия берүүдө Абайдай өнөр лүү 
инсандарды образга айландырып окутуу үзүрлүү жемишин берет. 

Жыйынтыктап айтканда, бүгүнкү күндө акындын өрнөктүү өмүр жолу-
на, чыгармаларына педагогикалык, философиялык, адабий, тарыхый, му-
зыкалык багытта ар тараптуу изилдөө иштери жүргүзүлүп келүүдө. 

Бирок окумуштуу-тилчи катары Абайдын чыгармаларына тилдик 
аспектиде иликтөө иштерин жүргүзгөн эмгектерди байкай албадым. Ушул 
жагдайдан алганда, тилдин тарыхын тактоо максатында казак элинин Ок-
тябрь революциясына чейин колдонгон аймактык жазма тили, айрыкча, 
XIX кылымдагы Абай Кунанбаев сыяктуу акындардын эмгектери атайын 
изилдөөнүн объектисине алынышы зарыл, себеби көөнө жазма эстелик-
тер казак жазма тилинин көптөгөн тарыхый материалдарын аныктоого 
мүмкүнчүлүк берет. Андыктан акындын чыгармаларына лингвистикалык 
багытта изилдөө иштерин жүргүзүү кечиктирилгиз шарт. Себеби Абайдын 
чыгармалары казак тилинин дээрлик бир жарым кылым мурдагы тилинин 
абалы тууралуу ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү бирден бир баа жет-
кис, өтө баалуу булак болуп бере алат. 
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Жер жүзундөгү бардык эл өз тарыхына, өз элинин маданиятына терең 
из калтырган айтылуу инсандарын ардактап, алар менен сыймыктанат эме-
спи. 

Мына бүгүн казак адабияттаануучулары да өзүнүн белгилүү инсаны б.а. 
поэзияда, музыкада, коомдук-азаттык ой-пикир салаасында өлбөс-өчпөс 
чыгармаларын жараткан, казак калкынын кылымдар бою калыптанган 
маданий казынасын алдыңкы орус жана Европа маданиятынын нускалуу 
таалим-таасири менен байытып, казактын жаңы маданиятына чоң салым 
салган улуу акын жана агартуучу Абай Кунанбаевдин 175 жылдык мааре-
кесин белгилеп, Абай менен сыймыктанып турган кездери. 

Абай бир гана казак-кыргыз жеринде эле эмес бүтүндөй түрк тилдүү, 
а түгүл чет өлкөлөрдө да белгиленип жатканы саамалуу иш десек 
жаңылышпайбыз. 

Абай Кунанбаевдин «Казактын түбү кайдан чыкканы тууралуу» деген 
эмгегинде: «эч бир казак кыргыз менен казактын бир тукумдаш экенин та-
лашпайт» – деп Абай өзү тастыктап жазгандай, биз, кыргыздар дагы казак 
туушкандар сыяктуу эле Абайдын ысмын ар дайым ыйык кармап кадырлай-
быз. Даанышман акындын арбагын эскерүүгө арналып, бүгүнкү күндөгү 
дүйнөдө болуп жаткан кырдаалга карабастан, аралыктан өткөрүлүп жат-
кан эл аралык конференцияга катышып жатканыбыз дагы кыргыз элинин 
Абайга деген урмат-сыйдын бир көрүнүшү болуп саналат.

Кыргыз адабияттаануу илиминин белгилүү адабиятчысы профессор 
Абдыкадыр Садыковдун: «Ар бир улуу жазуучу, акын жана драматург 
өзүнүн чыгармачылыгын иликтей турган илимди пайда кылат», – деп айт-
кан сөзү бар. 

Анын сыңарындай Абайтаануу казак адабият таануу илиминин бир 
тармагы. Абайтаануу илими кеменгер акындын өнөрүн, философиялык, 
коомдук, эстетикалык көз карашын, казак поэзиясындагы ыр санаттарын, 
музыкалык мурастарын, кол жазмаларын, адабий-рухий дөөлөттөрүн улам 
терең изилдеп келүүдө. 

Абай бир гана кыргыз менен казактын энчиси эмес, бүтүндөй түрк 
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дүйнөсүнө, түрк маданиятына тең орток руханий феномен экени талашсыз. 
Анткени Абай ошол өз заманында бүткүл түрк калктарынын тарыхындагы 
эң прогрессчил маданий козголуштун башында турган.

Абай жыйырма жылдан ашык убакыт бою орус маданияты, адабияты 
менен философиясынын улгүлөрүн уйрөнүп, аларды казак тилине которуп, 
калайык-калктын калың катмарына таратып келген. Анын эстетикалык та-
битинин, коомдук-саясий жана философиялык көз караштарынын калыпта-
нышына орус адабиятынын классиктери А.С. Пушкин, И.А. Крылов, М.Ю. 
Лермонтов, Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, В.Г.Белинскийдин чы-
гармалары, байыркы грек философтору Аристотель менен Сократтын, чы-
гыш окумуштуулары Ибн-Сина, Беруни жана башка эмгектери зор таасир 
тийгизген.

Абайдын адабий мурасы бай жана ал негизинен үч бөлүктөн турат: 
өзүнүн поэтикалык чыгармалары; башка тилдерден, көбүнчө орусчадан 
которгондору; кара сөз менен жазылган санаттары. Ал өз ырларында ошо 
кездеги актуалдуу коомдук-саясий маселелерди, өмүр, заман, махабат ту-
уралуу түбөлүктүү темаларды козгойт; казак коомундагы курч социалдык 
карама-каршылыктарды көрсөтүп, уруучулук араздашууларга, адилет-
сиздикке каршы чыгып, мекендештерин илим-билимге, орус мадания-
тын үйрөнүүгө чакырып келген. Абай ырларын кагаз бетине 80-жылдын 
ортосунан түшүрө баштаган. Акындын «Сап, сап көңүлүм», «Шарипке», 
«Абыралыга», «Жакшылыкка», «Кең жайлоо» аттуу ырлары 1870-80-жыл-
дардын аралыгында жазылган. Абайдын «Кансонарда» аттуу чыгармасы 
(1882) анын акындык кубатын тааныткан ири чыгарма болгон. Чыгармада 
казак адабиятында калыптанган лирикалык жанрдын өзгөчөлүктөрү көп 
кырдуу келип, метафоралар, үлгү сөздөр мол. Абай адам проблемасын өтө 
бийиктен карап, анын рухий, коомдук, күндөлүк, этикалык, эстетикалык 
проблемалары боюнча ой толгогон. Абайдын философиялык, көркөмдүк, 
гуманисттик жана диний көз караштары терең сезилген эмгеги, анын «Кара 
сөздөрү» экендиги жана анын «Кара сөздөрүнүн» айрымдары алгач 1918 ж. 
Семейде чыккан «Абай» журналында жарык көргөндүгү, алар көптөгөн 
чет тилдерге которулгандыгы бизге да белгилүү. Абай музыка өнөрүндө 
мол мурас калтырып, казак музыкасын байытты. Ал таланттуу музыкант, 
обончу да болгон. Кээ бир ырларына өзү обон чыгарып, биздин заманга 
анын 40ка жакын обону жеткендиги жана азыркы учурда 27 ыры нотага 
түшүрүлгөндүгүн билебиз. Композиторлор А. Жубанов менен Л. Хами-
ди Абайдын ырларын операга пайдаланса, Е. Брусиловскийдин «Жалгыз 
кайың», А. Жубановдун «Абай» аттуу симфониялык поэмалары, аспаптык 
чыгармалар, ыр-романстар Абайдын ыр-обондорунун негизинде жазылган.
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Казактын классик жазуучусу М. Ауэзовдун «Абай жолу» романы улуу 
акынга арналган. Бул эпопея дүйнө элдеринин 116 тилине которулган. 
Кыргыз адабиятынын алгачкы өнүгүш мезгилинде Абай кыргыз акын-жа-
зуучуларына байкаларлык таасир тийгизген. Абайдын кыргыз жазуучусу 
Ч. Айтматовдун чыгармачылыгынын калыптануусуна кошкон салымы чоң. 
«Абай жолу» эпосунун башкы каарманы – Абайдын инсандыгы жөнүндө: 
«Абай сыяктуу эркин, чексиз акындын кыялы, чексиз адамдын айлана-
сындагы өжөр, өжөр тобу менен болгон күрөшү жана бул жерде сейрек 
кездешүүчү жаңылык менен тазалык Абайды дүйнөлүк трагедиянын чоку-
суна алып чыгарды», – деп жазган.

Улутуна жана диний көз караштардын өзгөчөлүгүнө карабастан бардык 
элдердин ынтымак менен бейпил турмушта турушуна негизделген, агартуу 
үчүн жанын таштап күрөшкөн Абайдын мындай прогрессчил гуманисттик 
көз караштары бүгүнкү күндө айрыкча маанилүү деп ойлойм.

Ошондуктан элдерди руханий асылдандырууга бардык аракетин жум-
шаган Абай сындуу залкар даанышмандарыбыздын өмүр өрнөгүн ар дай-
ым эстеп жүрүүгө милдеттүүбүз. Абайдын ысымы бизге ошол үчүн өтө 
ыйык жана кымбат.

Сөзүмдүн аягын Абайдын урпактарына калтырган өлөң-осуяты менен 
аяктагым келди:

Жүрөгүмдүн түбүнө терең бойло,
Мен бир сырдуу адаммын, аны да ойло.
Көйгөйү көп жерде өстүм, жалгыз өзүм, 
Көптөр менен алыштым, күнөө койбо.

Убакыт учкан куштай сызып өтө берет, бирок мезгил канчалык өткөн 
сайын Абайдын албан сырдуу поэзия ааламы ошончолук жашарып, урпак-
тан-урпакка өтүп турат. Анткени Абайдын алдында убакыт да алсыздык 
кылат. Ошон үчүн Абай өзү өлсө да, Абайдын ажайып сөзү эч качан өлбөйт. 
Ал – түбөлүк тирүү. 
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Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы 

Телеөндіріске қарқынды түрде еніп жатқан жаңа технологиялар ар-
налар қызметіне айтарлықтай өзгерістер әкелді. Мобильді интернет, 
интернет заттардың (IoT- Internet of Things) дамуы, үлкен мәліметтер 
базасы (big data), жасанды интеллекті пайдалану мен виртуалды техно-
логиялар секілді трендтер қалыптасты. 

Жақында ғана Atameken Business арнасы жасанды интеллектіге 
негізделген виртуалды жүргізушіні эфирге (19.02.2020) шығарды. Бұл 
еліміздің телемамандары үшін алғашқы тәжірибе. Робот – жүргізуші 
танымал актер Санжар Мәдидің образында жасалып, оған ISanj деген 
атау берілді. Арна басшысы Қанат Сахарияның айтуынша, жобаны 
жүзеге асыру қиынға соққан. Бірінші рет іске асырылғандықтан, қауіп 
пен күдік көп болды. «Біздің жетістікке жететінімізге ешкім кепілдік 
бере алмайды. Қабылданбаған материалдар көп болды, графикалық ар-
тикуляцияны дыбыспен үндестіру де өте қиынға соқты» [1]. Қазір вир-
туалды теледиктор Atameken Business арнасынан сағат 14.00-15.00-де 
Bloomberg-тен «Күн форматында» эксклюзивті сараптама жүргізеді. 

Осылайша робот-жүргізуші хабар тізгінін қолға алса, желі арқылы 
боттпен (роботпен) байланысу үрдісі де телеарналарда қарқынды да-
мып келеді. Көрермендермен байланыс орнату үшін арналар әртүрлі 
желі қызметін пайдаланады. Алдымен әлеуметтік желі, одан кейін мес-
сенджерлер қызметі танымал бола бастады. Сарапшылардың пікірінше, 
мессенджерлердің танымалдылығының артуына мобильді интернет 
жылдамдығы, Интернет құнының төмендеуі мен смартфондарға деген 
сұраныстың артуы ықпал етуде.

Чат-бот (ағылш. chatterbot) – бұл есту немесе мәтіндік әдістерді 
қолдана отырып әңгіме жүргізетін компьютерлік бағдарлама. Қазір 
мұны барлық сала тиімді қолдануда. 

Чат-бот қызметі үшін кейбір телеарналар Telegram, Viber, Facebооk 
желілерін таңдаса, енді бірі ресми сайттарындағы веб-чатты тиімді 
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қолдануға тырысып жатыр. Чат-боттар арқылы арна көрерменін сайтқа 
және телеөнімнің толық нұсқасын көруге жетелейді. Сондай-ақ, арна 
эфирден өтетін бағдарламалары мен кинотуындылары туралы алдын 
ала аңдатпа, ең тұщымды жерлерінен үзінді беріп көрермендердің 
қызығушылығын арттырады. Боттың басты артықшылығы – көрермен 
бейнеконтентті бір ғана нүктені (клик) басу арқылы көре алады. 

Бүгінде Қазақстандық арналар Telegram желісі арқылы аудитория-
мен байланыс жасауды қолға алуда. Себебі бұл желіде бейнені жүктеу 
және оны тарату көп уақыт алмайды, әрі сапасын жоғалтпайды.

 
Арнаның атауы Telegram

арнадағы оқырмандар саны
AstanaTV 30 623
Atameken Business арнасы 26 526
Qazaqstan TV 19 546
Toi Duman TV 6 933
BalapanTV 820
Первый канал Евразия 589
Hit TV channel 80

Телеарналардың Telegram - дағы оқырмандар саны (20.04.2020 жылғы есеп бойынша)

Кестеде көрсетілгендей, бүгінгі күні аталмыш арнаны тиімді пайда-
ланып отырған Aстана мен Atameken Business арнасы. Арнаны жүргізу 
ерекшелігіне байланысты оқырмандар саны сағат сайын артуы да, кемуі 
де мүмкін. Көп арналар Телеграмға әлі қосыла қоймаған.

Байқап қарсақ, мессенджерлер ішінде бот ең алдымен Телеграмда 
пайда болды. Аталған арнаға кіргенде хабарламаны бот жүргізетіні 
бірден байқалады. Телеграмның чат ботын басқару өте ыңғайлы, әрі 
түсінікті. Сол себепті бұл арнаға тіркелушілер саны артып келеді. 

Мамандардың ақпараттарына сүйенер болсақ, телеграмм арнасының 
басты бірнеше артықшылығы бар: 

- Құпиялылығы – хабарламалар шифрланған, өзін-өзі жою таймері 
бар;

- Мәліметтерді әртүрлі құрылғылардан, Интернеттен алуға болады;
- Ешқандай жарнамалық және ақылы жазылымдары жоқ;
- Хабарламалар мен медиафайлдар хакерлік шабуылдардан қор ғал-

ған;
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- Бүкіл әлем бойынша серверлерді біркелкі жылдамдыққа тарату;
- Берілген файлдардың көлеміне ешқандай шектеу қойылмайды [2]; 
Сонымен қоса, чат-бот ақпаратты аудару, түсініктеме беру, тестілеу, 

сауалнама жүргізу, ақпарат іздеу, ойнау, көңіл көтеру, бейне және аудио 
файлдар жүктеу, ботқа ойындар енгізу, т.б қызметтерді атқара алады. 

Мессенджердің тағы бір басты артықшылығы – «құпия чат» арқылы 
байланыс жасауға болатындығы. Мұнда хабарлама оқылғаннан кейін 
автоматты түрде жазба жойылады. 

Чат-бот – көрермендермен тікелей байланыс орнату құралы. Арна 
аудиториямен диалог орнатып қана қоймай, ортадағы ақпараттарды 
сақтап, талдауға қол жеткізеді. 

Чатта ақпараттар қысқа әрі нұсқа жеткізілетіндіктен оны оқитындар 
қатары өте көп. Мысалы, Atameken Business арнасының телеграмын-
да жарияланған «Әлемдік банк «қара алтын» бағасын күрт төмендетіп 
жіберді» тақырыбында жарияланған материалды (24.04.2020, сағ. 
10.41) қарағандар саны 13 800. Осы ақпараттың соңында арна оқыр-
ман дарымен бірден сауалнама жүргізген. «Мұнай бағасы көтеріле ме, 
әлде құнын тағы да жоғалта ма?» деген сұраққа 454 адам бір мезетте 
жауап берген. 

Телеграмм арнасындағы осы деректерді арна эфирдегі бағдар лама-
ларында да ұтымды қолданып, желідегі оқырмандар арасынан хабарға 
түрлі нысан мен кейіпкерлерін де тауып жүр. 

Соңғы күндері арна оқырмандарының ықыласын аударған жайт 
– пандемия кезінде тұрғындарға берілген әлеуметтік көмек (42 500 
тг) мәселесі болды. Atameken Business арнасы атаулы көмекті қанша 
адам алғандығы жайлы ақпарат жариялады (21.04.2020). Матери-
алды 20 мыңға жуық адам оқып, мың жарым адам пікір білдірген. 
Оқырмандардың пікіріне байланысты сарапшылар ойы да бейнемате-
риал арқылы беріліп отырды. Ал толық нұсқасын арна эфирінен немесе 
сайтынан көресіздер деп сілтеме жасалды. Міне, осындай әдіс арқылы 
Atameken Business өзінің үш платформасына көрермен тартып отыр. 

Ал оқырмандар саны жағынан екінші орында тұрған «Астана» 
арнасының телеграмы соңғы он күнде (13.04.2020 - 24.04.2020) Корона-
вирус індетіне байланысты ақпараттарға ден қойды. Елді елең еткізген 
инфекцияға туралы мәліметтер сағат сайын жаңаланып беріліп тұрды. 
Арна ақпаратты беруде графиканы, анимацияны тиімді пайдаланады. 
Алайда арна чат-ботта пікір қалдыру қызметін шектеп тастаған. Сол 
себепті бұл жерде оқырмандардың пікірталасын көре алмаймыз. 
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«Астана» арнасы чатқа ерекше тақырыптағы бейнежариялымда-
рын салады. Мысалы, «Павлодарда медициналық маскасыз жүрген 65 
тұрғынға айыппұл салынды» (16.04.2020, сағ 22.15), «Дүниежүзі авиа-
компаниялары Коронавирус салдарынан 300 млрд доллар жоғалтады» 
(16.04.2020, сағ 22.23) тақырыбындағы материалдар 11 мыңға жуық 
қаралым жинаған. 

Ғалымдардың пайымдауынша, міне осылайша виртуалды байла-
ныс тың маңыздылығы артып, әлем бойынша бұл басты коммуникация 
құралына айналып барады. «Современные и перспективные клиентоо-
риентированные информационные системы различной социально-эко-
номической направленности имеют или будут иметь в своем составе 
мессенджеры для речевого общения и обмена информацией между со-
трудниками компаний, учреждений или организаций и клиентами, де-
ловыми партнерами или контрагентами» [3].

Чат-бот тек байланыс құралы ғана емес, медиаменеджерлер үшін 
контент қалыптастыруға да ықпал ете алады. Чат арқылы көрермендер 
арасында ең қызу талқыға түскен тақырыпты көруге, сұранысқа ие 
болған телесериалдар мен көркем фильмдерді, телебағдарламаларды 
анықтауға болады. Бұл аудитория сұранымына қарай бағдарлама сетка-
сын жасауға да ықпал етері сөзсіз. 

Чат-боттың телеарна үшін тағы бір тиімді тұсы – оқырмандар ара-
сында арнаның эфирдегі жобаларына байланысты сауалнама жүргізуге 
тиімділігі. Сол арқылы бағдарлама қаншалықты сұранысқа ие екендігін 
білуге, ондағы нысан мен жүргізуші туралы түрлі пікір алуға мүмкіндік 
бар. 

Телеграмм арнасының танымалдылығы күн сайын артып келеді. 
Чат-ботты жасаушылар болса жаңа тиімді функцияларды ойлап табу-
да. Қазір елімізде бұл арнаны түрлі саяси мақсаттарға, Пиар, имидж 
қалыптастыруға қолданушылар қатары да көбейген. Олар үшін теле-
грамм - арна қоғамға әсер ететін ерекше құралға айналған. Ендеше те-
лесала да қоғамдық пікір қалыптастыратын құрал ретінде бұл трендтен 
қалыс қалмауы керек. 

Дүние жүзіне әйгілі WSJ - IT бағдарламаларын әзірлеу және зерттеу 
департаментінің жетекшісі Франческо Марконидің пікірінше, техноло-
гия алға жылжыған сайын нарыққа түрлі қызмет түрлері келе береді. 
«Сегодня это искусственный интеллект, завтра - блокчейн, а через де-
сять лет будет что-то еще. Единственное, что не меняется - это стандар-
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ты журналистики» [4]. Ал жаңа технологиялар – бұл телеөнімнің са-
пасын арттыруға мүмкіндік беретін ерекше құрал. Ол шығармашылық 
қызметке жаңа мүмкіндіктер, қосымша серпін берері сөзсіз. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Қазақстанда тұңғыш рет эфирге виртуалды диктор шығады. https://aikyn.kz/

qazaqstanda-tungghysh-ret-%d1%8dfirge-virtwaldy-diktor-shyghady/. Жарияланған күні: 
19 02 202.

2. Telegram. https://informburo.kz/tags/telegram.html.
3. Золотарюк А. В., Матвеева Н. Ю. Технологии создания и применения чат -ботов. 

Научные записки молодых исследователей. № 1/2018. file:///C:/Users/User/Downloads/
tehnologii-sozdaniya-i-primeneniya-chat-botov.pdf.

4. «Они не жалуются»: как роботы увольняют журналистов. https://www.gazeta.ru/
tech/2019/02/06/12167617/robots_smi.shtml?updated. Жарияланған күні: 16.02.2019.

5. Atameken Business телеграмм арнасы 
6. АstanaTV телеграмм арнасы 
7. Qazaqstan TV телеграмм арнасы
8. Toi Duman TV телеграмм арнасы
9. BalapanTV телеграмм арнасы 
10. Первый канал Евразия телеграмм арнасы
11. Hit TV channel телеграмм арнасы

ХАКІМ АБАЙ СУСЫНДАҒАН РУХАНИ ҺӘМ ОЙ СӘУЛЕЛЕРІ 

 Көшенова Тоты Иманқызы,
 фил. ғыл. кандидаты, доцент

 Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ 
 Қазақ филологиясы кафедрасы

  Түркістан қаласы
Нарсеитова Фатима Серікбайқызы

«Өрлеу» БАҰО АҚФ ББЖ ҚБАРИ
«Білім беру үдерісін психологиялық- педагогикалық қолдау» 

кафедрасының аға оқытушысы, магистр
Алматы қаласы

Аннотация: Мақалада Абайдың нәр алған бұлақтарының бірі – өзінің төл 
әдебиеті екендігі айтылады. Кезіндегі солақай саясаттың әсерінен ақын өзінен 
алдыңғы ақындар жайлы жазылған туындысының бұрыс түсіндіріліп жүргендігі 
сөз болады. 

Кілт сөздер: Абайтану, әдебиет тарихы, дәстүр, әдеби мұра, өлең өрнегі



«Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары»

166

Аннотация: в Статье рассматривается один из родников Абая-мое богатство – 
говорится, о своей собственной литературе . Сейчас, как и в прошлом году, поэт, 
писавший о предыдущих поэтах, говорил о том, что он был неправильно интер-
претирован.

Ключевые слова: Абайтану, история литературы, традиции, литературное на-
следие, выразительное чтение.

Abstract: the Article discusses one of Abay’s springs-my wealth-it is said about its 
own literature. Now, as last year, the poet who wrote about previous poets said that he 
was misinterpreted.

Keywords: Abaitanu, history of literature, tradition, literary heritage, expressive read-
ing.

Кіріспе
Абай мұрасының рухани нәр алған қазыналы көздері туралы абайтану 

тарихында «Әуезов кезеңінен» (М. Мырзахметтің абайтану тарихын 
дәуірлеуінше) басталып айтылуда. Әрине, алғаш рет бұл пікірді ғылыми 
айналымға енгізген, оны өз дәлелдерімен нақтылап берген М. Әуезовтің өзі 
екені баршамызға аян. М. Әуезов таратып айтқан ұлы ақынның сусындаған 
бұлақтарының алғашқысы – «қазақ халқының есте жоқ ескі заманнан 
жиып, өсіріп келген өз даналығы, халықтың ауызша әдебиет қоры, ақын 
Абай осы қордан көп нәр алып, сол арқылы өз өлеңін көп көркейтті. Екінші 
бір қол артқан қазынасы – араб, парсы, түрік тіліндегі шығыстың көркем 
классик поэзиясы.

Үшінші үлкен өнер, мол азық алған зор саласы – орыс халқының 
мәдениеті және сол арқылы Европа мәдениеті» [1, 270].

Бұл хақында әдебиеттану ғылымында аз айтылған жоқ. Ғалымның 
аз сөзге түйіп айтқан осы бір пікірі бірталай зерттеушілердің зерттеу 
нысанасына айналғаны мәлім.

Әрине, қай ақын болсын халық даналығынан сусындайды, сөз байлығы 
өнерпаздық үлгісінен нәрленеді. Алайда, кезіндегі солақай саясаттың 
әсерінен дұрыс түсіндірілмей келген 

Шортанбай, Дулат пенен Бұқар жырау, 
Өлеңі бірі – жамау, бірі – құрау.
Әттең, дүние-ай, сөз таныр кісі болса,
Кемшілігі әр жерде-ақ көрініп тұр-ау! –

деген өлең жолдарын ұлы ақынды зерттеушілер күні бүгінге дейін алды-
на ту етіп ұстап, өзінен бұрынғы ақындарды Абай былай сынаған, демек, 
Абайдың өзіне дейінгі әдебиеттен алары болмаған деген сыңаржақ пікірді 
қалыптастырды.  
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М. Әуезов те ұлы ақынның сусындаған бұлағының көзі алдымен 
өз ұлтының даналығында дей келе: «...Осымен қатар өз халқының ой 
қазынасының барлығын да санамен саралап шығады. ...Қазақтың елдігімен, 
тарихымен, бұрынғы қазынасымен жалғаса отырып, соны өсіріп, өрістетіп, 
Абай айтқан жаңалық әлденешеу»- дейді [1, 270-271]. Ғалымның айтқан 
сөздеріне тереңірек үңілген адам оның астарында заманға орай айта алмай 
тұрған үлкен ойдың барлығын жақсы аңғарады. Демек, Абайды бұрынғы 
қазынамен жалғастырып тұрған көпір кімдер? - деген сұрақтың тууы әбден 
мүмкін. 

Негізгі бөлім
ХIХ ғасырдағы әдебиетіміздің дамуында өзіндік үлесі бар, біртуар та-

маша талант Дулат Бабатайұлы туралы ғалым Х.Сүйіншәлиев айта келіп: 
«Осы тұста бір айта кетер ескертпем естен шықпай қой-ды. Ол: осын-
дай саңлақ ақын өлеңдерін Абай неліктен «құрау, жамау» деп кеміткен? 
Біздіңше, бұл мәселені әлі анықтап зерттеу керек сияқты. Шындығына көз 
жеткізерлік тапжылтпас дәлел болмаса, түбі шикі сөз болуы ғажап емес. 
Бұқар, Дулат, Шортанбай атына жабылып келген солшыл-солақайлар 
қосқан пәле-жалалардың бірі емес пе екен? – деп те қаламыз. Абайға 
таңылып жүрген аталмыш өлең бірде: «Бірі жамау, бірі құрау» делінсе, 
кейде – «Бәрі жамау, бәрі құрау» деп басылып жүр. Осының өзі-ақ 
біздің күдігімізді молайта түседі. Біздіңше, Абайдың данышпан ақын 
боп жетілуі – оның ұзақ ізденіп, ең алдымен, өз елінің даналығын, оған 
қоса шығыс, батыс әдебиеті жетістіктерін жете меңгеруінің нәтижесі»- 
[2, 230] десе, бұл мәселеге абайтанушы академик З.Ахметов арнайы 
тоқтап: «Абайдың жаңашылдығын айту үшін оны бұрынғы ақындардан 
алшақтатып әкету, тіпті оларға қарама-қарсы қою дұрыс емес. Абайдың 
алдындағы ақындардан Дулат, Шортанбай, Мұратты айрықша бөліп айтуға 
болады. Әрине, олармен ғана шектелу мағынасында емес. Ірі тұлғаларды 
толығырақ қамтып айту қиын болғандықтан және осы ақындар Абайдың 
алдындағы қазақ әдебиетінің басты бағыт-бағдарларын таныта алады 
дегендіктен. Сонда Дулат, Шортанбай, Мұратты Абайға жақын, тікелей 
жалғас заманның, сол замандағы қоғам өмірінің күрделі қайшылықтарын 
айқын көре білген, әлеуметтік мәселелерді терең толғаған ақындар ретінде 
атаймыз. Осы ақындардың бұл ерекшелігі бұрын да талай айтылды, бірақ 
көбінесе олар ескі дәуірді көксеген, кертартпа ақындар еді деген тұрғыдан 
қарап, біржақты бағалауға, қате пікірлерге орын беріліп келді. Егер осы 
біржақтылықтан арылсақ, олардың әлеуметтік сыншылдығын толық, әділ 
бағалауға жол ашылады. Сонда олардың творчествосында әлеуметтік са-
рын Абай поэзиясымен үндес екені өзінен өзі-ақ айқын дала түседі, – дей 



«Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары»

168

келе, – Сан-салалы бұлақтар, өзендер келіп бір жерге құйылмаса, Абай по-
эзиясы секілді үлкен теңіз де пайда бола алмайтыны анық.

Абайдың өзі кейбір ақындарды сынайтыны басқалармен өнер өлшесу, 
өзінің поэзиядағы ұстаған бағытын, әкелген жаңалығын терең түсіну 
мақсатынан туғаны хақ. «Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел» деген 
сөзінен біз Абай өз творчествосының жаңашылдық сипатына айрықша мән 
бергенін аңғарамыз. ... Бұқар, Дулат, Шортанбайды бай-феодалдардың са-
нашылы болған кертартпа ақындар деп қараған біржақты, жаңсақ көзқарас 
орын алған жылдарда Абайдың осы сөздерінде («Біреудің кісісі өлсе, қаралы 
ол» деген өлеңіндегі – Т.К.) ол ақын дарды түгелдей жоққа шығару бар деп 
түсіндіруге ұмтылу бой көрсетті. Ал, шынында, Абай өзі атаған ақындарға 
идеологиялық тұрғыдан баға берген деп санауға ешқандай негіз жоқ. Енде-
ше, Абайдың сыны оларға поэзияда қолданылған әдіс-тәсілдерге, нақтылап 
айтсақ, өлең-жырларда бұрыннан қалыптасқан нақыл сөздерді, дайын 
сөз үлгілерін жиі қолданушылыққа қатысты болса керек. Жамау, құрақ 
деп отырғаны осы мағынада айтылған деп түсіну қисынды. Сондықтан 
Абайдың өзін осы ақындарға мүлде қарама-қарсы қойып бағалауда да 
ешқандай негіз жоқ [3, 178-179] – деп, пікірін қорытындылайды. 

Кезіндегі солақай саясаттың зардабынан аталмыш тұлғаларға баға беру-
де ұлы ақынның осы өлеңінің өзі-ақ үлкен мәнге ие болғаны мәлім. Абай 
неліктен өзінің сан ғасырлық тарихы бар өзінің туған әдебиетінен осы 
тұлғалардың ғана атын атап, түсін түстеді? 

Меніңше, З.Ахметов айтқандай, ұлы ақын өзіне дейінгі әдебиеттегі ұлы 
тұлғаларды таныған. Өлеңге Бұқар жырау, Шортанбай мен Дулат неліктен 
арқау болып отыр. Өйткені халық тарихында болған ірі-ірі оқиғалар 
әдебиетте де ірі тұлғалардың тууына өз септігін тигізді. Қ.Өмірәлиев бұл 
мәселеде былайша ой толғайды: «Мәселен, қазақ халқының тарихында 
болған ірі белестерде әдебиет те бір биікке көтеріліп, сол дәуірдің тыны-
сын түсіне алған ой-пікір көсемдерін шығарып отырған: айталық, Ноғайлы 
бірлестігінің құрылуы мен ыдырау кезеңі осы тарихи жағдайларға толғана 
білген ақылман жырауларды – бұл күнде аты аңызға айналған Сыпыра мен 
Асанқайғыны берсе; қазақ-қалмақ арасындағы соғыстар байырғы жырлар-
ды қайта жаңғыртып жырлаған не жаңадан эпостық жырлар туғызған ірі 
ақындарды берді; қазақ халқының қайта бірігу дәуірі – ХVIII ғасырдың 
тарихи жағдайлары Бұқар жырауды берді» [4, 14] десе, «қазақ жерінде ХIХ 
ғасырдың екінші жартысында ағартушылық ой өріс ала бастады. Әлбетте, 
ол ең алдымен қазақ халқының мыңдаған жылдар бойы рухани азығы бо-
лып келе жатқан сөз өнерінде көрініс тапты, – дей келе, – Отарлық жүйе 
қазақ өміріне мол өзгеріс әкелді. Ғасырлар бойы қалыптасқан өмір салты 
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бұзылды. Бұл жағдай елдің алдыңғы қатарлы, ойлы азаматтарына - зия-
лы қауымына ой салды,, - деп әдебиет зерттеушісі С.Ергөбек зиялылардың 
қатарына Дулат, Шортанбайларды атайды [ 5, 194]. 

Көріп отырғанымыздай, Абай әдебиет айдынындағы алдыңғы тол қын-
ның әдеби жәдігерліктерін түгел сүзгіден өткізе отырып, өзімен ақындық 
қуаты қарайлас, шамалас келетін тұлғаларды сұрыптап, өнер бәйгесіне 
түскен дер едік. Бұл жайында академик З.Ахметов былай дейді: «Абайдың 
алдындағы ақындардан Бұқар, Дулат, Шортанбай, Мұрат, Махамбетті 
айрықша бөліп атауға болар еді. Сонда Бұқарды тамыры ерте дәуірден 
тартылатын, исі қазақ жыраулық поэзиясының ең көрнекті өкілі, насихат, 
ғибрат түріндегі толғау, терме, жырлардың асқан шебері деуімізге болады. 
Ал Дулат, Шортанбай, Мұратты Абайға жақын, тікелей жалғас заманның, 
сол замандағы қоғам өмірінің күрделі қайшылықтарын айқын көре білген, 
әлеуметтік мәселелерді терең толғаған ақындар ретінде атаймыз» [3, 18].

Бұл ойды нақтылай түссек, Абай Бұқар, Дулат, Шортанбайларды жақсы 
білген және олардан рухани нәр Һәм үлгі-өрнектер алған. Сөзіміздің дәлелі 
ретінде Дулат пен Абай арасындағы дәстүр жалғастығы жайында аз-кем 
сөз етсек дейміз. 

«Қазіргі қазақ ұлығы
Жаман иттен несі кем,
Жемтік көрсе, қан көрсе,
Айрылар мүлде есінен»,

– десе, бірде:
Орыстың көрсе ұлығын
Қыздан-дағы қылықты.
Ұлық кетсе, қазаққа
Қорқау қасқыр қылықты»,  

– деп, қоғамдағы саяси жағдайдың салдарынан орын алған бере кесіз дікті 
паш етеді. Отарлау саясатының басты бағаты да осы – халықтық бірлікті 
жою болатын. Ол мақсатына билік пен сайлау жүйесі арқылы толық қолы 
жетті. Бұл жөнінде сол 1905 жылғы Думада: «Қазақтар орыстың қол астына 
кіргелі бері бірде бір шуақты жарық күн, бақытты сәт болған емес. Содан 
бері ешкімде, шын мәнінде ешбір адам қазақтар үшін сәл де болса игілікті 
іс немесе сол игі іске ұқсас бірдеңе істеу туралы ойлаған да жоқ»,- деген 
болатын Мұхамеджан Тынышбаев. Ресейдің өз ішінде аласапыран болып 
жатқанмен, олар отар ел туралы шовинистік көзқарасын өзгертпегені та-
рихтан мәлім. Осы көзқарастың құрбаны болған қазақ халқын Абайша 
айтсақ:
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«Болыс болдым мінеки,
Бар малымды шығындап.
Түйеде қом, атта май
Қалмады, елге тығындап.
Сүйтсе-дағы елімді
Ұстай алмадым мығымдап.
Күштілерім сөз айтса,
Бас изеймін шыбындап.
Әлсіздің сөзін салғыртсып,
Шала ұғамын қырындап.
...Ояз бардағы қылықты
Ояз жоқта етпеймін.
Кәкір-шүкір, көр-жерді
Пайда көріп ептеймін.
Мынау арам, тентек деп,
Еш кісіні теппеймін.
Өзімдік бол деп ел жиып,
Құрастырып, септеймін.
Бұзақының бүлігін
«Жақсы ақыл» деп, «құп» деймін».

Абайдың Шортанбай ақыннан да өз сыбағасын алды деп айта аламыз. 
Шортанбай өз шығармаларында елдегі әлеуметтік жағдайды барынша шы-
найы жырлады. Бай мен кедей жайында Шортанбай:

«Бай кедейді көрмейді,
Кедей байға ермейді.
Қызметін бір күн қылмаса
Майлы сорпа бермейді...»- десе,

Абай мына бір туындысында айтылар ойлар Шортантбай жыр ларының 
жалғасы іспетті.

«Кәрі қой ептеп сойған байдың үйі,
Қай жерінде кедейдің тұрсын күйі.
Қара қидан орта қап ұрыспай берсе
О да – қылған кедейге үлкен сыйы».

Абайдың өзіне дейінгі әдебиеттік үлгілеріден, ақындар өнегесінен 
тыс тууы мүмкін емес. Өйткені, ақынның нәр алып сусындаған алғашқы 
бұлағы өзінің төл әдебиеті екендігі баршамызға мәлім. Абай мен Дулат ара-
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сын М.Әуезов те өз шығармасында жас ақынға рухани әсер қалдырған Ду-
латты босқа алмаған (Шығармада Барлас деген атпен көрінетін кейіпкер). 
Ұлы жазушы Дулат шығармашылығы мен Абай поэзиясы арасындағы 
әлеуметтік сарынның ортақтастығын анық аңғара алған және болашақта 
зерттелуі тиіс мәселені көрсеткендей. 

Абайды өзі сынаған ақындармен қатарластыра қойып қарағанымызда 
ұлы ақындағы сонша көркемдік, образдылық, суреттілік асыл қасиет тердің 
бастау бұлағының қайда екенін анық аңғарғандаймыз. 

Қорытынды
Алдыңғы ұрпақ жасаған рухани мәдениетті келер ұрпақтың иеленіп, 

мұраға берік болуы табиғи заңдылық. Екінші түрде айтқанда дәстүрге 
сүйенбей, дәстүр дамымайды. Дәстүрдің үзілуі – ұлттық мәдениеттің 
жұтаңдауына әкеліп соғады. Алдыңғы ұрпақтың бай мұрасына терең бой-
лай, ондағы өміршең элементтерді сұрыптай келе, оны өз бойындағы та-
лантымен қоса білімінің қайнар бұлағында қорыту, одан шыққан ойлы 
өлеңді соны өрнекпен беру әрбір қаламгердің еншісіне тие бермейтін ұлы 
бақыт. Бірақ, Абайды «қазақтың ұлы ақыны» деген аттан төмендетіп ал-
маймыз ба? – деген сұрақ тууы мүмкін. Бірақ бұл ой ортақтастығы мен 
сабақтастықтар Абайды аласартпайды. Қайта ол жәй – Абайдың ақындық 
нәр, қор алған тектері, іздену өрісі, жалпы ойшылдық, ақындық диа-
пазоны кең болғанын көрсетеді. Мысалы, Грузияның атақты классигі 
Шота Руставилидің идеялық, поэзиялық, философиялық негіз қорларын 
айтқанда, барлық зерттеушілер оның араб, иран мәдениетінен және орта 
ғасырлардағы батыстық мәдениеттен екі жақты үлгі-өнегелер алғанын 
жасырмайды, ашып айтады. Тіпті, оны Руставилидің өз заманынан бойы 
озған ерекше қасиеті деп айтады. Өз тұсындағы дүние жүзілік мәдениетке 
мұның кең құлаш жайып, еркін пайдаланғанын мақтан етеді. Сол сияқты 
ұлы Абайдың да өзінің төл әдебиетінен қана сусындағанын айқын 
аңғарғандаймыз.

Тек қазіргі уақытта ғана әдебиетті жаңаша көзқараспен тануда 
әдебиеттану ғылымында айтылып жүрген топшылаулар тосындығымен 
ерекшеленсе, алдыңғы айтылған болжамдарға қарама-қайшы келіп жат-
са, бұны тәуелсіздіктің жемісі, яғни жаңаша зерттеудің табысы деген 
қисындырақ. 
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Русский национальный язык представляет собой сложное единство. Он 
включает в себя многие разновидности: литературный язык, просторечье, 
территориальные и социальные диалекты. Р.И. Аванесов считает, что со-
временный русский национальный язык включает в себя две основные 
разновидности: литературный язык как «нормализированный язык, обслу-
живающий разнообразные культурные потребности народа, языка художе-
ственной литературы, публицистических произведений, периодической 
печати, радио, театра, науки и так далее» [1,15] и диалектный язык в его 
территориальном варьировании. Между этими разновидностями тесная 
взаимосвязь, они обоюдно влияют и воздействуют друг на друга.

Диалект (от греч. διάλεκτος – разговор, говор, наречие) – разновидность 
данного языка, употреб ля е мая в качестве средства общения лицами, свя-
занными тесной террито ри аль ной, социальной или профес си о наль ной об-
щностью. Различают террито ри аль ные и социаль ные диалекты [6].

Диалектная лексика (или диалектизмы) – это слова, употребляемые жи-
телями только одной местности. В современном мире, в котором все стре-
мительно меняется, появляются новые технические средства, а для них 
- новые названия, речь пополняется неологизмами, диалекты постепенно 
уходят из нашей речи. Наверное, этот процесс является естественным. Но 
диалектная лексика – важный слой языка, отражающий духовную и мате-
риальную культуру русского народа. Поэтому становится актуальным из-
учение диалектной лексики в школе, что служит воспитанию культурного 
и образованного ученика.

Как известно, диалектология и лексикография – это тесно взаимосвя-
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занные и взаимно обуславливающие развитие друг друга науки. Глобализа-
ция в современном мире набирает обороты: изучение диалекта становится 
актуальнее день изо дня – на деловых переговорах очень важно, чтобы тебя 
точно поняли, поняли, что именно ты имеешь в виду, что конкретно ты хо-
чешь предложить, что – донести.

Основной момент, который учитывается в диалектологии – это геогра-
фическое местоположение. Наука мертва без практического применения, 
а двигателем науки сейчас является бизнес, востребованность в деловой 
сфере. Это очень важный момент. Среди лингвистических дисциплин диа-
лектология сложилась как отдельно взятая наука относительно недавно. 
Очень многие носители «официального языка» рассматривают диалект как 
некое отклонение, как «ошибку», которая подлежит исправлению. И если 
изучающий диалекты русского языка на переговорах подчеркнет свое осо-
бо уважительное отношение к диалекту, на котором разговаривают пред-
ставители второй стороны, то это продемонстрирует его глубокие познания 
не только в отношении языка, но и в отношении делового этикета, какой-то 
истинной этики. В данное время по Таласскому региону Кыргызстана рус-
скоязычное население проживает в малом количестве из-за выезда многих 
русских семей в Россию. Поэтому практическое применение русского диа-
лекта, за исключением некоторых случаев, почти всегда отсутствует. А это 
значит, что, если нам предстоит изучать диалекты русского национального 
языка, то нам нужно будет брать уроки лично у жителей русского насе-
ления, которые разговаривают на каком-либо диалекте, учебники здесь не 
помогут. 

Исследовательские проекты могут быть связаны со сбором речевого 
материала, их обработкой, сопоставлением и сравнением со словарями на-
родных говоров. В качестве информаторов могут быть привлечены близкие 
и дальние родственники русскоязычного населения, проживающие в селах 
или деревнях, соседи, старожилы. Слушая речь другого лексического пла-
ста, мы можем расширить свои представления о богатстве и многообразии 
русского языка.

Таким образом, работа по углубленному изучению русских диалектиз-
мов способствует:

- развитию навыков сбора диалектологического материала;
- развитию интереса к изучению русской народной речи и бережного 

отношения к народному слову;
- развитию представления о диалектах, об особенностях местного го-

вора;
- развитию понимания роли диалектизмов как средства выразительно-

сти в художественных произведениях.
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Погружаясь в диалектную лексику, обучающиеся расширяют свой сло-
варный запас, пополняя его новыми словами. Изучение диалектизмов в 
школе необходимо, так как это история русского языка, представленная во 
многих произведениях художественной литературы. Это способствует раз-
витию у обучающихся культуры устной и письменной речи.

 Литературный язык и диалекты постоянно взаимодействуют и влияют 
друг на друга. Язык, как известно, является важнейшим средством обще-
ния между людьми. Говорящий всегда что – то сообщает собеседнику, или 
спрашивает его о чём – то, или побуждает его к чему – либо и конечно, 
желает, чтобы собеседник понял его; собеседник же воспринимает и стре-
мится понять говорящего адекватно мысли или желания говорящего. Для 
того чтобы достичь взаимного понимания, участвующие в процессе обще-
ния вынуждены пользоваться темы средствами русского языка, которые 
являются общими, т.е. пользоваться фонемами русского языка и их соче-
таниями, словами и их формами, строить словосочетания и предложения, 
объединять их в более сложные целые.

Диалектные слова, получая распространение в русском языке, с течени-
ем времени могут  обогатить его синонимические ресурсы. Так из терри-
ториальных диалектов в 19 в. вошли в литературный язык слова: детвора, 
задира, зазнайка, измываться, клянчить, нудный, самодур, тайга, чащоба. 
Следовательно, литературный язык есть тот же народный русский язык, 
только обработанный. Мастерами, отшлифовавшими его были: писатели, 
критики, учёные, общественные деятели. В литературном языке нельзя 
употреблять такие формы как «вы хочите», «моё фамилие», «они побег-
ли», а надо говорить «вы хотите», «моя фамилия», «они побежали»; не 
следует произносить «его», «скучно», а надо  «ево», «скушно». Постепенно 
лишились признаков диалектности слова: бахча, бурьян, баламут, глухо-
мань, доярка, зелена, муторно, немедля, неразбериха, обеднять, обмолот, 
особняком, свинарка, спозаранок, шумиха, щуплый.

Литературный язык имеет и письменную и устную форму, а диалекты 
– только устную. Литературный язык имеет строго обязательные нормы, 
которые отражены в учебниках по русскому языку. Поддерживаются слова-
рями и другими справочными изданиями. Нормы диалектов не отличаются 
такой строгостью и поддерживаются только традицией.

Современная школа ставит перед собой задачу научить учащихся языку 
своего народа в том его виде, в каком он является, в Кыргызстане русский 
язык – официальный язык, без которого невозможно совершенствоваться в 
общем языкознании.

Литературный язык – язык нормированный. Его нормы распространя-
ются на произношение, грамматику, лексику и фразеологию, стилистику. 
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Нарушение этих норм может выражаться в широко распространённых в 
речи обучающихся просторечных и диалектных явлениях.

Причина диалектных орфографических ошибок является диалектная 
речь учащихся. Учителю, прежде всего, необходимо обратить внимание 
на устранение самой причины ошибок, т. е. на устранение диалектизмов в 
речи учащихся, на обучение школьников орфоэпическому правильному ли-
тературному произношению. Ученик, который носит диалект, и после по-
ступления его в школу, в которой он постепенно овладевает литературным 
языком, ещё в течение долгого времени, наряду с литературным языком 
пользуется и диалектом, как разговорным языком.

Речь учащихся, только что поступивших в школу, на первых порах от-
личается смешанностью разных элементов. В диалектную речь проникают 
элементы литературного произношения, в литературную речь – элемен-
ты  диалектной речи. И только на следующем, более позднем этапе, уже 
отмечается умение учащихся управлять своей речью настолько, что та и 
другая сосуществуют и как, будто бы не мешают одна другой. Такая устой-
чивость диалектной речи вполне понятна. Диалект является для ученика 
языком, на котором он впервые заговорил в своей жизни и котором потом, 
в последующие годы его жизни, всё время поддерживался практикой его 
общения с окружающими. Диалект не только мешает учащимся овладеть 
навыками литературного произношения, но он распространяется и на пись-
менную речь учащихся и сказывается на орфографической грамотности.

Орфографическими ошибками в речи детей, спровоцированной мест-
ным говором, в методической литературе уделяется не так много внима-
ния, как хотелось бы. Много ошибок диалектного характера допускают 
дети и в устной речи: при пересказе, ответе на вопрос, описании картины, 
устном сочинении и т.д. Привитие учащимся культурной речи – одна из 
важнейших задач в работе учителя начальной школы. И всё же учителя 
начальной школы и учителя – словесники часто оказываются перед труд-
ностью устранения диалектных ошибок в устной и письменной речи уча-
щихся. Учителю приходится самому подбирать языковой материал, состав-
лять задания. Преподаватель должен вырабатывать собственные приёмы 
обучения русскому языку в условиях говора данного населённого пункта.

 Система работы по исправлению и предупреждению ошибок в речи и 
на письме складывается из следующих элементов:

- поправление речевых ошибок в тетрадях учащихся;  
- групповая и индивидуальная внеурочная работа над отдельными (ин-

дивидуальными) ошибками, их обнаружение, уяснение и исправление;
- система стилистических и иных языковых упражнений, в которых 
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учитываются возможные и наиболее вероятные речевые ошибки, языковой 
анализ текстов на уроках чтения и грамматики;

- языковые упражнения перед каждым рассказом, сочинением, изложе-
нием с целью подготовки школьников к использованию лексики предстоя-
щего текста, его фразеология, некоторых синтаксических конструкций.

Все речевые ошибки должны быть исправлены и в устной, и в пись-
менной речи учащихся; школьник, допустивший ошибку, должен усвоить 
правильный вариант, а если возможно, то и осознать причину ошибки. 
Ошибки исправляются либо самим учеником – это наилучший способ, 
либо учителем, если учащийся сам исправить ошибку не может. Инди-
видуальные ошибки исправляются вне урока с отдельными учащимися 
или с небольшими группами. Целесообразно учитывать ошибки в особой 
тетради, а детям дать карточки с записанными в них словами так, как их 
нужно произносить. Например, в тетради учителя записаны слова: «сту-
ла», «фрухта», «хвартук» и т.п., а на карточках у детей «стул», «фрукт», 
«фартук» и т.д.

  Используя эти карточки, учитель может дать следующие задания:
-запомните, как пишутся и произносятся данные слова;
-запишите слова по памяти, выделяя те буквы, которые нужно запом-

нить;
-учитель диктует, дети пишут;
-поменяйтесь тетрадями, проверьте написанное;
- составьте с данными словами словосочетания;
- составьте с данными словами предложения;
- вставьте  пропущенные буквы.
Особенности диалектов русского языка могут иметь для школы различ-

ное значение: один из них, являясь широко распространёнными и ярко вы-
раженными в устной речи, получают более или менее частое отражение 
на письме в виде орфографических ошибок; другие на письме не бывают 
отражены, хотя в устной речи чрезвычайно широко представлены и резко 
расходятся с нормами литературного произношения, третьи, хотя и явля-
ются диалектными чертами, но они не так резки, чтобы заметно сказывать-
ся на орфографических навыках учащихся.

Процесс перехода учащихся на пользование литературным языком вме-
сто диалекта, как показывает опыт, является сложным и сравнительно мед-
ленным, распадающимся на ряд таких этапов, которые и во времени, и по 
темпам в равных условиях протекают неравномерно. Эта неравномерность 
определяется как характером и степенью устойчивости того диалектизма, 
от которого нужно освободиться учащемуся, так и степенью подготовлен-
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ности последнего к усвоению соответствующего явления литературного 
языка, приходящего на смену диалектизму. 

Таким образом, наряду с работой над литературной речью учащихся, 
необходимо воспитывать культуру употребления диалектных слов в речи. 
Например, при исполнении народных песен, проведении свадебных об-
рядов и других мероприятий, в которых уместно использовать местный 
говор. Человек не должен стыдиться своего языка, забывать его, изгонять 
из своей жизни, потому что диалект с точки зрения истории языка имеет 
большое значение для потомков.

Список литературы:
1. Аванесов Р.И. Достижения современного языкознания в области русской диалек-

тологии. Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. – Т. XVII. Вып. 1. – М., 
1958. – С. 15-26.

2. Баранов М.Т., Русский язык: Справ. материалы: Учебное пособие для учащих-
ся/ М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова; Под ред. Н.М. Шанского. – 5-е изд., 
испр. – М.: Просвещение, 1989.

3. Власенков А.И., Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи: учеб. для 10-11 
кл. ощеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 12-изд. – М.: Про-
свещение, 2006.

4. Голуб И.Б. Стилистика русского языка – М., 1997.
5. Греков В.Ф., Пособие для занятий по русскому языку в старших классах / В.Ф. 

Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – 44-е изд. – М.: Просвещение, 2004.
6. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва, «Советская энциклопе-

дия»,1990.
7. Маслов И.С. Исправление диалектной речи учащихся. Нач.шк.1976. №9
8. «Русская диалектология», под редакцией Р.И. Авнесова и В.Г. Орловой. – М.: 

Наука, 1965.
9. О.И.Блинова. Русская диалектология.. – Томск, 1984.
10. Земский А.М., Русский язык. В 2-х ч. Ч. 1. Лексикология, стилистика и куль-

тура речи, фонетика, морфология: Учеб для учащихся пед. уч-щ / А.М. Земский, 
С.Е.Крючков, М.В. Светлаев; Под ред. В.В. Виноградова. – 10-е изд., испр. и доп. – М.: 
Просвещение, 1986.

11. Ярцева В.Н., Больщой энциклопедический словарь. – М.: Большая российская 
энциклопедия, 1977.

12. Маслов И.С. Исправление диалектной речи учащихся. Нач.шк. – 1976.  – № 9.



«Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары»

178

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И  
РАЗВИТИЯ ГУМАНИЗМА

Тагайкулова Сайкал Абдрашитовна
Таласский государственный университет, 

доцент кафедры иностранных языков
 saykal.tagaykulova@ mail.ru

В век научно-технической революции мы на каждом шагу сталкиваемся 
с вопиющей неграмотностью и отсутствием вкуса, неумением людей ис-
пользовать элементарные навыки на практике.

Поэтому основным направлением развития образования сегодня явля-
ется поворот обучения к человеку. Наиболее актуальным на данный мо-
мент является внедрение технологий гуманитаризации в обучение

Термин «гуманизм» происходит от латинского «humanitas» (человеч-
ность), употреблявшегося еще в I в. до н.э. известным римским оратором 
Цицероном (106-43 до н. э.). Для него humanitas – это воспитание и образо-
вание человека, способствующее его возвышению. 

Принцип гуманизма предполагал отношение к человеку как к высшей 
ценности, уважение достоинства каждой личности, ее права на жизнь, сво-
бодное развитие, реализацию своих способностей и стремления к счастью. 
Гуманизм предполагает признание всех основополагающих прав челове-
ка, утверждает благо личности как высший критерий оценки любой обще-
ственной деятельности.

Проявления гуманизма заметны на протяжении всей истории. Зароди-
лось гуманистическое мировоззрение – о единстве, целостности и уязви-
мости человеческого общества, нуждающегося во взаимодействии и вза-
имной поддержке, в добровольном отказе от социального неравенства, от 
паразитизма сильных на угнетенных. В качестве примера достаточно об-
ратиться к Нагорной проповеди Христа. Но еще задолго до христианства 
и позже него идеи гуманизма неоднократно ясно и глубоко осознавались 
самыми мудрыми представителями человечества (Платон, Конфуций, Ган-
ди и др.). Со временем человечество признало их. В основе христианской, 
мусульманской и буддистской этики лежат принципы гуманизма. 

Как направление в культуре, гуманизм возник в XIV веке в Италии и 
распространился в Западной Европе с XV века. Возрождение, или Ренес-
санс (от фр. renaitre – возрождаться) стало одной из самых ярких эпох в 
развитии европейской культуры, охватывающей почти три столетия с сере-
дины XIV в. до первых десятилетий XVII в. Это была эпоха крупных пере-
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мен в истории народов Европы [1]. В условиях высокого уровня городской 
цивилизации начался процесс зарождения капиталистических отношений 
и кризис феодализма, происходило складывание наций и создание крупных 
национальных государств, появилась новая форма политического строя - 
абсолютная монархия, формировались новые общественные группы- бур-
жуазия и наемный рабочий люд. Менялся и духовный мир человека. Чело-
век эпохи Возрождения был охвачен жаждой самоутверждения, великих 
свершений, активно включался в общественную жизнь, заново открывал 
для себя мир природы, стремился к глубокому ее постижению, восхищался 
ее красотой. Для культуры Возрождения характерно светское восприятие и 
осмысление мира, утверждение ценности земного бытия, величия разума и 
творческих способностей человека, достоинства личности. Идейной осно-
вой культуры Возрождения стал гуманизм [2].

Гуманисты призывали к изучению античной культуры, которую церковь 
отрицала как языческую, воспринимая из нее лишь то, что не противоре-
чило христианской доктрине. Восстановление античного наследия не было 
для них самоцелью, а служило основанием для решения актуальных про-
блем современности, для построения новой культуры.

Зарождение ренессансной литературы во второй половине XIV в. связа-
но с именами Франческо Петрарки и Джованни Боккаччо. Они утверждали 
гуманистические идеи достоинства личности, связывая его не с родовито-
стью, а с доблестными деяниями человека, его свободой и правом на на-
слаждение радостями земной жизни. 

Западной и Восточной Европы сознание – пусть не всегда четкое – не-
коего духовного и культурного единства, благотворность которого сказыва-
ется и в современный наш век.

В его творчестве - начало многих путей, которыми шло развитие ре-
нессансной культуры в Италии. В трактате «О невежестве собственном и 
многих других» он решительно отвергает присущую Средневековью схо-
ластическую ученость, по отношению к которой демонстративно провоз-
глашает свое якобы невежество, ибо считает такую ученость совершенно 
бесполезной дня человека его времени.

В упомянутом трактате проявляется принципиально новый подход к 
оценке античного наследия. По убеждению Петрарки, прийти к новому 
расцвету литературы, искусства, науки позволит не слепое подражание 
мыслям замечательных предшественников, а стремление подняться до вы-
сот античной культуры и в то же время переосмыслить и в чем-то пре-
взойти ее. Эта линия, намеченная Петраркой, стала ведущей в отношении 
гуманизма к античному наследию.
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Первый гуманист считал, что содержанием подлинной философии 
должны стать науки о человеке, и во всем его творчестве звучит призыв 
переориентировать философию на этот достойный объект познания.

Гуманисты вырабатывают новый подход к пониманию человека, в кото-
ром огромную роль играет понятие деятельности. Ценность человеческой 
личности для них определяется не происхождением или социальной при-
надлежностью, а личными заслугами и плодотворностью ее деятельности.

Ярким воплощением этого подхода может служить, например, разно-
сторонняя деятельность известного гуманиста Леона Баттисты Альберты 
(1404-1472). Он был архитектором, живописцем, автором трактатов об ис-
кусстве, сформулировал принципы живописной композиции - равновесия 
и симметрии цвета, жестов и поз персонажей. По мнению Альберта, чело-
век способен одержать верх над превратностями судьбы лишь собствен-
ной активностью. «Легко побеждает тот, кто не желает быть побежденным. 
Терпит иго судьбы тот, кто привык подчиняться».

Гуманистическая мысль второй половины XV в. обогатилась новыми 
идеями, важнейшей из которых стала идея достоинства личности, указы-
вающая на особые свойства человека по сравнению с другими существами 
и особое его положение в мире. Джованни Пико делла Мирандола (1463-
1494) в своей яркой «Речи о достоинстве человека» помещает его в центр 
мира:

Ключевое понятие гуманистической философии образования - «гума-
низм». Попытка определить его смысл показывает, что у этого понятия 
существует несколько значений. Их изменение позволяет осознать различ-
ные аспекты данной проблемы, хотя и вызывает затруднения, связанные 
с определением конкретного содержания самого понятия «гуманизм».[4]

Гуманность – это качество личности, представляющая собой совокуп-
ность нравственно-психологических свойств личности, выражающих осоз-
нанное и сопереживаемое отношение к человеку как высшей ценности.

Эти характеристики почти два века назад были отражены И. Кантом в 
«Антропологии с прагматической точки зрения».[3]

Во-первых, Кант определял антропологию (человекознание) как «уче-
ние, касающееся человека и изложенное в систематическом виде» [3].

Во-вторых, в качестве источников сведений для антропологии Кант ука-
зывал:

1) самонаблюдение;
2) собственные наблюдения за другими людьми;
3) сообщения путешественников о других народах;
4) всеобщая история и биография;
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5) художественная литература
В третьих, антропология Канта прагматична, так как она говорит, что 

человек «как свободно действующее существо делает или может и дол-
жен делать из себя сам». Можно выделить два приоритетных направления 
гуманитаризации. Цель первого состоит в том, чтобы очеловечить тради-
ционные предметы, цель второго - ввести в круг равноправных учебных 
предметов собственно «Человекознание».

Суть гуманитаризации в том, что человек должен быть образованным, 
а образование - человечным. Это понимал, например, В.А. Сухомлинский, 
ставивший вопрос о «гуманитарном человеческом образовании»: «Почему 
человек вообще не стал для каждого молодого человека важнейшим объ-
ектом познания, почему именно познание человека не стало... самым ин-
тересным познанием?»6 Актуальность этой проблемы прогрессивно воз-
растает.

В работе были рассмотрены факты зарождения и развития гуманизма, 
а также основные положения и принципы технологии гуманитаризации и 
гуманизации. 

Исходя из всего этого, я считаю, что человеку необходимо развивать 
себя всесторонне, так как в будущем, не делая этого, человечество может 
потерять все ценности жизни и изменить свое мировоззрение в противопо-
ложном направлении.
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Қазақ жазуын латын графикасына өткізу өзектілігі жоғары, кезек 
күттірмейтін шаруа. Алдымен бекітілген жобаның артықшылықтарын 
қарастырайық:

1. Жобада апостроф орнына акут таңбасы бар әріптер қолданылған. 
Бұл әріптердің бәрі дүние жүзі қолданып жүрген әріптер мен таңбалар 
кестесінде бар әріптер;

2. Барлық таңбалар «Латиница» тобына кіретін әріптер;
3. A, e, i, o – таңбалары басқа тілдерде де дауысты дыбыстарды 

белгілейтін әріптер.
Сонымен қатар жобада төмендегідей түзетілмейтін кемшіліктері де 

кездеседі:
4. Акут таңбасы ноқат болып есептеледі. Бұл таңба, мектепте қазақ 

тілімен қатар оқытылатын, орыс тілінде айрықша міндет атқаратын, дыбы-
сталу екпінін білдіретін таңба. Ол қазір қолданыста жүрген оқулықтарда да, 
күнде шығып жатқан газет журналдарда да көптеп кездеседі. Үштілділікті 
меңгеруді мақсат етіп отырған еліміздің саясатына сәйкес балаларымыз әлі 
де орыс тілін оқы жатыр. Сондықтан бұндай ноқаты бар әріптерді бала-
ларымыз айрықша екпіндете оқып, бара-бара қазақтың сөйлеу мәдениеті 
бұзылу қаупі де бар. 

5. Акуты бар úóáǵýń тізбегінің регистрін өзгертсе ÚÓÁǵÝŃ тізбегі 
шығады, ал ÚÓÁǴÝŃ тізбегінен - úóáǴýń. Кодтық кестеде қатар тұрғанмен 
Ǵǵ таңбалары регистрін өзгертуге бағынбайды, қиындық туғызады;



Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы

183

1-сурет. Word ортасында әріптердің регистрін өзгерту.

6. Егер «Iı» тізбегінің регистірін өзгертсе: «iI» болып шығады, ал 
нәтижесінің регистірін өзгертсе, онда «Ii» таңбаларына айналады. Яғни 
мәтіндегі барлық и дыбыстары і дыбысына айналып, қате мәтін болып 
шығады; 

7. Бас әріпті дауысты «І» дыбысы мен дауыссыз «Й» дыбыстары бірдей 
таңбамен белгіленген. Латынның бір тацбасының бас әрпін бір дыбықа, ал 
уіші әрпін басқа дыбысқа белгілксек оны латиница деуге бола ма? Бара-бара 
бұл көпшіліктің орыстануға бейім болып қалғандығынан «і» дыбысының 
дыбысталуы «й» дыбысына айналуына себепкер болуы мүмкін;

8. Ағылшын тілінде Y таңбасы дауыссыз й дыбысын белгілейтін таңба;
9. Ш дыбысы үшін диграф қолданылып, қазақтың «Бір дыбысқа бір әріп 

сәйкес» заңдылығы бұзылып тұр;
10. «Қ» дыбысын белгілеуге «Q» таңбасын қолдану «kz» және «kaz» 

контенттерін алмастыруға әкеліп соғады. Оның құны қазнаға кем дегенде 
миллиард доллар шығын әкеледі;

11. Жазған кезде бұл таңбалар түсіп қалуы немесе қисық түсіп, кодтары 
әртүрлі басқа таңбаларға ұқсауы мүмкін:

ò - 00F2, ó - 00F3, ὀ - 1F40, ὁ - 1F41, ὸ - 1F78, ό - 1F79, ỏ - 1ECF.
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2-сурет. Бекітілген және жаңа жобадағы әріптердің орналасу реті

Көрсетілген қателіктерден таза, 1994 жылдан бері үздіксіз дамы тылып 
[1-8], 2017-2019 жылдар аралығында ғаламтордағы Фейсбук желісінде 
бүкіл қазақ зиялылары қатысқан ашық пікірталаста әбден талқыланған және 
көптеген ғалымдардың, мұғалімдердің және басқа тіл жанашырларының 
сыны мен ұсыныстары арқасында 1-нұсқадан 9-нұсқаға дейін өзгертіліп 
пайда болған жоба [9-14] бар. 

2-суретте Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 19 
ақпандағы №637 жарлықпен бекітілген латын графикасына негізделген 
қазақ тілі әліпбиі және жаңа жоба көрсетілген. Байқағаныңыздай көпшілік 
кирил таңбалары сәйкес орналасқан, әйтсе де бұл жобада:

1. Қазақ дыбыстарының бәрі қамтылған. 
2. Стандартты латын әріптерінің бәрі қолданылған.
3. Латын әріптерінің оқылуы европа елдерінің сөздеріндегі дыбыстарға 

барынша ұқсас;
4. Барлық әріптер дүние жүзі қолданып жүрген әріптер мен таңбалар 

кестесінде «Латиница» тобына кіретін әріптер. Соның арқасында бұл 
әріптер кез-келген компьютерде, смартфонда, деректер қорларында, бай-
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ланыс жүйелерінде, кез-келген елдерде орналасқан қонақүйлерде, мейрам-
ханаларда, тіпті ғарыш кеңістігінде орналасқан байланыс құралдарында 
көріне береді. 3-суретте бұл жобада латиница тобына қосымша енгізілген 
қазақ әріптердің көрінісі және мысал ретінде әнұранның үзіндісі 
көрсетілген [15]. Бұл тізім менің компьютерімде 130 шрифтке дейін со-
зылатын. Ал болашақтағы баспасөз маманы мен жазуды әсемдегісі келген 
кез-келген адам қазақ әріптерінің көрініс байлығына таң қалары сөзсіз;

3-сурет. Латиница тобына қосымша енгізілген әріптердің көрінісі

5. Латын жазуы математика таңбаларын жазатын жазу. Сондықтан латын 
әріпінің үстіне қойылатын таңба ретінде туынды ұғымына қарсы келмеуі 
үшін нүктені, ал вектор ұғымына қарсы келмеуі үшін түзу сызықты, доға 
ұғымына қарсы келмеуі үшін ойыс қисықты қолдануға болмайды. Жобада 
қосымша әріптер ретінде төбесіне дөңес сызықша (әртүрллі қолданыстарда 
«циркумфлекс» «карет», «тильда» –  деп аталады, ал қазақша атауы «тел-
пек» - деп атауға болады) таңбасы қойылған әріптер алынды;

6. Фейсбуктағы Қанат Мырзаның ұсынысымен дауысты «ы» дыбысы 
латынша дауыстыны белгілейтін «і», ал дауысты «ұ» дыбысы – «u», да-
уыссыз «й» дыбысы латынша дауыссызды белгілейтін «y» таңбасымен, 
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ал дауыссыз «у» дыбысы – «w» таңбасымен белгіленді. Ал жіңішке 
дауыстылардың бәрі сәйкес жуан дауыстылардың үстіне циркумфлекс қою 
арқылы белгіленді: «â», «î», «ô», «û»;

7 «Ŝ», «ŝ» таңбалары «ш» дыбысын алмастырды;
8. 30-шы жылдардағы қазақ жазуында «ŋ» таңбасы «ң» дыбысын 

алмастырған;
9. Көп жағдайларда «C», «c» әріптері «к» болып оқылады, демек «қ» ды-

бысын «K», «k» арқылы белгілеуге мүмкіндік туады. Сөйтсек қазақ елінің 
брендіне айналған kz, kaz сөздерін сол қалпында сақтауға мүмкіндік туады. 

10. Фейсбуктағы Аманғали Әбуов мырзаның ұсынысымен «Q», «q» 
арқылы «ғ», «H», «h» арқылы «һ», «Х», «х» арқылы «х» таңбаланды;

11. «f» таңбасы «ф» дыбысын, ал «v» – «в» дыбысын береді. Олар басқа 
тілден енген сөздерде және аты жөнімізді жазу үшін қолданылып жүр, 
әйтсе де ол сөздер өз тіліміздің барлық заңдылығына сәйкес икемделуі ке-
рек, мысалы: Пәридә, Бәтимә, Балтабайып, Қайыпып, Омарыба, Ыйбанып, 
Петроба, т.с.;

12. «И», «я», «ю» әріптері жобаға кірмеді. Бұл жобаны енгізу барысында 
соңғы 50 жылда жасалған қазақ емлесіне қайшы келіп жүрген қателіктер 
түзетілуі тиіс. Мысалы «сою» сөзі оның түбірінен таратылып «сой» + «ыу» 
= «сойыу» болып өзгертіліп «soyіw» болып аударылуы керек. Сол сияқты 
«суса», «сиыр», «мая», «ою» сөздері сәйкесінше «suwsa», «sіyіr», «maya», 
«oyіw» болып аударылуы керек.

13. Тілімізге жат дыбыстарды білдіретін әріптер («ц», «щ», «ъ», «э», 
«ч», «ь») қатысқан басқа тілден келген терминдер өз тіліміздің барлық 
заңдылығына сәйкес икемделіп алынып аударылуы керек.

Қазақ әліпбиін ұтымды, озық түрде жасасақ, бұл біздің латын әріптеріне 
көшуде кешігіңкірегеніміздің есесін қайтаратын, еңсемізді көтеретін, жа-
зуларын әлі ауыстырмаған туысқандарға үлгі болуға жарайтын тамаша іс 
болар еді.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты и тенденции взаимодей-
ствия власти и медиа в современном Казахстане. Изучены основные механизмы 
государственного влияния на СМИ, исследованы уровень свободы местной прессы 
и ее роль как независимого проводника между обществом и государством. В связи 
с тем, что пресса отражает систему социального контроля, посредством которого 
регулируются отношения между отдельными людьми и общественными стереоти-
пами. В контексте повседневного функционирования СМИ рассмотрены основные 
модели и теории СМИ, какие из них соответствуют методам взаимоотношения го-
сударства и СМИ.

В качестве примера был рассмотрен опыт государства Катар в создании телека-
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нала «Аль-Джазира», который стал пионером новой формации визуального СМИ 
для стран Ближнего Востока исходя из реалий их политической обcтановки. В ито-
ге были определены элементы сходства информационной обстановки в Катаре и 
Казахстане, а также открыт горизонт возможности обмена опыта концепции «Аль-
Джазиры» в охвате медиарынков и аудитории, согласно политическим и обще-
ственным реалиям страны.

Ключевые слова: контроль общества, уровень свободы СМИ и их взаимодей-
ствие с государством, теории и модели СМИ, принципы плюрализма, государство, 
кризис недоверия, «Аль-Джазира».

Введение
С момента возникновения первых печатных изданий, в которых полити-

ка занимала весьма важное место, политика и масс-медиа тесно переплете-
ны друг с другом. Технологическое развитие средств массовой информации 
с появлением телевидения, интернета, социальных сетей побудило прави-
тельства, а также представителей крупного бизнеса и капитала во всем 
мире на осознонное создание системы управления и регулирования СМИ. 
Между политиками, финансистами, журналистами и учеными ведутся 
бесконечные дебаты по вопросам цензуры, принципов свободы СМИ, на-
циональной безопасности, общественных интересов, коммерциализации, 
регулирования норм СМИ в рамках их взаимотношений с государством. 
Еще в 1985 году Дж. Мейерович сказал, что «телевизионные репортажи 
навсегда изменили политику, сократив дистанцию между политиком и из-
бирателем» [1, c. 271].

Правительства, как правило, лоббируют и продвигают освещение в СМИ 
вопросов, которые содейтсвуют усилиению имиджа власти, тем самым 
стараясь максимально распространить, привлечь внимание и поддержку 
общественности [2, с. 46]. С другой стороны, медиа-организации исполь-[2, с. 46]. С другой стороны, медиа-организации исполь-
зуют свои возможности отбора новостей, фреймирования новостного кон-
тента. В этом смысле СМИ не только предоставляют информацию, но и 
могут стать автономными участниками политического процесса, в котором 
взаимоотношения СМИ и власти можно рассматривать как конкуренцию 
за влияние на общественное мнение, на повестку дня и сделать свои соб-
ственные рамки частью истории [3, c. 12].

В современном Казахстане особенно актуальна тема взаимодействия 
СМИ и государства, с точки зрения принципов, целей и рамок государ-
ственного вмешательства в функционирование СМИ и, в частности, теле-
видения. С обретением независимости, жестко регулируемая государством 
советская система цензуры СМИ распалась, а новая, возможно, еще на-
ходится в экспериментальной стадии апробирования. Причиной тому яв-
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ляется, наряду с государством, получение доступа к СМИ различных фи-
нансовых и политических сил и групп влияния на заре независимости [4]. 
Под их воздействием телевидение в Казахстане и подход к управлению им 
трансформируется. Многовекторность их интересов и интересов общества 
актуализирует тему взаимодействия СМИ с государством как в теоретиче-
ском, так и в практическом смысле.

Существует множество теорий и моделей, объясняющих взаимотноше-
ния СМИ и власти. Однако, эти взаимоотношения не являются фиксиро-
ванными, а наоборот динамичны по своей природе. На динамичность и 
переменность взаимоотношений оказывает целый ряд факторов, включая, 
хотя и не ограничиваясь ими: политические, экономические, социальные 
структуры, исторический контекст, медиа-рутины, политическая риторика, 
контекст проблем и стратегии политиков. Этот перечень возможно будет 
дополнен, но на данный момент достаточен, чтобы показать сложность су-
ществующих факторов, которые, возможно, влияют на отношения между 
СМИ и правительством и последствия этих отношений для общественного 
мнения.

Модели взаимотношения СМИ и власти
В современном мире понятия «демократия» и «свобода СМИ» нераз-

лучны и взаимосвязаны. Пресса играет взаимосвязующую роль между 
политической системой и обществом, а также является основным инстру-
ментом формирования политического и общественного мнения. СМИ 
сообщают информацию, которую позднее используют граждане для при-
нятия обоснованных политических решений. Из этого следует, что полити-
ческие лидеры посредством СМИ агитируют свои политические взгляды, 
изучить общественное мнение и установить контакт с обществом. Таким 
образом, СМИ формируют основу для отношений между обществом и пра-
вительством, сообщая информацию о намерениях, решениях, приоритетах 
и реакциях политических деятелей [5, c. 1].

М. Капарини считает, что независимые и свободные СМИ «...ключе-
вой элемент демократической системы, где они играют жизненно важную 
роль, содействуя осведомленности управленцев и граждан о действиях 
друг друга и поддержанию двусторонних контактов» [6]. Историческое 
развитие прессы основывалось, как инструмент пропаганды различных 
социальных, экономических и политических групп и организаций. Но с 
повышением возможностей СМИ в начале ХХ в., доли частного крупного 
капитала в медиарынке увеличились [7, с. 262]. Это детерминировало по-
явление глубинных противоречий между интересами собственников медиа 
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и сторонниками принципов «свободы слова» и формированию «теории со-
циальной ответственности» медиа.

Папков О.В. считает, что социальные устои общества и политическая 
система страны диктуют прессе форму, в рамках которых она функцио-
нирует, а также регулируются отношения между отдельными людьми и 
общественными контролем [8]. Сиберт, Шрамм и Питерсон изучив модели 
взаимоотношения между СМИ и властью предложили в 1956 г. «Четыре 
теории прессы».

Необходимо заметить, что ни одна из теорий не является достаточно 
всеобъемлющей, чтобы дать все ответы по каждой определенной ситуации 
и деятельности СМИ, но каждая из них представляет собой уникальную 
теоритическую возможность для осмысления некоторых важных факторов 
во взаимоотношениях средств массовой информации и государства. 

«Четыре теории прессы»:
- Авторитарная: функции и деятельность прессы контролируются пра-

вительством. Подразумевает лояльность СМИ политическому истеблиш-
менту или лидеру, как инструменту достижения поставленных целей. В 
качестве методов контроля прессы могут использоваться: выдача разреше-
ний; аккредитация СМИ и журналистов; лицензирование; цензура; судеб-
ные преследования за нарушение закона о СМИ.

- Либертарианская: СМИ характеризуются свободными, а также сво-
бодный доступ фактов и мнений в прессе. Отсутствие контроля и давления 
власти. Журналисты помогают найти решение политических и социальных 
проблем, представляя все факты и мнения. Допускается предоставление 
обществу правдивой и сомнительной информации, тем самым давая на-
роду возможность фильтровать информацию и отвергать то, что противо-
речит его интересам и принимать то, что совпадает с принципам публи-
ки. У каждого гражданина есть право высказаться, будь оно истиной или 
нет. Данная теория не принимает факт государственной поддержки СМИ и 
предлагает контроль через свободную конкуренцию на рынке информации, 
мнений, идей и служить инструментом внесудебного контроля над прави-
тельством.

- Теория социальной ответственности: обусловлено свободным и 
максимально беспристрастным СМИ. Однако массмедиа несет высокую 
ответственность перед социумом. Данная теория усматривает необходи-
мость фигурирования третьей силы, которая должна следить за тем, что-
бы СМИ выполняли свою работу надлежащим образом. Общеизвестные 
функции СМИ, такие как плюрализм мнений, обмен мнениями, право на 
самовыражение и свободы слова, полный доступ для граждан к информа-
ции, должны иметь место в данной теории [9].
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- Советская коммунистическая теория прессы: при использовании 
СМИ политической властью, прежде всего они выступают как одно из 
средств поддержания функционирования общества в направлении суще-
ствующей политической системы. Журналистика стрго выполняет постав-
ленные задачи, необходимые для подтверждения легитимности существу-
ющего строя. Централизованный контроль над СМИ в советский период 
вывел обсолютно особенный вид журналистики. При высочайшем про-
фессионализме, деятельность медиаинститутов оценивалась с точки зре-
ния выполнения чисто идеологических функций, умудрившись превратить 
прессу в идиологическое партийное оружие даже в тех сферах, которые 
далеки от власти и политики.

В 2004 году Манчини и Халлин написали, что теория Сиберта устарела, 
поверхностна и лишена теоретического содержания. К тому же четыре тео-
рии не учли тот факт, что медиа также способна влиять в обратном порядке 
на политические системы. Так, основываясь на трудах своих предшествен-
ников, Манчини П. и Халлин Д. предложили три модели медийных систем:

- Либеральная модель: деятельность средства массовых информаций 
рассматривается через призму выгоды и ведения бизнеса. По мнению авто-
ров, эта модель самая идеальная и наиболее продуктивная для глобальной 
экономики, превалирует в Великобритании, Ирландии, Канаде и США.

- Демократическая корпоративистская модель: государство субси-
дирует убыточные СМИ для обеспечения плюрализма мнений, распро-
странена в Австрии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Гер-
мании, Нидерландах и Швейцарии.

- Поляризованная плюралистическая модель: СМИ служит для ока-
зания давления на политику, характерна для таких стран, как Франция, 
Греция, Италия, Испания и Португалия [10, c.8-13].

В следствие исследования «модели развития СМИ как социального ин-
ститута» вместе с вышеупомянутыми теориями Сиберта и моделями Ман-
чини были озвучены дополнительные две модели:

Модель «развития»: ограничение свободы СМИ в интересах экономи-
ческого развития общества и страны. Лидеры или правящая партия стра-
ны используют массмедиа для достижения политических и экономических 
целей. Эта модель рассматривает журналистов и СМИ инструментом в ме-
ханизме политического управления страны в целях достижения внутрен-
него общественного процветания. Журналисты должны поддерживать, а 
не критиковать правительство, пока страна не пройдет определенный уро-
вень политического развития. В связи отсутсвием необходимых условий 
для развития систем массовых коммуникаций, а именно: коммуникацион-
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ной инфраструктуры, профессионального мастерства, производственных 
ресурсов, достаточной аудитории и зависимость от развитых стран в тех-
ническом и профессиональном планах, аналогия данной политики можно 
встретить в странах третьего мира. 

Модель демократического представительства (партиципаторная 
теория): право граждан, общин и меньшинств на использование СМИ в уз-
ких личных интересах граждан, общин и меньшинств. Целевая аудитория 
СМИ направлена на определенный круг группы людей. Теория в основном 
распространяется на развитые либеральные общества, так как интересы и 
потребности целевой аудитории или субкультур является главной задачей 
этих СМИ [11, c. 215]. 

По мнению Нуртазиной Р.А., (на тот момент 2011 г.) социальная функ-
ция отечественных СМИ всецело не совпадало ни одной из вышепере-
численных моделей. В их деятельности можно увидеть отдельные черты 
разных моделей [12,с. 90-92]. Нельзя не согласиться с итогами исследо-
вания Нуртазиной Р.А., но на данный момент по истечению объективных 
обстоятельств появляются прочие мнения, относительно свободы СМИ в 
Казахстане. 

Практический анализ казахстанских СМИ
Особенности сегодняшней реальности казахстанских СМИ – это 

смесь рыночных обстоятельств, государственной собственности, влияние 
капитала медийных магнатов в работе, которые создают барьеры для их 
беспристрастного функционирования. После распада Советского Союза 
в 1991 году СМИ начали конкурировать в рыночных условиях. Впрочем, 
советская система централизация власти и медиа контроля оставили 
неизгладимый след на современных казахстанских СМИ. Уровень 
государственного вмешательства в стране продолжает рассматриваться как 
относительно высокий, несмотря на проводимую открытую конкурентную 
медиаполитику, основные популярные теле каналы, пресса и интернет-
издания принадлежат государству или около государственным структурам 
[4]. 

Республика Казахстан на фоне стран СНГ выделяется достаточно ста-
бильным экономическим и культурным развитием. Конструктивная поли-
тика позволила стране развить казахстанский медиа-сектор с точки зрения 
свобод, трансформации и внедрения новых технологий. Что касается от-
вета на вопрос – к какой из вышеперечисленных теорий относится отече-
ственные СМИ, то попробуем проанализировать следующим образом:

В теории, «свобода слова и творчества гарантируются» Конституцией 



Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы

193

Республики Казахстан и «Каждый имеет право свободно получать и рас-
пространять информацию любым, не запрещенным законом способом» 
[13, статья 20]. На практике же, власти Республики Казахстан ведут слож-
ную нормативную систему регулирования СМИ, где государственные СМИ 
придерживаются курса партии власти и правительства, тогда как частные 
медиа-холдинги сидят на игле государственного информационного заказа. 

Необходимо учесть, что закон «О СМИ» является одним из основных 
регуляторов норм взаимоотношений между СМИ и государством в стра-
не. В 2017 г. были введены поправки в закон РК «О средствах массовой 
информации» [14], по мнению президента Ассоциации «Права человека 
в Центральной Азии» Надежды Атаевой, эти поправки могут послужить 
поводом для преследования журналистов и использоваться в политических 
целях, тем самым привести к увеличению самоцензуры в СМИ. Журнали-
сты выражают обеспокоенность повышением вероятности их преследова-
ния и привлечением к ответственности за пропаганду, даже если СМИ рас-
пространяет достоверную информацию. Такое толкование может привести 
к явному ограничению свободы выражения мнения и информации [15]. 

Следовательно, казахстанское законодательное регулирование в сфере 
СМИ противоречит принципам, которые высказал один из отцов основа-
телей и создателей Конституции Соединенных Штатов Америки Томас 
Джефферсон, считавший основной функцией правительства создание и 
поддержание строя, при котором личность способна добиваться успехов, 
3-й президент США рассматривал прессу в качестве важнейшего инстру-
мента образования и информирования населения и предполагал, что не-
которые члены общества могут заблуждаться, но основная часть граждан 
обязательно придет к правильному решению при условии, что образование 
и информация будут доступными обществу [16, c. 15].

Следовательно, главным принципом формирования просвещенного об-
щественного мнения является свобода выражения мнений в СМИ, к тому 
же свобода выражения ограничивает вероятность злоупотребления со сто-
роны правительственных и частных органов. Таким образом, свободная и 
независимая пресса не допускает деспотизма власти и государства.

В статье Грабельникова А.А., где исследуются и анализируются пробле-
мы свободы слова и безопасности журналистов в современном Казахста-
не, автор пришел к выводу, что положение свободы слова в казахстанских 
СМИ ухудшилось за последние годы, и что государственный надзор за де-
ятельностью журналистов и СМИ усилился. Под предлогом безопасности 
и сохранения общественного строя были закрыты несколько местных га-
зет, которые были известны как «оппозиционные». В течении двух лет с  
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2012 г. по 2014 г. принудительно были закрыты «Республика», «Дат», «Сво-
бода слова» и «Адам бол». Действия властей относительно закрытия не-
которых СМИ характеризуются как ограничение свободы прессы и пре-
пятствием информационной открытости в стране. Качество печатных и 
электронных СМИ, методы подачи информации являются показателем до-
верия аудитории. Автор считает, что в нынешних условиях свободы слова 
и подачи информации, падение доверия аудитории к СМИ в Казахстане 
только усиливается [17].

В данном контексте, Международный фонд защиты свободы слова 
«Әділ сөз» приводит статистику мониторинга нарушения прав на свободу 
слова:

- «26 фактов задержаний журналистов во время освещения острых со-
бытий;

- 9 фактов угрозы журналистам и СМИ;
- 8 фактов нападения на журналистов;
- 66 предъявленных обвинений в гражданском порядкежурналистам и 

гражданам за осуществление права на свободу слова» [18].
Правительство Казахстана кроме правовых норм и актов используют и 

другие методы регулирования СМИ – это государственный информацион-
ный заказ. 

Основными целями работы любого государственного информационного 
заказа (ГИЗ) являются повышение конкурентоспособности отечественных 
СМИ, повышение эффективности информационной политики государства 
и поощрения плюрализма мнений. Но казахстанский опыт госзаказа опре-
деляется тем, что государство финансирует СМИ, которые уже финансово 
устойчивые, и не поддерживает мелкие и бедные СМИ. Следовательно, по-
литика госинформзаказа ставит независимые медиа, у которых отсутствует 
государственная поддержка, в сложное и неравное рыночное положение. 
И существующая в стране политика государственного информационного 
заказа способствует искажению и дисбалансу казахстанского медиарынка. 
Потому что, СМИ, которые орентируются на получение госинформзака-
за, ставят интересы политических лидеров поверх интересов аудитории в 
лице общественных масс. Популярность таких СМИ среди населения, со-
ответсвенно, очень мала, они не имеют большую аудиторию. Таким обра-
зом, прямые целевые субсидии государства из денег налогоплательщиков 
для госинформзаказа не благоприятствуют повышению конкурентоспо-
собности отечественных СМИ, а наоборот, еще более способствует росту 
дисбаланса и общей стагнации медиарынка [19].

Маринин С. считает, что законодательное регулирование телевидения 
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и непрозрачный ГИЗ тормозят развитие медиарынка, способствуют его 
стагнации и ухудшению качества производимого телеканалами контента. 
Неэффективное государственное управление телевизионным рынком при-
вело в итоге к серьезному ухудшению качества производимых телепередач, 
отставанию отечественного телевидения от своих конкурентов на медиа-
рынке Казахстана и ближнего зарубежья [20].

Положение СМИ в Казахстане, в частности, свободы слова оставляет 
желать лучшего. Комплекс мер, которые принимает Правительство РК в 
сфере регулирования и контроля СМИ в конечном итоге привел к тому, 
что Казахстан в 2019 г. по рейтингу «Репортеров без границ» занимает 
158-е место из 180 стран, индексированных по уровню свободы СМИ. Ка-
захстан по уровню индексации свободы СМИ получает 52,82 балла [21]. 
Большинство СМИ в Республике функционируют на основе продвижения 
и защиты интересов заказчиков или спонсоров. Журналисты отдаляются 
от основных базовых общеизвестных функций журналистики. Такого рода 
тенденции в сфере информирования отталкивают публику от работы жур-
налистов и приводит к отсутствию доверия к ним.

В свою очередь, СМИ и журналисты в контексте системы законода-
тельного регулирования местных СМИ не пытаются или не способны про-
фессионально работать и закалять аудиторию гражданской политической 
культурой и демократическими ценностями, чтобы не исключить из ин-
формационного поля интересы своей аудитории [11].

Элизабет Ноэль-Нойман, в 80-е гг. ХХ в. возглавлявшей Институт де-
москопии в Алленсбахе (ФРГ), опираясь на разработки социальных психо-
логов и массовой коммуникации вывела динамику взаимодействия медиа 
на процесс формирования мнений. Теория Ноэль-Нойман демонстрирует 
нежелание человека выражать свою точку зрения, если его позиция расхо-
дится с мнением общей массы. Таким образом, под угрозой остаться изо-
лированным человек предпочитает подстроится под мнение, которое пре-
обладает в обществе и не будет выражать открыто свое дивиантное мнение.

В реальности доминирование какого-либо мнения достигается с по-
мощью деятельностью СМИ: транслируя господствующую точку зрения, 
они побуждают людей обнародовать взгляды, непротиворечащие взглядам 
официальных СМИ, а если и имеется контрастное мнение, то воздержаться 
от этого и затаиться до тех пор, пока главенствующее мнение не поменяет-
ся на общественной сцене [22, c.5].

В политических реалиях современности подобное подавление мнений 
большинства людей провластными СМИ, в угоду политического заказа мо-
жет обернуться трагедией национального характера. Подобных примеров в 
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мировой истории и в истории нашей страны достаточно, октябрьская рево-
люция 1917 г., когда народная масса смела на пути канонизированную цар-
скую семью. Через три года после смерти Сталина, 25 февраля 1956 года 
на XX съезде КПСС, первый секретарь Центрального комитета КПСС Н. 
Хрущев неожиданно для участников выступил с знаменитым докладом «О 
культе личности и его последствиях». В докладе были разоблачены чудо-
вищные преступления Сталина против собственного народа, было подвер-
гнуто осуждению сталинское определение – «враг народа», допускающее 
любые репрессивные формы расправы с идейными противниками. Доклад, 
в котором раскрывались преступные деяния «великого вождя и учителя», 
произвел эффект «разорвавшейся бомбы» во всем мире [23].

Успех телеканала «Аль-Джазира»
Для сравнительного анализа приведем спутниковый телеканал с ауди-

торией около 220 миллионов семей в более чем 100 странах мира «Аль-
Джазира».

«Аль-Джазира» был основан в 1996 году в столице государства Катар – 
Доха на ссуду в137 миллионов долларов США, которую предоставил эмир 
Катара на открытие нового телеканала. Дефицит свободы слова и жесткая 
цензура в странах арабского мира расширяли перспективы для успеха но-
вого арабского телеканала «Аль-Джазиры», тем более, что ниша свободой 
бесцензурной трансляции событий никем еще не занята. Для успеха дея-
тельности канала руководство канала максимально придерживалась стан-
дартам западных СМИ, таких как отсутствие цензуры [24] и невмешатель-
ство власти в политику канала, что позволило «Аль-Джазиры» затронуть 
наболевшие актуальные региональные проблемы Ближнего Востока. По-
сле закрытия арабская «Би-би-си» в 1995 году, его кадровый состав пере-
шел работать на только что созданный телеканал «Аль-Джазиры» [25]. За 
короткий отрезок времени телеканалу удалось привлечь огромную аудито-
рию в странах «Арабского мира». 

В сеть «Аль-Джазира» входят телеканалы:
- Al Jazeera – телеканал на арабском языке (1997).
- BeIN Sports – спортивные телеканалы (2003).
- Al Jazeera Live General (Al Jazeera Mubasher) – политический канал, 

транслирующий заседания в реальном времени без редактирования и ком-
ментирования (2005). 

- Al Jazeera JeemTV (Al Jazeera Children’s Channel) – детский канал на 
арабском языке (2005).

- Al Jazeera Urdu – новости на языке урду, предназначенная главным об-
разом для Индии и Пакистана (2006).
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- Al Jazeera English – англоязычный канал с вещанием 24 часа в сутки 
(2006).

- Al Jazeera Documentary Channel – документальные фильмы на араб-
ском языке (2007).

- Al Jazeera Balkans –версия канала на сербскохорватском языках, нахо-
дится в городе Сараево (2011).

- Al Jazeera America (Al Jazeera America) – телеканал, базирующийся в 
США, транслирует местные и международные новости (2013) [26]. 

Помимо ТВ-каналов «Аль-Джазиры» вполне успешно активна в попу-
лярных социальных сетях и на «YouTube» и имеет аналитический центр 
исследований.

Секрет популярности «Аль-Джазиры», в отличие от средств массовой 
информации Запада, в том, что представляет голос развивающих стран и 
и наиболее объективно отражает реальность происходящих событий на 
Ближнем Востоке. Если учесть тот факт, что большинство СМИ в стра-
нах арабского мира прикованы к процедуре государственной «цензуры». 
«Аль-Джазира» же по сравнению с коллегами из соседних стран имеет 
огромную свободу и позволяет открытую критику в адрес стран, которые 
являются ближайшими союзниками Катара. Таким образом, телеканалу 
удалось заслужить большую аудиторию в странах арабского мира, где на-
селение предпочитало «Аль-Джазира» своим национальным телеканалам 
[27]. Популярность телеканала в основном исходила от объективной ин-
формации, которую предоставлял телеканал народам арабских стран, ко-
торые в свою очередь не могли получить эту достоверную информацию 
в местных национальных СМИ. К тому же телеканал придерживается по-
литики предоставления альтернативного мнения и избегает позиции одно-
бокости в освещении актуальных событий для народов Среднего Востока 
[28]. К примеру, во время освещения войны в Афганистане и Ираке, кото-
рые вели США, администрация Белого дома была недовольна медиаполи-
тикой «Аль-Джазира» и корпункты «Аль-Джазиры» дважды становились 
мишенями для американских ракет в Кабуле в 2001 г. и в Багдаде в 2003 г. 

Согласно статистике официального сайта, аудитория канала «Аль-
Джазира» с каждым годом увеличивается. По данным 2020 года на стра-
ницу «Facebook» подписано более 20 миллионов человек и более 60 мил-
лионов посещают разные страницы канала на «фейсбуке». Телеканал стал 
доступным для 400 миллионов домов по всему миру [29].

Многие эксперты считают, что «Аль-Джазира» является внешнеполи-
тическим инструментом Катара. Катар маленькая богатая страна в Пер-
сидском заливе со времен независимости 1971 г. Некоторые зарубежные 
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эксперты, такие как Файсал Мухият Абу Сулайб считают, что Катар с 1995 
года начала выстраивать самостоятельную линию внешней политики в 
частности с Соединенными Штатами и Ираном и отходит от регионально-
го доминирования Саудовской Аравии [30]. По мнению Виниченко В., ру-
ководство Катaра в целях ограничения внешнеполитического и медийного 
влияния Саудовской Аравии на страну создала «Аль-Джазиру». В течение 
последующих лет «Аль-Джазира» являлась форумом критиков и оппози-
ционных элементов многих арабских стран [31]. 

Краткосрочные периодические кризисы между Катаром и его соседями, 
в итоге привело к кризису в Персидском заливе в 2017 году. Таким обра-
зом, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет выступили с заявлениями 
о разрыве дипломатических отношений с Катаром и закрыли сухопутную 
границу с ним, ввели сухопутное, морское и воздушное эмбарго в отно-
шении Дохи. Кроме того, Саудовская Аравия на примере «Аль-Джазиры» 
создала в феврале 2003 году свой круглосуточный новостной телеканал 
«Аль-Арабия» (Al-Arabiya), призванный стать конкурентом и альтернати-Al-Arabiya), призванный стать конкурентом и альтернати--Arabiya), призванный стать конкурентом и альтернати-Arabiya), призванный стать конкурентом и альтернати-), призванный стать конкурентом и альтернати-
вой «Аль-Джазире».

Политическая напряженность стран арабского мира в отношениях с 
Катаром, как правило, связана с его предполагаемой поддержкой оппози-
ционных политических движений других арабских стран, а также с жа-
лобами на сеть средств массовой информации «Аль-Джазира», базирую-
щуюся в Дохе. Список опубликованных требований от вышеуказанных 
стран, которые Катар должен выполнитьвключалнемедленное закрытие 
телеканала«Аль-Джазира» [32]. Данный политический кризис указывает 
на важность визуального СМИ в политических, социальных и экономиче-
ских взаимодействий в современном быстроменяющемся мире.

Выводы
В условиях свободы слова и взаимодействия политики и общества прес-

са должна работать с достоверной информацией и реализовывать принцип 
плюрализма в обществе, тем самым обеспечить народу разные точки зре-
ния вполитическойисоциальнойсферах, дать возможность сравнивать фак-
ты и мнения. Пропуск различных источников информации через СМИ дает 
возможность формированию прозрачного общественного мнения [33, c.9].

Вопреки гармоничности взаимодействия работы СМИ и государства, 
эти отношения часто характеризуются через конфликты с точки зрения 
безопасности, особенно, если это касается острых вопросов, например, на-
циональных интересов или закона и порядка. Власть может пресечь дея-
тельность журналистов и СМИ, если удостоверится, что их работа вредит 
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национальным интересам и общественной безопасности. Но чрезмерная 
власть и контроль над СМИ – это палка о двух концах. Люди, которые сидят 
на верхушке власти так называемая правящая элита могут злоупотребить 
данной им властью ради своих корыстных целей вопреки национальным 
и общественным интересам. В рамках работы СМИ, политическая элита 
может повлиять на работу журналистов в целях недопущения публика-
ции информации которая может стать разоблачающим преступные деяние 
политиков, как это происходило с медиа освещением членов семьи пре-
зидента Каримова в Узбекистане до и после его смерти. Садлер [34, c. 254] 
отмечает, что чем дольше руководство остается у власти, тем вероятнее, 
что его политические интересы тождественны национальным. Это гипо-
теза не раз доказывала свою актуальность казахстанской аудитории. Соот-
ветственно, под предлогом конфиденциальности и национальной безопас-
ности, политики будут скрывать необходимую информацию. Когда СМИ 
подозревают руководство страны в использовании национальной безопас-
ности как повод для утаивания информации, коррупционного характера и 
злоупотребления властью возникает напряженность в отношениях между 
СМИ и политичеким аппаратом и зарождается кризис недоверия между 
властью и обществом. В общественно- политической и информационной 
жизни Казахстана аудитория часто становится свидетелем того, как мест-
ные СМИ бессильны даже в цитировании заявлений некоторых членов се-
мьи высокопосталенных чиновников. Возможно это показатель того, что 
местная новостная индустрия входит в эпогею стагнации [11]?

«Кризис недоверия» к власти и к СМИ является актуальной пробле-
мой, в реалиях казахстанской медийной отрасли. По причине недоверия 
к власти и, следовательно, к официальным и полуофициальным медиа ре-
сурсам, СМИ теряют аудиторию. У общества появляется информационная 
жажда, чтобы утолить ее общество все чаще обращается в независимые 
интернет-издания и в социальные сети, где черпает информацию по крупи-
цам. Тенденция поиска информации в социальных сетях и частных интер-
нет изданиях, вместо официальных источников приводит в конечном итоге 
к углублению разрыва между властью и обществом [35]. 

В данном контексте выдающий казахский ученый-исследователь Вали-
ханов Ч. в своих трудах отметил взаимоотношения власти и народа и при-
чины социальных волнений. Он применял методологические принципы 
социальных волнений при анализе политической, экономической и соци-
альной ситуации в казахской степи. Будучи офицером российской царской 
армии, он не мог прямо и открытым текстом писать о причинах казахских 
восстаний таких как, Жоламана Тиленшиулы 1822-1825 годах, Исатая и 
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Махамбета 1836-1838 годах. Однако, причины этих восстаний ученый, за-
трагивал не явным, окольным путем, Его мысли по поводу народных вы-
ступлений в степи можно расшифровать при помощи таких его работ, как 
«Записка о судебной реформе» [36, c. 82].

Валиханов в известном труде «О состоянии Алтышара или шести вос-
точных городов Китайской провинции Нан Лу (Малой Бухарии) в 1858-
1859 годах», отмечает насколько представители местных исполнительных 
органов и китайские чиновники Восточного Туркестана (Синьцзян-Уйгур-
ского автономного округа) отдалены от жизни местных жителей уйгуров. 
Описывает тяжелые условия жизни простого населения Кашгара из-за не-
имоверных и многочисленных налогов, которые облагают китайцы и мест-
ные хакимбеки (акимы – местные органы правления). Система поборов и 
налоговое бремя, которые установили китайские оккупационные власти не 
давали местному населению развиваться и они сводили концы с концами, 
несмотря на их усердие в работе [37, c. 175]. 

События, которые происходили в Кашгаре очень напоминали Чокану 
политику царской России в казахских степях, а также знакомы современ-
ному населению Казахстана. Чокану описывает, как китайские оккупаци-
онные власти сознательно назначали местных продажных чиновников на 
руководящие посты в городах Кашгара. Очень важно для китайцев, было 
чтобы интересы народа и чиновников не совпадало в Восточном Туркеста-
не. Целью данной китайской политики была связать Интересы местных 
чиновников с интересами Китая и создать совершенно отдельный класс, 
отчужденный от народа и совершенно им преданный [37, c. 178].

Кроме экономического нагнетания населения Кашгара, ученый под-
черкивает, в захваченных Китаем провинции Восточный Туркестан не дей-
ствует закон и существует правовой произвол. Простое население – тор-
говцы, ремесленники, землепашцы терпят, как у них китайские и местные 
чиновники отнимают их продукцию при этом их бесчинство остается без-
наказанным. Такими и другими методами власти Китая используют в Каш-
гаре политику унижения и морального давления на местное население и 
требуют беспрекословного повиновения и унижения со стороны местных 
жителей. Чокан описывает, как китайцы бьют туземцев, которые не сходят 
с лошадей, когда встречают китайцев. Так же китайцы отнимают у торгов-
цев товары без оплаты и даром трапезничают в ресторанах. Ученый-иссле-
дователь считает, что названные факторы являются главными причинами 
народных восстаний, которые вспыхивают в Кашгаре. [37, c. 157-197]. Ис-c. 157-197]. Ис-. 157-197]. Ис-
ключительные научные описания таланта казахской степи Валиханова Ч. о 
социальных проблемах казахов и соседних с ними народов сопоставимы с 
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политически-социальными проблемами наших дней и не требует никаких 
комментариев и дополнений.

Возвращаясь к нашим дням, чтобы вернуть доверие народа к офици-
альной прессе и установить лояльность аудитории, необходимо расши-
рить рамки свободы СМИ путем ослабления строгого контроля власти 
и сформировать медиа рынок. Это приведет к появлению критических 
аналитических материалов, политико-экономической аналитики, и, соот-
ветственно, посодействует повышению качества журналистики. Согласно 
предложению Нуртазиной Р.А., «Эффективным средством защиты могут 
быть только собственные информационные ресурсы, ведение эффективной 
информационной политики на базе СМИ». Безопасность государства за-
висит от уровня собственных информационных ресурсов и качества про-
фессиональных кадров. Даже строгие запретные методы не являются прак-
тической деструктивных информационных потоков [12, c. 21].

Пример «Аль-Джазиры» очень актуален для внутриполитической и эко-
номической структуры страны. Посредством телеканала государ ство Катар 
обрела информационную и политическую самостоятельность от соседних 
региональных игроков. Нашей республике тоже предстоит в будущем по-
степенно отходить от информационного зонтика «северного соседа», ко-
нечно же, не во вред политическим и экономическим интересам страны и 
общества. Безопасность любой страны зависит, в том числе, и от информа-
ционной самодостаточности и независимости, которая посредством влия-
ния на общественное мнение может поменять и политический строй или 
по крайне мере дестабилизировать страну. 
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Absract: In the globalised world the Internet is becoming extremely globalised. 
Freedom of speech and easy access to the information are praised but to what extent 
they can be good for the people, especially the vulnerable part of them such as children?

This paper contributes to the discussion on protecting children from access to porno-
graphic content but has a global significance. 

В глобализированном мире интернет становится чрезвычайно почти некотн-
тролируемым. Свобода слова и легкий доступ к информации приветствуются, но 
в какой степени они могут быть полезны для людей, особенно для уязвимой их 
части, такой как дети? Эта работа вносит свой вклад в дискуссию о защите детей 
от доступа к порнографическим материалам, но и глобальное значение.

Key words: Internet, freedom of speech, censor, globalization, media.

In the globalised world the Internet is becoming extremely globalised. Free-
dom of speech and easy access to the information are praised but to what extent 
they can be good for the people, especially the vulnerable part of them such as 
children?

This paper contributes to the discussion on protecting children from access to 
pornographic content in the United Kingdom but has a global significance (Gov.
uk, 2016). Internet and mobile device usage have become a central feature in 
children’s lives. Ofcom’s 2014 study of media use claimed that 5-15-year olds 
spend an average of 12.5 hours a week using the Internet, with the oldest age-
group (12-15) spending more than 17 hours a week online [15]. Portable and 
personal devices are more difficult for parents to supervise due to the fact that, 
unlike the family PC, they are usually used in private, often outside the home 
and with peers. According to Ofcom’s survey, 71% of children aged 5-15 have 
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access to a tablet computer, while four in 10 of this age group own their own 
mobile phone, rising to 65% among those aged 12-15 [15]. Taking into account 
the growing availability of prohibited content such as pornography to children, 
it seems appropriate to launch certain measures in order to restrict kids’ access 
to this. Experts, based on the recent Net Children Go Mobile report, stated [13] 
that 17% of 9-16-year olds in the UK say they have seen sexual images online or 
offline within the last year (Livingstone et al., 2014). An earlier EU Kids Online 
survey reported that 14% of 11-16-year olds have seen sexual images online [9].

The increasing number of children who have accessed pornographic images 
or videos raises concerns in the United Kingdom, which has traditionally been at 
the forefront of child online safety.

The UK has a specific body responsible for developing and overseeing child 
internet safety solutions called the ‘UK Council for Child Internet Safety’ (UKC-
CIS) chaired by Ministers from three government departments [2].

The UKCCIS consists of such working groups as Filters, Evidence, Educa-
tion, Social Media, and Age Verification. Each group is run by experts in the 
field. Recently, the UKCCIS produced two practical guides on social media: for 
providers of social media and parents. They include recommendations about the 
methods helping to prevent children from online access to pornography. There 
is no doubt that the British government takes all possible measures to protect 
young people from potential online threats. 

Although this consultation addresses many socially important research topi-
cs, I will try to answer several questions in this essay. In particular, whether age 
verification controls should be placed on all forms of legal pornography (‘sex 
works’) online that would receive a British Board of Film Classification rating 
of 18 or R18 or not; should this measure be implemented for websites containing 
still and moving images of pornography and which methods should be used in 
order to conduct age verification online (ibid). 

Questions and Policy recommendations
Question 1: In your opinion, should age verification controls be placed on all 

forms of legal pornography (‘sex works’) online that would receive a British Bo-
ard of Film Classification rating of 18 or R18?

Question 2: Do you think age verification controls should be placed on sites 
containing still as well as moving images of pornography?

First of all, it is necessary to identify the exact meaning of pornography. 
According to the BBFC classification, there are two categories which are defined 
as pornography, or ‘sex works’, i.e. «...works whose primary purpose is sexual 
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arousal or stimulation» [1, p. 18]. Based on this definition, I suggest that both 
stills and moving images that lead to sexual arousal should be classified as 
pornographic content. That is why I will answer two questions together (the 
first question refers both to stills and moving images). 

The Government is proposing that both categories of pornography, 18-rated 
and R18-rated, should be considered as unsuitable for children (ibid). 

Nevertheless, it is crucial to understand that not only pornographic content 
may receive an 18 rating. Films that contain violent scenes but do not seek to 
arouse or stimulate are outside the scope of this consultation. The table provided 
below shows the difference between the two considered categories. 

Pornography rated 18: Explicit works rated R18:
● Sex works which only contain
material which may be simulated
are generally passed at 18
● For the purposes of this
consultation, we are not including
all 18 rated content - only that
which is classified as
pornography.

● A specific category for explicit
works containing clear images of
real sex, strong fetish material,
sexually explicit animated
images, or other very strong
sexual material involving adults
● There are restrictions on how
R18 material can be supplied – films 

can only be shown in specially licensed 
cinemas, and hard copies can only be sold

through licensed sex-shops (and
are not permitted to be sold by
mail order)

Figure 1:18 and R18 content [1, p.19]
In the ongoing public policy debates about pornography, it has been stated 

that pornography brings psychological harm to the vulnerable under-aged cate-
gory of audiences. However, I would argue that access to all forms of pornog-
raphy in both still and moving images by children and adolescents should 
not be restricted by age verification controls.

Theorists claim that despite not having extensive relevant data (experiments 
with children and screening pornographic content are limited due to ethical rea-
sons), it is clear that children’s curiosity about sexuality is normal [11, p.30]. A 
study carried out in 1932 found that, by the age of five, over 50% of children 
had asked their parents questions about sex [3]. Later, it was proved that normal 
children’s sexual behaviour included playing games with elements of «sexual 
exploration», such as ‘mothers and fathers’ or ‘doctors’ [4]. 

Moreover, researchers insist [11, p. 22] that keeping youngsters ignorant re-
garding sexuality puts them in greater danger of abuse. 
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Children who know about ‘good touching’, ‘bad touching’ and ‘question-
able touching’ are more informed and defensively armed than those who do not 
know. Similarly, children who know the names of different parts of their geni-
talia appear to be less desirable and therefore vulnerable to child sex offenders 
[5, p. 59].

On the other hand, it is doubtless that sexual abuse of children is destructive. 
That is why it is crucial to distinguish between normal childhood sexual play 
and sexual abuse [6]. If curiosity expressed in looking at naked bodies and play-
ing ‘sexual games’ can be a healthy part of children’s development, any form of 
forced sexual practice is damaging. Being forcibly exposed to pornography or 
spamming with sexually explicit material are also forms of sexual abuse [11].

Nevertheless, pornographic content’s harm should not be underestimated. 
Every fifth child aged 11-17 surveyed said they were shocked by pornography 
[14]. Overall, 70% of 18-year-olds confessed that pornography can have a nega-
tive impact on young people’s views of sex and relationships [16]. 

However, [11, p.29] is confident that «more people under the age of 16 are 
now seeing pornography than at any other time, young men have better attitudes 
towards women than at any other time».

Based on this evidence, it seems that although children need to be protected 
from harmful content, it is crucial to understand that ignorance about sexuality 
is more detrimental. Adolescents use information from online and offline media 
resources because of curiosity and such kind of content does not always harm 
them. That is why I suggest that placing age verification controls on all forms of 
legal pornography online with a rating of 18 or R18 is not a completely correct 
decision. 

[8, p.2] claimed that ‘risk’ is not the same as ‘harm’. Watching pornography 
online may be harmful to children but it may not. It depends on the nature of 
the images and on the personal circumstances of the child. Therefore, this issue 
should be further researched, and appropriate studies need to be conducted.

Under UK law, UK-based pornography services are required to have age 
verification in place, meanwhile foreign sites are not. In most cases, a standard 
check requires users to confirm that they are 18 or over by ticking a box. How-
ever, this measure does not ‘prevent under 18s from accessing the website, and 
therefore does not provide a satisfactorily robust age verification mechanism’ 
[1, p.37]. 

If the considered consultation will proceed successfully, and age verification 
controls will be required on pornographic websites, it is important to select the 
most effective methods of doing this. 

For instance, in such a regulated sector as gambling, sites have implemented 
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online age verification solutions with checking databases and government-is-
sued documents [7].

This brings many extra benefits such as ‘greater child protection and greater 
security for legitimate customers; better identified customers; brand credibility, 
revenues and thus value; less fraud; and, importantly, a regulated industry that is 
not blocked by ISPs and card schemes, and that can be heavily advertised to the 
18+ community’ [7, p.4].

Users have to enter personal information to identify themselves: normally, 
name, address, date of birth, gender, and contact information. Clearly, when ac-
cessing adult content, the user may want to stay anonymous. However, it is not 
always possible due to online fraud and loss of users’ data [7]. 

In addition, some adult content providers require providing credit card details 
in order to confirm a person’s age. The effectiveness of this method is to some 
extent ambiguous. For example, in 2013, Ofcom fined Playboy £100,000 for 
failing to have adequate controls in distinguishing between credit cards (issued 
to over 18s only) and debit cards (that may be issued to under 18s). The system 
is not perfect, and its shortcomings allow children to circumnavigate obstacles. 

Therefore, referring to other countries’ practice might be useful. Germany 
has started to use an identity card. It is issued to German citizens by local reg-
istration offices and may replace the passport. The e-ID card contains a security 
chip with personal information. Identity assurance is achieved through the use 
of a PIN. Service providers can accept the card as a means of identification. This 
method seems very effective, although there is some doubt as to whether the UK 
would implement Germany’s example because it has no history of identity cards. 
The population would probably reject the idea of ID cards, considering that as a 
measure of excessive state surveillance. 

Obviously, existing filtering tools for parents will remain a key tool to pro-
tecting their children from exposure to inappropriate content online. At the pres-
ent time, filtering by ISPs and mobile network operators is one of the most useful 
instruments to limit children’s access not only to pornography, but also other 
harmful content such as self-harm, extreme violence and pro-anorexia material.

In the last decade, mobile phone operators have had to apply default-on fil-
ters to internet enabled handsets [12]. These filters make pornography unavail-
able without contacting the operator in order to prove age eligibility: ‘Since 
2013, public WiFi is also automatically filtered and pornography blocked in 
many places where children regularly visit, and innovations in this area include 
the ‘Friendly WiFi’ scheme, operated by RDI (DI (UK) Holdings Ltd, which 
provides a clear indication to parents that the public WiFi in a specific location 
automatically filters pornographic content’’ [1, p. 9].
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Due to the fact that each of the offered options for protecting children from 
adult content is not flawless, it seems appropriate not to choose one only, but to 
implement a combination of them instead. Thus, the benefits of one method can 
overwhelm the disadvantages of another. 

Critical reflection
Diverse products and services work at different levels of assurance, depending 

on legislative and risk factors [1, p.38]. Besides, a varied age verification process 
offers differing levels of associated costs. For instance, for online gambling both 
age and identify verification are required. The level of control for age verification 
on pornographic websites should be proportionate to the perceived risk or harm 
consequential from young people’s access. It is crucial to understand that the 
main aim is only to confirm eligibility and establish that the user is aged 18 or 
above, not to discover the identity of service users. Ordinary people (adults) 
prefer to maintain their anonymity, especially when using pornographic sites, 
as well as protect themselves from fraud or misuse of their personal data [1]. I 
expect a regulator to determine satisfactory age verification controls.

The Government is responsible for preventing children from harm and that is 
why new initiatives seeking to restrict the law for inappropriate and insufficient 
age verification control seem extremely beneficial for British society in terms of 
safety. 

However, there is a risk of intervention to market and censor the Internet, 
which also raises concerns. The owners of websites, profiting from having and 
providing free pornographic content, would probably resist the adoption of the 
new law. 

«The leading pornographic businesses make their content available in two 
ways – by offering access to those who pay for a subscription and by providing 
unrestricted access for everyone to free clips, including on so-called ‘tube sites’ 
(such as Pornhub) which act as a shop window to promote the core subscription-
based services. ...the provision of free unrestricted hardcore pornography is 
designed to generate revenue through associated pay services... It is clear that 
significant sums are flowing from UK customers to foreign websites which 
allow children to access hardcore porn. ...Without the money which flows to the 
underlying pay sites, the tube sites simply cannot exist’’ [1, p.23]. 

Ongoing heated debates prove that this sensitive topic requires thorough study 
and unbiased solutions based not on parents’ aims to keep their children ignorant 
regarding sexuality, but on the necessity of making the Internet environment 
safer. 

Already existing and carrying out measures should not be underestimated. 
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All sex products are sold in special sex-shops or on the top shelves hidden 
from children’s eyes. There is child-friendly Wi-Fi in public places that prevent 
underage users from accessing age inappropriate content; special ISP filtering 
can be easily installed in houses. 

It seems, that adolescents are sufficiently protected from harmful content 
online and offline and restricting the law might be an excessive measure. As I 
mentioned in my answer to the last question, the experience of other countries 
can be useful in considering this consultation. 
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Біздің әрқайсымыз алға қарай келе жатқан сайын, шыңдалу 
жетістіктерінің шегі жоқ екенін анық көреміз. Бүгін қандай биіктікке 
қол жеткізгенің маңызды емес, мәңгілік өмір қозғалысымен бірге алға 
жылып отыру маңызды» (Е. И. Рерих)

Сандық технологиялар өмірдің барлық салаларына белсенді қаты сады. 
Азаматтардың барлық санаттарына - жас балалардан бастап үлкен дерге дейін 
ақпараттық ресурстардың қол жетімділігі қазіргі қоғамды толғандыратын 
барлық мәселелерді шеше алады деген идеяны қалыптастырады. Оның 
үстіне әлемдегі өндіріс пен қоғамдық кейбір процестерді роботтанды-
ру, мысалы банк секторындағы роботтар мен қызметкерлер арасындағы 
бәсекелестік мәселесін көтерді.

Қазіргі заманғы цифрлық білім беру ортасы әр түрлі жастағы азаматтарға 
заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып сапалы білім алуға 
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мүмкіндік жасауға бағытталған. Заманауи цифрлық білім беру ортасын 
қалыптастыру онлайн режиміндегі курстардың сапасын бағалау жүйесін, 
азаматтардың барлық санаттарына қол жетімді ақпараттық ресурстарды 
(портал) құруға және әр пайдаланушының онлайн-курстарға қатысуын 
қамтамасыз етуге, білім беру технологиялары саласында ашық онлайн кур-
стар мен онлайн оқыту саласындағы аймақтық құзыреттілік орталықтарын 
құруды талап етеді. Біздің әрқай сымыз неғұрлым жоғары дәрежеге 
ұмтылған сайын, соғұрлым жетілу жетіс тіктерінің шегі жоқ екенін анық 
көреміз. Бүгін қандай биіктікке қол жеткізгенің емес, маңыздысы мәңгілік 
өмір қозғалысымен бірге алға жылжу. Қазіргі әлем қоғамның барлық 
мүшелеріне жоғары талаптар қоя отырып, қарқынды дамып келеді. Өз іс-
әрекеттерін талдауға, өз бетінше шешім қабылдауға, олардың ықтимал сал-
дарын болжай отырып, елдің тағдыры мен оның әлеуметтік-экономикалық 
өркендеуі үшін жауапкершілік сезіміне ие болуға қабілетті креативті 
адамдарға қажеттілік туындайды. Ақпараттық технологияларды қолдану 
арқылы қоғамның барлық қабаттарында, жеке өмірде трансформация жүріп 
жатыр. Жаңа мамандықтар мен өзара іс-қимыл құралдарына қажеттілік 
туындайды. Ақпараттың, ақпараттық инфрақұрылымның, электрондық 
ресурстардың рөлі артып келеді [1, 143].

Сандық технология мен аналогтық технология жеке-жеке дербес 
ерекшелікке ие. Мәселен:

– сығымдау мүмкіндігі ақпаратты нығыздайды: үлкен көлемді ақпаратты 
цифрлау арқылы шағын кеңістікте сақтауға болады. Мысалы, бір CD, USB 
құралында немесе желілік серверде;

– манипуляцияға икемді: әрқашан интерактивтілікке және аудито рия-
ның мазмұнды қалыптастыру қабілетіне мүмкіндік береді. Әуелгі құры-
лудан бастап жеткізу мен пайдалануға дейін үнемі өзгеріп отыруы мүмкін;

– әділетті: ұсыну, иелену, құру немесе пайдалану идеяларына енжар-
лық танытады және аппараттық қамтамасыз етудің көптеген формаларына 
қолжетімді;

– желіге байлаулы: мазмұны бір сәтте үлкен аудиторияға таралуы 
мүмкін. 

Онлайн оқыту, заманауи білім беру білім алушылардың әмбебап оқу 
іс-әрекеттерін қалыптастыруға және олардың жеке қасиеттерін дамы-
туға бағытталған. Жаңа ұрпаққа арналған мемлекеттік білім беру стан-
дар тының маңызды бөліктерінің бірі – жеке, танымдық, реттеушілік, 
коммуникативтік-әмбебап оқу іс-әрекеттері болып табылады. Студент-
тердің әмбебап оқу іс-әрекеттерін меңгеруі ұйымдастыруды, жаңа білімді, 
шеберлікті және құзыреттілікті өз бетінше табысты меңгеруіне негіз  
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жасайды. Бұл оқытудың заманауи тәсілдері мен инновациялық әдістері 
тікелей әсер ететін қазіргі білім беру процесінің маңызды аспектілерінің 
бірі болып табылады [2, 37-38].

Біздің заманауи ақпараттық ғасырымызда білім алуды ұйымдастыру ба-
рысында мыналар маңызды болып табылады: 

- бақылау, тәжірибе, оқу диалогы және т.б.; 
- өз ойлары мен іс-әрекеттерін жан-жақты сезіну және бағалау;
- қызмет нәтижесін қойылған мақсатпен сәйкестендіру, өзінің білетін 

және білмейтін ақпаратын анықтау. 
«Қазақстанның ашық университеті» – еліміздің жетекші жоғары оқу 

орындары мен мамандары бірлесе әзірлеген онлайн-курстарға тегін қол 
жеткізу мүмкіндігін ұсынатын алғашқы білім беру платформасы болып 
табылады. Бұл жобаның мақсаты – сапалы тегін онлайн-курстар ұсыну 
арқылы Қазақстан халқының интеллектуалдық деңгейін арттыру. Цифрлық 
технологиялар көмегімен онлайн білімді баршаға қолжетімді ету. 

Ашық университет ұсынатын курстар келесі санаттарға бөлінген:
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Қазақстандағы ең үлкен, тегін білім беру қауымдастығына қосылып, 
тіркелу арқылы сіз өзіңіз таңдаған тегін курстарды өте аласыз.

Pictochart қосымшасы арқылы жасалды

 Openu.kz онлайн кітапханасы 
infogram қосымшасы арқылы жасалды

Жоба шеңберінде тарих, философия, социология, психология, антро-
по логия, мәдениеттану, дінтану, лингвистика, инновация, медиа, эконо-
мика, менеджмент және бизнес салалары бойынша әлемнің маң дайалды 
университеттерінің үздік оқулықтары қазақ тіліне аудары лып жатыр. Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын іске асыру 
мақсатында ашық университет базасында жеке онлайн кітапхана бар. 

Динамизм, жаһандық қайшылықтар, оқыту мен тәрбиелеудің неғұр лым 
жоғары нәтижелеріне қол жеткізуге, жаңа білім беру техно логияларын 
енгізуге мүмкіндік беретін жаңа заманауи тиімді оқыту технологиялары 
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қоғамдық өмірдің барлық салаларында түбегейлі өзгерістер енгізді. Әрбір 
нақты оқыту технологиясының тек соған тән белгілері, анықтамасы, функ-
циясы, құрылымы бар

Үйреншікті стандартты білім алу әдісімен қатар қашықтықтан білім 
беру немесе басқа сөзбен айтқанда, онлайн-білім беру танымалдыққа ие 
болуда. Ол сабақ өткізілетін жерде білім алушының тікелей қатысуынсыз 
өтетін түрлі білім беру бағдарламалары немесе курстар болып табылады. 
Әдетте ол үшін түрлі бағдарламалық қосымша (мысалы, Skype) немесе 
арнайы онлайн сервистер қолданылады. Оқытудың осы түрінің көптеген 
артықшылықтары бар: 

 Оқу уақытын өз бетінше таңдауға болады. Кешкі уақытта өткізілетін 
жалпы сабақтар және өз бетінше орындау үшін тапсырмалар болады, ал 
есептер жалпы чаттарда немесе сайттың жабық бөлімінде жазылады. 

 Егер сабақ өткізілмеген болса, оның жазбасын ыңғайлы уақытта 
көруге, сондай-ақ тапсырмалар білім алушы үшін ыңғайлы уақытта 
орындауға болады. 

 Орналасқан жеріне қарамастан-үйде немесе демалыста интернет-
ке кіру мүмкіндігі болған жағдайда ғана оқуды үзбеуге болады, сіз өз 
үйреншікті өміріңізді сүре жүріп, жаңа білім аласыз.

 Әдеттегі оқу түріне қарағанда онлайн оқыту арзанырақ, өйткені оқу 
процесін ұйымдастыру үшін үй-жай, көрнекі материалдар, кітап хана және 
құрал-жабдықтар қажет емес. Сонымен қатар, бүгін түрлі курс тардың 
үлкен таңдауы бар, бұл ең тиімді ұсыныс.

 Онлайн-оқытуды классикалық білім беру үдерісіндегі теоретик-
тер ғана емес, сонымен қатар практикалар, әр түрлі деңгейдегі мамандар 
жүргізеді. 

 Онлайн оқу процесін ұйымдастыру кезінде студенттер арасындағы 
қарым-қатынас үшін ортақ чат немесе басқа кеңістік құрылады, бұл топта 
қарым-қатынас, коммуникация үшін көп мүмкіндік береді (нетвор кинг) [5, 
358-361 бб.].

Артықшылықтардың жеткілікті санына қарамастан, онлайн оқытудың 
«кемшіліктері» де бар. Интернет немесе оның сапасы нашар болғандықтан 
оқу үдерісі бұзылуы немесе мүлдем жойылуы мүмкін. Адамдардың 
белгілі бір санаттарына ақпаратты дұрыс пайдалана алмауы оқуға кедергі 
келтіреді. Онлайн оқыту процесінде жанды қарым-қатынастың болмауы 
онлайн-сабаққа қажетті белгілі бір бағдарламаларды игеру қажеттілігі 
оқыту процесін баяулатады. Оқу үдерісін ұйымдастыра алмау және өз 
бетінше айналыса алмаудан оқу үдерісі тиімсіз болып жатады.

Осылайша, қашықтықтан оқыту бізге бірқатар артықшылықтар береді, 
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сонымен қатар белгілі бір қиындықтарға әкеледі, Бірақ осының бәріне 
қарамастан, ақпараттық технологиялардың дамуы мен интернеттің әлемнің 
әр түрлі нүктелеріне енуінің арқасында қашық тықтан оқыту нарығы 
бүгінде елеулі қарқынмен өсіп келеді. Әлем дамып келеді, технологиялар 
да дамып келеді. Экономика да сандық технологияға келді және оған даяр-
лау үшін білім беру мен кәсіптік даярлау жүйесін тиісті түрде жаңғырту, 
білім беру бағдарламаларын сандық экономика қажеттіліктеріне сәйкес 
келтіру, Оқу қызметінің сандық құралдарын кеңінен енгізу және оларды 
ақпараттық ортаға қосу, азаматтарды өмір бойы кез келген уақытта және кез 
келген жерде жеке оқу жоспары бойынша оқыту мүмкіндігін қамтамасыз 
ету қажет. Осы салаға дмашықтанған кадрлар қажет [3, 368].

Онлайн оқыту көптеген факторлармен түсіндіріледі, бірақ оның негізгі 
артықшылығы - қолжетімділік: жаңа білім алу үшін үйден шығу міндетті 
емес, интернетке қосылу жеткілікті. Бүгінде отандық және шетелдік оқыту 
платформаларының саны ондаған, ал онлайн – курстардың саны мыңдаған 
болып есептеледі, бірақ белгілі бір проблемалар бар және олардың бірі - 
сапалы және тиімді болатын қажетті онлайн-курсты табу. Онлайн оқытуды 
іске асырудың негізгі мақсаттарының бірі - бұл «бір терезе» қағидаты бой-
ынша оларға қолжетімділікті қамтамасыз ететін ақпараттық ресурс аясында 
онлайн-курстарды біріктіру. Мұндай жұмыс принципі адамдарға тұратын 
жеріне және білім деңгейіне қарамастан жаңа білім алуға мүмкіндік береді. 
Ол студенттерге виртуалды академиялық ұтқырлық принципін іс жүзінде 
жүзеге асыруға көмектеседі, оларға еліміздің жетекші жоғары оқу орын-
дарынан сапалы білім беру контентіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
Оқытушыларға үздік отандық ресурсты немесе шетелдік педагогикалық 
тәжірибені зерделеуге, өз біліктілігін арттыруға және оларды табысты тап-
сыру қорытындысы бойынша берілген сертификаттарды алуға мүмкіндік 
береді. Сандық портфолио құралдарының көмегімен сертификаттармен 
алмасу, оқыту нәтижелерін есепке алу, сондай-ақ білім беру ұйымдарына 
онлайн-курстарды білім беру бағдарламаларының оқу жоспарларына 
енгізу бойынша ұсынымдар қалыптастыру жүргізіледі. Бірінші кезекте 
оқытушыларды онлайн-курстар мен симуляторларды өз бетінше құруға 
үйрету туралы мәселе шығады. Бұл процесс жеткілікті күрделі және 
әдістемелік-техникалық жобалау, дизайн, бейне-өндіріс, сандық контент-
пен жұмыс істей білу салаларында білімді қажет етеді [1, 147].

Осы бағдарламалар мен жобалардың жұмыс істеуінің тиімді жақтарынан 
басқа, осы терминологияны бекітетін нормативтік-құқық тық актілердің 
жеткіліксіздігі, қазіргі заманғы білім беру ортасын баға лау индикаторла-
рына бар тәсілдердің әртүрлілігі, біздің еліміздің кейбір аумақтарында 
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ақпаратты электрондық түрде беру мүмкіндігінің болмауы, электрондық 
құжат айналымын жүзеге асырудың мүмкін еместігі және басқа да бірқатар 
белгілі бір қиындықтар мен проблемалар бар. Бүгінгі онлайн білім берудің 
күрделі мәселесі - өз бетінше білім алуға мүмкіндік беретін сапалы 
контенттің жетіспеушілігі. Бүгінгі күні заңға сәйкес онлайн білім беру дер-
бес оқыту нысаны емес, кейбір оқу орындарына қолдануға тыйым салатын 
технология болып табылады. [4, 61] Бүгінгі онлайн оқыту нарығы - бұл сту-
денттерге оқу үшін қолжетімді дәрістер мен оқулықтар ғана емес. Әлемдік 
жетекші жоғары оқу орындары практикалық сабақтарды, оқушыларды 
бағалауды, сондай-ақ бір-бірінен мың километр қашықтықта өмір сүрсе 
де, оқушылардың өзара қарым-қатынасын талап ететін бағдарламаларды 
әзірлейді.

Әлемде білім беру ұйымдарының бизнес-моделі танымалдылыққа ие 
болып келеді, бұл кезде ұйым оқушылардан ғана емес, сонымен қатар әрбір 
оқушының үлгерімі мен танымдық мүмкіндіктері туралы мәліметтерді 
беретін олардың әлеуетті жұмыс берушілерінен да ақша алады. Шын 
мәнінде, бұл жағдайда білім беру ұйымы еңбек биржасының функцияла-
рын ішінара орындайды. Бірақ онлайн-білім беру іргелі, базалық білімді 
алмастыра алмайтынын түсіну керек. Онлайн білім беруді оқыту әдістері 
-бұл қазіргі заманғы өмір қарқынын ескере отырып, үлкен жетістіктерге 
қол жеткізуге мүмкіндік беретін негізгі қосымша. Өмір қазір тез өзгереді, 
ол үшін үлгеру керек және ең перспективалы онлайн және офлайн оқыту 
құралдарын біріктіретін гибридті модельдер пайда болуы қажет. 
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Заманауи технологияларды ойлап табу арқылы адамзат өз тіршілігін 
жеңілдетуде. Есесіне уақыт үнемделіп, сана-сезімнің өсуіне мүмкіндік 
жасалады. Әлемнің дамыған елдерінің тәжірибелеріне сүйене отырып 
біздің мемлекет те цифрландыруға қарай бет бұрды. Соның нәтижесі 
2018-2022 жылдар аралығында іске асырылуы тиіс «Цифрлық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты – орта мерзімді пер-
спективада республика экономикасының даму қарқынын жеделдету және 
цифрлық экожүйенің қарқынды дамуы арқылы Қазақстан халқының өмір 
сүру сапасын және экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Атал-
мыш бағдарламаның іске асырылуы еліміздегі БАҚ-тың дамуына да өз 
әсерін тигізді. 

Жалпы, БАҚ-тың цифрлануына тоқтала кететін болсақ. Журнали-
стер алғашында Интернетті өздеріне төнген қауіп ретінде қабылдауы – 
түсінікті жайт. Радио мен телевидение технологиясының пайда болуының 
баспасөзден айырмашылығы онда мемлекет өндірісті тарату мен реттеуді 
мұқият бақылып, белсенді рөл атқарды. Журналистер мен баспасөз 
иелері жұмыс дәстүріне және табыс табуға назар аударды, сондықтан 
бастапқыда жаңа бұқаралық ақпарат құралдарына күдікпен қарады және 
жаңа инновацияларға қатысты туындаған алғашқы ойталқылар оларды 
жоққа шығаруға бағытталды. Мысалы, «Time Magazine»: тележаңалықтар, 
телевизиялық бағдарламалар техникалық жағынан толықтырылғанымен, 
радиохабарлардан ешбір артықтығы жоқ», – деген пікір білдірді. Сондай-
ақ осындай күмәнданушылармен қатар, болашақтағы өзгерістер әлеуетін 
жоққа шығарушылар да болды. Оларға қарсы пікір білдіруші оптимистер 
бұл техникалық әлеуетті жаңашылдық ретінде қабылдады [1]. 

Журналистер мен ақпараттық ұйым басшыларының маңызды мін-
деті – технологиялық өзгерістерді түсіну және соған бейімделуі қажет. 
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Телевидениенің жаңа пайда болған сәті секілді сандық журналистиканың 
да алғашқы онжылдығында оның жаңа технологиялық әлеуеті толықтай 
дұрыс қабылданды деуге болмайды. Бүгінгі таңда кейбіреулер сандық 
технологияны оның көптеген басымдылықтарына қарамастан, идеялар 
мен адамдарды тарту арқылы оларды қашықтықта ұстау құралы ретінде 
пайдалануға арналған дейді. Журналистер мен ақпараттық ұйымдарда 
жаңа технологияларға күдікпен қарау дәстүрге айналғаны ақиқат, деген-
мен, бұл күдікшілік бетпердесі журналистер мен ақпараттық ұйым дардың 
өздері қолданып жүрген технологияға тығыз қарым-қатынасы мен оны 
қалай пайдалануы арқылы байқалады.

Ең алдымен, журналистер алғашқы телеграфтық байланыстан спут -
никке дейін ақпарат жинауға технологияны пайдаланып келеді. Пошталық 
жүйелер, телефон желілері, эстрада дауысы және «телег рафтық» қызметтер 
сөзсіз журналистерге ақпарат жинауға көмектесті. Мысалы, газетке арнап 
жаңалықтар жазу әдісі Стюарт Алланның (2004) технологияны қолдана 
отырып, телеграфты, нақтырақ айтқанда, Associated Press агенттігінің 
пайдалануындағы «төңкерілген пирамида» әдісі арқылы ақпарат таратуға 
көшті. Себебі «сенімсіз телеграф» желісінің мәтіндегі «көшбасшыларды», 
яғни ең маңызды фактілерді қысқартуы кездесті. 

Соңғы жылдары жасанды интеллект иелері, яғни роботтар БАҚ-тың 
ажырамас бір бөлшегіне айналды деп айтсақ болады. Робот-дикторлар, 
робот-тілшілер био журналистердің орындарын басуда. Мысалы, Пекин 
университетінде құрастырылған қытай робот-журналист бар болғаны 
бір секунд ішінде мақала жаза алатын болған. Southern Metropolis Daily 
газетінде жарияланған материал 300 сөзден тұратын қаладағы кептеліс 
жайында болды. Әрине, мұндай жылдамдықпен жұмыс жасайтын жур-
налист био журналистердің орнын тез басып алады деген қорқыныш 
пайда болады. 2015 жылы мамырда Ақ үйдегі NPR-дің корреспонденті 
Скотт Хорсли Automated Insights компаниясының Wordsmith алгоритмін 
жарысқа шақырды. Сайыс шарты бойынша екі қарсылас та Denny’s 
кафесінің қаржылық есебін күтуі керек еді. Нәтижесінде, робот 2 минут-
та, ал Скотт 7 минутта өз жұмысын аяқтады. NPR екі жазбаны да жария-
лап, оқырмандардан қайсысы робот, қайсысы адам жазғанын тау ып көруін 
сұрады.
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Сол жақтағы жазба роботтыкі. Ол жерде сандардың нақтылығы мен 
белгілі бір стильде жазылғандығы байқалады. Скот болса, қаржылық 
есепке қатысы жоқ лириканы қосқан болатын. Мысалы, «сауданың өсуі 
тұтынушылардың жұмыртқа, құймақ және кортошка үшін өз әмияндарын 
ашуға дайын екендерін көрсетеді» [2].

Сонымен, кім жеңіске жетті? Робот тез әрі іскерлік стильде жазған болса, 
Скотт Хорсли баяу, бірақ адами тұрғыда жазды. Бұл жазбаны оқитындар – 
қаржыгерлер. Оларға әмиян мен құймақ туралы жызылған лирика қызық 
па? Дегенмен, оқырман робот емес, адам болғандықтан маңызды болуы 
мүмкін. Тең ойын болды. 

Associated Press – технологиялар көмегіне жүгінген бірінші 
басылымдардың бірі. 2014 жылы Automated Insights компаниясының 
жылына мәтін генерациялайтын және миллиондаған генрерацияланған 
оқиғаларды құрастыратын бағдарлама әзірлеушісімен келісімге келген. 
Робот-репортерлар Associated Press үшін бейсбол жаңалықтарын, The 
Washington Post үшін мектеп футболы және жер сілкінісі туралы The Los 
Angeles Times-қа мақалаларды жақсы деңгейде жазып жүр. Осы сияқты 
мысалдар жетіп артылады [3]. 
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Оксфорд зерттеушілерінің айтуы бойынша, американдарға қара ғанда, 
ағылшын журналистері бұл жағдайға алаңдамайды. Өйткені жасанды 
интеллект иелерінің мүмкіндіктері шығармашылыққа қанат жая алмайды 
дейді. 12 критерийден тұратын бағалау жүйесі бойынша робот журналистің 
адам журналистен 7 критерий бойынша ерек шеленеді. Оның біреуі ғана 
жағымсыз. Жағымдылары:

• бейнелеу;
• қызметтік пайдасы;
• ақпараттық мазмұны;
• дәлділігі, нақтылығы;
• объективтілік;
• сенім артатын орын.
Жағымсызы:
•  субъективтілік жоқ (адам сияқты эмоционалды емес).
Қазақстандағы барлық саланың цифрлануы БАҚ-тың дамуына септігін 

тигізуде. Журналистерге ақпаратты алу оңайлатылған. Журналистер өзінің 
CSV және RDF білсе, олар РНР немесе Python арқылы MySQL ашық дерек-
тер базасына қол жеткізе алады. Үкімет, жергілікті органдар, агенттіктер 
немесе ұлттық шекарадан тыс жарияланған деректерден кез келген құпия 
ақпаратты табуға болады. Біздің елімізде робот журналистерді қолданбаса 
да, БАҚ қызметкерлері өз саласын цифрландыруға барынша ат салысуда. 
Қазіргі таңда телевизиялық үрдісте сандық технологияларды пайдалану 
дамып келе жатыр. Контентті дамытуға барын салуда. Көптеген платфор-
маларды тиімді пайдаланып, оқырмандарға ақпарат алуды оңай әрі тиімді 
етіп отыр. 

Елімізде ақпарат алушылардың көбі әлеуметтік желілерді көп 
қолданатын болғандықтан БАҚ-тың біраз саласы сол бағытқа қарай 
ығысып, әртүрлі желілерде өз парақшаларын жүргізіп жүр. Мұның барлығы 
өз тұтынушыларын қанағаттандырудан туындайды. Цифрлану БАҚ-қа тек 
оң өзгеріс енгізіп, дамуына өзіндік үлес қосуда. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Джанет Джонес, Ли Салтер К. Сандық журналистика. – Алматы, 2014. – 280 б.
Робото-журналистика: вкалывают роботы – счастлив человек? /https://texterra.ru/

blog/roboto-zhurnalistika-vkalyvayut-roboty-schastliv-chelovek.html
Робот-журналистер /https://rb.ru/story/robot-journalists/
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ӘБІШ КЕКІЛБАЕВ – ЗАМАНАУИ ОЙШЫЛ: АДАМЗАТТЫҚ 
САНА БИІГІНДЕГІ ӘБІШ КЕКІЛБАЕВ

Башанова Құралай,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,

 Журналистика факультетінің 
 1-курс магистранты

Бес күндік жалған атырабының құба жонында шауып өткен ғұмыр 
арғымағының шабысын тану, сынына баға беру үшін шын дарынның жүрек 
соғысы дүние сазымен үндесуі керек. Жүрек соғысының бұл реттегі жалқы 
тұрағы – ой еңбегіндегі тереңдік. Шын дарын тереңдікте тұнған табиғат пен 
түпсіз ой құндағында туып, жетіледі, қалыптасады. Әбіш Кекілбаевтың ой 
тізбегін жіктеуде Маңқыстау монологтарының, кеудесін күн жеп, арқасын 
ай сәулесі жылытқан маңғаз таулардың уақыт тәжірбиесінен алған тәлімі, 
дәуір сазына қосқан үні ерекше әсер етті. Сондықтан, дарын иесі Әбіш 
Кекілбаев – бетін жел үрлеп, жанарын уақыт көмген құм шағалда бірде 
сая тауып, бірде мүжіле көшкен тұрғысыз қаңбақ өмірінің ашық-жарық, 
көмескі-бұлыңғыр картиналарын, пенде тағдырын еске салатынын ертеден 
ұғынған сыңайлы. Дарын да өзіне дейінгі кемел ғұламалардың ізімен өмірдің 
мәнін іздеді, оған замана әйнегінен көз салды. Өз еңбегінде: «Моноцен-
тризм теориясының айтуынша – тіршіліктің жаратылуына күн сәулесінің 
мұхит суына түсуінен өрістеген фотосинтез үдерісі себеп болған,» - дейді 
Әбіш Кекілбаев. Ойшылдың ұғымында сәуле деталі шығармашылық мән 
шаға емес, дүниені жасаушы элемент. Ол адамзаттың жаратылысына кең 
ұғымға зер салады, ақын Қадыр Мырза Әлидің «Күн сәулесі түспеген жер-
ге сөз сәулесі түседі» деген тұжырымындағы «сәуле» сөзін жаратылыстық 
биікке көтереді. Өмірдің мәнін адами қасиеттерден іздейді. Мысалы, 
«Адам нәсілін жер бетінде баяндатып тұрған бірден-бір күш бар – мейірім 
мен рақым ғана». Кекілбаевтың ұғымындағы мейірім мен рақым катего-
риясы – тұлғалық-адамзаттық қалыпта кемелдікке жету жолдары, ойшыл 
адами қасиеттер көмегімен қоғамда жаңа заман индивидтерінің формасын 
жасау. Бұл категориялардың түпкі мәні әл-Фараби еңбектеріндегі бақыт 
ұғымымен үндеседі. Философиялық анықтама бойынша бақыт – адамның 
өмір қызығы мен қуанышына, рахатына қанағаттану дәрежесін танытатын 
этикалық ұғым. Әбіш Кекілбаев та адами қасиеттерді жер бетіндегі тұтастық 
пен болмыс ерекшеліктері негізінде жеткізеді. Қазіргі қатынастарда орын 
алып жатқан келеңсіздіктер, соғыс пен  қырғиқабақтық – тұтас адам нәсілін 
өмірдің баянынан айырмақ, оған қарсы келер күш – мейірім мен рақым 
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ғана. Адамзатты осы негіздегі тоқырау тұңғиығынан о бастағы жаратылы-
сында болмысына сіңген қасиеттер құтқарады. Әбіш Кекілбаев жантануда 
ішкі жалғыздықты, табиғат мекеншағындағы адам өкінішін, назын, уақыт 
тұрғақсыздығын шебер толғайды, оған экзистенциалистік тұрғыдан келеді. 
Мысалы, «Ханша – дария хикаясындағы»:  «Өмір де бір ескі арнаның ал-
дамшы ағынындай. Сонау қырық үйіріліп, бұрқырап-сарқырап жатқан ақ 
түтек су осыдан қай жерлерге дейін барады... Осы бетімен лағып барып, 
шалқып жатқан шалқар айдынның құшағына еніп, із-түссіз жоғала ма, жоқ 
жол-жөнекей құмға сіңіп құри ма – оны да ойламайды. Сыңайы осы бәрі-
бәрімізді әңмеңдетіп қойған өмір шіркіннің өзі де түптеп келгенде, тап осы 
ағын судай баянсыздық, сылдыр сұйық пәтуасыздық шығар...  Ол пақыр 
да мынау желкелеп қуған нөпір тірліктің баянсыздығын, өз қарекетінің 
пәтуасыздығын анау жағаға шығып қалған қой тастай сазға отырған 
күні бір-ақ біледі. Бірақ енді кері ағатын су, қайта бастайтын дәурен 
жоқ...»  Тұрлауы жоқ ғұмырдың қазақ айтқан «Өмір серуен, адам бір көшкен 
керуен» анықтамасына образды берілген шындықта қаламгерлік экзистен-
ция аңдалады. Себебі, шындығында әрбір жаратылыс иесі жалғыз, олардың 
бәріне аян физиологиялық екі аксиома бар.  Алғашқысы – көз алдыңдағы 
тоқтаусыз желген өмір арғымағы, екіншісі – өлім. Әбіш Кекілбаев өмірге 
сеніммен, өлімге абстрактылы түсінікте қарайды. Түйдек пікірлерді 
кейіпкерлердің бейнесінде сөйлетіп, оқырманның жүрекке оралу, өмірдің 
ақиқатын тану тұрғысында әйдіптейді. Тағы бірде ойшыл, «Маркес және 
оның латын Америкасындағы әріптестері – «каудильошылықты(әскери 
күштеу), Айтматов – «мәңгүрттікті» саяси-философиялық ойға тұрақты 
ұғым қылып қосты. Алдыңғысы, әсіре өктемдіктің философиясы, соңғысы 
– құлақкесті құлдықтың философиясы» деген пікірді айтады. Бұдан Әбіш 
Кекілбаевтың еркіндік категориясына болысатынын байқаймыз.  Өктемдік 
пен құлдық адамды еркіндіктен айырады. Еркіндік – сананың қажеттілігі. 
Әскери диктатура мен рухани мәңгүрттік жайлаған қоғамда парасаттылық 
емес, надандық салтанат құрады. Әбіш Кекілбаевтың кредосы – адами 
құқық пен адами қасиеттер ықпалымен әлемде еркіндік утопиясына жету. 
Алайда түрлі қоғамдық кесапаттар ойшылдың жанына батады, мұндай 
құбылыстарды жазушы айыптайды, тағы да кейіпкерлер тілінде қоғамдығы 
сүреңсіздікті сынайды: «Қайда қараса да, көретіні ел үстінен күн көрген 
пысықайлық, кісі үстінен пайда тапқан кісәпірлік, атасын бұлдап ас жеп, 
руын бұлдап ат мініп, парамен талап, жаламен бақ алып жатқан қырқыс 
пен қырылыс».  

Әбіш Кекілбаев оқырманды тұлғалық қалыптасу жолына интел-
лектуал дық кемелдік пен адамгершілік болмыс арқылы түсуге шақы рады. 
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Жас ұрпақты: «Интелелектуалдық жігер жұмсамай-ақ оп-оңай ләззат 
алу – тұтынушы қоғамның мәдениетінің ұраны» деп қарадүр сін діліктен 
сақтандырады. Ұлтының азаматы ретінде жас ұрпақтың интел лектуалдық 
өресі биік, өрісі кең болғанын талап етеді. Себебі, білімдар адамда ішкі 
мәдениет қалыптасады, деңгейі биік тұлға тоқырау мен ұсақтыққа бой ал-
дырмайды, қапысыз еліне елгезек, жеріне жанашыр болып жетіледі. Осы-
лайша Әбіш Кекілбаев заманаға, болмыс пен биіктікке қатысты адамдық 
ғана емес, адамзаттық деңгейде ой қозғайды.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Кекілбайұлы Ә. Көсем сөздер. 10-том. – Алматы: Жазушы, 2012.
2. Кекілбаев Ә. Таңдамалы шығармалар. – Алматы: Жазушы, 1989.
3. http://www.rusnauka.com/17_APSN_2013/Philologia/1_141516.doc.htm

ЦИФРЛЫ ТЕЛЕВИЗИЯ – МЕМЛЕКЕТТІК ХАБАР 
ТАРАТУДЫҢ ЖАҢА СТАНДАРТЫ

Келемеденов Мейіржан Ерболатұлы
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

Журналистика факультеті,
 ЮНЕСКО, Халықаралық журналистика және 

қоғамдық медиа кафедрасының 2 курс магистранты

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы аясында елімізде цифрлы эфир-
лік телерадио хабарларын тарату бағдарламасы қолға алынды. Ақпа-
рат және коммуникация министрлігінің ұйымдастыруымен цифрлы 
эфирлік телевизияға көшу әкімшілік-аймақтық бірлік мерзіміне сәй кес, 
қолданыстағы хабар таратудың ұқсас желілерінен кезең-кезеңі мен ажыра-
ту арқылы іске асырылмақ. 

Айта кету керек, цифрлы телевизияға ауысу халықаралық «Жене-
ва-2006» ха лықаралық келісімі аясында жүзеге асырылды. Мемлекеттік 
бағдарламаны атқарушы ұлттық оператор – «Қазтелерадио» АҚ. Бұл 
жобаның негізгі мақсаты – қалалар мен елді мекендер тұрғындарының 
арасындағы ақпараттық теңсіздікті азайту арқылы телеарналар санын 
көбейту. 

Осылайша ақпаратқа қолжетімділікті арттыру көзделіп отыр. Сондай-
ақ ел аумағында отандық телеарналарды көру аясын кеңейтудің негізінде 
мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігін арттыру және жалпы телеконтент 
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нарығында отандық телеарналардың хабар тарату үлесін көбейтуді көздейді. 
Сонымен бірге тұрғын  дарға және телеарналарға қызмет көрсетудің, бейне 
және дыбыс сапасының халықаралық талапқа сай болуын қамтамасыз ету-
ге мүмкіндік береді. 

Бағдарлама нәтижесінде Қазақстан тұрғындарының 99,8%-і көпбағ-
дар  ла малы телехабар таратудың жоғары сапалы цифр лы желісіне тегін 
қол жеткізетін болады. Осыған дейін хабар таратудың ұқсас желі ле рінде 
ел тұрғындарының жартысы орта есеппен 5 телеарнаны ғана көрген 
болса, цифрлы эфирлік хабар тарату бағдарламасын іске асыру барысында 
қабылданатын арналар саны айтарлықтай артады. Мұндағы басты 
факторлардың бірі – Қазақстан ТРК облыстық хабар тарату желісінің 
жұмыс жағдайын барынша жақсарту болмақ. Цифрлы хабар тарату 
негізінде облыс орталықтары 30-ға тарта телеарнаны көру мүмкіндігіне ие 
болса, ал қамту аймағы шегіндегі елді мекендер 15 телеарнаны тамашалай 
алады. Көрермендер бейне мен дыбыстың жаңа сапасына қол жеткізеді. 
Айталық ұқсас желілерде хабар алу кезінде болатын артық дыбыстар мен 
кедергілерге жол берілмейді. Цифрлы хабар таратудың артықшылықтары 
мұнымен шектелмейді. Бұлай дейтініміз, ерекшелігі басым жаңа 
бағдарлама мәзірі екі тілде, қазақ және орыс тілдерінде жасалған. 
Хабарлардың электронды бағдар ла масы, жаңалықтар мен өзгерістер және 
профилактикалық жұмыстар туралы тв-пошта арқылы теледидар экранына 
хабарлама жіберілетін болады.
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Цифрлы эфирлік телевизияның басым дықтарына тоқтала кетсек. 
Мәселен, жал пыға бірдей қолжетімді арналардың бірінші және екінші 
мультиплексі бойынша абоненттік төлем алынбайды. Телеэкранда 
көмескілік мүлдем болмайды. Сонымен қатар көрсету сапасы жоғары 
телеарналарға жеке пакет алу мүмкіндігі беріледі. Бұған қоса дәстүрлі 
телевизияда таңсық саналатын ақпараттық қызмет түрлері іске қосылады. 
Яғни төтенше жағдайлар туралы хабардар ету және тағы басқа ақпараттар 
лезде беріледі. Қарапайым теледидарды DVB-T2/MPEG-4 форматтағы 
цифрлы құрылғыға және дециметрлік диапозонды антеннаға жалғау 
арқылы цифрлы эфирлік телехабар тарату желісіне қосылуға болады. Ха-
бар таратудың ұқсас желілері сияқты цифрлы эфирлік телевизия жалпыға 
бірдей қолжетімді, тегін әрі қосылуы қарапайым болғанымен бейне 
және дыбысты өте жоғары сапада ұсынатын болады. Эфирлік телехабар 
таратудың цифрлы желісінің айрықша басымдықтарының бірі – жиілік 
ресурстарын тиімді пайдалану арқылы көрсетілетін арналардың санын 
көбейтуге мүмкіндіктің берілуі. Бір жиіліктегі сәйкес бағдарламаның ор-
нына 15 цифрлы арналар топтамасының толық пакеті (мультиплекс тер) 
ұсынылады. Сонымен қатар эфирлік телехабар таратудың цифрлы желісі 
негізінде әзірге баламасы жоқ саналатын (телегид, телетекст, субтитр 
және т.б.) электронды қызметтер қатарын ұсыну ұйғарылып отыр. Бұған 
қосымша телехабар таратуды сапалы дамыту мақсатында (HDTV-жоғарғы 
са   па дағы телевизия, интерактивті ТВ және т.б.) жаңа мүмкіндіктерді қолға 
алу көзделуде.

Бір сәтке отандық телевизия тарихына тоқтала кетсек, 1958 жылдың 
8 наурызында негізі қаланған Қазақ телевизиясы 1992 жылы «Қазақ 
КСР мемлекеттік телерадиосы», «Қазақстан» мемлекеттік телерадио-
компаниясы», деп қайта ұйымдастырылды, ал 1995 жылы «Қазақстан» 
республикалық телерадиокорпорациясы» болып ресми аталды. Тәуелсіз 
Қазақстанға жаңа ақпараттық кеңістік қажет болды. Тәуелсіздікпен бірге 
жаңадан «Ха бар» агенттігі құрылды. 1997 жылы «Хабар» тәулігіне 14 
сағат хабар тарату мүмкіндігіне қол жеткізді. Десек те, қазіргі заманның 
көрермені үшін дәстүрлі телеарнаның хабар тарату мүмкіндігі жет кіліксіз 
болып отыр. Кабелді және жерсеріктік хабар тарату желісінің дәстүрлі те-
леарнамен салыстырғанда аясы кең, мүмкіндіктері шектеусіз екені анық. 
Кабелді телевизия технологиясының мәні көрерменді сапалы жиілікпен 
қамтамасыз етуінде деуге болады.

Тоқсаныншы жылдардың орта шенінде кабелді телевизияның локальді 
бренді саналатын «Алма-ТВ», «Секател» және «Қаз орталық ТВ» Алма-
ты мен Астана және Қарағанды шаһарларына аяқ басты. Дәл осы жылы 
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жерсеріктік хабар тарату желісі – «Жарық» құрылып, елді мекендердің 
тұрғындары «Қазақстан» телеарнасын көре бастады. 1995 жылы ұлттық ха-
бар таратуды жерсеріктік хабар таратуға ауыстыру туралы жарлық шықты. 
Қазақ елі экватор үстінде қалықтаған ғарыштық жерсерік белгілерін алу 
мүмкіндігіне ие болды. Пираттық хабар тарату контентін қадағалауға ин-
дустрия сол кезде қауқарсыз еді. Ақпараттық қауіпсіздікке қауіп төніп, 
арзанқол және ұрлықы контент локальді брендпен бәсекелестікке сай бола 
алмады. 2012 жылы Қазақстан аналогты желіден цифрлы хабар таратуға 
ауысты. Осы уақыт аралығына дейін еліміздегі телекөрермендер саны 2,3 
миллионға жетті. 

2018 жылдан бастап Қазақстанда цифр лы эфирлік хабар таратуды 
кезең-кезеңімен жүзеге асыру арқылы аналогты хабар таратудан түбегейлі 
бас тарту жоспарланып отыр. Теле және радио арналар цифрлы эфирлік 
хабар тарату желісінде телерадио компаниялар мен телехабар тарату опера-
торлары арасындағы келісімге сәйкес қызмет көрсететін болады.

Цифрлы эфирлік телерадиохабарларын таратуға көшу мерзімдері 
кезең-кезеңімен жүргізіліа келеді. Мәселен, 2018 жылдың қазан айында 
Маңғыстау облысы, желтоқсан айында Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облы-
стары қамтылды. Ал 2019 жылдары Атырау, Қызылорда, Алматы облыста-
ры қосылды. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, 
Қостанай, Қарағанды облыстарын қамту да жоспарда бар. Бұдан кейінгі 
кезең бойынша Батыс Қазақстан, Ақмола, Ақтөбе облыстары, Астана және 
Алматы қалаларын қамтылды.

Экономикалық тұрғыдан алып қара ғанда, цифрлы хабар тарату – 
телеком муникациялық қызмет түрлеріне жол ашу арқылы жиілік спекто-
рын үнемді қолдануға мүмкіндік береді. Отандық телеарналарды цифрлы 
сапа көмегімен эфирлік телехабар таратудың сандық желісі бойынша об-
лыс орталықтарының тұрғындары 30 телеарнаны цифрлы сапада көреді, ал 
елді мекендердің тұрғындары цифрлы сападағы 15 телеарнаға абоненттік 
төлемсіз қол жеткізетін болады. 2021 жылға дейін бағдарлама бойынша 
цифрлы жүйемен ел тұрғындарының 95%-ін қамту жоспарланып отыр. 
Қалай десек те, отандық телевизия сала сының заман талабына сай ұқсас ха-
бар тарату жиілігін толықтыру немесе хабар таратудың цифрлы жүйесімен 
толықтай алмастыру – уақыт талабы.
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Көптеген зерттеушілердің терроризмге берген анықтамасына 
қарамастан, терроризмнің басты элементтерінің бірыңғайлығын байқауға 
болады. А.Шмидт и А. Юнгман, терроризмнің 109 анықтамасын талдаған 
соң, оның көп кездесетін сипатын анықтады: 1) күш қолдану (83,5%);  
2) саясат (65%); 3) қорқыныш (51%); 4) қауіп (51%); 5) психологиялық 
күйіне әсер ету (41,5%); 6) мақсат пен құрбандарды таңдау (37,5%);  
7) халықаралық масштабта жоспарланған және жүйелі ұйымдастырылған 
қызмет (32%); 8) ұрыс жүргізу тәсілдері, тактика, стратегия (30,5%) [1].

Террорлық актілер туралы хабар дайындап жатқан журналист өзіне ауыр 
жүктің артылғанын сезінуі тиіс. Терроризмге қатысты әрбір ақпараттың 
растығына әбден көз жеткізіп, оның оқырман, тыңдарман мен көрерменге 
қалай әсер ететінін алдын ала бағамдай білуі шарт.

Австралиялық ұлттық антитеррорлық жоспарда мұндай оқиғалар ту-
ралы ақпарат беруде мына принципті ұстану жайлы айтылған: БАҚ өзі 
беретін ақпараттың адам өліміне әкелуі және кикілжіңнің бейбіт түрде 
шешілуіне кедергі келтіруі, сондай-ақ террористердің мақсаты мен 
міндеттері үшін пайдаланылуына әкелуі мүмкін екенін естен шығармауы 
қажет [2].

Көптеген телеарналар зорлық-зомбылық видеолары мен мәйітті 
көрсетуді шектеуге тырысады. Алайда, 1999 жылдың 28 қыркүйегінде CNN 
International шешен ұлтының өкілі тұтқындағы ресейлік сарбаздың басы-
на қару кезеніп тұрған бейнежазбаны көрсетті. Мұнда ол қарумен басқа 
тұтқынды атып жібереді. Бірінші рет эфирге бергенде сюжет толығымен 
көрсетілген, қайталау кезінде ғана өлтіру сәті қиылып тасталған. Бұл 
жерде журналистердің теңдессіз видеоматериал тауып, оны толығымен 
көрсеткісі келгені белгілі. Бірақ, зорлық-зомбылық көрсету кадрлары 
ғаламдық телевидениенің хабар тарату концепциясына сыймайды. Дәл 
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осы бір ғана мысал ірі телекомпаниялардың журналистерінің өзі мұндайға 
жол беретінін көрсетеді. Бұл жерде шағын телекомпаниялар туралы әңгіме 
қозғаудың өзі қиын [3]. 

Терроризм тақырыбын БАҚ-та қозғауға жауапкершілік танытпау 
көбінесе жастардың деструктивті әрекетке баруына ықпал етуі мүмкін. 
Бір жағынан, БАҚ-тағы резонанс террористердің идеясы мен мақсатын 
таратуға, жаңа ізбасарларының пайда болуына әсер етуі ықтимал. 
Г.Почепцовтің пікірінше, террористердің бір күш көрсету әрекеті жаңа 
терактілердің бастамасы бола алады. Ол өзінің осы ойын мына сызба бой-
ынша көрсетеді: террорист 1 → оқиға 1 → жаңалық 1 → террорист 2 → 
оқиға 2 → жаңалық 2 және т.с.с. [4].

Ф. Хакердің ойынша террористер өз әрекетін мойындатуға және 
легитимділікке ұмтылу арқылы аудиториямен ойын ойнайды және 
аудиторияның да бұл ойынға қатысуын қалайды. Ф. Хакер терроризмді 
қоғаммен қарым-қатынасқа түсудің тек БАҚ-тың қатысуы арқылы 
жүретін қандай да бір тәсілі ретінде қарастырады. Көпшілікке мәлім Г. 
Лассуэлланың– Кім? Не? Қандай жолмен? Кімге? Қандай әсері бар? – деген 
коммуникация моделіне ұқсас Ф. Хакер терроризмді сипаттайтын өзіндік 
коммуникациялық моделін ұсынды: терроризм (жіберуші) → хабарла-
ма (хабарлама) → зорлық-зомбылық (канал) → құрбан (алушы) → БАҚ 
(канал) → қоғам (алушы) → әсер (мақсат) [5]. Бұл сызба бойынша БАҚ 
зорлық-зомбылықты беру поқылы террористік әрекеттің әсерін күшейтеді. 

Терроризм қаупі проблемасы деп халықтың максималды түрде на-
зарын аударудың тиімді тәсілін айтамыз. Бұл жерде терроризм жайлы 
және оған қатысты оқиғалар туралы білім кешенін құруда БАҚ-тың әсері 
мол екенін тағы да айтып кеткен жөн. Осыған байланысты бұқаралық 
ақпарат құралдарының антитеррористік саясатының негізі – қоғамның 
эмоционалды-психологиялық күйіне қамқорлық көрсету және мемлекеттің 
біртұтастығын сақтауға бағытталуы керек. 

Қазақстандағы антитеррористік бұқаралық ақпарат құралының бірі – 
Атырау қаласында шығатын «Дүрбі» газеті мен сайты (www.durbi.kz). Бұл 
газет діни теріс ағымдар мен секталарға, діни терроризм мен экстремизм-
ге қарсы ақпараттық танымды ұстанады. Газет Атырау, Батыс Қазақстан, 
Ақтөбе, Маңғыстау облыстарына таралады. «Дүрбі» аймақтық-танымдық 
газетінің алғашқы саны 2016 жылдың 22 желтоқсанында Орал қаласында 
жарыққа шықты. Бұл газет пен оның сайты дін мамандарының оқырман 
сауалына жауабын, дін саласындағы соңғы жаңалықтарды, танымдық 
ақпараттарды, экстреимистік ұйымдар мен оларға алданбаудың жолда-
ры және түрлі сектаға кіріп, дін жолындағы соғысқа барып сан соққан 
азаматтардың әңгіме, сұқбаттарын жариялайды. 
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Терроризм өз идеясын таратуда коммуникативті каналдарды қажет ететіні 
рас. Заманауи террроризм бұқаралық ақпарат құралдарының қатысуынсыз 
тіпті ештеңе істей алмас еді, террористер БАҚ-тың арқасында аз қаржымен 
үлкен тиімділікке қол жеткізіп отыр. Осы орайда, терроризмге қарсы күрес 
бойынша тиімді ақпараттық үгіт-насихат стратегиясын жүргізу керек. Бұл 
жұмыстың негізгі мақсаты – мұндай деструктивті құбылысты қабылдамау 
үшін мықты қоғамдық орта қалыптастыру болуы тиіс. 

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Schmid A., de Graf J., Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the West-

ern News Media, London, 1982.
2. Хлебников, И.Н. Информация и терроризм // Независимое военное обозрение, 

1997. №42 (69). 
3. Тараканов А. В., Терроризм м СМИ: проблемы взаимодействия // Вестник КемГУ, 

2008. № 3.
4. Почепцов Г.Г., Информационно-политические технологии. – М., 2003. 
5. Введенская Т.Ю., Дзигумская Е.А., Международный терроризм: психологиче-

ский аспект, Материалы научной конференции «Проблемы политической психологии» 
// Киев, 1997. 

ОҚУШЫЛАРҒА ШЕШЕНДІК СӨЗДЕРДІ 
ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ

Жаңбыр Заманбек 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 Филология және көптілді білім беру институтының 
2-курс магистранты
Ғылыми жетекшісі:

 А.В.Таңжарықова
 ф.ғ.д., қауымд.профессор м.а.

Оқытудың жаңа түрлерін, озық үлгілерін қолдану еліміздің эконо-
микалық және рухани жағдайларын жақсартуға сара жол болып табы-
лады. Негізінен, педагогикалық технология ең әуелі мұғалімнен шы ғар-
машылықпен жұмыс істеп, жаңалықтарды өз ісінде тиімді қолдана білуін 
талап етеді. Өйткені осындай мұғалім ғана қазіргі заман талабына сай 
байқампаз, ізденуге жаны құмар, еркін ойлай білетін оқушы тәрбиелеп 
шығара алады. Дәстүрлі оқытуда оқушы мұғалімнің іс-әрекетінің объектісі 
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болса, жаңа технологиялар арқылы оқыту нәтижесінде субъект ретінде 
алға шығады, яғни ол айналадағы іс-әрекетке өз әсерін тигізе алатындай 
дәрежеге жетеді. Дәстүрлі оқыту кезінде мұғалім үлгі арқылы сабақ 
мазмұнын түсіндіреді, сосын меңгерту жұмыстарын орындатады, кейін 
баланың білімін тексеру мақсатында тағы түрлі жұмыстар (сұрақ қою, 
бақылау жұмыстары, тест сұрақтарына жауап беру, т.б.) жүргізеді. Бұл ретте 
оқушы тек тыңдаушы, орындаушы, тексерілуші ретінде көрінсе, ал дамыта 
оқыту кезінде сабақтың мақсаттарына ұжымдық іс-әрекет тер арқылы қол 
жеткізуге болады. Дайын білімді ғана игеріп, мұға лім нің түсіндіруінен аса 
алмаған баланың дамуы бір деңгейде қалып, оның табиғи мүмкіндіктері 
шектеледі. Білім берудің жаңа техно логияларын мақсатқа сай қолдана 
білсек, балаға меңгерілетін білік дағдыларды беріп қана қоймай, оны іс 
жүзінде жүзеге асыра білуге және сауаттылық пен тіл мәдениетін көтеруге 
қол жеткіземіз [1, 6].

Ұcтaз бaлaғa тepeң бiлiм бepіп, зaмaн тaлaбынa caй aқпapaттық-кoм-
му ни кaциялық тexнoлoгиялapын мeңгepтіп, oның жeтicтiктepiн caбaқ 
үpдiciндe тиiмдi пaйдaлaнa бiлуi тиіс. Оқыту мен оқудағы жаңа әдic-
тәciлдep apқылы өткiзгeн әpбip caбaқ oқушылapдың oйлaуынa жәнe 
қиялынa нeгiздeлiп кeлeдi, бaлaның тepeңдe жaтқaн oйын дaмытып, 
oлapды cөйлeугe үйpeтeдi. Мұғaлiм түpлi әдicтeмeлiк тәciлдepді пaйдa-
лaну apқылы қaбiлeттi әp түpлi бaлaлapдың opтacынaн қaбiлeтi жoғapы 
бaлaны iздeп, oнымeн жұмыc жacaу жасай отырып, oны жaн-жaқты тaнуды 
oйлaп, oқушылapдың шығapмaшылық дeңгeйiн бaқылaп oтыpуы кepeк. 
Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстаздан үлкен жауапкершілікті 
талап етеді. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Білімді, сауатты адамдар – бұл 
ХХІ ғасырда адамзат дамуының негізгі қозғаушы күші» деуінің өзі – үлкен 
көрегендіктің белгісі. Бүгінгі таңдағы оқыту үрдісі жаңа әдіс-тәсілдерді, 
жаңаша идеяларды қолдануды талап етеді. Әр мұғалім өз іс-тәжірибесінде 
көптеген қиындықтармен, кедергілермен кездеседі. Ол заман көшіне ілесу 
үшін өз білімін жетілдіріп отыруы қажет.  Білім берудегі Кембридждік 
әдістің теориялық негізін оқып, таныса отырып, оқытудың жаңаша әдіс-
тәсілдері 7 модульді бастауыш және орта сыныптарда шешендік өнерді 
оқыту тақырыптары аясында меңгереді [2, 49].

1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер;
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету;
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау;
4.Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайда-

лану;
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту;
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6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және  оқыту;
7. Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
Бұл модульдердің көпшілігін бұрыннан сабағымызда пайдаланып 

жүрсек те, тереңіне үңіліп, олардың өзіндік философиясын түсініп 
көрмеппіз. Әрине, бұрынғы дәстүрлі әдістерді де жоққа шығаруға болмай-
ды, әр тәсілдің өзіндік артықшылықтары болады. Біз қолданып отырған 
бағдарламаның түрлі тәсілдерді жинақтағанына қарамастан, сындарлы 
оқыту негіздері қамтылған. «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойла-
уды дамыту» бағдарламасының қазіргі таңда білімді, білгенін өмірге пай-
далана алатын шәкірт тәрбиелеуде алатын орны ерекше. Сын тұрғысынан 
ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түпкір-түпкірінен жиылған 
білім берушілердің бірлескен еңбегі, ал бағдарламаның негізі Ж.Пиаже, 
Л.С.Выготский теорияларын басшы лыққа алады. Білім берудің кешенді 
міндеттерін және мұғалімнің әртүрл і жағдайларда жұмыс істейтіндігін 
ескерсек, тиімділік деген сөзге аса мән беріп, сол курста негізге алынған 
жеті модуль туралы қыс қаша тоқталайын [3, 9].

1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер
«Диалог арқылы оқыту» мен «Қалай оқу керектігін үйретуді» ғана 

қарас тырамыз, себебі олар әлеуметтік-сындарлылық көзқарасымен тығыз 
байланысты. «Қалай оқу керектігін үйрету» немесе метасана оқу шыларға 
оқуды өз бетінше жалғастыра  алатын  білім жинау жауап кершілігін 
түсінуге  және оны өз мойнына алуға қалай көмектесуге болатынын 
көрсетеді.

2. Сыни тұрғыдан ойлауға оқыту
Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз – ой қозғай отырып, оқушының өз ой-

ымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, 
реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп, тұжырым 
жасауға бағыттау. Өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау.

3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау
Бағалау – одан арғы білім туралы шешімді қабылдау мақсатымен 

оқыту дың нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қыз метті 
белгілеу үшін қолданылатын термин. Мұғалімдер мен оқу шылар өздерінің 
қандай мақсатқа жететіндіктерінің өлшемдерін түсіну. Осыған байланысты 
бағдарлама критерийлі бағалау тәсілдерін қарастырады.

4. Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану
Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану 

қоғамдағы өзгерісті танып білуге және оларды тез қабылдауда мол мүм-
кіндік береді. Жоспарланған сабақты тиімді өткізуге көмектеседі, оқу шы-
ның ой өрісінің дамуына, зерттеулік жұмыстар жүргізуіне ықпал етеді. 
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Бағдарлама соңында мұғалімдер ақпараттық-коммуникациялық техно-
логияларды сенімді және сыни тұрғыдан пайдаланушыларға айналады.

5. Талантты және дарынды балаларды оқыту
Талантты және дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың инклю-

зивті тәсілі негізінде осындай балаларды анықтау туралы ой-пікір лер мен 
зерттеулер жасау. Оқушылардың қабілеттерін дер кезінде анық тай білген 
ұстаз болашақ талантты да тани біледі.

6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту
Белгілі бір шақтық кезеңге тән анатомиялық-физиологиялық және 

психологиялық ерекшеліктерді әдетте жас ерекшеліктері деп атай ды. 
Сондықтан педагогика және психология балалардың жас ерек шелік-
теріндегі ширақтықты, өзгерімпаздықты айқындайды, тәрбие лену  ші нің 
және қоршаған ортамен жасайтын қарым-қатынастар жүйе сіне тәуелді бо-
латынын атап көрсетеді.

7. Білім берудегі  басқару және көшбасшылық
Аталған модуль білім берудің кез келген жүйесіндегі тұрақты даму мен 

өзгерістердің сырттан енгізілуі мүмкін емес, олар нақты сыныптардағы 
мұғалімдердің тәжірибесі мен түсініктеріндегі өзгерістерден бастау алу ке-
рек деген тұжырымға сыйады. Қандай жағдай болмасын, өзіңіздің өмірлік 
ұстанымыңызды таңдай білу, адамдық көшбасшылыққа негізделеді. Олай 
болса, бағдарламаның негізгі идеясы сыни тұрғыдан баға лау, өзгерту және 
тәжірибе мен білім саясатын қайта бағалау мұға лім дер бастамасымен 
барлық деңгейлерде өзгерістердің іске асырылаты ны негізделеді. Мектеп 
жұмысының бағдарламасына балаларға көшбасшы болуға үйрететін тре-
нингтер, рөлдік ойындар кіреді.

Сын тұрғысынан ойлау – белгілі бір идеяны қабылдай отырып, ойын 
қарсы қоя салыстыру, оны жүйелілікпен салыстыру, пайдалану, оқушының 
ой шыңдатып, кез-келген мәселеге сын көзбен қарауы [4, 10].

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін мына төмендегі шаралар 
орындалуы шарт.

1. Сын тұрғысынан ойлауды тудыру үшін уақыт керек;
2. Оқушыларға ойланып – толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру;
3. Әр түрлі идеяларды, пікірлерді қабылдау;
4. Үйрену барысындағы оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдану;
5. Қолайсыз жағдайға ұрынған оқушыны күлкіге айналдырмау;
6. Бір-бірінің жауабына жасалған оқушылардың сынының дәлелді, 

дәйекті болуын талап ету;
7. Сын тұрғысынан ойлауды бағалау.
Сыни тұрғыдан ойлау бағдарламасының статегиялары оқу процесіне 
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көп өзгерімдер енгізе алады. Стратегиялар сабақ құрылдымының үш кезеңі 
бойынша қолданылады. Сыни тұрғыдан ойлау бағдарламасының бірініші 
кезеңі «Қызығушылықты ояту» деп аталады. Оқушыларды «Ой қозғау» 
арқылы сол тақырыпқа әкелу осы тақырып туралы бұрынғы білетіндерін 
анықтау, әрі қарай не болатынына қызықтыру, білгенділіктерін ояту. Сыни 
тұрғыдан ойлау бағдарламасының екінші кезеңі «Мағынаны ажырату».
Жаңа мазмұнды ашу жолы. Оқушы жаңа ақпаратпен танысады тақырып 
бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар орындайды. Сыни тұрғыдан ойлау 
бағдарламасының үшінші «Ой талпыныс» кезеңінде,сабақта үйренгенін 
бекіту жаңадан алған ақпаратты пайдалана отырып, білім жетілдіру. Сыни 
тұрғыдан ойлау бағдарламасы арқылы сапалы білім берумен қатар, болашақ 
жастарды рухани адамгершілікке тәрбиелей отырып, әр оқушының 
жүрегіне жол табуына, ішкі сезімін толғанысқа түсіруге, танысдық өрісін 
кеңейтуге болады. Сын тұрғысынан ойлау – белгілі бір идеяны қабылдай 
отырып, ойын қарсы қоя салыстыру, оны жүйелілікпен салыстыру, пайда-, ойын қарсы қоя салыстыру, оны жүйелілікпен салыстыру, пайда-ойын қарсы қоя салыстыру, оны жүйелілікпен салыстыру, пайда- қарсы қоя салыстыру, оны жүйелілікпен салыстыру, пайда-қарсы қоя салыстыру, оны жүйелілікпен салыстыру, пайда- қоя салыстыру, оны жүйелілікпен салыстыру, пайда-қоя салыстыру, оны жүйелілікпен салыстыру, пайда- салыстыру, оны жүйелілікпен салыстыру, пайда-салыстыру, оны жүйелілікпен салыстыру, пайда-, оны жүйелілікпен салыстыру, пайда-оны жүйелілікпен салыстыру, пайда- жүйелілікпен салыстыру, пайда-жүйелілікпен салыстыру, пайда- салыстыру, пайда-салыстыру, пайда-, пайда-пайда-
лану, оқушының ой шыңдатып, кез-келген мәселеге сын көзбен қарауы.

Әдебиет сабақтарында шешендік сөздерді оқыту шәкірт бойындағы 
қабілет көзін ашып, тілін байытуға, қиялын ұштауға, өз бетінше ізденуге 
зор әсерін тигізеді. Сондай-ақ, жаңа оқыту технологияларын әдебиет 
сабақтарында қолдану оқушыларға мынандай мүмкіндік береді [5, 14]: 

1. Мұғалімге тәуелділіктен арылып, өзінің білім игеру қызметін өздері 
басқаруға;

2. Білім қажеттілігі мен маңыздылығын түсініп, қажетті іс-әрекетті 
белсене және өз бетінше орындауға;

3. Жеке ерекшелігі мен қабілетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп 
тауып, белсене орындауға;

4. Білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және 
ұжымдасып мұғалім көмегінсіз, дербес атқаруға;

5. Құр мәлімет алумен шектелмей әсерлі сабақтар барысында өз пікірін 
ашық айтып, өзара шынайы сұхбат жүргізуге;

6. Ой өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін-өздері 
тәрбиелеп дамытуға;

7. Сабақтың сапасын арттырып, балалардың таным белсенділігі мен 
дербестігін арттыруға ықпалын жоғарлатуда.

Сонымен қорытындылай келгенде, жаңа технологиялар арқылы 
әдебиет сабақтарында шешендік өнерді меңгерту оқушыларды өз ойын 
еркін жеткізуге дайындайтындығымен, сабақты өткізу барысында 
стратегиялардың барлығы арқылы жүзеге асатын тиімділігімен, 
мұғалімнің сапалы сабақ өткізуіне мүмкіндік туғызуымен, оқыту мен 
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ұйымдастырудың тиімді әдіс-тәсілдерінің молдығымен, ғылыми-теория-
лық тұжырымдамаларының тереңдігімен тиімді. 
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МӘДЕНИ КАПИТАЛДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ҰЛТТЫҚ 
ИДЕОЛОГИЯНЫҢ РОЛІ: 

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕ

 Күнту Арынбек,
 Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,

 Журналистика факультетінің
 1-курс магистранты
Ғылыми жетекшісі: 

Клара Қабылғазина,
 ф.ғ.к, профессор 

Кез келген мемлекет өз халқының бірлікте, тыныштықта өмір 
сүргенін қалайды және сол тұрғыда жұмыстар атқарады. Әлемдік са-
яси тәжірибеде биліктің қарапайым халықты басқаруда түрлі тәсілдер 
қолданғанын білеміз. Ал бейбітшілік пен тұрақтылықты одан әрі сақтап 
қалу үшін ең дұрыс шешім – қоғамдық идеологияны қалыптастыру 
екені дәлелденген. Идеологияны бүгін ғана қалыптасқан ұғым деп 
айта алмаймыз. Елдегі қоғамдық-экономикалық, саяси формациялар-
мен, мемлекеттік қалыптасуымен бірге қатар келе жатқан ұғым. Жалпы 
идеология дегеніміз – белгілі бір қалыптасқан мақсатқа байланысты, 
сол тұрғыда бағытталған идеялар тобы. Сол топтасқан, жүйеленген 
идеяларды іске асыру арқылы ұлттық немесе әлеуметтік топ мақсатқа 
жетеді. 

Ғылыми тұрғыда зерттеліп, талқыланатын тақырыпта дәлдік, нақ ты-
лық болуы заңдылық. Себебі, жүйелі түрде қалыптаспаған, белгілі бір 
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көлемде зерттелмеген дүниені ғылым деп айта алмаймыз. Ғылым жеңіл 
пікірлер мен алыпқашпа әңгімелерді көтермейді. Қазіргі кезде елімізде 
ұлттық идея төңірегінде түрлі пікірлер айтылып жатыр. Олай болуы да 
оң құбылыс. Тоталитаризм кезінде ұлттық идея тақырыбы қозғалмаған. 
Оның себебін тарқатып түсіндірсек, ол қоғамның мақсат-мүддесі басқа 
болғанын аңғарамыз. Яғни, Кеңес құрамындағы ұлттарды бір мақ-
сатта жақындастырып, ұлттық рухани күшін әлсірету еді. Тілін, дінін, 
мәде ниетін, қала берді тарихын ұрлап біртұтас жаңа ұлтқа айналды-
ру болды. Кеңес өкіметінің құрамындағы әрбір этностың өздеріне 
ғана тән ұлттық рухани даралықтарын жою көзделді. Осылайша, бұл 
кезеңдегі басқару жүйесіне ұлттық идея кесірін тигізді. Кеңес Одағы 
тарап, құрамындағы республикалар жеке дара мемлекет болғаннан 
кейін, тәуелсіз ел атанаған этностар өз ұлттық идеясы мен тарихын, 
мәдениеті мен дәстүрін тереңнен зерттей бастады. Идея мен идеоло-
гияны қатар қойып, мемлекет ретінде өз ұстанымдарын ашық көрсете 
бастады. Нақты бір жүйеленген түрде ұлттық идеясын түзіп, рухани 
тұрғыда да өрлеуге талпынуда. Идея мен идеологияның бір-бірінен 
ұқсастығынан көптеген пікірлер туындайды. Идея – ой мен сананың 
ұштасуынан шыққан туындының формасы. Идеология да рухани дүние 
мен қоғамдық сана деңгейінің жоғары нүктесі. Кейбір деректерде идея 
мен идеологияның құбылысы әрқалай сипатталады. Идеология қоғам 
келбетіне қарама-қайшылық әрекеттер деп есептеліп, тек ұлттық идея 
ғана жарыққа шығады. Ал енді бір түсінікте идеологияның өзі ұлттық 
болуы керек. Алайда, Қазақстан секілді түрлі ұлт өкілдері өмір сүретін 
елде идеология ұлттық бола алмайды. Тек идея ұлттық болып, идеоло-
гия мемлекеттік дәрежеде ғана ортақ мақсатқа айналады. Осылайша, 
біртұтас халық ретінде қалыптасып, бір мақсат пен мүддеде тоғысады. 

Ұлт пен ұлттық идея сөздерінің аражігін ажыратып алғанымыз 
жөн болар. Ең алдымен «ұлт» сөзі не мағынаны беретінін анықтайық. 
Қазіргі кезде әлеуметтану ғылымында «ұлт» ұғымының екі нұсқадағы 
мағынасы қолданылуда. Біріншісі, ұлт – тілі мен діні, атамекені, 
әдебиеті мен мәдениеті, өзіндік дәстүрі, ерекше мінез-құлқы бар қауым-
дастықтың ортасы. Ал екінші нұсқадағы ұлт – саяси мағына тұрғысында 
қолда нылады, яғни белгілі бір мемлекеттегі азаматтардың бірлігі мен 
ынтымақтастығы ретінде қолданылып жатыр. Ұлттық идеяны қандай 
жағдайда болмасын мұқият пайдалану – басты міндеттердің бірі. Ол 
нәзік әрі сезімтал дүние болғандықтан абайсызда өзінің діттеген ныса-
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насына жетпей кере айналып кетуі мүмкін. Оны дұрыс қолданбаудың 
салдарынан ұлтшылдыққа айналу үрдісі жылдамырақ болады. Себебі, 
ұлтшылдықтың негізгі құрамында да патриотизм табылады. Бұл 
патриоттық сезім өз халқын басқалардан биік санап, қалғандарын 
төмен көру, кемсіту. Бұл негізгі мақсатқа кедергі келтіріп, көпке зия-
нын тигізеді. Осы тұста ұлтжандылықты да айтып кетуіміз керек. Ол да 
– патриотизмнің бір түрі. Бірақ, ұлтжандылық өзін басқа халық тардан 
жоғары санамайды. Ұлтшылдық әркез басқаларды өзіне қарсы қойып, 
бөтеннің ұлттық намысына тиеді. Ол дегеніміз мемлекетті әлсіретіп, ең 
соңында ыдырататын құбылыс. Сондықтан да ұлттық идеяға өте сақ 
болған жөн. Кезінде отаршылдықта болып, қиындықты көрген қазақ 
секілді халықтың ұлттық санасына басқалардан кем емес екенімізді 
сіңдіру қажет-ақ. Бірақ ұлтшылдыққа айналдырып асқындырып алуға 
болмайтыны анық. Ұлттық идея – әрбір адамның жүрек түкпірінде 
жатқан, көпке көрінбейтін күш. Оны бір тұтандырып алса, тоқтату қиын 
әрі ұзақ процесс. Оны бағытқа салып, тізгіндеуші тек қана идеология. 

Идеология белгілі бір кезеңдер үшін жасалады. Ол дамып, 
күрделеніп, өзгеріп отыруы тиіс. Сол сәттегі мемлекеттік экономикалық, 
рухани жағдайына байланысты жасалады. Идеологияның басты жауап 
беретін сұрақтары «не істейміз?», «қайда барамыз?», «қандай қоғам ор-
натамыз?». Бұл сұрақтарға жауап беретін, идеологияны тұжырымдап 
түзейтін маманды идеолог деп атайды. Ол әрбір мемлекетте бар және 
негізгісі жалғыз. Басты идеолог - мемлекеттің басшысы. Елдің даму 
жоспарын жасап, халықты бір арнаға бағыттаушы. Бір мемлекетте бір 
ғана идеология жүргізілуі қажет. Ал одан артық болса, ел ішінде тәртіп 
бұзылып, қиындық пайда болады. Сондықтан да қай елде болсын 
оның идеясы да, идеологиясы мен идеологы да жалғыз болған дұрыс. 
Енді идеологияның қалай аталу керектігіне тоқталсақ. Ұлтық немесе 
мемлекеттік идеология. Қазақстан жағдайында ұлттық идеология бола 
алмайды. Себебі, көп ұлтты мемлекетте идеология бірнеше ұлттық 
мүддесін бірдей қорғай алмайды. Еліміздегі идеология мемлекеттік иде-
ология болып саналады. Бір мемлекеттегі тұтастай халықтың ортақ иде-
ологиясы болғандықтан да осылай аталады. Ол дегеніміз сол мемлекетті 
құрайтын негізгі ұлттық мүддесін төмен санау емес, керісінше елдің 
жалпы нышандары негізгі ұлттың атымен аталып, тілімен жазылады. 
Мәселен, Қазақстан дамыған отыз елдің қатарына қосылуды мақсат 
тұтып отыр. Бұл дегеніміз, еліміздегі барлық ұлт өкілдеріне бірдей, 
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жалпыға ортақ идеология. Әрқашан, қандай жағдайда болсын мәселені 
осылай түсінгеніміз жөн. Егер де мемлекетте бір ғана ұлт тұратын бол-
са, ол елдің идеологиясы ұлттық болады. Ондай моноұлтты мемлекет-
тер өте сирек, негізгісі - Жапония. Сондықтан, Қазақстандағы ұлттық 
идеяның мемлекеттік идеологиямен сабақтасуы қалыпты.

Сонымен, идеология – рухани дүние мен құбылыстың жоғары 
нүктесі. Ол – қоғамдағы орын алған жағдайлардан, саяси-эконо-
микалық, әлеуметтік-мәдени қажеттіліктерден туындайды. Сұраныс-
тардың заңдылықтарын ескеріп, соған қатысты жасалған теориялық 
тұжырымдар, мемлекеттік дамуы үшін жасалған қадам. Идеоло-
гия грек тілінен аударғанда idea – түсінік, ой-пікір, logos – оқу де-
ген мағынаны береді. Идеолог – қоғамдық топтар мен таптың, ортақ 
мақсаттағылардың ойын білдіріп, идеялық мүддесін қорғаушы. Бұл 
туралы Қазақ совет энциклопедиясының 4-томында анықтама берілген 
[1]. Онда «идеология – таптың, әлеуметтік топтардың мүддесін 
білдіретін, қоғамдық сана, философиялық, моральдық, эстетикалық 
және діни көзқарастар мен теориялардың жиынтығы» деп жазылған. 
«Идеология» ұғымын ғылымға 1754-1836 жылдары өмір сүрген фран-
цуз философы А.Дестют де Траси енгізді. Оның 1801-1815 жылдары 
жазылған «Идеологияның элементтері» атты төрт томдық еңбегінде 
идеологияны идеялар туралы ғылым ретінде көрсетеді. Философтың 
пікірінше, идеология табиғат, қоғам туралы ғылымдардың, әлеуметтік 
құбылыстар мен саяси-этникалық құбылыстардың негізі. Ұлттық идея 
түсінігі өте ауқымды әрі күрделі. Бұл ұғымды түрлі қырынан танып, әр 
түрлі түсінуге болады. Ғылыми анықтамаларға назар аударсақ, Ұлттық 
энциклопедияда дәл осы ұлттық идея туралы: «Халықты топтастырып 
біріктіретін, өз елі үшін айқын мақсатқа бөлейтін асқақ рухтың көрінісі» 
деп жазылған. Ұлттық идея - халықтың ерекшелігі мен рухани күшін, 
өткенін бүгінгі күнімен сабақтастыра отырып болашағын айқындап 
беретін бағдарлама. Ұлттың алдындағы негізгі мақсаттар үшін сол жол-
да біріге отырып қызмет етуге жұмылдырушы. 

Қоғамның бір орында тұрақтап қалмай, алға жылжып отыруына бай-
ланысты ортақ идеологиялар да жылдар өткен сайын өзгеріп отырады. 
Алғашқы жалпы идеология XVIII ғасырда пайда болды. Классикалық 
саяси идеология ретінде консерватизм мен либерализмді айтамыз. Ал 
XIX ғасырдағы негізгі идеологияға социалистік идеология мен анар-
хизм жатады. Социалистік идеологияның өзі бірнеше ой-сана тұрғысын 
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қамтыды. Мысалы, социал-демократиялық, утопиялық социализм мен 
марксизмді қалыптастырды. XX ғасырда пайда болған ұлттық және 
мемлекеттік идеологияларға фашизм, ұлтшыл-социализм, ком му-
нис тік идеология жатады. Коммунистік идеология ұзақ жылдар бойы 
жүргізіліп, марксизм мен ленинизмді құрады. Бүгінгі күнгі идеология-
лар қатарына неоконсерватизм, неолиберализм және неомарксизмді 
жатқыза аламыз. 

Міне, ғасырлар бойы қалыптасып, өзгеріске ұшырап түрленіп отыр-
ған идеологиядан бірнеше классификацияны байқауға болады. Мәселен, 
әлеуметтік-саяси идеологияға анархизм, консерватизм және либерализм 
жатады. Таптық идеологияға социализм мен капитализмді жатқыза ала-
мыз. Ал ұлттық-этникалық идеология қатарына расизм, нацизм, на-
ционализм қосылады. Сондай-ақ, идеологиялар классификациясында 
феминизм мен гуманизм секілді өзге де идеологиялар бар. Жалпыла-
ма алғанда қандай да бір идеология болсын социалистік авторитарлық 
елдерге ғана тән емес. Бұл сөзді «үгіт-насихат» ұғымымен шатасты-
рып, бастапқы мақсаттан бөлек қырынан қарауға болмайды. Шын 
мәнісіне келгенде идеология жоқты бар, жалғанды шын деп үгіттеп 
сендіру емес, белгілі бір идея төңірегінде қоғамды жұмылдырып, ортақ 
мақсатқа бастаушы. Қазақстандық мемлекеттік идеология – ұлттық 
мұраттардан туындап, қазақстандық мақсаттарға жалғасатын идеялар 
мен көзқарастардың жүйелі жүйесі. Мемлекеттік идеология рухани 
мұра жетістіктерімен толығып, жалпы азаматтық құндылықтардың баю 
үдерісінде қалыптасады.

Осыдан шығатын қорытынды, мемлекеттік идеология – қазақтың 
ұлттық идеологиясының ғаламдық идеологиямен синтезделіп, жаңа 
заманауи сапалық дәрежеге көшуі. Жаңа мазмұндағы және сапасы 
мол деңгейде Қазақстанның мемлекеттік идеологиясы қалыптасты. 
Дамыған елдердегі өркениет пен еліміздің өзіне тән төл ерекшеліктерін 
қамти отырып, қызмет ететін идеология күрделі әрі ұзақ процесстер-
ден тұрды. Елдегі барлық ұлттық және әлеуметтік топтардың мақсаты 
мен мүдделерін ескеретін идеологияның қылыптасып, одан әрі да-
муы үшін бірінші кезекте қазақ халқының ұлттық идеологиясының оң 
қалыптасуы басты маңызға ие. Қазақ халқының идеологиясының озық, 
өркениетті, адамгершілік пен ізгілік, адалдық пен қарапайымдылық 
үлгілері барша қазақстандықтардың дүниетанымының нышанына ай-
налуы тиіс. Ұлттық идеология осылайша дамып, мемлекеттік деңгейге 
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жеткенде ғана Қазақстандық идеологияны құрайды. Әрбір мемлекет ел 
азаматтарына бүгінін саралай отыра болашағына жоспар құрып, алға 
қойған мақсаттарымен, жаңа идеяларымен қамтамасыз етіп отыруы 
керек. Олай болмаған жағдайда, әр тұрғынының күнделікті әрекеттері 
мен жұмысының мәнісі болмайды. 

Қоғамдық идеологияны қалыптастырудағы бірінші мақсат – адам 
өмір сүріп жатқан ортаны дамыту. Ал қоғамдық дамудың мақсаты – 
жеке адамның рухани, мәдени дамуы үшін жағдай жасау. Егемендік алу, 
мемлекеттің құқықтың мәртебеге ие болуы, экономикасы нарықтық 
ел болу прогрессивтік даму жолында маңызды рөлге ие болғанымен, 
алдағы уақыт үшін өтпелі кезеңдер болып саналады. Ол өз кезегінде 
егемендіктің, құқықтың мемлекеттің, демократияның пайдалы тұсын 
анықтап, болашақ үшін уақытпен байланыстыра реттейді, саралайды.

Еліміздегі идеологиялық міндеттердің негізі – қазақстандықтардың 
отансүйгіштікке, азаматтардың өзін басқара алуына тәрбиелеу, 
құқықтық жүйені қалыптастыру. Қазақстанда қоғамдық идеологияны 
қалыптастыру үшін тәуелсіз ел болғалы түрлі бағдарламалар жұмыс 
жасады. Соның ішінде, тұңғыш ресми мемлекеттік идеология деп 
«Мәңгілік Ел» идеясын айта аламыз. Бұл идеяны Елбасы Н.Ә. На-
зарбаев ХХІ ғасырдағы Қазақстанның ұлттық идеясы деп жариялады. 
Тәуелсіздікке қол жеткізіп, егемен ел болғаннан кейін оны сақтап қалу 
үлкен іс. Әр кезеңдегі ұрпақтар жауапкершілікті сезініп, аманатқа адал 
болып тәуелсіздікті одан әрі сақтау жолында қызмет ету керек. Ол үшін 
халықты біртұтас мақсатқа жетелейтін бағыт, ортақ идея болуы тиіс. 
Осы тұрғыда Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаев 2014 жылдың 17 қаңтарында жариялаған 
кезекті жолдауындағы «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы дер кезінде 
дүниеге келген жоба [2]. 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы – қазақтың мақсаты мен мүддесіне, 
еліміздегі 130-дан астам ұлт өкілдерінің ұлттық идеясына негізделген 
идеология болады, оған сену керек. Сол жолда мемлекетіміздегі әрбір 
адам еңбек етіп, мақсаттар бағытынан айнымау тиіс. Күлтегін жаз-
ба ескерткішінде қашалған жазбадағы ойларды түркі халқы ортақ 
мақсат етуі қажет. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев: «Түркі 
халықтары жұмылған жұдырықтай болып біріккен кезде геосаяси 
өмірге тең құқықтық субъект ретінде ықпал ете алады, мәдени әлемдегі 
өзара қарым-қатынастарда қайдағы бір енжар, ынжық элемент ретінде 
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емес, өзгелермен терезесі тең тұлға ретінде бой көрсете алады. Бұл 
бағыттағы алғашқы игі қадам ортаазиялық одақтың құрылуы болды. 
Оның шеңберінде біздің бәрімізге ортақ мәдени ұқсастығымызды жете 
сезіну арқылы деңгейіміздің көтеріле түсетіні сөзсіз» – деген болатын 
[3]. Мұндағы Елбасының ойы түркі жұрты ынтымақта болса күтетіні 
көп, келешегі кемел мемлекеттер ретінде көре алатынын байқаймыз. 

Ұлттық идея – халықтың ортақ мүддесі мен мақсатын қорғап, ұлттың 
дамуы үшін жасалатын бағдарламалар жүйесі. Этностың салт-дәстүрі 
мен әдет-ғұрпы, әдебиеті мен мәдениеті негізінде түзілетін жоспарлы 
бағдарламада ұлт үшін қажетті компонеттер қамтылады. Ұлттық сана-
ны қалыптастырып, өзіндік ерекшелігін айқын көрсететін идеялар топ-
тастырылады. Қазақ жерінде елдің бүгіні мен болашағы үшін жасалған 
ұлттық идеялар баршылық. 

Мемлекетті қалыптастырып одан әрі гүлдендіру үшін жасалатын 
ұлттық идея бір жыл, он жыл немесе бір ғасырда қалыптасатын дүние 
емес. Оның қалыптасу барысы мен жүзеге асырылу жолында білімнің 
бәсі биік тұрады. Ұлт үшін жасалған әр қадамды нағыз ұлт зиялыла-
ры жасайды. Болашақ үшін жасалатын идея бүгіннен басталып, кезекті 
толқынға мұраға қалып отырады. Қазақстандағы ұлттық идея қазақ пай-
да болғаннан бастап, тарихи кеңістікте бірге қалыптаса береді. Ұлтқа 
деген құрметті жоғарылату үшін ұлттық сананы ояту қажет. Ұлттық са-
насы қалыптаспаған халықта белгілі бір кезеңдерде ғана даму болады. 
Халықтық қасиет жойылып, мемлекеттік мәртебеден біржола айырыла-
ды. Бұл жағдайда ұлттық мақсат-мүдде жеке адамның пайдасы жолын-
да құрбан болып кетуі мүмкін. Ортақ мақсаты жоқ халық ұлт ретінде 
қалыптасып, сақталуы қиын. Қазақ хандығы кезінде де ұлттық идеяның 
жарқын көрінісі болды. Ол мемлекетті одан әрі нығайту, этникалық тер-
риторияны бекітіп, шекаралас мемлекеттермен қарым-қатынасты бір 
жүйеге келтіру болды. 

Қазақтың зиялы қауым өкілдері ұлттық идеяны көтерген кезде жер 
мен мемлекеттің иесі – тек қазақтар екенін, ал қалғаны диаспора өкіліне 
жататынын айтқан. Бүгінгі таңда тарихи отаны Қазақстанда жүрген 
қазақтар мен диаспорада шет мемлекеттерде жүрген қазақтардың ұлт 
ретіндегі мұрат-мақсаты бөлектеу. Қазақ жеріндегі қазақтардың басты 
мақсаты елдің бүгінгі күні мен болашағы алаңдатады, ал өзге елде жүрген 
қазақтарды сол мемлекетте рухани жұтылып кетпей қазақиылықты 
жоғалтып алмау. Уақыт өтіп, толқын ауысқан сайын осы екі мақсаттағы 
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қазақтар арасындағы айырмашылықтың арасы да кеңейе бермек. Ол 
ұлт үшін қауіпті құбылыс саналады. Қытай еліндегі қазақ мәселесі, 
Түркиядағы қазақтардың түріктенуі, Еуропадағы қазақтардың тілдік 
мәселесі жылдар өткен сайын күрделенуде. Осы жағдайлар мың өліп, 
мың тірілген қазақтың ұлттық болмысы мен құндылықтар жүйесіне 
кедергісін келтіреді. Сондықтан да ұлттық идея тек Қазақстан жеріндегі 
халықты қамтымауы керек. Ұлтқа қызмет ететін бағдарлама барша 
қазақты қамтуы керек. Ақпараттық заманда қазақтың қазақылығын 
сақтайтын өр рух пен қажымас қайраты. Ұлттық болмысты қай жерде 
болсын сақтап қалу үшін рухын жаңғыртып, одан әрі асқақтата беру 
керек. Ата-бабамыздан аманатқа қалған ұлан-ғайыр жерді игеру үшін 
де рухани мықты болып, тәуелсіздіктің қадірін түсінетін азат ойлы 
ұрпақ тәрбиелеген жөн. Осылайша, қазақты бір-бірімен жарыстырмай, 
адамгершілік пен көрегенділікке, мейірімділік пен жанашырлыққа бау-
лу бүгінгі қоғам алдындағы жауапкершілік. Осы жүйе негізінде дамып, 
алға жылжуға болады. Бұлай болмаған жағдайда қазақ рухы әлсіреп, 
ішкі бірлік пен тұрақтылықтан айырылу қаупі бар. Міне, осындай екі 
түрлі мұраттағы қазақтар болғанымен негізгі мүдде ұлттық кодты сақтап 
қалу. Қазақтың рухын жаңғыртып, саясатты ұлттық сарында жүргізу 
арқылы жеңіске жетуге болады. Ұлттық мүддені бірінші орынға қойып, 
қазақ баласының мәселесін көтеру әділдікке апарады. Қазақ идеясы 
Алаш ұсынған бағдарлама негізінде қалыптасқанықтан жаңғыру жолы-
нан адасқан емес. Тілдік мәселеде болсын, рухани ортада болсын қазақ 
қоғамында алшақтық болмаған. Азаматтардың ұлтына деген рухын 
көтеру арқылы, басқаға ұқсамайтын даңғыл жолды қалыптастырамыз. 

Тарих ғылымдарының кандидаты Б.Құдайбергенұлы бүгінгі қоғам -
ның идея төңірегіндегі мәселелерді ашып береді. «Қазіргі таңда 
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясына қатысты пікірлер мен ұсыныстар 
бар шылық. Бірақ оларды айтушылар мен ұсынушылар қандай да бір 
жасампаз идеяның өмір сүретін қолайлы ортасы болуы керек екенін 
білмейді. Идея елдің таным түсінігіне, кәсібі мен әлеуметтік жағдайына 
сәйкес болуы тиіс. Ұлттық идея халықтың тарихи тамыры мен төл ру-
хына сәйкестенуі керек. Әйтпесе ол қанша жерден құлаққа жағымды, 
жүрекке жылы тиіп жатса да, елдің болашағына нысана болатындай 
биікке көтерілмейді, әрі қарай өркендеуі мүмкін емес» деген болатын 
[4]. Шынында да идеяны жалпыхалықтық ретінде жасап, халықтың 
шынайы өмір сүру қалпымен байланыстыра тоғыстырған жөн. Бұл 
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идея отандастардың бірегей тарихы, мұрат-мақсаты мен қаһарамандық 
ұраны. Қазақ елінің сан ғасырлар бойы армандаған мақсатынан бөлек, 
Егемендік жолындағы ерен еңбегі мен тынымсыз тіршілігінің бейнесі 
байқалады.

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы жарыққа шыққан алғашқы жылдары 
қоғам талқысына түсті. Ұлттық кодымызды сақтайтын, жалпыхалықтық 
мақсатымыз бір жүйеге келетін кез келді деп белсенді топ жарыса жаз-
ды. Бұқаралық ақпарат құраладарының өкілдері «Қазақстан-2050» 
Стратегиясына апаратын мәңгілік жол деп ұрандатып та алды. Кез-
келген деңгейдегі, кез-келген бағыттағы шараларға «Мәңгілік Ел» ло-
госын қолданып, баннерлер мен плакаттарда ғана бейнеленіп тұрды. 
Уақыт өтіп, ұлттық идеямыз да кейінгі кезекті мәселеле қатарына да 
түсіп кетті. Бұқаралық ақпарат құралдарының ішіндеге бас басылым 
«Егемен Қазақстан» газеті 2014 жылғы Жолдау жарияланғаннан кейінгі 
2014-2015 жылдары аралығында ғана Ұлттық идея төңірегінде түрлі 
авторлардың мақалаларын шығарып тұрды. Ал қазіргі жағдайға қарасақ, 
мүлдем басқаша. Ұлттық идеяның алғашқы қарқыны төмендеп, БАҚ 
беттерінде бұл жөнініде мәселе де көтеріліп жүрген жоқ. «Мәңгілік 
Ел» туралы жазылғанымен кейіннен әркім өз саласына бұрмалап, иде-
яны өз төңірегінен ғана іздеп жүр. Ұлтттық идея болғандықтан, ұлт 
мүддесі үшін жұмыс істейтін бағдарлама ретінде ұлттың болашағына 
бас қатырып жатқандар аз. Техника күн сайын қарыштап дамып жатқан 
заманда ұлт ретінде сақталып қалудың өзі қиын. Жаһандану дәуіріндегі 
атқарылып жүрген істер ел экономикасын көтергенімен, ұлттық код-
тан ажыратып алуы мүмкін. Сондықтан да бүгінгінің күйіп тұрған 
мәселесі деп, қазақ халқының қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайын та-
разылауымыз керек. Ұлттың тілі, діні, әдебиеті мен мәдениеті арқылы 
құндылықтарды сақтай аламыз. Бүгінгі қазақ тілінің мәселесіне кел-
сек, мемлекеттік тіл мәртебесі болса да әлі күнге дейін бір нақтыланып 
жүйеге келе қоймады. Мемлекеттік тіл төңірегінде даулар осы күнге 
дейін туындап келеді. 

Саясаттанушы Айдос Сарым әлемде ұлттық идеясы 300 жылдан 
бері мызғымай келе жатқан мемлекеттер бар екенін айтып жүр [5]. 
Оның ойынша, ұлттық идеямыз кеш болса да бір жүйге келіп қалды. 
Біздің тәуелсіздік алған ширек ғасыр ішінде ұлттық идеяға қатысты сан 
алуан пікірлер бар. Әлі толасатамай, жазылып та жүр. Әркім өзі қызмет 
еткен саласын өзі зерттеп, атсалысып, көтеріп жүрген мәселелерін 
маңыздырақ деп санап жүр. Осылайша, ұлттық идеяны сол төңіректен 



«Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары»

244

іздеп жүреді. Бұл бір жағынан заңды құбылысқа келеді, ал негізінен 
ұлтың саяси мәдениетін өсірмейді, ұлт ретіндегі сапамызға қылау са-
лып, оның артуын тежейді. Ұлт идеясының нақты болмауының 1989 
жылдан бері көтеріліп жүрген мәселелер қайтадан алдымыздан шығып 
жатыр. Әлі сол бір әңгіменің төңірегінде айналшықтап жүрміз. Ши-
рек ғасыр өтсе де әлі күнге дейін тіл мәселесінде бір тоқтамға келе 
алмадық. Осының өзі біраз нәрседен хабар береді. Егер біздің ұлттық 
идеямыз осыдан елу-жүз жыл бұрын нақты болғанда, осы күнде біз 
едәуір алға жылжыйтын едік, – дегені бар. Саясаткердің айтуынша, 
ұлттық идея сан қырлы болады. Оның негізгі өзегі – елді көркейту, 
егемендікті нығайтып одан әрі даму идеясы. Ал қалған мәселелер 
осының ғана төңірегіндегі топтасқан мәселе болуы керек. Айдос 
Сарымның сұхбаттарда «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының шын мәнінде 
жүзеге асуына қоғам қаймақтарының белсенділік танытпауын айтып 
жүр. Біздің «Мәңгілік Ел» ұлттық идеямызға айналып үлгерді. Деген-
мен де, ол үшін елдің ақыл-ой корпорациясы, қоғам қайраткерлерінің, 
саясаттанушылар мен зиялы қауым өкілдерінің, ғалымдардығ, фило-
софтар мен әлеуметтанушылардығ, психологтардың және де идеология 
саласындағы мамандардың бұл идеяны іліп-әкетіп, одан әрі барынша 
дамытуға тырысып, идеяны жүзеге асыруда нақты тетіктердің жаса-
лауына араласып, басты қозғаушы күш болуы шарт. Біздің қоғамдағы 
кемшілік, «Мәңгілік Ел» идеясының іске асыруда интеллектуалды 
класстың бәсеңдігі айқын байқалады. 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясында қазақ халқының сығымдалған, 
жүйеленген өмір сүру тәжірибесінің әлеуметтік-мәдени коды бар. Демек, 
«Мәңгілік Ел» идеясын ұлттың тарихи даму үрдісінен тысқары қарау 
мүмкін емес және қолдан немесе ойдан шығарылған мәселе еместігі 
тағы белгілі. Себебі, бұл мәселе қазақ қоғамы үшін қашанда өзекті. 
Бүгінгі таңда ұлттық идеология туралы еркін айтуға мүмкіндік бар. Бұл 
жолдағы ең басты ұстаным ұлттық идеологияны қазақстандықтардың 
дүниетанымдық бағытына айналдыру болуы тиіс. «Мәңгілік Ел» идея-
сын ұлттық идеологияның негізгі факторы ретінде қарай отырып, оны 
барлық қазақстандықтар қолдайтын ортақ, әлеуметтік, этностық, діни 
бірегейлікті қамтамасыз ететін ұстанымға айналдыру - қазіргі кезеңнің 
басты міндеті. 
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СAНДЫҚ ЖУPНAЛИСТИКAНЫҢ  
ҚAЛЫПТACУЫ ЖӘНE БAҚ

Келемеденов Мейіржан Ерболатұлы
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

Журналистика факультеті,
 ЮНЕСКО, Халықаралық журналистика және 

қоғамдық медиа кафедрасының 2 курс магистранты

Aқпapaттық технологиялapдың соңғы 20-30 жылдaғы өзгеpiстеpi 
телевизиялық индустpияның дaмуындa бaсты қозғaушы күштеpдiң – бейне 
(видео) контент пен оны тapaтaтын жоғapы дәpежедегi коммуникaциялық 
технологиялapдың – мaңызын еселеп apттыpудa. Бұндaй технологиялapдың 
көмегiмен aқпapaтты өте сaпaлы дaйындaп, оны миллиapдтaғaн aудитоpияғa 
бip мезгiлде тapaтуғa болaды.

Қaзipгi мультимедиaлық оpтaның, оның iшiнде, телевизияның бaсты 
ұpaны – «әлемнiң әpбip нүктесiне», «тәулiктiң 24 сaғaтындa», «бap лық 
технологиялық құpaлдapдa» хaбap тapaту болып өзгеpдi. Күннен-күнге сaны 
мен сaпaсы өсiп, apзaндaп жaтқaн бapлық девaйстap телекоммуникaция, 
медиa мен көңiл көтеpу индустpиясының жылдaм конвеpгенттiгiне се-
беп болудa. Күнделiктi aдaмдapдың лексикaсынa «2-шi экpaн», «5 экpaн», 
«сызықты емес телекөpсету» деген жaңa тipкестеp пaйдa болды. Ендi 
осылapды жекелеп жiктеп, тaлдaп көpелiк.

«2-шi экpaн» туpaлы. Телебaғдapлaмa көpiп отыpып өзiңiздiң смapтфо-
ныңыздa, Ipad немесе ноутбукте сол бaғдapлaмa туpaлы толық, қызықты 
aқпapaт aлып отыpaсыз. Бұл шын мәнiнде pеволюциялық технология. 
Мысaлы, телесеpиaл көpiп отыpғaн aдaм сеpиaлдың сюжетi, aктеpлap 
туpaлы, олapдың киген киiмдеpi мен түсipiлiм кезiндегi қызықты 
жәйттеpмен және бaсқa дa қосымшa aқпapaтпен тaнысып отыpaды. 

Дәл солaй телебaғдapлaмa жүpгiзушiлеpi мен қaтысушылapы туpaлы 
мәлiметтеp де сiздiң құpылғығa келiп жaтaды. Тележобa мен фильм-
деpдегi сaундтpектi өз девaйсыңызғa жүктеп, «2-шi экpaн» apқылы 
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болaшaқтa тележобaлapдың pейтингiн aнықтaу дa қиынғa түспейдi. 
Көpеpмен бaғдapлaмaны қaй секундтaн, минуттaн бaстaп көpе бaстaғaнын, 
бaғдapлaмaны қaншa уaқыт көpгенiн, еpекше дәлдiкпен aнықтaй aлaмыз. 
«2-шi экpaн» – бapлық телеapнa менеджеpлеpi мен жapнaмa беpушiлеp 
үшiн кеше ғaнa apмaн болғaн технологиялық мүмкiндiк.

«5 экpaн» – видеоконтенттеp мен телебaғдapлaмaлapды смapтфон, 
плaншет, ноутбук, компьютеp мен телевизоp сияқты 5 құpылғыдaн еpкiн 
көpу мүмкiндiгi.

«Сызықты емес телекөpiлiм» дегенiмiз – көpеpмендеpдiң телебaғ дap-
лaмa лapды әpтүpлi цифpлық сеpвистеpден сұpaтып, бipнеше цифpлық 
плaтфоpмaлap apқылы көpуi.

Aтaлғaн қызметтi кaбельдi және спутниктiк опеpaтоpлap, онлaйн ви-
део қызмет көpсететiн pесуpстap, жaңaшa медиa оpтaдa, жaңa aқпapaт 
тaсымaл технологиясын қолдaнып, немесе видеохостингтеp apқылы, не-
месе мобилдi қосымшaлap apқылы хaбap тapaтaтын дәстүpлi телеapнaлap 
ұсынaды [1].

Мiне, дәл осындaй жойқын aқпapaттық тaсқын күнде еселенiп өсiп 
отыpғaн кезде дәстүpлi телевизиялық тapaтылымның болaшaғы туpaлы 
мәселе зеpттеушi ғaлымдapдың aлдынa күpмеуi қиын сұpaқтap туындaтудa.

Бip жaғынaн, телевизиясы бapыншa дaмығaн елдеpден келiп жaтқaн 
стaтистикaлық мәлiметтеpге сүйенсек, сызықты (дәстүpлi эфиp лiк, 
aнaлогтық) телевизияның ұлттық жapнaмa нapықтapындa үлесi aзaйып 
бapaды. Мысaлы, 2015-2016 жылдapдa Ұлыбpитaнияның онлaйн-медиa-
лapындa оpнaлaстыpылғaн жapнaмa шығыны офлaйн-медиa лapдaғы 
жapнaмa көлемiмен теңескен. Тұмaнды Aльбиондa бapлық жapнaмaның 
50% жaңa онлaйн-pесуpстapғa бөлiнген. Осы пapaметp бойыншa онлaйн-
сеpвистеpде беpiлген жapнaмa көлемi Aвстpaлия мен Қытaй елiнде 44%, 
Ноpвегиядa 45%, Дaниядa 43% болып тipкелген. 

Екiншi жaғынaн, шетелдеpде, оның iшiнде көpшi Pесей мемлекетiнде 
телевизия ең қолжетiмдi және бұқapaлық коммуникaциялapдың iшiндегi 
жоғapы сұpaнысқa ие құpaл болып сaнaлaды. Aудитоpияны қaмту көлемi 
жaғынaн және телевизияның apзaн болуымен бaйлaнысты дa осындaй 
тұжыpым түзуге болaды.

2016 жылы дәстүpлi телевизиялық тapaтушылapдың тұpaқты aхуaлы 
өзгеpген жоқ, тiптi, дүниежүзiндегi жaлпы көлемi бipшaмa өскен. 
Көpеpмендеp тек TV-қaбылдaғыштap емес әpтүpлi құpылғылap apқылы дa 
бaғдapлaмaлapды көpе бaстaғaнымен телевизия көпшiлiк aудитоpия үшiн 
әpi үйpеншiктi, әpi жaйлы медиaлық нысaн болып сaқтaлып келуде. 

Aбсолюттiк көпшiлiк елдеpде телевизия ең бaсты жapнaмa беpiлетiн 
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коммуникaциялық құpaл сипaтын сaқтaп қaлғaн. Телевизияның үлесiне 
әлемде жapнaмaғa бөлiнетiн бюджеттiң 42,2% тиесiлi екен. Aтaлғaн 
үлес бaсқa дa дәстүpлi БКҚ (бұқapaлық коммуникaция құpaлдapы) мен 
Интеpнеттегi жapнaмaдaн көп. Aл, Pесейдегi телевизия apқылы көpсетiлетiн 
жapнaмa 47,7% құpaйды. 

Қaзipгi медиaлapдың цифpлық, көпэкpaнды, көпфункционaлды және 
көпмaқсaтты сияқты инновaциялық өзгешелiктеpiне қapaмaстaн көптеген 
елдеpде, оның iшiнде, Қaзaқстaндa дa телеaудитоpияның көңiлi aйнымaй 
телеэфиpде болсын, бaсқa дa технологиялық мультимедиaлық оpтaдa 
болсын өздеpiнiң дaғдылaнғaн дәстүpлi телеapнaлapын және олapдың 
бaғдapлaмaлapын тaңдaп отыp [2].

Нapықтaғы өзгеpiстеp қaзaқстaндық телевизия нapығынa ықпaлын 
күшейтiп келедi, aқпapaттық тәуелсiздiк мәселесi күн тәpтiбiндегi бaсты 
тpенд болып бекiтiлуде. Елiмiздегi отaндық телеapнaлapдың тәжipибесiнде 
осындaй қaуiптеpге қapсы қоятын, ұлттық сипaтымыз бен еpекшелiгiмiздi 
сaқтaп қaлуғa деген тaлпыныстap бaйқaлa мa?

Бұл сұpaқтың жaуaбын тaбу үшiн әpi теpең, әpi жaн-жaқты зеpде лен ген 
көптеген ғылыми iзденiстеp қaжет деп ойлaймын. Және бұл зеpттеулеpге 
мемлекеттiң өзi мүдделi болуғa тиiс. Өйткенi, жекеменшiк құpылымдap 
осындaй күpделi пpоцестеpдi болжaудың мaңызын түсiне aлмaуы 
зaңдылық. Коммуникaция құpaлдapын пaйдaлaнып қapжылық, сaяси ди-
виденд тaбу олap үшiн бaсым мейнстpим. Тек үлкен сaяси мәжбүpлiк 
туындaғaн кезде ғaнa медиa-нapықтың әлеуетi мен мaңызын, оның күштi 
және әлсiз тұстapын нaқты бiлуге деген сұpaныс пaйдa болуы мүмкiн [3].

Әзipше Қaзaқ елiндегi aқпapaттық теңсiздiктi жою, экономикaны 
цифpлaндыpу сияқты бaғдapлaмaлapдың көмегiмен қaзaқстaндықтapдың 
цифpлық технологиялap мен жaңa зaмaнғы бaйлaныс стaндapттapынa, 
ғaлaмдық желiге қосылу мүмкiндiктеpi жaқсapудa. Бұның бәpi мемле-
кет тapaпынaн iске aсыpылғaн кешендi бaғдapлaмaлapдың нәти жесi. 
Aқпapaттық теңсiздiктi жою бaғыты бойыншa көpсеткiштеp төмен дегiдей 
жетiстiктеpге негiзделген:

Бipiншiден, Қaзaқ елiнде 1999 жылдың өзiнде қaлaapaлық/хaлы қapaлық 
телефон желiлеpi 100% цифpлық технологияғa aуыс тыpылғaн болaтын. 
Қaзip жеpгiлiктi телекоммуникaция желiлеpiн цифpлaндыpу деңгейi 95,6%, 
Интеpнет тұтынушылap 73,1% немесе aбсолюттiк көp сет кiшпен 12,5 млн. 
aдaмғa жеттi.

Соңғы 25 жылдa Қaзaқстaндa 12500 шaқыpым оптикa-тaлшықтық 
кaбель дiк мaгистpaльдap жүpгiзiлген, Ұлттық aқпapaттық супеpмa гистpaль 
жобaсы iске aсыpылудa. 50 aдaмнaн көп тұpaтын елдi мекендеp CDMA/



«Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары»

248

EVDO технологиясы бойыншa телефония мен жылдaмдығы 3,1 Мбит/се-
кунд болaтын кеңжолaқты Интеpнет қызметiне қосылғaн.

2011 жылы Қaзaқстaндa мобильдi бaйлaныстың 3G стaндapты енгiзiлсе, 
2012-2013 жылдapы Aстaнa мен Aлмaты, бapлық облыс оpтaлықтapындa 
4G (LTE) қосылды. 2016 жылғы мәлiметтеp бойыншa 4 млн. 31 мың 
aбоненттiк стaционapлық телефон тipкелсе, оның 1 млн. aуылдық жеpлеpде 
оpнaлaсқaн. FTTH технологиясымен, яғни пәтеpге дейiн тapтылғaн 
оптикaлық тaлшықпен кеңжолaқты Интеpнетке қосылғaндap сaны 670 мың 
aбоненттi құpaды [4].

Екiншiден, соңғы 10 жылдa телевизиялық компaниялap техно логия лық 
тұpғыдa, қapжылық қaмтылу жaғынaн едәуip жaқсы динaмикa көpсеттi. 2010 
жылдaн беpi телевизиялық хaбap тapaту ұлттық желiсiн модеpнизaциялaу 
бaғытындa мемлекеттiк бaғдapлaмaлapдa 2010-2014 жылдapдa Қaзaқстaн 
aумaғындa цифpлық телевизияғa aуысу жұмыс тapы жүpгiзiлдi. 

2012 жылы бaстaлғaн цифpлық эфиpлiк телевизиямен Қaзaқстaнның 
95% aумaғын қaмту бойыншa жұмыстap aяқтaлуғa жaқын. Елiмiзде 
цифpлық хaбap тapaтудың DVB T2 стaндapты тaңдaп aлынды. Қaзaқ-
стaндық телеapнaлapдың спутниктiк желiмен шетелдеpге тapaтылу 
геогpaфиясын 2020 жылғa дейiн 100 елге дейiн жеткiзу жос пapлaнғaн.

«Қaзмедиa оpтaлығы» мемлекеттiк хaбap тapaту компaниялapының 
бaсты технологиялық aлaңынa aйнaлды. Ең озық жaбдықтapмен 
жұмыс iстейтiн бұл оpтaлықтың aйнaлaсындa телевизияның өндipiстiк 
инфpaқұpылымы жaсaлудa.

Жaңa сызбa бойыншa бұл мiндеттi құйтaқaндaй ғaнa ұялы телефон 
aтқapды. Белгiленген уaқыттa paдиостудия мен жуpнaлист apaсындa сым-
сыз телефон бaйлaнысы оpнaтылaды және кез келген уaқыттa ол әңгiме 
телефон гибpид құpылғысы apқылы бaсқapу пультiне беpiледi, apы қapaй 
әуе толқынынa тapaйды. Сөйтiп, Қaзaқстaнның кез-келген нүктесiнде, тiптi 
Интеpнет apқылы дүниежүзiнiң кез-келген бұpышындa aқпapaтты сол 
зaмaттa aлу мүмкiндiгi iс жүзiнде дәлелдендi, әлемдiк озық тәсiлдiң қaзaқ 
топыpaғынa дa жaт емес екендiгiне көз жеткiздiк.

Оның үстiне тiкелей эфиpдiң тыңдapмaнғa әсеp ету қуaты әлдеқaйдa 
эмоционaльдi күштi, нaнымды болaтыны белгiлi, оның aудитоpияны 
қaлыптaстыpудaғы pөлi тiптi де жоғapы бaғaлaнaды. Сонымен бipге бiз 
соңғы кездеpi эфиpден түсiп қaлғaн, paдионың aсa мaңызды жaнды дa 
қуaтты жaнpлapының бipi – pепоpтaжды тipiлткен болap едiк. Сол сияқты 
хaлықapaлық pоуминг мүмкiндiктеpi мен бүгiнгi ұялы бaйлaныстың 
жоғapы сaпaсын ескеpсек, болaшaқтa әлемнiң кез-келген нүктесiнен 
тiкелей хaбapлap ұйымдaстыpуғa болaтындығы тaғы дa aйқындaлa түседi. 
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Қaзip ұялы бaйлaнысты дaмыту бapысындa дүниежүзiлiк G3 стaндapты 
сынaқтaн өтуде, тaяу жылдapы кең қолдaнысқa енедi деп күтiлуде. Бұл 
жaғдaйдa ұялы телефонмен aқпapaт aлмaсу қaзipгiдей бip ғaнa емес, 
бipнеше шaғын apнaлap (микpокaнaлы) apқылы жүзеге aсaды, тиiсiнше 
сөйлесу сaпaсы мен пaноpaмaсы жaқсapaды, кедеpгiлеp мен шулap жоққa 
тән болaды, бұдaн бaсқa дa көптеген жaңa қызмет түpлеpi мүмкiн болaды. 
Солapдың қaтapындa жуpнaлист үшiн aсa мaңыздысы, ол ұялы телефоннaн 
Интеpнетке шығып, электpондық почтaсымен жұмыс iстей aлaды, 
pедaкциямен ұдaйы бaйлaныстa болaды [5]

Мәселен, «Хaбap» телеapнaсы техникaлық тұpғыдa мәскеулiк теле ap-
нa лapдaн дa жaқсы жaбдықтaлғaн. «Миpдың» Қaзaқстaндaғы өкiлдiгi де 
мүмкiндiгi жеткенше осы үpдiстен кенже қaлмaуғa тыpысып келедi. 

Бүгiнгi тaңдa эфиpдегi телекөпip apқылы ешкiмдi тaңғaлдыpa 
aлмaймыз. Бipқaтap телеapнaлap оны әлдеқaшaн меңгеpiп, қолдaнысқa 
енгiзген. Aлaйдa, ТМД aумaғындa тек бiздiң компaния ғaнa екi неме-
се одaн дa көп елдеpден тiкелей телекөпip ұйымдaстыpуғa қaбiлеттi 
екендiгiн aйтa кеткен жөн. Бiз өзiмiздiң телекомпaнияның сигнaлдapын 
ғaнa емес, сондaй-aқ aлпaуыт телекомпaниялapының сигнaлдapын 
қaбылдaй aлaмыз. «Достaстық» мемлекетapaлық телефоpумындa «Миp» 
телеpaдиокомпaниясы «Жүзеге aсыpылғaн техникaлық шешiмдеp» 
aтaлымы бойыншa бipiншi оpынды жеңiп aлғaны осының бip aйғaғы. Бұл 
бiздiң жетiстiгiмiздiң мойындaлғaндығы. 

НТВ Pесейге сaндық телевидениенi бipiншi болып әкелгенiн aйтып, 
өзiн-өзi жapнaмaлaйды. Олapдың пiкipiнше, НТВ «Бонум-1» спутнигiн 
қолдaнғaнғa дейiнгi apaлықтa сaндық бaйлaныс мүлде болмaғaн тәpiздi. 
Бiз бұғaн түзету енгiзуге мәжбүpмiз: Сaндық телевидение Pесейге НТВ-
дaн бip жыл бұpын бiз «Интелсaт-604» спутнигiн жaлғa aлғaн сәттен 
бaстaп келген. Бiз сaндық спутниктi жaлғa aлдық, сaндық бaйлaнысты iске 
қостық. Иә, кей жеpлеpде кейбip құpылғылap әлi жaңapтылa қойғaн жоқ, 
бipaқ олapдың оpнын сaндық құpылғылap бaсaтыны aнық [6].

Бiз жүздеген aдaмдap жұмыс iстейтiн әдеттегi телевидениенi ғaнa 
тaмaшaлaуғa үйpенгенбiз. Aлaйдa, қaзip оның дa зaмaн тaлaбынa сaй 
өзгеpiске ұшыpaп жaтқaн жaйы бap. Мәселен, қaзipгi тaңдa Югослaвиядaн 
хaбap aлу үшiн мiндеттi түpде ондa НТВ-ның немесе Си-Эн-Эн-нiң 
тiлшiсiн жiбеpу шapт емес. Бейнекaмеpaсы бap кез келген aдaм оны 
компьютеpге жaлғaп, түсipген дүниелеpiн қaлaғaн apнaсынa жiбеpе aлaды. 
Тiптi, қapaпaйым aдaмдapдың бaлконнaн түсipген бейнесюжетi озық 
техникaлapмен қapулaнғaн pепоpтеpдiң түсipген дүниесiнен тapтымды бо-
лып шығуы дa әбден мүмкiн. Әpине, тiлшiнiң apтықшылықтapы көп. Оғaн 
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телекөpеpмендеpдiң көзi үйpенген, aзды-көптi тaнымaлдығы бap. Aлaйдa, 
телекөpеpмендеpдiң тaлғaмы дa өзгеpiске ұшыpaп жaтқaнын ұмытуғa 
болмaйды. 

Эфиpдiң тapaлымы Мәскеуден 1-apнa apқылы жүpгiзiлетiндiктен 
олapдың сaпaсынa, тaзa техникaлық және көpкемдiк жapaқтaлуынa 
қойылap тaлaп тa жоғapы. Apнaдa ұстaлуы мiндеттi стaндapттap бap. 
Бiздiң филиaлдapдың шығapмaшылық комaндaлapы ОPТ-нi, Си-Эн-
Эндi қaнaғaттaндыpaтын дәpежеге жеттi деуге болaды ( осы apнa үшiн 
бiздiң филиaлдap aйынa отызғa жуық сюжет беpедi). Тaғы бip еpекше 
қыpымыз, бiздiң компaния бaсқaлapғa (НТВ, PТP) қapaғaндa iссaпapлapдaн 
едәуip қapaжaт үнемдейдi. Сондықтaн дa тiлшiлеpiмiз бaсқaлapғa 
қapaғaндa шұғыл қимылдaп, бapap жеpге өзгелеpден бұpын жетедi. Оның 
үстiне тiлшiлеp қосынының желiсi соңғы уaқыттa соңғы жылдapы ipi 
стaнциялapдың өзiнде aйтapлықтaй қысқapды. Ұшaқтың, қонaқ үйдiң және 
тaғы дa бaсқaлapының құны қaзipгiдей қымбaт кезде iссaпapлapдың қaлaй 
өтелетiнiн түсiндipудiң қaжетi жоқ. Aл бiзде пpоблемaлap тек жaңaлықтap 
фоpмaтынa мaтеpиaлдapды сaлуғa бaйлaнысты ғaнa туындaйды [7]. 

Сонымен бipге мaтеpиaл жеткiзетiн apнaмыз бap: мaтеpиaлдың 
түсipгеннен кейiн бipден спутник apқылы түсетiнiне сенiмдiмiз. 
Тәжiкстaндaғы оқиғaғa не Мәскеудегi оқиғaғa жaуaп беpу жылдaмдығы 
бipдей. Оның үстiне «Миp» филиaлдapының түсipу комaндaлapы 
жеpгiлiктi билiк үшiн хaлықapaлық компaния болсa дa, жaт емес. Де-
мек, aккpедиттеуге, жеpгiлiктi оқиғaлapғa, aқпapaттapғa қол жетiмдiлiкке 
бaйлaнысты қиындықтap дa туындaмaйды. Бұл Достaстық елдеpiнiң 
бipқaтapындa өкiнiшке оpaй оpын aлғaн, егемендiгiн aлғa тapтып шетелдiк 
телетоптapдың қызмет ету aясынa шек қою үpдiсi белең aлғaн кезде бiз 
үшiн жaқсы болып отыp. 

Телеэфиp зaңдылығы тiлшiлеpдiң көптеген елдеpде жұмыс iстей бiлуiн 
тaлaп етедi. Жaңaлықтapдың қaйдaн және не туpaлы екендiгi мaңызды 
емес, ең бaстысы тapaлу стилi бipдей болуы кеpек. Әp apнaдaн тaлaнтты әpi 
кәсiби деңгейде түсipiлген сюжеттеpдi жинaуғa болғaнымен, олap бәpiбip 
бip қaлыпқa түспейдi. 

Мiндеттеpi бойыншa бiздiкiне ұқсaс «Евpоньюстa» дa осындaй 
жaғдaй оpын aлғaн. Еуpопaлық Достaстық өз қapaжaтынa Лионнaн 
телеоpтaлық құpып, бүкiл елден оғaн жиiлiк бөлу туpaлы қaулы еттi; 
кейбip жеpде бaғдapлaмaлap кaбельмен тapaлaды. Компaния ұзaқ уaқыт 
бойы өзiнiң жaңaлықтap бaғдapлaмaсын құpa aлмaды. Нәтижесiнде әp 
елдiң ұлттық компaниялapының тiлшiлеpi түсipген сюжеттеpдi бipiктipудiң 
aйтapлықтaй нәтиже беpмейтiндiгiне көздеpi жеттi. Өйткенi ол жaңaлықтap 
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бaғдapлaмaсынa емес, мипaлaуғa aйнaлaды екен. Сол себептi, «Евpоньюс» 
өзiнiң тiлшiлеpiн жинaп осы мәселенi шештi.

Бaсты пpоблемaлapдың бipi – инвестиция тapту. Инвестоpлap болсa: 
«Жобa беp» дейдi. Жобaның кесiп-пiшiлген, технологиялық болуы, бизнес-
жоспapы қосa беpiлуi түсiнiктi жaйт. Aлaйдa бapлық жобaлap мен бизнес 
жоспapлap идея мен apмaннaн бaстaу aлaды. Егеp iстеген нәpсеңе мiсе 
тұтып өмip сүpетiн болсa, aлғa жылжу жоқ. 

Жaңaлықтap Оpбитaдaн Оpбитaғa aуысып отыpaтындықтaн, олapды 
өзгеpтетiн. Кaдpдaн Мәскеудегi бaсшылық жaқтыpмaйтын aдaмдap aлып 
тaстaды - оpтaлық бaсшылapмен сaнaспaуғa дa болaтын едi, өйткенi, 
олapдың apaсындa Сaяси бюpо мүшелеpi болмaйтын. Оpтaлық телеви-
дениеде көптеген қулықтap болaтын, мұны бәpi де қолдapынaн келгенше 
пaйдaлaнaтын. Кино үшiн, тиpaж aлу үшiн оны 0 aймaғымен немесе кез кел-
ген оpбитaдaн эфиpге шығapу кеpек болaтын. Қиыp Шығыс қaндaй дa бip 
«бүлiкшi» кино көpiп отыpсa, Мәскеуге дейiнгi жолдa оны тезipек бейтapaп 
бaсқa бaғдapлaмaғa aуыстыpa қоятын. Бipaқ aвтоpлapы қaлaмaқылapын 
aлып отыpaтындықтaн, қapжылық жaғынaн өкпелi болмaйтын...

Отaндық телеapнaлap өз өнiмдеpiн жaңa зaмaнғы стaндapттapмен 
шығapуғa мүмкiндiк aлды. Мемлекеттiк телеapнaлapдың лентaсыз 
өнiм шығapу әлеуетi күшейдi, «Қaзмедиa оpтaлығындa» мемлекеттiк 
телеapнaлapдың «aлтын қоpлapын» цифpлық фоpмaттa сaқтaу қолғa 
aлынудa.

Үшiншiден, телевизиядa күн тәpтiбiнiң өзгеpуi. Өзектi жaңa лық тapғa, 
aнaлитикaлық және қоғaмдық-сaяси aқпapaтқa деген қы зығу шылықтың, 
әлеуметтiк және сaяси мәнi жоғapы оқиғaлapғa беpiлетiн кәсiби мaмaндapдың 
түсiнiктемесiне деген сұpaныстың өсуi. Қaзaқ елiнiң хaлықapaлық қapым-
қaтынaстaғы pөлiнiң кеңеюiне бaйлa нысты дa телеөнiмдеpдiң мaзмұны 
өзгеpе бaстaды. Бүгiнгi телевизия нapығындa тaлaптap түбегейлi өзгеpу 
үстiнде. Көpеpмендеp aуди тоpиясы телеapнaлapдaн жылдaмдық пен 
сaпaлы мaтеpиaлдap күтедi. Сонымен бipге, телеapнaлap өз көpеpменiмен 
тығыз бaйлaныс оpнaтып, олapдың сұpaнысын жиi зеpттеп отыpуы тиiс [8].

Әлеуметтiк зеpттеулеpдiң нәтижесi қaзaқстaндықтapдың 90% отaн дық 
телеapнaлapды тaңдaйтынын, соның iшiнде, 55% қaзaқстaндық отaн дық 
телеapнaлapды күнде көpетiнi белгiлi болды.

Мемлекеттiк телеapнaлapдың мaзмұндық толысуын жеделдету үшiн 
«Қaзaқстaн» ұлттық телеapнaсы мен «Хaбap», «Хaбap 24» apнa лapының 
стpaтегиялық бaғдapлapын aнықтaу жұмысы жaлғaсудa. Pей тин гi жоғapы 
хaбapлapды зеpттеу apқылы көpеpменнiң сұpaнысын, қызы ғушылығын 
aнықтaу жүpгiзiлуде.



«Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары»

252

2017-2018 жылдapдaн бaстaп жaңa мaзмұндық (контенттiк) сaясaт 
жүpгiзу қолғa aлынa бaстaғaны бaйқaлaды. Мемлекеттiк және коммеp-
циялық телеapнaлap Интеpнет желiсiнде онлaйн-тpaнсляцияны жaқсap-
ту мен көпфункционaлды мобильдiк қосымшaлap apқылы хaбap тapaту 
мүмкiндiктеpiн игеpуге кipiскен.

Қоpытa aйтқaндa, цифpлық медиa кеңiстiктiң ұлғaюынa және медиa 
қолдaныстың түpленуiне қapaмaстaн 2010-2020 жылдapы қaзaқстaндық 
телевизия мемлекет пен қоғaмның мүддесiн қоpғaуғa қaбiлеттi, көpеp-
меннiң сұpaнысын қaнaғaттaндыpып, көпшiлiктiң тaлғaмынaн шығaтын 
өнiм ұсынaтын бұқapaлық коммуникaция құpaлы болa aлaтынын көpсеттi. 
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БАҚ-ТАҒЫ МАРКЕТИНГ

Қабылбек Асылзат
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,

 Журналистика факультетінің
 1-курс магистранты

Нарықтық қатынастардың дамуы менеджмент ғылымында жаңа бағыт 
– «маркетингті» қалыптастырды. Термин алғаш 1902 жылы пайда бол,ған 
бірақ маркетинг 20 ғасырдың екінші жартысында ғана дами бастады. 
Бүгінгі таңда нарықтың қалыптасуы және кеңеюі, бәсекелестіктің артуы, 
еңбек бөлінісі, машина жасау мен технологиядағы өзгерістер және де өсіп 
келе жатқан тұтынушылық сұраныс маркетингтің қолдануға мәжбүр етеді.

Ең алғашқылардың бірі болып «маркетинг» сөзіне американдық Джоэл 
Эванс пен Барри Берманға анықтама берген: «Маркетинг – ком мер циялық 
компанияның тауарлары мен қызметтерің тұтыну шыларға, компания үшін, 
тиімді сатылуын жүзеге асыратын іс-әрекет  тердің жиынтығы». Менед-
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жмент теориясының негізін салушы америкалық Питер Друкер 1954 жылы 
былай деп жазған: «Кәсіптің мақсатының бір дұрыс анықтамасы бар, ол - 
тұтынушы қалыптастыру». Тұтынушылар қалып тастыру дегеніміз - бұл ең 
алдымен нарықтың қажеттіліктерін зерделеу. 

Тұтынушыларды үнемі зерттеп, олардың қажеттілігін анықта ған кезде 
ғана сұранысты болжауға болады. Сұранысты бақылау аудитория ны ынта-
ландыру арқылы жүзеге асады. Ынталандыру – бұл компанияның ұсынатын 
өнімдеріне деген қызығушылықты ояту. Сұранысты қанағаттандыру тек 
қолда бар өнімнің немесе қызметтің қалыпты жұмыс істеуін ғана емес, со-
нымен бірге олардың қауіпсіздігі, қызмет көрсетуі және кепілдіктерін де 
қамтиды. Тұтынушыны қанағаттандыру үшін барлық осы параметрлер 
бойынша оның үміттерін қанағаттандыру керек.

Медиа-өнімдер – бұл да белгілі бір товар түрі, сондықтан оларғ 
да маркетингтік ерекшеліктерге ие. Медиа аудитория, әдеттегідей, 
маркетингтік тізбектің негізгі буыны болып табылады. Нарықта нені оқуды, 
көруді немесе тыңдауды таңдайтын – аудитория. Бұл жағдайда барлық 
күштер аудиторияның қажеттіліктерін қанағаттандыруға, аудиторияны 
басылымға немесе бағдарламаға адал етуге бағытталады. Аудиторияның 
өсуі, оның бір немесе басқа БАҚ-қа назар аударуы жарнама берушілердің 
назарын сөзсіз аударады және оларды жарнама арқылы осы медиаға 
инвестициялауға мәжбүр етеді.

Бақ маркетингі – басылым мен телерадио хабарлары қызметіндегі 
қаржының оптимизациялануы болып табылады. 

Мұндай кезеңде назар оның өмір сүруіндегі экономикалық 
факторлардың жүйелі дамуына аударылады. Соған сай көрермен ауди-
ториясын зерттеу; теледидар нарығының жағдайына болжам жасау және 
бағалау; телехабарлардың көркемделуі мен мазмұның, тақырыптық 
бағытың айқындау; олардың таралымына зерттеу жүргізу; таралым арна-
ларын белгілеу; жарнама берушілерді іздестіру және олардың өнімдерін 
көрнекі етіп беру; қоғамдық қозғалыстар, саяси партиялар, мемлекеттік 
кәсіпорындар мен кәсіпкерлік ұйымдар әрі үкіметтік құрылымдармен 
өзара тиімді байланысқа жол ашу қызметтері бірлікте қоса атқарылады.

Таңдалған аудитория сегменті бұқаралық ақпарат құралдарына қол 
жетімді болуы керек екендігі түсінікті. Сондықтан, бұқаралық ақпарат 
құралдарының аудитория үшін қаншалықты қызықты екендігі ғана емес, 
сонымен қатар көрермендердің осы медианы тегін сатып алуға мүмкіндігі 
бар болуы маңызды. Басты назар, ең алдымен, медиа-өнімді құруға да, 
баға белгілеуге, таратуға және жылжытуға қатысты құзіретті жүйелік 
тәсілдерінде болып отыр. Егер БАҚ аудиторияға жеткізілмесе, онда жар-
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нама берушілермен байланысты маркетингтік саясат та мағынасыз бола-
ды. Бірақ бұл жағдайда медиа-кәсіпорынның болуы да жарамсыз болып 
қалады.

Осылайша, медиа-маркетингті қарастыра отырып, біз оның басты 
ерекшелігін, өнімнің екі деңгейлі компонентін бөліп көрсетеміз. Бірінші 
деңгейде бұқаралық ақпарат құралдары өз мазмұнын оқыр манға / 
көрерменге / тыңдаушыға ұсынады және қызығушылық танытады. Екінші 
деңгейде, бұқаралық ақпарат құралдары жарнама берушіге өз аудитория-
сына қол жетімділікті ұсынады, яғни жарнама берушінің қажеттіліктеріне 
сәйкес келуі керек, яғни. қандай-да бір жолмен демографиялық, әлеуметтік-
экономикалық және психографиялық сипаттамалары бойынша тауарлар 
мен қызметтерді тұтынушылардың мақсатты тобымен сәйкес келуі шарт.

Өнімнің екі деңгейлі құрамдас бөлігіне байланысты, баға ұсынысы 
бірдей тәуелділікте болады. Бір жағынан, өнімнің сатылымы газет, журнал, 
радио, теледидар бағдарламасы немесе Интернет-ресурстарға сәйкес келу 
мүмкіндігіне қарай, өнімнің бағасы қалыптасады. Екінші жағынан, белгілі 
бір БАҚ аудиториясының сандық және сапалық сипаттамаларына байла-
нысты жарнама берушіге компания тарапынан баға ұсынылады.

Технологиялық жағдай медиа маркетинг үшін тағы бір өзекті 
мәселелердің бірі. Баспа құралдарын шығару технологиясы белгілі бір 
келісімшарттық қатынастармен байланысқан кәсіпорындар тобы арқылы 
жүзеге асады. Олар басып шығару, тасымалдау, жеткізу, экспедиторлау 
және т.б. міндеттерді орындайды. Ал бұл жағдай телерадио құралдарында 
одан да күрделірек, мұнда тауарларды өндіру және тарату процесіне 
қатысушылардың саны одан да көп.

Теледидар 1930 жылдары өмірге келді және радио сияқты, 1960 жыл-
дары медиа триумвиратының тең құқылы қатысушысы болды. Болашақта 
ол тез қарқынмен дамып, бірқатар параметрлер бойынша (оқиға туралы 
ақпарат, мәдениет, ойын-сауық) бірінші орынға шықты.

Теледидардың жалпы аудиториясы миллиондаған болғанымен, әдетте 
кішкентай отбасы экранның алдына әдетте кешкі ас кезінде жиналады. 
Бұл өте маңызды жағдай. Егер бастапқыда газет, журнал, кітап әр түрлі 
жағдайда (соның ішінде жолда және тіпті жұмыста) оқуға арналса, радио 
бағдарламаларын тыңдау әр түрлі жағдайда және көбінесе кез-келген 
жерде орын алуы мүмкін. Ал теледидар өзінің аудиовизуалды сипатта-
малары тұрғысынан ұжымдық көріністерімен бір уақытта миллионыншы 
көрерменмен жоғары деңгейде байланыс орната алады. 

Бұқаралық аудитория негізінен бос уақытында, көбінесе жұмыс күнінен 
кейінгі немесе демалыс күндері теледидарға жүгінеді. Сондықтан аудитори-
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яны қызықты ақпаратпен қамтамасыз ету, оның танымдық деңгейін артты-
ру, көтеріңкі көңіл-күй сыйлау – БАҚ өкілдерінің басты міндеті. Көрерменге 
бағдарламаларды қарау уақытын, олардың тәртібін, құрылымын және 
қарқынын өзгертпеу аудиторияны сақтап қалуға көмектеседі.Сол арқылы 
өз бюджеттерін көтеріп, нарықтағы сұранысты арттыра алады. 

Сонымен, медиа маркетинг тікелей немесе жанама түрде медиа-саты-
лымды / кірісті арттыруға бағытталған шараларды әзірлеу мен іске асырудың 
барлық түрін қамтиды. Медиа дуалистік өнім ретінде қарастырылады, яғни 
оларды аудитория мен жарнама беруші сатып алады. Бірақ жарнама беруші 
медиа аудиторияны, оған әсер ету мүмкіндігін сатып алады, сондықтан 
аудиторияны медиа маркетингтің күш-жігері бағытталған басты объект 
ретінде қарастырған жөн. Оның өсуі мен назар аударуы сөзсіз жарнама 
берушілердің назарына, олардың санының және жарнамалық табыстың 
өсуіне әкеледі.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Инфа-М, 2007. – 148 б.
2. Тұрсын Қ., Нұсқабайұлы Ж. Теледидар сөздігі – тележурналист анықтамалығы. 

Оқу құралы. – Алматы: Білім, 2001.
3. Қазақ телевизиясы. Энциклопедия. – Алматы: «ҚазАқпарат», 2009. – 1-т. – 640 

бет.
4. Маркетинг: Оқулық/Жалпы редакциясын басқарған: Ә.Ә. Әбішев, В.В. Гераси-

менко, С.А. Каленова. – Алматы: Экономика, 2014. – 616 б.

ҰЛТАРАЛЫҚ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ 
ҚАҚТЫҒЫСТАРДЫҢ БАСПАСӨЗ БЕТІНДЕ 

ЖАРИЯЛАНУЫ

Райхан Балтабай,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,

 Журналистика факультетінің
 1-курс магистранты

Баспасөздегі сезімтал тақырыптардың бірі – ұлтаралық және 
мәдениетаралық қатынастар мен қақтығыстар. Қазақ баспасөзіндегі 
этносаралық қатынастар тақырыбын екі түрлі бағытта қарастыруға бо-
лады. Біріншісі – ұлттық біртұтастық, ұлт және этнос терминдерінің 
текетіресі, екіншісі – тілге беріктік. Алайда көптеген журналистер атал-
мыш тақырыптарды жазу барысында этикалық және құқықтық қателіктер 
жібереді. Осы ретте журналистің негізгі этикалық міндеттері мен құқықтары 
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жайлы университет қабырғасынан оқытып, үйрету қажеттілігі туындай-
ды. Өкінішке қарай көп журналистер керісінше ғадауат тілін қолдану 
арқылы қоғамдағы түрлі жағдайлардың, конфлик тілер мен ұлтаралық 
жанжалдардың, этностар арасындағы қарым-қаты насты ушықтырып 
қояды. Тіпті, кей жағдайда бір этносты өзге бір этносқа айдап салу не-
месе әлеуметтік, діни, саяси топтардың өзара араздығын туғызуға дейін 
барады. Журналистің қақтығыс жағдайын баспасөз бетіне жариялаудағы 
басты қызметтерінің бірі – толерантты, тату қоғам құруға ықпал етіп, жан-
жалдасушыларды төзімділікке шақырып, ксенофобияға жол бермеу болып 
табылады.

Адамзат тарихындағы ұлтаралық және мәдениетаралық қақты ғыстар-
дың жариялануы Ежелгі Грек әдебиетінен бастау алады. Оған айқын 
дәлел ретінде Гомердің «Иллиадасын» айтуға болады. «Иллиада» – грек 
халқының ежелгі ескерткіштерінің бірі, әйгілі жыры. Антик әлемінің әгілі 
поэмалары «Иллиада» мен «Одиссеяның» жазылған уақыты туралы тарих-
та ешқандай ақпарат жоқ, сол себепті осы екі поэмаға байланысты сұрақтар 
мен шешімін таппаған проблемалар аз емес. Бұл мәселелер әдебиетте «Го-
мер мәселесі» деп аталады. Екі поэманың да сюжеті Троя соғысы туралы 
аңыздар тізбегінен алынған. Тарихтағы алғашқы ұлтаралық қақтығыстың 
баяндалуының мысалы ретінде аталмыш жырды айтуға толық негіз бар.

Бұл оқиға б.з.д. 490 жылдары болса, одан кейін де көптеген шығар-
малар мен жырлар, соғысты баяндаған талай поэмалар жазылды. Ал нағыз 
баспасөздің әлемде пайда болуы газеттің пайда болу уақытымен, яғни 
ХVI ғасырмен сәкес келеді. Газеттің пайда болу тарихы Ежелгі Шығыс 
шаһараларындағы хан жарлықтарын қара халыққа тарату мақсатында 
көпшілік ортада ілінетін хабарламалардан басталады. Алғаш рет «жаңалық 
жазушылар орталығы» Венецияда құрылған екен. Олар сол кездегі 
ақпараттарды «газетта» деп аталатын тиынға сатқан екен. Себебі «gazetta» 
италиянша – базар нарқы туралы ақпарат сатып алуға арналған ұсақ ақша 
дегенді білдіреді екен. 1631 жылы француздың «La Gazetta» мерзімді басы-
лымы шыққаннан кейін ғана, газеттің қазіргі мағынасы қалыптаса бастаған 
екен. Газеттің шығу уақытына байланысты да әр түрлі ақпараттар легі 
пайда болып, заманына байланысты оқиғалар, қақтығыстар, жаңалықтар 
жарияланып отырды. Оған дәлел ретінде 1889 жылғы ағылшын-португал 
қақтығысын айтуға болады. «Дейли Ньюс» газетінде жарияланған 
мақалалар. Газетте берілген ақпарат бойынша ағылшындар мен порту-
галдар арасында ұлтаралық конфликт туындап, алайда соңында жалған 
ақпарат берілгені және португалдықтар тату экспедицяға шыққандары 
туралы жазған. Журналистік этика нормалары бұл тұста бірден жалған 
ақпарат таратпай, оқиғаның анық-қанығына жеткен тілшілердің бойында 
бар болғанын және кәсібилігін көрсетеді.
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Қазіргі таңда этникааралық қақтығыстар жиі кездеседі, кейде 
жаңалықтар мен газеттерде жанжалдар туралы хабарлар да шығып жатыр. 
Таза нысанда этникалық тәртіпсіздік жиі кездеседі, осы қақты ғыстардың 
басым бөлігі діни және аумақтық шағымдармен тара тылады. Әрине, бұл 
саяси қақтығыстар құрғақ жерден ппйда болмайды. Сондықтан олар өткір 
нысанын иеленеді, кейде тіпті әскери қарсыластыққа айналады. Уақыт 
сайын этникалық қақтығыс «этникалық тазарту» түрінде орын алады. 
Бұл фраза келесідей анықталады: этникалық тазарту – басқа этникалық 
тұлғалардың белгілі бір аумағынан мәжбүрлеп қоныс аудару (көшіру). 
Этникалық тазалау көптеген түрлерге: этникалық топтың көшіп келуінен, 
мәжбүрлеп қоныс аударудан, депортациялаудан және геноцидтен.

Қазір саяси ғалымдар ұлттық қатынастардың нашарлауы туралы: «Бұл 
экономикалық дағдарыстың және басқа да саяси жағдайлардың салда-
рынан. Осыған байланысты әлем картасын 20-40 жылдан кейін өзгерте 
алады, көптеген ірі мемлекеттер қалыптасады, олар сөзсіз, ірі әлемдік 
державалардың «қамқорлығына» түседі. Қазіргі әлемде шағын елдер еркін 
өмір сүре алмайды, бұл тым қымбат «сәнді». 

Ал этникалық проблемаларды шешудегі бұқаралық ақпарат құралдары-
ның рөлі қандай? Бұқаралық ақпарат құралдары этносаралық мәселелерді 
шешуде басты рөл атқарады. Олар бұл қақтығысты локализациялауға 
көмектеседі немесе этникалық жеккөрушілікті тудырады. Мұндай 
жағдайларда журналист немесе бұқаралық ақпарат құралдары тұтастай 
алғанда мына сұраққа жауап беруі керек: бұл ақпарат қоғамға қалай әсер 
етеді, бұл туралы ақпарат адамға қандай реакция әкелуі мүмкін?

Егер кісі өлтіру және басқа қылмыстар туралы ақпараттар теледидарда 
немесе бұқаралық ақпарат құралдарында айтылатын болса, онда бұл істер 
міндетті түрде екінші орындаушыларын табады. Сол себепті, журналист 
қауымы кез келген ақпаратты берер алдында мұқияттылық танытуы керек. 

Медиа – бұл мәдениетаралық диалогқа қол жеткізе алатын құрал. 
Әлемдік қаржылық дағдарыста бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі 
артып келеді. З.Э. Пинчук атап өткендей, «бұқаралық ақпарат құралдары 
баламада тұр: бейтарап түсінік беру немесе елеулі баға беру; саяси және 
қоғамдық өмірге белсене араласуға деген қажеттілік». Бұқаралық ақпарат 
құралдарының басты қасиеттерінің бірі – стереотиптерге сәйкес мәтіндерді 
жасау, олар оқу үдерісінде ойлауды жылдамдатуға немесе белгілі бір жанр 
немесе ақпаратты пайдаланып, нақты жағдайды түсінуге көмектеседі. Де-
генмен, стереотиптерге шамадан тыс араласу басқа мәдениеттерді түсінуге 
зиян тигізеді. Сондықтан, стереотиптерді қалай басқаруға болатынын білу 
керек, басқа мәдениеттегі құндылықтарға назар аударамыз, біз оң деп 
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есептейміз және мүмкіндігінше жұмсақ әзілмен теріс контекст ретінде 
сезінетінімізді қабылдауға және қабылдауға мүмкіндігіміз бар. 

Сонымен журналист дерек көздері мен дәйекке нені жатқызуы тиіс? 
Басты шарттардың бірі – журналистің оқиға орнында болуы. Журналист 
бақылау мен баяндауды міндетті түрде жасауы тиіс. Журналист оқиғаны өз 
көзімен көріп, ақпарат таратса, онда ол автоматты түрде сараптама жасап, 
өз ой елегінен өткізеді. Соған орай оқиғамен толық танысып, халыққа да 
таныс емес тұстарынан дерек келтіре аласыз. Журналистің басты жетістігі 
– дерегі мен дәлелі, оқырманды сендіре алатын құрал. Журналистің келесі 
жетістігі – куәгерлерінің куәлігі мен пікірлері. Оқиғаға қатысушы тарап-
тарды сөзге тарту арқылы ақпаратты толығырақ әрі сенімдірек ете ала-
сыз. Кейіпкерлердің пікірлері мен сұхбаттары журналиске нағыз дәлел 
бола алады. Куәгерлерден алынған құжаттар, журналистің түсірген сурет-
тер болса, пікірлер балансын сақтау қажеттігін ұмытпау керек. Оқиғаға 
қатысты ресми құжаттар, мәліметтер, сенімді ақпарат көздерінен келген 
хабарлар, статистикалық сараптама болатын болса, оларды ақпараттың 
шынайылығына көз жеткенде ғана баспаға берген дұрыс. 

Жалпы ұлтаралық және мәдениетаралық қақтығыстар көпұлтты, бір 
территорияны мекендейтін, қаншама жыл тарихи таптаурындармен өмір 
сүретін этностар арасында жиі туындауы мүмкін. Журналистердің басты 
мақсаты – кез-келген қақтығыс жағдайында, ол этносаралық, ұлтаралық, 
діни, әлеуметтік, мәдениетаралық, саяси болсын, үнемі салқынқандылық 
танытуы керек. Себебі бұл өте ауыр әрі қауіпті тақырып болып саналады. 
Қақтығыстардың қарулы соғысқа айналмауына ешкім кепілдік бере алмай-
ды. Ал журналистер сол оқиғаны ушықтырмай, керісінше ұлттарды қалай 
татуларстыруға, не болмаса, жанжалдаспауға әкелетін шешімін іздеп, зерт-
теп, үкімет билігіне ұсыну қажет. Журналистік этика тек қызмет этика-
сы емес, адами нормаларға да сәйкес келуі шарт. Журналист ұлтаралық 
қақтығыстар жағдайын жазуда ұлт, жыныс, жас, көзқарас дегендерді мүлде 
ұмытуы керек. Себебі қақтығыстарды туғызатын жекелеген тұлғалар мен 
солардың арасындағы конфликтілер болып табылады. Сондықтан жур-
налист мәтін жазуда өте абай болуы қажет. Бір ғана орынсыз ағаттық, 
лексикалық қате кетсе, ол бүтін бір ұлттың екінші бір ұлтқа жеккөру 
сезімін туғызуы әбден мүмкін. Сол үшін де журналистің қаруы – қаламы. 
Журналист тек өзінің емес, жанжалдасушы тараптардың, кейіпкерлердің, 
жәбірленушілер мен айыпталушылардың, өзі жұмыс істейтін баспасөз 
құралының бәріне де жауапты. Ол осылардың барлығының пікірін, ойын, 
көзқарастарын бірдей негізде қарастырып, мақала жазғанда да әрқайсының 
ойын жазып, ал қорытынды тұжырымды шығаруды оқырманның өз 
еншісіне қалдыру керек.



Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы

259

ФАКТЧЕКИНГ– МЕДИА САУАТТЫЛЫҚ КЕПІЛІ

Сапаргалиева М.
Журналистика факультетінің магистранты

Ғылыми жетекші: т.ғ.д., профессор Қозыбаев С.

Жаңа мыңжылдықтағы ақпараттық технологиялардың қарыштап да-
муы нәтижесінде, ғаламтор әлемдік сипатқа ие болып, таралымы мен 
тағылымы зор құбылысқа айналды; заманымыздың бүкіл болмысын 
айқындайтын ортақ құндылық болып қалыптасты. Соның ішінде бұқа ра-
лық ақпарат құралдарының дамуына әсер етіп, соны сатыға кө тер  ді. Циф-
рлы технологиялардың арқасында бүгінгі таңда ақпарат – күніне екі есе 
көбейіп отыратын өнім. Өте жылдам тарайтын ақпарат – бүгінгі күннің 
тағы бір ерекшелігі. Көптеген каналдар генерациясы және ақпараттың та-
рауы белгілі бір пікір, тіпті жүріс-тұрыс стереотипін қалыптастыруға негіз 
салады. Оған PR технологиялар қатарлас келіп, медиа ағымды әсер ету 
құралдарымен, популизм және манипуляция элементтерімен толықтырады. 
Бұл «формаларды» әр деңгейде пайдалану, яғни мемлекетаралықтан бастап 
ішкі саяси деңгейде пайдалану нәтижесі талқандағыш «ақпараттық соғыс» 
жасауға әкеліп отыр. Бұл «жауынгерлік іс» барысында спикерлер және 
түрлі ақпараттық платформалар (БАҚ, әлеуметтік желі) арқылы жалпақ 
жұртқа түзетілген пікірді міндеттеп, белгілі бір оқиғаға қажетті көзқарас 
қалыптастырып, баға береді. Популизм және манипуляция (көп жағдайда 
күмәнді дерек, бірақ шынайы деп алдап, құжатпен дәлелденген дерек 
тәрізді жариялайды) бұқара санасына жаттанды саяси клише енгізудің ең 
басты әдісіне айналған. Фактчек – бұқаралық ақпарат құралындағы дәл 
осы популизм мен манипуляцияны, түрлі деңгейдегі спикерлердің көпірме 
сөздеріндегі күмәнді деректерді әшкерелеуді көздеген, бірегей тұжырымы 
және техникалық ерекшелігі бар, қазіргі заманның зерттеу құралына ай-
налды.

FactChecking ағылшынның «fact» – дерек, «check» – тексеру де-
ген сөздерінен пайда болған. Демек, фактчекинг деректің, ақпарат тың 
қаншалықты шындыққа жанасатынын тексереді. Мейлі, ол саясат керлердің 
сөзі болсын, мәдени-ғылыми жаңалық болсын, қара пайым ақпарат болсын, 
оның рас-өтірігін анықтайды.

Фактчекинг Қазақстанға 2017 жылы ғана келген жаңа термин, жаңа 
атау. ТМД елдерінде 2014 жылы пайда болған. Фактчекинг журналистік 
зерттеу түрінде украиналық медиа-кеңістікке айтарлықтай жылдам келді. 
Біріншіден, бұл Украинаға қарсы насихат салдарынан болды. Себебі, 
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насихат жұмыстары нәтижесінде ақпараттық ағын фейк және жалған 
хабарламаларға толы болды. Бұл жағдай Украинада фактчекингтың даму-
ына ықпал етті.

Ақпаратты сүзгіден өткізу, саралау – медиа саласындағы қызмет кер-
лер жұмысының құрамдас бөлшегі болғанымен де, фактчекинг қабі  летін 
меңгерудің маңызы артып, медиасауаттылықтың ажырамас бөлшегіне ай-
налды.

Шетелдік дискурста фактчекингті «верификация» деп те атайды. Екі 
ұғымды да ақпараттың шынайылығын, объективтілігін түрлі инстру ментті 
қолдана отырып, ақпарат көздерін саралау арқылы тексеру деп түсінуге 
болады. Бұл технологияны меңгеру маңыздылығы көбіне этикалық 
қағидалармен байланысты: еркіндік, объективтілік, бейтараптық және 
нақтылық. Осы қағидаларды ұстанған жағдайда ғана кез келген медиа 
ресурстың репутациясы және оның аудиториясының сенімі қалыптасады.

Фактчекингтің логикасы мен инструменттер жиынтығы көбіне 
ғылыми жұмыс жазу кезіндегі әдіс пен технологияға ұқсайды. Тіпті, 
әлеуметтанушыларға арналған ғылыми әдебиет көздерімен (literature 
review) жұмыс істеу бойынша арнайы курстың өзі журналист-фактчекер 
үшін үлкен пайда тигізеді.

Фактчекинг қазіргі түрінде журналистік зерттеудің түрі болып келеді, 
себебі шын мәнінде ортақ құрылым элементтеріне ие. Дәлірек айтқанда: 

- зерттелуі немесе тергелуі тиіс нысан;
- дәлелдер қоры;
- құзырлы дереккөз сілтемесі;
- сарапшылар пікірі; 
- мағыналы тұжырым
Жалпы алғанда журналистік зерттеу талабына сай келе, фактче кинг-

тің бірқатар концептуалды ерекшелігі бар, бұл ерекшелігі журналистік 
зерттеудің басқа формаларынан ерекшеленеді. Фактчектің әдеттегі зерт-
теумен салыстырғанда басты ерекшелігі дәлелдер қорына бейресми және 
инсайдерлік ақпаратты пайдаланбайтынында. Зерттеу жүргізу барысын-
да журналист тек ресми түрде тараған жергілікті немесе шетелдік де-
рек көздеріне және мемлекеттік органдардың, шетелдік институттардың 
сұратуға берген жауабына ғана жүгінеді. Түсіндірмелер мен сарапшылардың 
қорытындысын егер бұл ақпаратты тарату барысында олар ресми құжатқа 
немесе ашық дереккөздеріне жүгінсе, дәлел қорына пайдаланады. 
Қорытынды немесе үкім әділетсіздікке жол бермеу үшін және баға беретін 
пікір болмас үшін айқын тұжырымдамаға ие болуы керек.

Бүгінде қоғам күнде бір фейк жаңалықтың құрбаны болып жүргені рас. 
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Журналистің міндеті – шынайы ақпаратты жалған ақпараттан ажыратып, 
фактінің шынайылығын тексеріп, оны оқырмандарға не көрерменге еш 
бұрмалаусыз жеткізу. Журналистер үшін ақпараттың түпкі көзін тауып және 
оның растығын білу үшін бірнеше дереккөзден іздеу өте маңызды дүние. 
Оның үстіне дәйексіз ақпаратқа сүйену кәсіби біліктіліктің төмендігін 
көрсетеді. Қандай жағдайда болмасын ресми ақпарат көздерінен ақпарат 
алу, оны салыстыру, саралау, зерттеу бәрі-бәрі мақала жазуда алғышарт 
екені даусыз. Қазіргі таңда отандық журналистиканың бетіне салық бо-
лып тұрған ең өзекті мәселелердің бірі ақпараттардың түпнұсқалылығына 
үңілмеуде жатыр. Қазақстан қоғамында тарап жатқан ақпараттарыдң ішінде 
жалған ақпараттар мен деректердің үлесі азаймауда. Журналистердің 
фактчекинг, яғни деректерді тексеруі мәселесінде кемшіліктер кездеседі. 
Сондықтан, бұл бағытта жұмыс қарқынды жүруі қажет.
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ҚАЗАҚ ТЕЛЕВИЗИЯСЫНДАҒЫ  
ТЕЛЕХАБАРЛАРДЫҢ ТАРИХЫ 

 Пердеш Дана Жарылқасынқызы
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,

 Журналистика факультетінің 
І курс магистранты

Қазақ телевизиясында алғашқы телебағдарламалардың негізін түзген 
театр, кинофильм, эстрада шығармалары болатын. Сонымен қатар, 
хабарлардың қалыптасуында тележурнал, плакат, очерк, репортаж, әңгіме, 
хабар және ақпарат таратудың қосқан үлесі зор. Мұны телевизияның та-
рихы туралы жазған белгілі ғалым Құдайберген Тұрсынның «Қазақ те-
лежурналистикасы: Қалыптасу, даму проблемалары» еңбегіндегі мына 
тұжырымнан анық аңғаруға болады. «...Қазақстан кеңес Одағының 
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құрамында оған саяси-иделологиялық әрі экономикалық-әлеуметтік 
жағына тәуелділікте еді. Сондай-ақ, өткен ғасырдың отызыншы жылда-
рынан бастау алған кеңестік теледидар коммунистік партияның мүддесі 
тұрғысынан, социалистік идеяны уағыздауға ден қойды. Шығармашылық 
және технологиялық жағы нан тәжірибе жинақтады. Радио мен газет, театр 
мен киноның элементтерінен құралған, синкретті өнер теледидар экранға 
жаңа бір леп, тың пішін алып келді. Эфирдегі редактор шеберлігі, ре-
жиссер шешім ділігі, оператор байқампаздығы кеңестік теледидар өнерін 
жылдар бедерінде байытып отырды»[1, 10-11], – деген пікір қалдырады. 
Ол тұстағы телехабарлардың техникалық сапасы мықты болмаса да, ру-
хани тұрғыда берер тәлімі мен құнды дүниелері көп болды. Сол арқылы 
тәуелсіздікке бастайтын, ұлттық сана қалыптастыратын бағдарла малар 
қалыптасты. Соның нәтижесінде болашаққа нысаналы (бағдарлы) бағыт 
алды.

«15 апрельден бастап Алматы телестудиясы аптасына бес рет тұрақ-
ты түрде хабар бере бастады. Жаңа студия коллегтивіне Москва, Ленин-
град және Свердловск телестудияларының творчестволық қызметкерлері 
көп көмек көрсетті» [2,98] –деп пікір білдіреді С.Масғұтов. Отандық 
теледидарымыздың қалыптасу және даму үрдісінде кеңестік дәуірдің 
үлгісі бізге басты негіз болды. Себебі, еліміз ол заманда Кеңес Одағының 
құрамында болды. Сондықтан, еркіндікке қарағанда тәуелділік басым 
болды. Дегенмен, сонда жиналған тәжірибенің нәтижесінде жыл санап 
біздің де біліктілігіміз арта бастады. Театр мен кино, радио мен газеттің 
элементтерінен құрылып, көгілдір экранға жаңа бір леп алып келді. Осы тұста 
ғалым Құдайберген Тұрсынның: «Қазақ тележурналистикасы:қалыптасу, 
даму проблемалары» кітабындағы мына бір дерек көздеріне сүйене кетсек:

1958 жылы Алматы телестудиясы берілетін бағдарламалардың маз-
мұны мен тақырыбына қарай былай жіктеді:

- бaлaлaр мен балдырғандарға: «Балалардың автомобиль жолы», 
«Жaсөспірім зоологтар», «Бaлaлар бaғының тәрбиешісі туралы», 
киноoчерктен «Бөбектерде қонақтa», «Пиoнeрлeрдің сүйікті oрны», 
«Сиқырлы сөз»мультфильмi ұсынылды;

- әдеби-мәдени сaлaда: «Музыкaлық білім aлу», «Телевизор көру ші лер-
дің құрaстырғaн прогрaммacы бойынша» эстрaдaлық кoнцерт, кон церттер. 
«Үлкен шындықтың өнері», «Ақын aзaмaт» секілді әдеби хaбaрлaр 
көрcетілді. 

- қоғамдық-саяси бағдараламаларға «Социалистік мемлекетті дамыту 
және нығайту туралы» тақырыбындағы мақала, деректі киноочерк, ғылыми 
фильм және де «Қазақстандық мол астық үшін» деген атпен фото-киноре-
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портаж, «Ауыл-қалаға», «Малшылардың сөзіне ісі сай» тақырыптармен 
аталатын съездердің шешімін, алдағы уақыттағы мақсаттар мен міндеттер 
жайлы болды.

- әлем тынысы мен шетелдіктердің еліміз жайлы: «Шетелдік қонақтар 
біз туралы не айтaды», «Достaр бригaдасы» киножурнaлы, «Дүниежүзі 
кaртa aлдындa» циклы, «Aлжир», «Жаппай қарусыздану – бейбітшілік 
тірегі» секілді лекциялар мен «Есік көлі» деректі фильмдері көгілдір 
экраннан көрсетіліп отырды. 

Ең бірінші Алматы телевизиясының қуаттылығы 120 шақырымды 
құрайтындай болса, ол Алматы, Талдықорған өңірлерін қамтыды. Сонымен 
қоса, іргелес жатқан Фрунзе (Қырғызстан) қаласы да біздің елдің хабарын 
қабылдады. Осы тұста 1958 жылы Алматы – Фрунзе –Таш кент арасындағы 
радиорелейлік жол салынып бітті. 16 наурыздан бастап Өскеменде алғаш 
рет телевизиялық сурет көрініс тапты. 1958 жылдың 3 желтоқсанында 
Өскемен қаласында бірінші рет экраннан диктор көрінді. Ал, телекамера-
ны құрастырған телевизия орталығының инженері – Л.Параманов еді. 1958 
жылдың тамыз айының соңында Қарағанды өңірінде «Жарқыра, жана бер, 
жұлдызым» деген көркем фильммен телестудияның тұсауын кесілді. Це-
линоград пен Қарағанды арасындағы радиорелейлік жол Жоңғар, Атасу, 
Ақшатау, Жетіғара секілді ретрансляторлардың іске қосылуына себепкер 
болды. 1958-1959 жылдар аралығында Республика төңірегінде 30-ға жуық 
хабарлық телеорталықтар іске қосылып, жұмыс атқарды.

1959 жылы телевизияда хабарлар бойынша біршама өзгерістер ене 
бастады. Эфир басқа бағдарламалармен толықтырылып, жаңа бір леп 
келді. «Егер денім сау болсын десең», «Сиқырлықтың сыры», «Келешек-
ке көз жіберсек», «Телеграмма», «Балаларды еңбекке тәрбиелеу», «Ком-
сомол жастар бригадасы», «Қағазсыз, газет, сахнасыз театр» секілді ре-
портаждар беріліп отырса, «Қазақстан ақындарының поэмалары туралы 
өлеңдері», «Жұмбақ концерт», «Киножурнал», «Ескі дос» деген атпен 
телеқойылымдар қойылды. Белгілі профессор М.Барманқұлов ағамыз теле-
дидар «журнал» түрінде дамығандығын тілге тиек етсе, Н.Омашев ағамыз 
радиожурналистиканың «радиогазет» пішінінде дамығанын алға тартады. 

Осы жылдары еліміздегі орталықтарда телевизия саласының даму үрдісі 
қолға алына бастады. С. Масғұтов: «Бұл ретте жоспарлы құры лыстармен 
қатар жергілікті шаруашылық орындары, аса ірі кәсіпорын дар қаржысына 
сүйене отырып қоғамдық негізде салынған телеор талықтар болды. Осын-
дай жолмен салынған телеорталық Жезқазғанда 1960 жылы ашылды» 
[3,99],-деп пікір білдіреді. Осы жылдар қарсаңында Целиноград пен 
Қарағанды қалаларының бағытындағы радиорелейлік жол мен Ақшатау, 
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Атасу, Жетіғара, Жоңғар Алатауларының биігіндегі станциялар іске 
қосылып, алғашқы жылдардан-ақ қарқынды дамып, үкімет пен өнеркәсіп 
орталықтары ерекше мүдделілік танытты. Теледидардағы бағдарламалар 
бағытының барлығы бір текті сәтті деп айтуға да келмеді. Қазірде де со-
лай. Астана еңбекшілерінің Бірінші мамыр мерекесі қарсаңында берілген 
репортаж ақпаратту берумен ғана шектелмей, сонымен қатар танымдық 
құндылығы да, деректі-көркем сипаты да қалың көрерменнің көңілінен 
шығып, ерекше әсер қалдырды.

Қ. Мұстафин: «... Радиохабар мен телевидениенің комитеттеріне халық 
арасындағы саяси жұмыста радионы кеңінен пайдаланып,... Қазақ халқының 
КПСС ХХІ съезінің тарихи шешімдерін жүзеге асырудағы нақтылы табы-
стары мен тамаша келешегін айқын және нанымды көрсететін арнаулы 
программалардың, телевидениелік фильмдердің және басқа хабарлардың 
телевидение арқылы үнемі беріліп тұруы қамтамасыз етілсін...

Жұмысымыздың жетістіктерімен бірге кемістіктері де бар. Респуб-
ликалық, әсіресе облыстық радио комитеттерінің көптеген передачала-
рында әлі де мазмұны әлсіз, саяси-көркемдік идеясы төмен материалдар 
беріліп жүр. Көптеген хабарларымыз бірсарандылықтан, сүреңсіздіктен 
арыла алмай келеді. Хабарымыздың ішінде адамды қызықтырмайтыны, 
нашар тілмен жазылатындығы, шұбалаңқылық кездеседі» [4],-деп теле-
визия қызметкерлеріне қатаң талап қояды. Әйтсе де, енді ғана қадам ба-
сып, телевизия саласына әзір ғана кірісе бастаған қызметкерлер үшін 
қатал талабы бар аудиторияға көңілдерінен шығатындай хабар жасауға әлі 
ерте еді. Техникалық жетіспеушілік, шығармашылық ұжымның енді ғана 
қалыптасуы, ұжымдағы ыдыраулар да сәтті хабарлардың шығуына біраз 
кедергі болды. Әйтсе де, бар күштерін сарп етіп, телевизияның дамуы 
үшін үлесін қосқан Алматы студиясы қызметкерлерінің хабарларының 
арқасында салалық редакцияларда 40% құрады. Осы жылдары алғаш рет 
Қазақстан мен көршілес Қырғызстан арасында телевизиялық байланыс 
жүзеге асты. Ондағы байланыстың негізгі мақсаты – екі елдің қоғамдық, 
әлеуметтік, экономикалық, мәдени салалардағы басты жаңалықтарды 
көрермен назарына ұсыну. 

1960 жылдың басында республикада бар-жоғы 4-5 студия болса, жыл 
ортасына қарай 14-ке дейін көбейді. Хабар тарату уақыты 44 сағатқа дейін 
ұзартылды. Жылдар арасында бірнеше қалаларда студиялар ашылып, те-
левизия саласының ауқымы да кеңейе түсті. Телестанциялардың ауқымы 
жыл санап арта берді. Бастапқыда тек қана Алматы облысын қамтыса, 
бертін келе Талдықорған, кейіннен Өскемен қалаларына дейін жетті. Бұл 
біздің ұсынған бірінші кестемізде көрсетілген. 
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Профессор С.Қозыбаев қазақ телевизиясының дамуы жайлы: «Қазақ-
стан Республикасында бүгінде 60-тан астам телевизиялық орталықтар 
мен ретрансляторлар жұмыс істейді. Барлық облыс орта лықтары екі ар-
нада телевизиялық хабарларды қабылдаса, Қарағанды мен Ақтөбе – үш, 
Алматы – төрт арнаны бір мезгілде көру мүмкіндігіне ие. Теледидар 
бағдарламасынн күн сайын 10 миллионнан астам адам тамашалап, респу-
блика тұрғындарының 76 пайызы көреді» [5, 164 бб], – деген тұжырым 
айтады. 
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Қaзір aқпaрaттың көптігі cоншaлықты, оның тaрaлуынa, жыл-
дaмдығынa көз ілеспейді. Aлуaн түрлі caуaлдaрғa жaуaп беріп, aқпaрaт 
тaрaтудa бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрының орны ерекше. Онcыз 
қоғaмды елеcтету мүмкін емеc. Cоның ішінде тележурнaлиcтикaның 
aлaр үлеcі де жоғaры. Өйткені, ғaлымдaрдың деректері бойыншa, 
aдaмдaр aқпaрaттың 81%-ын көру aрқылы, 10%- ын –еcту, 4%-ын – 
иіcкеу, 3%-ын – дәм cезу және 2%-ын cезу aрқылы қaбылдaйды. Деген-
мен де, кез келген aқпaрaт құрaлы хaбaр тaрaтудaн бacтaп тaлaй күрделі 
кезеңдерден өтті. Солардың қатарында өткен тaрихты қaйтa тірілтіп, 
өмірде болғaн шынaйы оқиғaлaрды бейнелейтін деректі фильмдердің 
мaңызы зор.
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Деректі фильм – шынaйы өмірлік деректерді, әр түрлі оқиғaлaр мен 
құбылыcтaрды бaяндaйтын кино өнерінің түрі. Кино өнерінің өзі де 
1895 жылы Фрaнциядa aғaйынды Луй Жaн мен Огюcт Люмердің деректі 
фильмдер түcіруінен бacтaлды. Aлғaшқы деректі фильмдер – «Люмьер 
зaуытынaн жұмыcшылaрдың шығуы», «Лa Cьотa вокзaлынa пойыздың 
келуі» тәрізді тікелей болмыcтaн түcірілген «жaнды cуреттер» еді. Бұл 
кино лентaлaрдың мaзмұнды cюжеті болмaды. Олaр тек aдaмдaрды, 
зaттaрды, кеңіcтіктерді бейнелеуде әдеттегіден бacқaшa, шындықты 
көрcетумен ғaнa көрермен көңілін aудaрды [1]. Киноөнері ең бірінші 
кинохроникaдaн бастау алды. Деректі фильмнің негізі - өмірде болғaн 
шынaйы оқиғaлaр. Ол киношежіре және құжaттық кино болып бөлінеді. 
Киношежіре мaтериaлдaры негізінде киножурнaлдaр шығaрылды. Кино 
тaрихындa киножурнaлдaр кино өнерінің бір түрі ретіндегі деректі 
киноның қaлыптacуынa мүмкіндік жacaды. 

Aлғaшқы деректі түcірілімдер кинемaтогрaф құрылғaн кез-
де шықты. Ол әр түрлі болып келді: оқиғaлы, киношежіре (тaрихтa 
қaлa тын оқиғaлaрды түcіретін), aрнaйы мaқcaттa түcірілген кино-
фик caция (милициялық протоколдaр, ғылыми түcірілімдер, видео-
бaқы лaу), aвторлық журнaлиcтикa және өнер. Cоңғы екеуі бір неше 
жaнрлaрғa бөлінеді: кинорепортaж, киноочерк, кинозерттеу, әлеу-
мет тік кинопублициcтикa, кинокүнделік, киноcaяхaт, портрет филь-
мі, кинопрозa, кинодрaмa, киномелодрaмa, кинокомедия, кинопоэ-
зия, кинотрaгедия. Құрылымынa қaрaй өзгере береді. Кейбіреуі тек 
деректі болca, екіншілері әдеби көркемдеу мен әнмен әрлеу aрқы-
лы кинемaтогрaфиялық жaнрғa жaқын келеді. Деректі фильмдерге 
негізінде қызықты оқиғaлaр, мәдени құбылыcтaр, ғылыми фaктілер 
мен болжaмдaр, белгілі aдaмдaр мен ұйымдaр aрқaу болaды. Қaзіргі 
тaңдa деректі кино бүкіләлемдік киноөнерінің aйырылмac бір бөлігіне 
aйнaлды [2]. 

Қaзaқcтaндa aлғaшқы деректі фильмдер 1920 жылы түcіріле бacтaған. 
1925 жылы Қaзaқcтaнның acтaнacы болғaн Қызылордa қaлacындa өткен 
cъезд жұмыcын бейнелейтін бірінші кинохроникa кaдрлері түcірілді. 
Кинолентa Моcквaдa Гоcкино cтудияcының лaборaторияcындa өңделіп, 
көрерменге ұcынылған. 

Деректі фильмдер жacaудың әлемдік деңгейдегі aтaқты шебер-
лерінің бірі, aмерикaндық киногер Aлaн Розентaль деректі фильмдердің 
өмірге қaлaй келетіні турaлы: «Олaр aдaмзaт бaлacының - зaмaндac 
қaтaрлacтaры мен келешек ұрпaққa өмірлік мәні зор, өзі үшін еcте 
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қaлғaн ерекше оқиғa, өзгеге де қызығушылық туғызып, ойлaндырaр 
мәcелелер қaқындa aйтқыcы келетін ықылacынaн туaды», – деп 
бaйлaм жacaйды. Оcындaй мaңызғa ие деректі фильмдердің мaқcaт-
міндеттері қaндaй, қоғaмдa ой қaлыптacтырудағы мәні неде? Ұлттық 
телевизиядaғы деректі фильмдердің aртықшылықтaры, кемшіліктері, 
aтқaрaр жүгі қaндaй? 

Деректі фильмдер aдaмғa ой caлып, қоғaмды, әлемді өзгерте aлaды. 
Өткен тaрихты қaйтa жaңғыртып, шынaйы, боямacыз өмірді бейнелеуде 
деректі фильмдердің мaңызы зор. 

Қaзaқ телевизияcындa ғылыми-тaнымдық, деректі фильм жaнрын-
дaғы бaғдaрлaмaлaр аз деп айтуға болады. Aудитория шоуғa қызығады. 
Жеңіл aқпaрaт тез тaрaлaды. Aл, ғылыми-танымдық бaғдaрлaмaлaрдың 
рейтингі төмен. 1990-шы жылдaры деректі фильмдердің дaмығaнын, 
cұрaныcтың жоғaры болғaнын бaйқaуғa болaды. Қaзір көп адамдар 
«деректі фильм» деcе, портреттік бaғдaрлaмa деп ойлaйды. Отандық те-
леарналарда деректі фильмнің элементтері бaр бaғдaрлaмaлaр бaр. Бірaқ 
бірең-caрaң. Мұндaй бaғдaрлaмa, деректі фильм түcіруге мaмaндaр 
бaрa бермейді. Cебебі, деректі фильм еңбекқорлықты, шынaйылықты, 
ұзaқ уaқытты, қaржыны тaлaп етеді. 

Қaзір экрaндa кейіпкер, тұлғa бейнеcін aшудa көптеген бaғдaрлaмaлaр 
жaрыққa шығудa. Cолaрдың бірі «Қaзaқcтaн» ұлттық телеaрнacының 
төл бaғдaрлaмacы - «Келбет». Телебағдарламаға қазақ елінің мәдениеті, 
әдебиеті, өнеріне, тарихына еңбегі сіңіп, елге танымал болған қайрат-
кер лердің өмір тарихы, еңбек жолы, отбасы тіршілігі арқау болады. 
«Келбет» бағдарламасының мақсаты – өмірі өнегелі, келер ұрпаққа 
өшпес мұра қалдырған, аты аңызға айналған азаматтарды ұлықтау. 
Бүгінгі ұрпақты елін сүюге, жерін қадірлеуге, тұлғаларды ардақтауға 
үйрету [3]. Бұл бaғдaрлaмaны деректі фильм деп aтауғa болмaйды. 
Тек ішінде деректі киноның элементтері бaр. Жaнры, негізінен теле-
очерк. Қaзір мұндaй жaнр қолданылмағандықтан «деректі-тaнымдық», 
«деректі-публицистикалық» деп aйтaмыз. Сондай-ақ, телеарнада ата-
улы күндерге, мәселен, 22 наурыз – «Ұлыстың ұлы күні», 9 мамыр – 
«Жеңіс күні» сияқты және белгілі тұлғалардың туған күндеріне орай 
деректі бағдарламалар көрсетіледі. Телеарнадағы деректі фильм 
жанрындағы келесі бағдарламалар – «Қазыналы Қазақстан», «Ұлы дала 
ұлағаты», «Тұлға». Алайда, осындай бағдарламалар аптасына бір рет 
көрсетіледі. Қазіргі уақытта соңғы екі бағдарлама эфирге шықпайды. 
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Қазақ телевизиясындағы үлкен кемшілік: шоу бағдарламалар прайм-
тайм, яғни көрермен көрсетілімі жоғары уақытта көрсетіліп, танымдық, 
ғылыми, деректі хабарлардың рейтингі төмен немесе түнгі уақытқа 
қойылады. 

«Хабар» телеарнасында «Патриот» бағдарламасы эфирге шығады. 
Деректі фильм жанрында түсірілген бұл жобаның бір шығарылымында 
түрлі саладан шыққан екі кейіпкердің өмірі суреттеледі. Бірақ олар-
ды біріктіретін бір ортақ қасиет бар. Ол – өз еліне деген махаббат 
[4]. Және де атаулы күндерге, тұлғаларға қатысты деректі фильмдер 
шығарылымы болады. Бұл бағдарлама да аптасына бір рет сенбі күні 
таңғы сағат 09-30 уақытында телеэкранға шығады. Телеарнада бір 
жыл бұрын «Өнегелі ғұмыр», «Бабалар ізімен» атты деректі фильм 
жанрындағы бағдарламалар берілген. Бүгінде эфирден көрсетілмейді. 

Бұрын қaзaқ телевизияcындa деректі фильм жaнрындaғы бaғдaр-
лaмaлaр дың бacым бөлігін «Білім және Мәдениет» телеaрнacынaн 
көруге болaтын. Осы телеарнада деректі, танымдық бағдарламалардың 
қатары көп болатын. Және ыңғайлы уақытта көрсетілетін. Қазір теле-
арна жабылып, «Еларна» телеарнасы басқа форматта қайта ашылды. 
Бұл арнадан Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» киностудиясы 
таспалаған мұрағаттық деректі фильмдерді көруге болады. Сонымен 
қатар «Kazakh TV» телеарнасының да осы жанрдағы бірнеше жоба-
лары бар. Дегенмен де бұл телеарналар спутниктік желі арқылы та-
ратылады. Кейбір ауыл-аймақтарда желі ұстамайды, тек 5-6 басты 
телеарналар көрсетілуі мүмкін. Бір жағынан «Kazakh TV» телеарна-
сы жерсеріктердің байланысы арқылы 4 құрлықты, 118 мемлекеттегі 
көрер менін эфирімен қамтиды. Телеарнаның 100% телетуындысы 
отандық өнім санатына жатады.

Деректі фильмнің тілі түcінікcіз болca дa, оның дрaмaтургияcы, 
cюжеті, мaзмұны кез келген хaлыққa түcінікті болуы керек. Cебебі, 
деректі фильм тaрихты шынaйы, боямacыз көрcетеді. Оcы тұрғыдa ақын, 
сценарист, кинорежиссер, 10 поэтикалық жинақтың және көптеген 
деректі фильмдердің авторы Бақыт Қайырбеков: «Кәcіби білікті мaмaн 
дaярлaу іcін қолғa aлу керек. Киноcыншылaр мектебін қaлыптacтыру 
маңызды. Тек портреттік деректі фильмдер ғaнa емеc, aшылмaй жaтқaн 
құпия cырлaрды түcіру. Еліміздің тaбиғи бaйлықтaры, жүгірген aң мен 
ұшқaн құc, өcімдіктер әлемі, тaу, тac, өзен, көлдерді хaлыққa тaныcтыру 
керек. Кейіпкерді өз aрaмыздaн іздеу. Тaрихи құндылықтaрымызды 
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дәріптеу. Телеaрнaдaғы деректі фильмдер caнын aрттыру, оcы жaнрдaғы 
бaғдaрлaмaлaрдың деңгейін көтеру мaқcaтындa қоғaмдық кеңеc 
құру. Caрaпшы мaмaндaр пікіріне құлaқ acып, көрерменге ой тacтaр 
туындылaр дaйындaу. Киноcтудиялaр мен екі жaқты келіcімге келіп, 
қaншaмa көрcетілмеген дүниелерді эфирден шығaру», – деген пікір ай-
тады. 

Деректі фильмнің басты мәселелерінің бірі – қаржы. Көркем фильмге 
қaржы көп бөлінеді. Aл деректі фильмге көркем фильмге бөлінгеннің 
бір-aқ пaйызы бөлінуі мүмкін. Мыcaлы, деректі фильмге 5 млн теңге 
aлcaңыз, көркем фильмге 500, 700-800 миллион, 1 миллион доллaр 
aлуыңыз мүмкін.

Телевизиядағы деректі фильм дердің бacым бөлігі – журнaлиcтік 
зерт теулер. Олaрғa деген cұрaныc күннен күнге aртa түcуде. Оcы 
журнaлиcтік зерттеулер уaқыт өте келе телевизиялық докумен тaлиc-
тикa дaн кинодокументaлиcтикa caлacынa aуыcты. Жылдан-жылға 
cын шы  лaрдың және көрермендердің қызығушылығын оятқан деректі 
фильмдердің маңызы зор. Көбінеcе оcы кaртинaлaрдың aрқacындa 
әлемде кино тaрaту caлacындaғы кино, телевизия, бейнекөрсетілімдер 
және бacқa дa aрнaлaрды қaмтитын деректі фильмдерді шығaру 
мен тaрaту инфрaқұрылымы қолғa aлынып бір жүйеге келтірілді [5]. 
Жоғaрыдa aтап өткеніміздей, біздің елімізде қaзaқ деректі фильмі қaзіргі 
уaқыттa қанатын кеңге жая алмай отыр. Оcы пікірлердің бaрлығын 
қорытындылaй келе, мына төмендегідей ұcыныcтарымды aйтқым 
келеді:

1. Деректі фильм түcіруге қызығaтын, өз жұмысын cүйетін 
мaмaндaрды оқыту іcін қолғa aлу;

2. Бізде киноcыншылaр мүлде жоқ деуге болады. Cондықтaн, 
киноcыншылaр даярлайтын курс (орталық) ашу;

3. Тұлғаның портреті туралы деректі фильм түсіретін болсақ, 
оның тек марапат алған, қуанышты сәттерін ғана емес, өмірінің қиын 
кездерін, өмір жолын шынайы көрсетіп, көрерменге үлгі ету;

4. Ұлттық телеарналардың басын біріктіретін сaрaпшы мамандар 
кеңесін құру;

5. Деректі cериaлдaрғa реcпубликaлық эфирден aлдын-aлa тиіcінше 
уaқыт бөлініп, екі жaқты келісімге келу;

6. Жaңa формaттaғы aрнaлaрдың жүйеcін енгізу. Яғни, қaлыптacқaн 
телеaрнaлaрдың эфиріне қол cұқпaй, дүние жүзілік тәжірибеге cүйене 
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отырып, жaңa деректі фильмдерге негізделген салалық телеарналар 
ашу;

7. Деректі фильм түсірушілердің кәcіби біліктіліктігін aрттыру үшін 
конкурcтaр, феcтивaльдар ұйымдacтыру;

8. Әрбір телеaрнaдa деректі фильмдер түcірумен мaшықтaнғaн 
тәжірибелі жеке шығaрмaшылық бірлеcтіктік қалыптастыру.
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ОРТА АЗИЯ МЕМЛЕКЕТТЕРІНДЕ БАСПА ІСІНІҢ 
ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

Ұ.Е.Ибраимова,
 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

Журналистика факультетінің магистранты 

Қазіргі уақытта Орта Азия мемлекеттері барлық сала бойынша 
өркендеп, дамып келе жатқаны анық дүние. Мемлекеттік қарыштауына, 
гүлденуіне үлкен әсер тигізетін салалардың бірі баспа ісі саласы болып 
табылады. Халықты біліммен қамтамасыз ететін де,рухани байытатын да-
кітап. Ал кітап басу, оны тарату да елдегі баспа ісінің жағдайына тікелей 
қатысты. Қазіргі уақытта тек рухани тұрғыда емес, күнделікті нарық за-
манында тауардың мәнін, мағынасын ашу, сауда-саттық ала ңында өнімге 
толық мәлімет ұсыну да баспа ісі саласының дамуына байланысты бо-
лып отыр. Орта Азия мемлекеттерінің қазіргі баспа ісі туралы көптеген 
жазылған еңбектер жоқтың қасы. Қатарында тек Қазақстанның кітап ісі 
туралы ғана еңбектер көптеп бой көрсетеді. 

Бес тәуелсіз ел: Қазақстан, Қырғызстан,Тәжікстан, Түркіменстан және 
Өзбекстан-КСРО құлағаннан кейін Орталық Азияда топтасты. Олардың ше-
каралары өткен ғасырдың 20-жылдары құрылған ірі одақ мемлекеттерінің 
шекараларымен шектесіп жатты.1993-1995 жылдары бұл 5 мемлекет қаржы 
жүйесін құрып, айналымға өз ұлттық валюталарын енгізіп, алтын валю-
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талы резерв қалыптастырды. Дәл сол кезеңде олар негізгі халықаралық 
ұйымдардың, оның ішінде Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшелігіне 
қабылданды [1].

Әлемдік әдебиет пен ғылымға зор үлес қосқан тәжік халқының кітап 
шығару ісі мен полиграфия саласында үлкен тарихы бар. Әлем халықтары 
секілді тәжік елінің рухани мәдениетіне полиграфиялық техника мен 
технологиялардың жоқтығы кері әсерін тигізді.Тәжікстанда полиграфия 
өндірісінің қалыптасуы XX ғасырдың 20-жылдарына сәйкес келеді. Тәжік 
жерінде Кеңес үкіметі орнауына байланысты алғашқы полиграфиялық цех-
тар мен типографиялар пайда болды. Тәжікстан полиграфисттері ағайындас 
елдерінің, Мәскеу, Санкт-Петербург, Ташкент, Киев қалаларының инженер 
кадрлық іскерлерінің көмегі арқылы кітап шығару ісінің үлкен мектебінен 
өтті. Тәжікстандағы полиграфия мен кітап ісінің дамуы мен қалыптасуында 
өзіндік ерекшеліктер бар. Тәжік еңбектері араб әліпбиі негізінде құрылып, 
1929 жылдан бастап латын, 1940 жылдан бастап кирилл әліпбиіне ауысты 
[2].

Ал, Түркіменстан аумағында баспа ісінің пайда болуы –XIX ғасырдың 
80-жылдарынан кейін, яғни Ресей басып алғаннан кейін жүзеге аса ба-
стады. Орта Азияның Хива, Ташкент, Самарқанд, Бұхара сынды үлкен 
қалаларға қарағанда Ашхабадтың айырмашылығы- түркімен және өзге 
шығыс тілдеріндегі кітаптардың өте аз көлемде шығуы. Жергілікті 
типографиялық орындар шығыс тілдерінде еңбек басып шығару үшін ки-
рилл және латын әліпбиімен қоса, араб қаріптерін де пайдаланған. Бұған 
дәлел-алғаш араб графикасымен басылып шыққан «Меджумага-йе Мава-
рай Бахри Хазар» (Закаспийский сборник).Түркіменстанда кітап басу ісі 
Ресей жаулап алғаннан кейін (1881ж) көп уақыт бойы өзгерген жоқ. XX 
ғасырдың алғашқы онжылдықтарында түркімен классиктерінің туындыла-
ры, мұсылман мектептері мен медреселеріне арналған оқулықтар, ғылыми 
басылымдар дәл XIX ғасырдағыдай Түркімен жерінен жырақта басылды 
[3].

Орта Азияның келесі мемлекеті Қырғызстанның кітап басу ісі көп 
қиындыққа ұшырап отырған. Полиграфиялық базаның әлсіздігі мен кітап 
ісін даярлайтын кадрлардың жетіспеушілігі бұл жұмысты мүмкін еме-
стей етті. Соған қарамастан, Кеңес билігінің алғашқы жылдарында–ақ 
қырғыз тіліндегі кітаптар – Ташкент, Қазан, Алматы қалаларында басылып 
шықты.1926 жыл Қырғыз Республикасының кітап басу ісінің туған жылы 
болды [4]. 

Орта Азияның жетекші мемлекетінің бірі Қазақстанда да баспа ісі ор-
нымен дамып, екшелеп өркендеп отырды. Қазақ кітап басылымының өз 
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тарихы 19-ғасырдың бас кезінен басталады. Бірінші қазақ баспа кітабы 
«Қииса-и Сейфулмәлік» деген атпен «Азия» баспасынан 1807 жарық 
көрген. Бұл қазақ, шағатай және татар тілдері аралас шығыс аңызына 
құрылған ғашықтық дастан еді. Сол жылы Қазан гимназиясының баспа ха-
насы саналатын «Азия» Қазан университетінің қарамағына берілді. Міне, 
осы университет баспаханасынан өткен ғасырдың бірін ші жартысында он 
шақты аталым қазақ кітабы жарық көрді. Бұлар негізінен шығыс және қазақ 
фольклорының үлгілері, патша үкіметі мен губерниялық әкімшіліктің рес-
ми жалықтары мен қаулыларының тәржімалары еді. 19-ғасырдың бірінші 
жартысында Қазандағы орыс жекеменшік баспаханаларында араб қаріптері 
пайда болды. Сөйтіп бірте-бірте шығыс мұсылман халықтарының ұлттық 
кітап басылымы қалыптасты. Татар баспагерлері орыс жекеменшік баспа-
ханаларын белсенді түрде жемісті пайдаланып, татар және қазақ тілдерінде 
кітап шығару жөнінде тапсырыстарды бірінен соң бірін тоғытты да отырды. 
19-ғасырдың орта кезінен бастап, Қазан бүкіл Ресей империясы жеріндегі 
шығыс тілдерінде кітап басудың бас орталығына айналды. Осы жетекшілік 
қызметін Қазан 1917 жылға дейін сақтап келді [5].

Ал Орта Азия мемлекеттеріндегі қазіргі баспа ісі жағдайы сатылап да-
мып келеді. Нақтылап айтар болсақ, тәуелсіздік жылдарында Қыр ғызс-
танда кітап басу секілді кәсіпкерлік қызмет аясы тарылды. 1990 жылдары 
бұрынғы баспалардың барлығы жабылып, полиграфиялық базалар сатыл-
ды. Соңғы көлемді мемлекеттік баспа «Акыл» 2008 жылы құлдырауға 
кетіп, шығынға ұшырады. Соңғы жылдары елде шамамен 25 баспа жабыл-
ды. Оның көлемдісінің бірі- «Бийиктик» 2012 жылы жұмысын тоқтатты. 
Типографиялық және полиграфиялық қыз метті есептемегенде, қазіргі кез-
де Қырғызстанда 6-7 баспа ғана бар. Бұл –«Тұрар», «Раритет», «Кутаалам», 
«Айат». НАН КР «Илим», Мем лекеттік тіл мен энциклопедия орталығы, 
ЖОО баспа орта лық тарының қатары. Баспалардың барлығы тек Бішкекте 
орна ласқан. Бішкектегі барлық баспалар финанстық жағынан қиын 
жағдайға ұшыраған. Баспалардың әдеби сапасы да төмендеп кеткен. Елдің 
бірде-бір жоғары оқу орнында корректура, редактура оқытылмағандықтан, 
сол мамандардың жетіспеушілігі туындап отыр. Елде аударма мектептері 
түгелдей дерлік жойылған, әдеби аударма ісі құлазу үстінде. Жыл сай-
ын Қырғызстанда 800-1000 аталымды кітап (мектеп оқулықтарын қоса 
есептегенде )700 мың-1700 мың данамен шығарылады. Бұл елде мектеп 
оқулықтары мәселесі де өте көп. 2010-2011 жылдары баспалар мектеп 
оқулықтарын 39 % ғана игере алды. 2012 жылы бұл көрсеткіш 50 %-ға 
жетті. Кейбір елді мекендерде бір сыныпқа бір оқулықтан келетін жағдай 
да туындады [6].
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Келесі, Түркіменстан елінде 2012 жылы Мемлекеттік баспа қызметі 300 
аталымды түрлі-түсті кітап пен оқулық, оқу материалдарын шығарды.Кітап 
ісінде баста назарда –балалар әдебиеті мен оқулықтар.Білім министрлігінің 
нұсқауымен Мемлекеттік баспа қызметі жалпы оқу орындарына оқулықтар 
мен оқу-әдістемелік құралдар шығаруда. Қазіргі кезде 84 аталыммен 2 млн 
338 мың 780 дана оқулық шығарылған.Олардың арасында алғаш шыққан 
да, қайта өңделіп басылған кітаптар да бар [7]. 

Қазіргі кезде Өзбекстандағы дамыған баспалардың бірі «Узбекис-
тан» баспалар үйі туралы айтар болсақ, бұл-үлкен баспа-полиграфиялық 
шығармашылық үй және Өзбекстан баспа және ақпарат ұйымына кіреді. 
2004 жылы «Узбекистан», «Мехнат», «Узбланкнашр» және Ташкент 
полиграфиялық комбинатының негізінде «Узбекистан»баспалар үйі 
құрылды. Оның құрамына «Гулхан», «Гунча» сынды балалар әдебиетін 
басып шығаратын баспалар мен «Тонг юлдузи», «Класс!» сынды газет-
тер, «Соглом авод», «Зеркало XXI» сынды газеттердің редакциялары кірді.
Мұнда өзбек, орыс,қазақ, түркімен және тәжік тілінде кітаптар жарық 
көреді[8]. Қазір Өзбекстанда баспа саласында болған жекешелендіру сал-
дарынан кітап бағалары күрт өсіп кетті. Сол себепті де кітап өзінің негізгі 
нысанасы – халық қолына жете бермейді. Латын әліппесіне өтіп алған 
Өзбекстанда енді латын әрпімен жазылған оқулықтар, кітаптар аздық ету-
де [9]. 

Қазақстан тәуелсіздік алып, нарықтық экономикаға көшуімен бай-
ланысты республикалдағы баспалар қызметі мен баспа ісінің жай-күйі 
түбірлі өзгерістерге ұшырады. Бұрынғы мемлекеттік баспалардың орнына 
жекеменшік баспалар пайда болды. Баспа, полиграфия және кітап саудасы 
сияқты бұрын бір орталықтан жоспарлы түрде басқарылып, мемлекеттік 
жоспармен бірыңғай, бір бағытта жұмыс істейтін күрделі сала заман та-
лабына сай өзгерді. Бұрынғы «Қазақстан», «Жазушы», «Жалын», «Рауан», 
«Өнер», «Қайнар», «Ғылым», «Білім», «Санат», «Балауса», «Ана тілі», 
«Қазақ энциклопедиясы», «Дәуір», «Сарыарқа» баспаларымен бірге «Жеті 
жарғы», «Жібек жолы», «Атамұра», «Өлке», «Ел» «ЕР-Дәулет» т.б ондаған 
жекеменшік баспалар пайда болды.Қазақстан Президентінің «Мемлекеттік 
билік органдарының бұқаралық ақпарат құралдарын, мемлекеттік кітап 
шығару ісін нарықтық қатынастарға көшу кезінде қорғаудың шұғыл ша-
ралары туралы» Жарлығы елдегі баспа ісінің дамуына бағыт-бағдар берді 
[10]. 

Орта Азия мемлекеттеріндегі қазіргі баспа ісі осындай күй кешуде. 
Жоғарыда айтылғандай, Қазақстан, Түркіменстан мемлекеттерінде ба-
спа ісі саласы ілгері шығып, қарыштап-дамып жатса, өзге мемлекеттерде 



«Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары»

274

бұл сала сәл ақсаңдап келеді. Бүгінде Орта Азия мемлекетіндегі баспа ісі 
саласының дамуы біздің мемлекетімізге де үлкен әсерін тигізеді. Себебі, 
мемлекетаралық басқа қарым-қатынастар орнатқан соң осы саланы да 
ұштастырып, бейбіт келісімдер арқылы көптеген жобалар мен істерді 
атқаруға мүмкіндік туады. 
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Руханияттың ежелден іргетасы нарықпен қатар қалыптасқан. Олай 
деуіміздің негізгі себебі де кітап ісіне барып тіреледі. Ақпарат таратудың 
атасы – кітап. Бұл пікірді ғылыми негізде дәлелдеген кітаптанушы 
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ғалым Шериаздан Елеукенов еді. Орхон-Енисей бойынан табылған тас 
кітаптардың тарихи жәдігерге айналуы, онда халық тағдырының бейне-
ленуінен еді. Одан кейінгі ғасырларда қолжазба кітап – ғылым-білімнің 
негізгі құралы, ақпарат алмасудың алғашқы нұсқасы екені хақ. Демек, 
руханияттың бастауы кітап ісіне негізделгені аңғарылады. 

Ұлы Жібек Жолының салынуынан-ақ әлемдік нарық жүйесі қалып таса 
бастады. Демек, қолжазба кітаптың да нарықта атқарар рөлі мен маңызы 
ерекше болған. Әнуар Әлімжановтың «Ұстаздың оралуы» туынды сында 
әл-Фараби ғұмыр кешкен ІХ-Х ғасырларда бір кітаптың құны бір өгізге 
теңелгені жазылады. Сонымен қатар, қолжазба кітаптарға тек ақ сүйек тердің, 
сарай қызметшілерінің ғана қолы жеткендігі айтылады [1].

Нарықтың жолында еңбек бөлінісі мен сауда-саттық, қызмет 
ерекшеліктері айқындала бастады. Мысалы, орыс қолжазбаларының 
жолға қойылуында мынадай дерек келтіріледі: «Орыс қолжазбаларының 
біздің заманымызға аман-есен жетуінде, ұқыпты сақталуында Ре-
сей монастырьлерінің рөлі айрықша. Тройце-Сергиева Лавра, Соловец-
ский, т.б. монастырьлерде кітап көшіріп жазатын арнайы палаталар 
жұмыс істеген. Қайсыбір палаталардағы монах-көшірмелердің саны 
жиырмадан асып жығылатын. Олар өздерінше еңбек бөлінісін жасап, 
біреулері көшіретін мәтіндерді дайындаса, екіншілері көшіріп жазу-
мен шұғылданатын. Сол сияқты кеткен қателерді түзететін коррек-
торлары, кітап беттерін әшекейлеп өрнек салатын суретшілері, даяр 
қолжазбаны түптеушілер болған. Осының арқасында еңбектің өнімділігі 
артқан. Чудов монастырьіндегі 22 монах XVII ғасырдың бас кезінде 
300-ден 1220 бетке дейін тұратын шіркеу кітаптарын көшірген. Олар 
нарық заңы бойынша ақшаға жалданып көшірумен, сурет салумен, кітап 
түптеумен айналысқан, сөйтіп өз уақытындағы кітапқұмарлардың 
тілегін қанағаттандырып отырған» [2.25-б].

Баспа құрылымының алғашқы қолжазба кітаптың шығуынан бастап 
бүгінге дейін түрліше өзгергені анық. XV ғасырдағы Гутенбергтің баспа 
станогын ойлап тапқаннан кейін кітап басу ісі жолға қойылды десек, соған 
сәйкес қызмет құрылымы да бірізділікке көше бастады. Яғни, адамзаттың 
дамуына тікелей түрткі болған кітаптың енді қолжазба түрі көптеген 
қажеттіліктерге сәйкестенбеді. Бұл туралы: «Күн өте қол жазба кітап қоғам 
дамуының былайғы әжеттеріне жарамай қалды. Адамзат ілгері басқан сай-
ын ел-елдің экономикалық және мәдени байланыстарын күшейту қажеттігі 
туды. Қолжазба кітап сол қажеттілік үде сінен шыға алмады. Таралымының 
аздығы, қолмен көшірудің ұзақ мерзімге созылатындығы, көшірушінің 
бәрі бірдей сауаты жеткілікті, ыждағатты бола бермейтіндіктен сапаның 
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төмендейтіндігі, қате көптігінен кей қолжазба кітапты оқу оңайға 
соқпайтындығы, баға сының удай қымбаттылығы, – осының бәрі қосылып 
келіп адамзатты бұл тығырықтан шығу жолын жатпай-тұрмай іздестіруге 
мәжбүр етті. Іздеген – табады. Ақыры, кітапты ел игілігі етудің жолы та-
былды. Дүниеге баспа кітап келді», – деп баспа кітаптың дүниеге келуін 
Шериаздан Елеукенов сипаттайды [2.27-б].

Тарих бетінде бедерленген кітаби өнердің жай-күйінен талдап, талғам 
таразысына салып қарар болсақ, алғашқы қазақ жеріндегі баспаның 
құрылуы тікелей 1920 жылға негізделеді. 1920 жылдың қараша айын-
да кеңестік Қазақстанның (сол кезде Қырғыз (Қазақ) Автономиялық 
Советтік Социалистік Республикасының) бірінші астанасы болған 
Орынбор қаласында мемлекеттік баспа орнының құрылуы туралы Ере-
же қабылданды. Ол баспаның Киргосиздат, онан кейін Казгосиздат, яғни 
Қазақ мемлекеттік баспасы деп аталған[3.5-б]. Дәл осы кезеңдер біздің 
нарықтың да өзгеріске ұшыраған уақыты. Жеке автономиялық мемле-
кетке ұмтылудың жөні бөлек, экономикалық дамудың жолы кеңестік ат 
арбаның ізімен жалғасты. Сөйте отырып, қазірге дейінгі негізгі қызметтік 
нұсқаулықтың діңгегі болған еңбек бөлінісі орнықты. 

Зерттеу мақаламыздың басты мақсаты – қазіргі уақыттағы баспа 
саласының қызметтік өзгерістері. Яғни, бұл сала мамандарының өзгеруі 
және заманауи баспалардың нарыққа шығуымен тікелей байла нысты. 
Нарық пен экономика кез келген жүйені өзгертуге қауқарлы. Олай 
дейтініміз, нарықтың талабына ешкім де қарсы тұра алмақ емес. Бұған 
мысал, кешегі 90-жылдардың экономикалық дағдарысқа ұшыратқан елдің 
нарықтық жүйеге бейімделіп кетуі. Соның әсерінен, қаншама баспалардың 
есігіне қара құлып салынып, қызметкер бас сауғалап кетті. Тарихтың 
парағын аша берсек, бітпейтініміз белгілі. Десек те өткеннен өнеге алып, 
бүгінгі хәлімізге оралсақ оң өзгерістерге бағыт алуға болады. Бүгінгі таңда 
дәстүрлі баспалардың саны 114-ті құрайды [3.10-б]. Дәстүрлі дейтініміз, 
кеңестік кезеңнен бері ошағының оты сөнбеген «Қазақстан», «Жалын», 
«Қайнар», «Мектеп» сынды елге белгілі баспалар. Әйтсе де бұрындары 
альманах болған «Жалынның» бүгінгі күйін көріп таңырқауыңыз мүмкін. 

Зерттеу жүргізудің бір дерегі өз көзіңмен көру болатын болса, осы 
көктемдегі «Баспалар үйінің» табалдырығын аттағанымда бірталай жәтқа 
куә болдым. Біз ойлаған дәстүрлі баспалардың бүгінгі күйі жал ғыз кабинет 
аумағында қалып қойған. «Жалын», «Жазушы», «Өнер», «Қайнар» тағы да 
басқа біршама баспалардың жұмысы тек бір ғана қыз мет кер мен шектеліп 
қалды. Демек, бұл нарықтық экономикаға бейім  деле алмағандығының бір 
белгісі. Әсте мұнымен баспаның болашағы бітеді деп ұқпауымыз қажет. 
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Шіритін тамырдан жас өркен өніп шығатыны бар емес пе? Ендігі ба-
спа ісінің ғұмыры да өзгеше болмақ. Өйткені, замана сипатымен, ғылыми 
өркениеттің, адамзаттық эволюцияның орын алуы өзгеріс алып келуі анық 
дүние. Баспаның құрылымының да жаңаша өрбуін байқап жүрміз. Оған 
дәлел баспа қызметкерлерінің саны мен сапалық түрленуі. Бұрындары 
редактордың 3 түрі болатын, олар әдеби редактор, техникалық редактор, 
көркемдеуші редактор. Олардың негізгі қызметтері:

• Әдеби редактор – басылым мәтінінің тілдік-әдеби нормаға сәйкес тігі, 
көркемдік баяндалуының сапалы болуына жауапты.

• Техникалық редактор – бітаптың өндіріске дайындалуында қате-
ліктерге жол бермей, рет-ретімен кітаптық беттелуіне жауапты.

• Көркемдеуші редактор – басылымның элементтері ерекшелене оты-
рып, көркемдік сипат беруіне жауапты.

Ал, қазіргі уақытта басылым редакторы тек әдеби редактормен неме-
се редактормен ғана шектеледі. Өйткені, мұнда тек басылым мәтінін ғана 
қарайтын редактордың қызметі барлығы жеткілікті есептеледі. Екіншіден, 
мұнда беттелуіне жауапты қызметкер ғана болады. Ол яғни, техникалық 
редактордың қызметін атқара отырып, басылымды көркемдеуге құзіретті 
маман. 

Сонымен қатар, корректор мамандарының қызметі баспа саласын-
да ерекше рөлге ие болатын. Өйткені, әріптік қатенің де жіберілмеуіне 
кеңестік кезеңде ерекше мән берілген. Сондықтан да келген қолжазбаның 
алғашқы тексерістен өткізетін корректор маман болатын. Қазіргі баспа 
саласында корректор мамандарының жұмыстан шеттетіліп қалуының 
себебі, бұл қызметті редакторды өзі де атқара алатындығын көрсетті. Сағат 
Медеубекұлы «Басылымды редакторлық даярлау кітабында редактордың 
қолжазба оқылымының түрлерін көрсетеді. Алдымен, ой қуалап оқу, со-
сын, сөз қуалап оқу, буындап оқу, әріптеп оқу сынды оның редакциялауын 
шыңдай түсу жолдарын жазады. Сол себепті де редактордың талғам тара-
зысында мәтінді екшеп қана қоймай, оны түбегейлі қатеден сүзіп қарауы 
орынды. Басылым редакторы оның корректуралық қызметінде атқаруы 
кейінгі баспаларда жүзеге асып жатыр. 

Көптеген баспалардан соңғы жылдары жарық көрген кітаптарға на-
зар аудара отырып, баспа қызметіндегі мамандардың қысқартыла түскені, 
бір кітаптың шығуына 2-3 маманның өзі қауқарлы екендігін көрсетеді. 
Бұл дегеніміз нағыз сала білгірлерінің ғана жұмыс жасауға тиістілігін 
айқындап келеді. Уақыт өте келе барлық саланың іргесінде нағыз білікті 
мамандар ғана қалатыны көрініп келеді. Бір кітаптың шығуына қатысатын 
мамандардың қатарында редактор, беттеуші, суретші ғана болып 
жүргендігін мысал етуге болады [4].
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Кейінгі уақытта құрылған біршама баспалардың еркешелігіне тоқ-
тал сақ. Мысалы, BRK баспасы кейінгі уақытта маркетинг-менедж мент-
тік, тұлғалық даму, әлеуметтік интеграциялық туындыларды баспы 
шығаратын бірегей баспа. Мұнда, басты назар аударатынымыз, баспаның 
тақырыптық жоспарлауы, авторлық тапсырысты беруі, басылымды 
көркемдік әзірлеу және жарнамалау қызметтерінде баспаның дамуына 
тікелей себеп болды. Соның арқасында ашылғанына 2 жыл толмастан 
ілгерілеу байқалады. «Тұлға болам десеңіз» атты кітап адамның өзін-өзі 
жетілдіруге, психологиялық-мотвациялық бағытта жазылғандығымен 
көпшілік оқырманның назарын аудартады. Бұл қазіргі оқырманның талғам-
таразысына сай шығарылған басылым екені анық. Кітаптың оқырманға 
жетуі де барынша жолға қойылған, олай дейтініміз қазіргі нарықта қазақ 
кітаптарының шаңырағы болған Qazyna кітап үйінде сатылымға қойылған. 

Қазіргі баспа қызметінің құрылымындағы негізгі ерекшеліктері 
олардың тақырыптық жоспарлауы, басылымның көркемдік безендірілуі, 
мар кетингтік жобалауы болып саналады. Тақырыптық жоспарлауда ба-
сты назар оқырман қауымның талғамына орай, менеджменттік, кәсіп-
керлік, психологиялық, тұлғалық дамуға қатысты бекітіледі. Басылымның 
көркемдік безендірілуі дизайн графикасының қазіргі сәні «минимализм-
ге» орайландырылған. Мысалы, 2019 жылы «Мұқаба» баспасынан жарық 
көрген «Дайаағашшы» кітабының мұқабасынан да аңғаруға болады [4]. 
Маркетингтік жобалаудың қазігі баспалар тауарын өткізуге басты негіз 
болатынын ескерсек, нарыққа бейімделгендер жарнаманың да, кітап 
дүкенінің барынша тиімдісін таңдауы тиіс. Бұған орай Қазақстан аумағы 
бойынша белгілі кітап дүкені Меломеннің рөлі ерекше. Соңғы кездері 
Меломен кітап дүкенінің сөресінен қазақ кітаптары көптеп орын алып, 
нәтижесінде баспалар тауарын өткізудің жолын таба бастағандай. Қазақ 
кітаптарының шаңырағына айналған Qazyna кітап үйінің де көпшілік ба-
спалар тауарын сатылымға түсіретін бірден-бір дүкен болып саналады. 

Қазіргі баспа қызметінің құрылымындағы талап – нарыққа бейімделу, 
талғам – оқырман сұранысын қанағаттандыру. Кейінгі уақытта кітап 
оқитын адам сиреп барады, жастар мүлде қарамайды деген сөзді көп 
естиміз. Ал, баспа саласы, кітап өнері қаншалықты оқырман назарын аудар-
та алады? Осы тұрғыда ой толғап көрсек, нарыққа бейімделе алмағандар 
өз орындарын жоғалтуына тура келіп жатқанын байқаймыз. Жаңадан 
іргетасы қаланып, нарықтың талаптарына сәйкес жұмысын жалғастырып 
жатқандары баршылық. Осыған сәйкес, біздер білікті де білімді маман 
болып шығуды көздеуіміз керек. Әйтпегенде, бұл саланың есігін қаға ал-
май қалып кетуіміз мүмкін. Өйткені, баспа құрылымындағы қызметтік 
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өзгерістер түрленіп барады. Заманның талап пен талғамына сай келетін 
өндіріс қана нарықта үстемдік ете алады. Руханият пен нарықты бір арнаға 
тоғыстыратын кітап өнерінің дамуына үлес қосу көзқарақты маманның 
міндеті деп білемін.
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СЫРТҚЫ САЯСАТ САЛАСЫНДАҒЫ ЭЛЕКТРОНДЫ PR 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 

Абен Алтынай
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

Қазақстан, Алматы қ., 2 курс магистрант
e-mail: a-aben@list.ru 

Бұл мақалада сыртқы саясат саласындағы электронды пиар технология-
ларының рөлі жан-жақты талданды. Сонымен қатар, Интернет желісінің 
сыртқы саясат саласының тәжірибесін іске асырудағы PR құралдарының 
ғаламдық коммуникациялық құрал ретіндегі рөлі талқыланды. 

Мақаланың мақсаты. Электронды пиар-технологияларының, соның 
ішін дегі, ең кең таралғаны – Интернет желісінің сыртқы саяси қозға лыс-
тарды жүзеге асырудағы немесе оны бақылаудағы атқаратын қызметін 
нақты зерттеп көрсету болды. 

Ғылыми мақаланың тәжірибелік және ғылыми маңыздылығы. Ақпа-
рат құралдарын – төртінші билік десек, журналистиканың және де пиар 
саласының саяси шешімдердегі, сыртқы саясат әрекеттеріндегі алар орны 
зор. 

 Зерттеудің методологиясы. Тақырыпты зерттеп жазу барысында 
дереккөздерді салыстыру, талдау, баяндау, контент-анализ, тарихи және 
логикалық сараптама сынды методологиялық әдіс-тәсілдер қолда нылды. 

Зерттеу жұмысының қорытындысы. Электронды қоғаммен байла-
ныстың негізгі аспектілері мен бөліктеріне толықтай тоқталып, олардың 
әрқайсыларына да нақты мысалдар мен үлгілер көрсетіліп өтті. Сонымен 
қатар, электрондық шетелдік қоғаммен байланыс құралының саяси «вирту-



«Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары»

280

алды елшіліктерді» құру сияқты ерекше бағыттарына ерекше көңіл бөлініп 
өтті. Әсіресе, Америка Құрама Штаттарының мысалдары қарастырылған 
болатын. Сондай-ақ, ғылыми мақалада ғаламтордың рөлі саяси PR 
саласындағы маңызды коммуникативті құрал ретінде де қарастырылды. 

Зерттелген тақырыптың маңыздылығы. Қазіргі халықаралық қатынастар 
жүйесіндегі саяси PR-технологиялар тақырыбы бүгінгі уақытта өте өзекті 
болып отыр. Сондықтан да, пиар-технологиялар ішіндегі ең кең таралған 
әрі ауқымды түрлерінің бірі ретінде электронды PR-технологиялары (Ин-
тернет, желі, электронды үкімет, т.б.) аталатындығы белгілі. Электронды 
технологиялардың тек социология, психология, ой-сана ғана емес, сондай-
ақ, саясат саласына да әсерінің зор екендігі айтарлықтай маңызды фактор.

Зерттеу қорытындысының практикалық маңызы. Сыртқы мемлекет-
терде «Твипломатия» (твиттер+дипломатия) терминінің қолданыста пай-
да болуының өзі – электронды технологиялардың саяси әлемдегі орнын 
көрсетеді. Сол сияқты электронды үкіметтер сияқты саяси форматтағы 
«виртуалды елшіліктер» құру алыс-жақын елді-мекендермен саяси қарым-
қатынас жасаудың бір үлгісі деуге де болады.

Кілт сөздер: сыртқы саясат, қоғаммен байланыс, ғаламтор, АҚШ, 
ақпарат, PR, саяси партиялар.

Бүгінгі күні әрбір мемлекеттің сыртқы саясатындағы маңызды міндеті 
болып сол мемлекеттің тиімді және менеджменттік имиджін құру та-
былады. Жалпы қоғам санасындағы мемлекеттің (жағымды) тиімділік 
имиджі, ең әуелі, ұлттық мүдделерді сәтті түрде алға бастап жүзеге асы-
ру үшін қажет. Сыртқы саяси байланыстың имиджін эффективті түрде 
жүзеге асыру үшін барлық мүмкін деген каналдарды жан-жақты қолдану 
қажет, сонымен, солардың ішіндегі ең маңыздысы әрі келешегі зор деген 
арналардың бірі – электронды пиардың – ақпараттық-коммуникациялық 
құралдарын пайдалану болып табылады. Ғаламтор бұл тұрғыда 
қолжетімді құралдарды қолдана отырып, көптеген мәселелерді тиімді 
және үнемді шешуге мүмкіндік береді, олардың ішінде басты орында 
сайттар тұрғаны белгілі, десе де, бұл арадағы кері байланыс әрекетінің 
юзабилити функциясы (яғни, ыңғайлы болуы), оның жеңіл де оперативті 
түрде жүзеге асырылуы қоғамдық іс-шаралардың стратегиясы мен так-
тикасына лезде өзгерістер енгізіп отыруға үлкен мүмкіндік беретіні 
белгілі. Байланыс саласының білікті мамандарының өзі жиырмасыншы 
ғасырда, тоқсаныншы жылдарының басында қарапайым мысал ретінде 
қарастырғанда, ғаламтор желісінің тым қарқынды дамуының да өзіндік 
зардаптары мен кері әсерлері болатындығын түсіне бастаған көрінеді. 
Дәл бүгінгі күні бәз білетін электронды және сандық технологиялар реті, 
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ең әуелі, ғаламтордың ақпараттық-коммуникациялық құралдары екені, 
жалпы байланыстың (коммуникацияның) болашағы мен перспектива-
сын анықтай алатын негізгі факторлар екендігі айдан анық. Бүкіләлемдік 
ақпараттық инфрақұрылымдардың да дами түсумен байланысты паблик 
рилейшнз саласы сарапшыларының да қоғам пікіріне, санасына әсер етуге 
ықпал ететін құралдар саны да артып жатыр. Бір жағынан, жоғарыда айта 
кеткендей, ғаламтор пиар-кампаниялар контентіне жылдам, оперативті 
түрде өзгерістер енгізу арқылы ұтымды шешімдер қабылдауға, сондай-ақ, 
ғаламторда кері байланыс функциясының зор мүмкіндіктерін пайдалануға 
ықпал ете алады. Екінші жағынан, ғаламтордың аудиториясы, бір жағынан, 
ғаламдық болып табылады деуге де болады – себебі қазіргі уақытта әлемнің 
әр түкпірінен де ғаламтормен байланыс орнатуға болады әрі күн сайын 
ғаламтор пайдаланушыларының саны статистикалық тұрғыда айртуда, ал 
бұл дегеніміз, екіншіден, ғаламторды бұқаралық ақпарат құралдарының 
және қоғаммен байланыстың негізгі (әрі қолжетімді) құралы ретінде қарауға 
үлкен бір себеп деуге болар еді. Бұл ғаламтордағы пиарды, оны сәнді тех-
нология, жаңашылдыққа дайындықтың бір сатысы деп қарастыруға бола-
тын заманауи уақыттың қажеттіліктерінің біріне айналды деуге де бола-
ды. Бұған қоса, пиар саласындағы жаңа технологиялардың, мамандардың 
кәсіби қызметінің виртуалдық кеңістігінде су жаңа саласы пайда болуы 
туралы айта кеткен жөн. Ең қызығы сол, бұл сферада жалпы қабылданған 
атау әлі де жоқ (Аги, 2004). Осы тақырыпта әртүрлі дереккөздерді шолу 
нәтижесінде ғаламтордың ақпараттық-коммуникациялық технологияла-
рын паблик рилейшнз тәжірибесінде қолдану үшін теория мен практикаға 
қатысты жиі-жиі қолданылатын терминдер анықталды:

- Интернет-PR, Интернеттегі PR;
- онлайндық PR, онлайн-PR, онлайн PR;
- сандық (цифрлық) PR;
- Желілік PR;
- PR 2.0;
- электронды PR.
Соңғы аталған электронды немесе электрондық пиар, менің пікірім ше, 

ғаламторға «виртуалды емес» кеңістіктен енгізілген әртүрлі функциялар 
мен технологияларға атау берудегі дәстүрді ескере келгенде, ең қолайлы 
«рә лайықты атау сияқты. Мысалы үшін айтар болсақ, электрон ды пошта 
(e-mail – кәдімгі поштаның желілік аналогы, пошта жәшігі және сол сияқты 
басқа да атрибуттар жиынтығы), e-gov (электронды үкімет – ғаламтор 
көмегімен азаматтарға мемлекеттік қызметтерді ұсыну/көрсету жүйесі), 
электронды оқыту (e-learning – қашықтан ғаламтор арқылы оқыту, білім 
беру немесе білім алу) және тағы да басқалары (Брекенридж, 2010).
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Заманауи ақпараттық технологиялардың кеңеюі және жалпы ком-
муникацияның жаһандануы, халықаралық қатынастардың белсенді 
қатысу шыларының аясының көбеюі мемлекет пен сыртқы әлемнің өзара 
әрекеттесуінің құралдары мен әдістеріне де ықпал етеді. Дамыған елдер 
бұл мәселелердің маңыздылығын бірінші болып байқады (Agi, 2004). 
Мысал ретінде АҚШ Сенатының Халықаралық қатынастар комитетінің 
төрағасы Ричард Лугардың АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздігіндегі қоғам-
дық дипломатия және халықаралық PR туралы мәлімдемесін келтіруге 
болады. Электрондық пиар-технологияларын сыртқы саясат жүйесінде 
қолданудың ерекшеліктерін сараптамар алдында жалпы осы саладағы 
өзара қоғамдық қатынастар тақырыбын қарастырып алу қажет. Бірінші ке-
зекте, осы қоғаммен байланыс саласындағы мынадай басты өзгешеліктерді 
ажыратып алған жөн:

- сыртқы саясат пен дипломатия институттарынан келіп түсетін ақпарат-
тар дың барлығы да автоматты түрде ресми мемлекеттік ұстаным болып 
саналады;

- пиардың басты мақсаты болып мемлекеттің тиімді(оң) имиджін құру 
(брендинг) және оны сақтауға тырысу саналады;

- Басты мақсатты аудитория – шетелдік аудитория.
Осы принциптерге сүйене отырып, біз электронды PR-дың осы саладағы 

келесі бағыттарын бөліп аламыз:
- ақпараттық-анықтамалық аймақ. Нақты міндеттерге қосымша 

(шетелдік агенттіктер мен дипломатиялық өкілдіктердің ережелері туралы 
ақпараттандыру, олардың байланыс мәліметтерін беру және т.б.), бұл бағыт 
мақсатты аудиторияны ақпараттандыру, мысалы, елге келуді жоспарлаған 
азаматтар мен шетелдіктерге барлық қажетті ақпаратты беру сияқты функ-
цияларды қамтиды. - оларға елден кетуге қажет ақпаратпен қамтамасыз 
ету, шетелде төтенше жағдай туындаған кезде олармен өзара іс-қимыл 
және өзара әрекеттесуді ұйымдастыру және т.б.).

- ақпараттық-түсіндірмлік аймақ. Сыртқы саясат аясындағы маңызды 
міндетттердің бірі – мемлекеттегі кейбір мәселелердегі бастамалары мен 
ұстанымдары туралы ақпарат тарату, әлемдік қауымдастыққа мемлекеттің 
сыртқы саяси әрекеттерінің мәні мен мақсатын түсіндіру, тағы басқаалары.

- имидждік аймақ. Елдің халықаралық деңгейдегі тиімді (оң) имиджі 
мен оның құрамдас бөліктерін (инвестициялық имидж, туристік имидж, 
т.с.с.) қалыптастыру бүгінгі таңда мемлекет үшін алдыңғы кезектегі 
мәселе, себебі мемлекет туралы жағымды көзқарастың, тиімді имидждің 
болуы халықаралық аренада сол елдің ұлттық мүдделерін өрлетуге зор 
әсерін тигізеру сөзсіз. Сәйкесінше, ғаламторда жалпы бір мемлекеттің 
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толыққанды пиар-стратегиясын жүзеге асыру үшін қосымша құрал ретінде 
имидждік сайттар (порталдар) құру керек болады.

- медиалық аймақ. Бұл арада міндеті бойынша, мемлекеттің сыртқы 
саясаты туралы ресми ақпарат бере алатын жекелеген институттардың 
(мемлекеттің сыртқы істер министрлігі, шетелдердегі дипломатиялық 
өкілдіктері деген сияқты) медиамен байланысы туралы сөз болады. (Хольц, 
2002).

Ғаламтор желісінде сыртқы саясатқа қатысты пиар-саясатын іс жүзінде 
жүзеге асыру үшін, ол жерде ұсынылатын ақпараттың кең ауқым дылығын 
мен сол ақпараттық деректердің қандай да бір ерек шелігін, интерактивті 
құралдарды, мультимедиялық материалдарды, ақпараттық бюллетеньдерді 
таратуын және сол сияқты басқа да қызметтерді қолдануын назарға ала 
отырып, тиісінше веб-сайттар мен веб-порталдар құрылады. Әр типтегі 
пиар-бағыттары үшін жеке имидждік веб-порталдарын (сыртқы саясат, ту-
ризм, инвестиция және т.б.) құруға болады. Не болмаса, оларды бір пор-
тал ішіне біріктіруге болады. Имидждік функцияларды, сонымен қатар, 
мемлекеттің сыртқы істер министрлігінің веб-сайты (немесе порталы) 
және дипломатиялық миссиялардың веб-парақшалары арқылы беруге 
болады. Мемлекеттің сыртқы саяси имиджін құрып, оны сақтап қалуда 
web-сайттарды пайдалану жөнінде сөз қозғайтын болсақ, осы функци-
яны орындайтын web-сайттарды екі тобқа бөлуге болады. Бірінші ке-
зекте, мемлекеттің СІМ елге қатысты сыртқы саяси қызметтерді іске 
асыратын негізгі мекеме болғандықтан, 1-топқа елдің сыртқы істер 
министрлігінің web-сайты мен мемлекеттің шетелдерде жұмыс жасайтын 
дипломатиялық өкілдіктерінің сайттары кіреді. Әлемнің жетекші елдерінің 
тәжірибесіне сүйенсек, дәл осы сайттар тобында әлемдік қоғамдастыққа 
мемлекеттің сыртқы саясатының принциптері мен басым бағыттары тура-
лы ақпараттандыру функциялары жүктелген. Бұл үшін тиісті ақпараттық 
контент пайдаланылатындығы және әлемнің кең қолданылатын тілдерінде 
қолжетімділік қамтамасыз етілетіні анық.

Ал 2-топқа мемлекет имиджін қалыптастыру функциясын іске асыру 
үшін арнайы құрылған ғаламтордағы порталдарды жатқызамыз. Жал-
пы, портал дегеніміздің өзі ғаламторға кіргенде пайдаланушылар үшін 
құрылған негізгі базалық веб-сайт болып табылады (Холл, 2015). Нақты 
қандай да бір арнайы web-сайттар сияқты ғаламтор порталдарының басты 
артықшылығы олардың үлкен көлемде ақпарат материалдары мен пайдалы 
қызметтерді шоғырландыратындығында. Мемлекет имиджін құруға жауап 
беретін және оны сақтауға тырысатын осындай Интернет-порталдардың 
құрылуы олардың Интернеттегі мемлекет туралы негізгі ақпарат көзі 
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болуға бағытталғандығын білдіреді. Осы мақсатқа жету үшін имидждік 
порталдар алдымен пайдаланушыларға мемлекет туралы, оның саяси, 
әлеуметтік, мәдени, экономикалық және басқа аспектілері туралы пайдалы 
және маңызды және сирек (басқа жерде табылмаған) ақпараттарды ұсынуы 
керек. Екіншіден, пайдаланушыларға пайдалы және ыңғайлы қызметтерді 
ұсыну (бұл ақпараттық материалдарды тарату, әртүрлі тақырыптық фо-
румдар, интернет-дүкендер, осы елге қатысты сайттар каталогы және т.б. 
болуы мүмкін). Мұндай имиджге негізделген Интернет-порталдар әлемдік 
аудитория үшін де, белгілі бір аймақ немесе ел үшін де құрылуы мүмкін. 
Мемлекеттің сыртқы істер министрлігінің, дипломатиялық өкілеттерінің, 
сыртқы істер агенттігінің «басшылығымен» жасалған басқа веб-сайттарды 
(порталдарды) көрермендер ресми ақпарат көзі ретінде қарастыратындығын 
есте ұстаған жөн. Тиісінше, осы сайттарда жарияланған ақпарат мазмұнына 
өте жоғары жауапкершілікпен қарау керек, өйткені ол автоматты түрде 
мемлекеттің ресми ұстанымы (көзқарасы) болып саналады.

Интернеттегі сыртқы саясаттағы имидждік байланыс жағдайында мем-
лекет имидждік веб-порталдарға (порталдарға), СІМ веб-сайтына және 
шетелдегі дипломатиялық миссиялардың веб-сайттарына сәйкес келетін 
сәтті домендік атауларды таңдау маңызды. (Чумиков, 2010). Сурет веб-
порталдарының домендік атаулары үшін әр түрлі әдістер қолданылады, 
олардың ең көп тарағаны ел атауын қолдану болып табылады. Мысалы:

- www.polska.pl – поляк имидждік порталы;
- www.france.fr – Францияның ресми порталы;
- www.australia.com – Австралияның ресми туристік порталы.
Сыртқы істер органдарының web-сайттарының домендік атаулары 

әдетте дәстүрлі түрде өз елдерінің мемлекеттік домендік немесе ұлттық 
домендік аймақтардағы домендер болып тіркеледі. Домендік атау, әдетте, 
агенттік атауының аббревиатурасы болып табылады. Мысалы:

- www.fco.gov.uk – Ұлыбританияның Сыртқы істер және Достастық 
Министрлігінің сайты;

- www.msz.gov.pl – Польша Сыртқы істер министрлігінің сайты.
Дипломатиялық өкілдіктер сайттарының домендік атаулары туралы ай-

татын болсақ, оларды құрудың үш негізгі әдісі бар:
1. Домендік атау (дипломатиялық өкілдіктің елі немесе тұратын 

қаласы) сол елдің ұлттық домен аймағында тіркелген – әдетте, сыртқы 
істер министрлігінің домен аймағында немесе арнайы дипломатиялық веб-
порталда, мысалы:

- www.kiiow.msz.gov.pl – Украинадағы Польша елшілігінің сайтының 
мекен-жайы;
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- www.uk.embassy.gov.au – Ұлыбританиядағы Австралия елшілігінің 
веб-сайты.

2. Домендік атау бүкіләлемдік қоғамдық домен аймағында немесе 
қабылдаушы елдің ұлттық домендік аймағында тіркелген, мысалы:

- www.ambafrance-ru.org – Франциядағы Ресей елшілігінің сайтының 
мекен-жайы;

- www.embassyofireland.ru – Ресейдегі Ирландия елшілігінің сайт мекен-
жайы.

3. Домендік атаулар ішінде жеке домендер тіркелмейді әрі мұндай 
домендегі сайттар көбінесе СІМ не болмаса арнайы дипломатиялық 
порталдың жеке бір бөлімі ретінде жұмыс істейді, мысал үшін алсақ:

- www.swedenabroad.com/lv-LV/Embassies/Riga - Латвиядағы Швеция 
елшілігінің сайтының мекен-жайы;

- www.mfa.gov.lv/lv/austria - Австриядағы Латвия елшілігінің сайтының 
мекен-жайы.

Интернеттегі ақпараттық қызметтің жеке бағыты – бұл елге, оның 
басшылығының, мемлекеттік органдардың қызметіне қатысты ақпараттық 
хабарламаларды іздеу мен талдаудан тұратын желінің ақпараттық кеңістігін 
бақылау (мониторинг). Мұндай мониторинг динамиканы анықтау үшін 
сандық көрсеткіштерді белгілеуді де, оларды алдыңғы көрсеткіштермен 
салыстыруды да, хабарлардың сапа лық сипаттамаларын (оң, теріс, бей-
тарап) анықтауы керек. Сонымен қатар, бұл бағыт мемлекеттің имиджі 
үшін маңызды ақпарат саналатын Интернет-көздерін анықтауға және одан 
әрі бақылауға мүмкіндік береді. Мұндай бақылаудың негізгі құралы іздеу 
жүйелері болуы мүмкін. (Шамин, 2011). Интернет-басылымдардағы жари-
яланымдар мен жаңалықтар тізбегінің жаңалықтарын бақылау дегеніміз 
ғаламтор желісіндегі осы елге қатысты жаңалықтарды іздеу және талда-
уды білдіреді. Мониторингтің алдыңғы түрі сияқты, мұндай мониторинг 
динамиканы анықтау үшін де, хабарламалардың сапалық сипаттамала-
рын анықтау үшін сандық көрсеткіштерді белгілеуді де, оларды алдыңғы 
көрсеткіштермен салыстыруды да қамтуы керек. Сонымен қатар, бұл сала 
елдің имиджі үшін маңызды ақпараттары бар ғаламтордағы жарияланым-
дарды анықтауға және одан әрі бақылауға мүмкіндік береді. Дәл осындай 
мониторингтерді жүргізіп тұру үшін имидждік коммуникацияда маңызды 
болып есептелетін елдердің халықаралық және ұлттық (аймақтық) 
жаңалықтар каналдарын пайдалана білген де жөн болатын сияқты.

Арнайы бақылау немесе нақты бір мониторинг жүргізу ғаламтор дағы 
мемлекеттің бренд-имиджін қалыптастыру жағынан қарағанда, маңызды 
деп анықталған белгілі бір интернет-ресурстардың (жекелеген веб-сайттар, 
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жаңалықтар арналары, интернет-жарияланымдар, интернет-басылымдар, 
пошталық таралымдар (жекелеген электронды поштаға ақпараттардың 
таралуы) және т.с.с.) мақсатты мониторингтен тұрады. Олардың ішінде 
белгілі бір елдегі оқиғаларға көп көңіл бөлетін жеке интернет-жарияла-
нымдар, елдің имиджі үшін маңызды мәселелерді талқылайтын интернет-
форумдар, жекелеген елдердің ресми органдарының сайттары және тағы 
басқалары бар. Мақсатты мониторингті мемлекетаралық қатынастардағы 
дағдарыстар кезінде жүргізуге болады – осы кезеңде дағдарыс туындаған 
елдің ғаламтордағы жарияланымдарын, сондай-ақ осы елдің мемлекеттік 
органдарының сайттарындағы жарияланымдарды бақылауға ерекше на-
зар аудару қажет. Интернет-ресурстардың тізімін аналитикалық тұрғыдан 
да анықтауға болады (мониторинг үшін маңызды болып табылатын нақты 
веб-сайттар, веб-порталдар, интернет-жарияланымдар, форумдар және т.б. 
анықталады), сонымен қатар Интернеттің ақпараттық кеңістігін бақылау 
және жаңалықтар хабарламаларын бақылау, Интернеттегі жарияланымдар 
мен жаңалықтар тізбегі де жатады.

Дипломатиялық тәжірибеде ғаламторды трансшекаралық СМЖ ретінде 
пайдаланудың бір бағыты «виртуалды» дипломатиялық өкіл діктер құру 
болды. Яғни, нақты арнайы веб-сайттар, ең алдымен, нақты дипломатиялық 
өкілдіктерді құру орынсыз немесе мүмкін емес болатын белгілі бір елдің 
немесе аймақтың мақсатты аудиториясымен ақпараттандыру және бай-
ланыс орнату функциялары жүктелген. Мұндай тәжірибенің мысалы 
ретінде соңғы жылдары виртуалды дипломатия идеясы аясында Амери-
ка Құрама Штаттарының тәжірибесінде АҚШ Мемлекеттік департаменті 
белсенді түрде нақты дипломатиялық өкілдіктер құру мүмкін емес ел-
дер мен аймақтар үшін виртуалды өкілдіктер (ағыл. Virtual Presence Post, 
VPP) құрылғаны белгілі. Нақты дипломатиялық өкілдіктерді ұсынатын 
веб-сайттар сияқты, виртуалды өкілдіктер белгілі бір елдің (аймақтың) 
халқына бағытталған ақпарат пен АҚШ азаматтарына бағытталған туризм 
(бизнес, білім беру және т.б. салалардағы) ел (аймақ) туралы ақпарат береді 
алады. (Филлипс, 2009).

2006 жылы Джорджтаун университетінде сөйлеген сөзінде АҚШ Мем-
лекеттік хатшысы Кондолиза Райс та бұл бастама өз пікірін біл дірген бо-
латын. Оның ойынша, мүмкіндігінше, жергілікті позицияны ұсынудың ең 
жаңашыл және тиімді әдісі ретінде виртуалды өкілдікті атауға болатын 
сияқты. Яғни, өкілеттің тарапынан бір немесе бірнеше жас қызметкерлер 
негізгі елді-мекендер үшін жасақталған ғаламтордағы парақшаларына 
бақылау жасап отырады. Бұл сандық мәжіліс залы шетелдік азаматтарүшін, 
әсіресе жастар үшін, жүздеген миль қашықтықта бола алатын билік 
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өкілдерімен, дипломаттармен онлайн режимінде байланыс орнатуға 
мүмкіндік береді. Бұл – Еуропа, Азия, Латын Америкасы бойынша 
миллион даған жаңа адамдармен байланыс орнатудың тамаша тәсілі (Бре-
кенридж, 2010).

Жалпы, виртуалды консулдықтарды құру осы екі негізгі ойды ескеркер-
генде, менің ойымшща, перспективалы бола алады:

1. Оларды қолдау кедей және шағын елдер үшін қажет етіліп отырған 
нақты шынайы консулдықтарғ құрғанға қарағанда әлдеқайда арзан. 
Ғаламтордың арқасында бұл елдер әлемнің барлық елдерінде виртуалды 
дипломатиялық желіні қолдана алады.

2. Виртуалды елшілік нақты дипломатиялық өкілдіктің болуы мүм кін 
емес жағдайларда жұмыс істей алады (дипломатиялық қатынастар дың бол-
мауы немесе үзілуі, консулдық округтің құрамына кіретін аймақта әскери 
қимылдар жүргізу, дипломатиялық миссия мүшелерінің өміріне қауіп 
төндіруі және т.б.).

Дипломатиялық тәжірибеде Интернетті қолданудың келесі маңызды 
бағыты – белгілі саясаткерлердің, әлеуметтік медиа-дипломаттардың 
аудиторияға өз ойларын, белгілі бір мәселелер бойынша ұстанымдарын 
тікелей жеткізу үшін пайдалану. Тыңдаушылармен қарым-қатынастың бұл 
түрінің ең танымал құралы Twitter болды. Бұл қызметтің танымал дығы 
белгілі бір ұғымның пайда болуына себеп болды – Twitter-дипломатия не-
месе «твипломатия» (Twiplomacy).

 «Burson-Marsteller Europe, Middle East and Africa», жетекші ғалам-
дық қоғам мен байланыс және коммуникациялық компанияның атқарушы 
дирек торы Джереми Галбрайттың айтуынша, Твиттер біз бен әлемдік 
көшбасшылар арасындағы коммуникациялық алшақтықты жабатын құрал 
әспеттес. Бір жағынан, бұл мемлекет пен үкімет басшыларына өздерінің 
күнделікті қызметі мен үкімет жаңалықтарын күн санап өсіп келе жатқан 
аудиторияға таратуға мүмкіндік береді. Екінші жағынан, бұл азаматтарға 
өздерінің көшбасшыларына тікелей қол жеткізуге мүмкіндік береді (Гун-
дарин, 2006).

ХХІ ғасырда интернет егемендікке деген көзқарасты өзгертуде, себебі 
трансұлттық байланыс көптеген кибер-қауымдастықтары үшін ашық бо-
лып келеді. Оның үстіне, ұлттық қауіпсіздік жүйесі де өзгеріп жатыр, 
мысал үшін, қазір мемлекеттер сын-қатерлердің күн санап артып жатқан 
тізбегіне тап болса, ал шабуылдаушы ретінде мемлекеттер, топтар, жеке 
тұлғалар немесе кейбір жиынтық болуы мүмкін. Тіпті, кейбір мемлекет-
тер олардың ішіндегі жеке күштерге қарағанда әлсіз болуы мүмкін. Жеке 
меншік ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар, салалық және кәсіподақтар 
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әлемдік саясаттың күн тәртібі үшін трансұлттық күресте жетекші 
елдердің БАҚ-ының назарына бәсекеге түсе алады. Осы тұрғыда, осын-
дай зерттеу Al-Jazeera-дан басқа, ресейлік RT және CCTV телеарналары 
халықаралық жаңалықтарды жариялауда CNN Inter national гегемониясына 
дауласатындығын көрсетті. Мемлекеттер арасын дағы ақпараттық күрестің 
және жаңа ақпарат құралдарының халы қаралық қатынастарға әсері «Әл-
Жазираның» әсері деп аталады. Осы аспектілерден кете отырып, бұқаралық 
ақпарат құралдары мен олардың әлемдік саясаттағы жұмсақ күші соңғы 
онжылдықта пос таме рика лық әлем тұжырымдамасымен сипатталуы 
мүмкін амери кан дық геге монияны жойды деп дәлелденеді. Қысқасы, бұл 
жаңа медианың ХХІ ғасырдағы билік қатынастарының өзгеруіне қалай 
ықпал еткенін көрсетті.

Қорытындылай келе, ғаламтор желісі айтарлықтай кеңейіп, жаңа 
құралдармен мемлекеттің сыртқы саясатындағы PR қызметінің құрал-
дары мен арналары арсеналына ие болды деп айтуға болады. Виртуалды 
дипломатиялық миссияларды құру ең перспективалы құралдардың бірі бо-
лып табылады.
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Тікелей эфир дегеніміз не және оның қандай ерекшеліктері бар деген 
сауалдарға зерттеуші ғалымдардың еңбектерінен жауап таба аламыз. Көрнекті 
ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Н.Омашевтің 
радиожурналистика саласына қатысты көптеген еңбектері бар. Онда 
радиохабардың БАҚ ретіндегі рөлі мен орны, қоғамдық міндеттері, эфир 
журналистикасының ерекшеліктері радиожурналистің кәсіби қырлары, 
тікелей эфирге қойылатын талаптар, нарық жағдайын дағы радиоарналар 
туралы толыққанды мағлұматтар ғылыми тұрғыдан зер деленген [1, 138 б.]. 
Ал, тікелей эфир табиғаты туралы ғалым Ж. Әбдіжәділқызы: «Тікелей эфир 
– радиожурналистикадағы уақыт дәлдігін сақтап, жедел хабар таратудың 
кәсіби әдісі, шығармашылық-техникалық сипаттағы соны технологиялық 
процесс, аудиториямен қарым-қатынастың айрықша тәсілі, өзгеріске 
ұшырамайтын нақты құбылыс. Түптеп келгенде, алуан турлі пішіндер мен 
жанрлық ерекшеліктерді қамтып, бір мезгілде атқарылатын бірнеше істің 
басын қосатын ұжымдық үйлесім мен жүргізушінің лингвистикалық және 
психологиялық белсенді іс-әрекетінің нәтижесінде жүзеге асатын қызмет 
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жүйесі. Тікелей эфир радиожурналистиканың табиғатына тән заңдылықтар 
аясында ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін пайдалану арқылы 
ретке келтірілген қызмет жүйесі» [2, 121 б.], – деген анықтама береді. Осы 
тұжырымдарға сүйенсек, тікелей эфирде хабар жүргізу үшін жүргізушіге 
жеделдік, нақтылық, кәсіби деңгей және жаңа технологияны меңгерумен 
бірге сауаттылық керек екен. 

Қазіргі таңда радиодан тікелей эфирде берілетін хабарлардың саны-
ның арта түскенін байқаймыз. Әсіресе, ойын-сауықтық көңіл-ашар шоу 
түріндегі бағдарламалар қарасы көп. Солардың ішінде ұлтық радио арнаның 
орны ерекше. Өйткені қазақтың тілі мен әдебиеті, өнері мен мәдениеті, 
сондай-ақ, салт-дәстүр, әдет-ғұрпын насихаттайтын бағдарламаларды 
осы арнадан тыңдаймыз. Ұлттық әуенмен басталатын шақыру белгісінің 
өзі тыңдармандарыды еріксіз баурайтыны анық. Ал енді, Қазақ радио-
сында тікелей эфирде берілген бағдарламаларға тоқталатын болсақ, ал-
дымен «Қайырлы таң, Қазақ елі!» бағдарламасын атаймыз.Таңертеңгілік 
ақпараттық-көңілашар жанрындағы хабарда танымдық ақпараттар, әлем 
жаңалықтары мен әсем ән беріледі. Бұл бағдарлама тыңдаушылардың 
таңертеңгілік көңілін көтеріп, рухани сергектігін арттыруға бағытталған. 
Таңғы көңілашар эстрадалық әндер, қызықты деректер, шартарапта болып 
жатқан оқиғалардан шұғыл ақпараттар, ғылым-білім, медицина, спорт, 
автожаңалықтар, сән әлемінің елең еткізер оқиғалары, ел іші хабарлары, ауа 
райы, биржа бағамы, керек кеңестер, жедел сұхбаттар, ұлттық мәселелер 
төңірегінде ой-талқылаулар, т.б. жекелеген айдарлар бойынша қамтылады. 
Жүргізуші-редакторлары Айжан Жұмабекқызы, Гүлден Қабиолдақызы, 
Баян Талдыбай, Бақыт Жағыпарұлы. 

Қазақ радиосынан тікелей эфирде күн сайын «Жаңалықтар» беріледі. 
Жүргізушілер әр сағат сайын Қазақстан мен шетелде болып жатқан күннің 
ең маңызды жаңалықтарын, айрықша оқиғаларды тыңдарманға жеткізеді. 
Жаңалықтар таңғы, күндізгі, кешкі болып бөлінді. Мысалы, таңертеңгілік 
ақпараттарда болатын оқиғалар туралы қысқа мағлұматтар берілсе, түске 
қарай олардың барысы баяндалады, кешке маңызды қорытындылары жа-
салады. Таңертеңгілік (сағат 8, 9, 11, 12), күндізгі (сағат 1, 2, 3, 4), кешкі 
жаңалықтар (сағат 9, 10, 11) 4-5 минуттың көлемінде 5-7 ақпаратқа дейін 
беріледі. Жаңалықтардың жүр гізілу тәртібіне келетін болсақ, алды-
мен Қазақ радиосының музыкалық шақыру белгісі беріледі, жүргізуші 
дәл уақытты айтып, тыңдарманмен амандасып, өзін таныстырады да 
ақпараттарды оқиды. Ақпараттық блог музыкамен бөлінеді. 

Радиода, атап айтқанда, тікелей эфирде мүмкіндігінше нақты және 
осы шақта айтылады. Жуырда, жақында, таяуда, кеше деген сөздер 
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қолданылмайды. Жаңалықтар желісі «бүгін, ертең, жаңа ғана» деп ба-
сталатын ақпараттардан құралады. «Кеше» деп басталатын жаңалық аса 
маңызды болса ғана қайталанып беріледі. Мысал келтірсек: 

«Бүгін Мәжілісте Үкімет сағаты өтті. Онда парламентшілер Қазақ с-
тан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі қыз ме тінің 
негізгі бағыттарын талқыға салды. Үкімет сағатында аталған тақырып 
бойынша Еліміздің Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің тө ра ға-
сы Мұрат Оспанов баяндама жасады. Алқалы жиында тарифтік сая сат-
тағы стратегиялық бағыттар: реттелетін секторлардың инвестициялық 
тартымдылығын арттыру, энергия сақтау мен ресурс сақтау міндеттерін 
шешу мәселелері жан-жақты көрініс тапты. Сонымен қатар, баяндама-
шы өзі жетекшілік жасайтын агенттіктің атқарып келе жатқан негізгі іс-
шаралары, алдағы жоспарлары төңірегінде депутаттардың сауалдарына 
жауап берді».

«Ертең Елордада Иран елшілігінің ұйымдастыруымен «Наурыз 
фестивалі» көрмесі өтеді. Бұл ақпаратты Қазақстандағы Иран Ислам Ре-
спубликасы Елшілігінің баспасөз қызметі таратқан. Көрмеде ЭЫҰ-ға 
мүше елдердің өнер шеберлерінің 100-ден астам көркемсурет, графи-
ка және дизайн бағыттарындағы өнер туындылары көпшілік назарлары-
на ұсынылады», – делінген хабарламада. Аталған шара 21 сәуірге дейін 
жалғасады».

Тікелей эфир барысында арнайы немесе меншікті тілшілер оқиға ха-
барлайды. Бұл көбінесе телефон арқылы жүзеге асып жатады. Онда арна 
тілшілері белгілі бір маңызды шара немесе шұғыл оқиғаның куәсі бо-
лып, сол мекендегі мән-жайды жан-жақты баяндайды. Аудитория үшін 
журналистің өзі оқиғаның басы-қасында болып, хабардар ететін мұндай 
ақпараттардың деңгейі мен пәрменділігі өте жоғары.

Тікелей эфирде жүргізілетін арнайы бағдарламалар бар. Мәселен, 
«Ден саулық», «Заңгер кеңесі». Студияға сол саланың маманы шақы рылып, 
белгілі тақырып төңірегінде сауалдарға жауап береді, тың дар мандар теле-
фон желісі арқылы сауал қойып, жауап алады. Хабардың музыкалық шап-
касы, бағдарлама аты, сәлемдесу, сол мезеттегі дәл уақыт, журналистің өзін 
таныстыруы, қозғалатын тақырып, студияға келген мейманды таныстыру, 
байланыс телефонын хабарлау, жүйелі сұрақ қойып, тыңдарманмен байла-
ныс жасалады. Мұндай хабарлар уақыты 20-25 минут.

Әлеуметтік бағдарламалар редакциясы дайындайтын «Заңгер кеңе-
сі» бағдарламасының жүргізушісі  Гүлназ Молдабергенова. Жауап бере-
тін тұрақты заңгер Нұра Тынысқызы. Эфирге шығатын уақыты дүйсенбі, 
сәрсенбі, ұзақтығы 25 минут. Жиілігі аптасына екі рет. Форматы- тікелей 
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толқын. 
Хабар бүгінгі халыққа қазіргі тұрмыста жиі кездесетін үй сатып алу, 

сату, ажырасу, мүлік бөлісі, бала асырау т.б. жағдайларға байланысты 
нақтылы заң актілері негізінде ақ-қараны таныту мақсатын көздейді. Ха-
барда электронды поштаға келіп түскен сауалдарға студия қонағы заңгер 
арқылы жауап беріледі.

Әлеуметтік бағдарламалар редакциясы тікелей толқында дайындай-
тын тағы бір бағдарлама «Денсаулық» деп аталады. Жүргізу шісі Гүлбану 
Алпамысқызы. Эфирге шығатын уақыты: бейсенбі, 15:05. Ұзақтығы: 25 
минут. Жиілігі: аптасына бір рет. Хабарға медицина саласының арнайы 
мамандарын шақырып, аурудың қалай алдын алуға болатындығы және ем-
делу жолдары айтылады. Әрі тікелей телефон арқылы тыңдаушылардың 
қойған сауалдарына жауап беріледі.Енді осы бағдарламаның жүргізілу 
тәртібінен мысал келтірейік.

Бағдарламаның шақыру белгісі берілген соң жүргізуші амандасып, сту-
дияда өзін таныстырып, тақырыпты, байланыс телефондарын хабарлайды. 

Жүргізуші: Сәлеметсіздер ме, ардақты ағайын! Өзіміздің басты 
байлығымызды бағалауға үндейтін хабарымызды бастаймыз. Студияда 
журналист Гүлбану Алпамысқызы.

 «Ауру кірді, әлек кірді» дейді қазақ. Ал осы аурудан айықтыратын, 
уақыт пен санаспай адал қыземет ететін жандар – медицина қызмет керлері. 
Осындай жанның бірі Алматы қалалық №13 емхананың бас дәрігері Алуа 
Мұсабаеваны бүгін арнайы шақырып отырмыз. Ардақты ағайын, біздің 
қонағымызға қоятын сауалдарыңыз болса 266-101 телефонына хабарласа 
аласыздар.

Жүргізуші: Алуа Әбутәліпқызы, тыңдаушыларымз хабарласқанға 
дейін сізден сұрағым келетін бір сауал. Қазақстан – денсаулық сақтау 
көр сет  кіштері бойынша әлемде соңғы орында тұр екен. Неліктен? Сіздің 
жауабыңызды білсек.

Алуа Әбутәліпқызы: Соңғы орында тұр деп айта алмаймын. Елбасының 
жылдағы жолдауында айтылғандай денсаулық саласында көп шаралар 
жасалып жатыр. ҚР Денсаулық сақтау министрлігі саламатты Қазақстан 
бағдарламасын, біріңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін енгізіп отыр. 
Сондықтан қазіргі таңда күрделі жұмыстар жүргізілуде. Әйел, бала өлімі, 
туберкулез ауруы 15 пайызға төмендейді деп отырмыз. Шылым шегу, алко-
голизм, наркоманиямен күрес жұмыс тары жүргізілуде.

Жүргізуші: Бізге хабарласқан тыңдаушымыз бар екен. Сізі тыңдап 
отырмыз.

Тыңдарман: Сәлеметсіз бе? Мен Алматы облысы Қарасай ауданынан 
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хабарласып отырмын. Осы дәрігерлердің сапасы қашан көтеріледі? Менің 
7 жасар кызым бір ай ауруханада жатты. Оның алдында анемия деп емдеп, 
онан соң онкологиядан бір-ақ шығарды. Қағаз толытырумен шаршадық. 
Ақсай емдеу орталығының дәрігерлерінің айтуымен саркома деген диа-
гноз қойды, 6-шы курс химиятерапия алды. Ол қаншалықты сапалы екенін 
білмеймін. Ол жас балаға ауыр тимей ме?

Алуа Әбутәліпқызы: Ақсай республикалық балалар ауруханасында 
мықты дәрігерлер жұмыс істейді. Отбасылық дәрігер көмек жасайды. Сар-
кома ауруы қиын ауру болғандықтан химиятерапияны міндетті түрде алу 
керек. Ол баланы жазылады немес басқалай деп нақты жауап айта алмай-
мын. Өйткені оны зерттеу керек, қандай ем алды деген сияқты. 

Жүргізуші: Келесі тыңдарманымыз бар екен. Ало, сізді тыңдап тұрмыз.
Тыңдарман: Менің қояйын деген сұрағым, емханаға тіркелу үшін қандай 

құжаттар керек екен? 
Алуа Әбутәліпқызы: Жеке куәлік керек. Тұрақты жерінде тіркеуде болу 

керек. Тіркеусіз порталға да шығара алмаймыз, емханаға да жатқыза ал-
маймыз.

Осылайша сұрақ-жауапқа кезек беріледі. Хабар соңы былай аяқта лады:
Жүргізуші: Әңгімемізге көп рахмет! Біз денсаулығымызды жылдап 

жоғалтамыз. Жылдар бойы өз қолымызбен соған жағдай жасаймыз. Ал сон-
дай жағдайда жабысқан сырқаттан адам бір сәтте айыға аламыз ба? Осыған 
байланысты қазақ атам «ауру мысқалдап кіріп, батпандап шығады» деп тауып 
айтқан. Ауырмаудың жолын әркім өзінше іздеу керек. Осымен «Денсаулық» 
хабарын аяқтаймыз. Хабарға қатысып, сіздердің сұрақтарыңызға жауап 
берген Алматы қалалық №13 емхананың бас дәрігері Алуа Әбутәліпқызы. 
Жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы [3].

Аталмыш хабар барысында 6 тыңдарманның сұрағына, сонымен бірге 
журналистің дайындаған 5 сауалына жауап берілді. 

«Денсаулық» хабарының ерекшелігі тыңдармандар телефон арқылы са-
уал қойып, сұрақтарына жауап ала алады. Яғни, жанды дауысты ести оты-
рып, шынайылыққа көз жеткізе аламыз. 

Қазақ радиосында сағат кешкі 19.00-де тікелей эфирде әр шаңырақтың 
қуанышымен бөлісетін «Ақ тілек» құттықтау бағдарламасы күн сай-
ын эфирге шығады. Бағдарлама барысында редакцияға жолданған хат-
тар мен смс-хаттар оқылып, қуаныш иелеріне арнап әсем ән беріледі. Әр 
бағдарламаның өзіндік ерекшелігі мен жүргізушілерге қойылатын талап-
тар бар. Мәселен, «Ақ тілек» құттықтау сазды бағдарлама болған дықтан 
мұнда жүргізуші әуе толқынында бағдарламаның атауын, сол сәттегі дәл 
уақытты айтып, өзін таныстырып, тыңдармандар тілегі мен хаттарын 
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көтеріңкі көңіл күйдегі дауыспен оқиды. Бағдарламаның басы мен аяғына 
дейін осындай дикциямен оқылады. Жағымды дауыс, тыңдарман тілегін 
қанағаттандыру- сенімділік мен нанымдылықты арттыра түседі. 

Жастарға арналған ойын-сауық хабары «Алматы түні» деп атала-
ды. Бұл хабар батыс мәдениетіне жаппай еліктеуге бел алған қазіргідей 
кезеңде ұлттық болмысымызды сақтау, салт-дәстүрімізді ұмытпау іспетті 
мәселеде үлкен рөл атқарады. Сонымен қатар жастардың ел тарихына де-
ген қызығушылығын арттырып, тіл байлығын дамыту, жазу мәдениетін 
көтеру тәрізді мәселелерге өзіндік үлес қосады. Редактор-жүргізушілер 
– Аман Тасыған, Гүлбаршын Зайыровалар. Хабардың форматы – тікелей 
эфир.

Қорыта айтқанда, отандық радиоарналарда қазақ тілінде жүргізілетін 
тікелей эфирдегі хабарлар Қазақ радиосынан берілетін «Қайырлы таң, 
қазақ елі!», «Жаңалықтар», «Денсаулық», «Заңгер кеңесі», «Ақ тілек» 
бағдарламалары мен «Шалқар» радиосындағы «Шалқар шаңырағында», 
«Сазды сәлем», «Жаңалықтар» өз аудиториясын қалыптастырған хабар-
лар қатарына жатады. Бұл ұлттық радионың жетістігі. Әрбір хабардың 
тұрақты аудиториясы бар. Әсіресе, тікелей толқында берілетін хабарларды 
радиотыңдаушылар асыға күтеді десек қателеспейміз. 

Әдебиеттер:
1. Қазақ журналистикасы: Қазақ радиосы. – 3-том. (Жоба жетекшісі және жалпы 

редакциясын басқарған Н. Омашев). – Алматы: Таймас баспа үйі, 2008. – 352 б.
2. Әбдіжәділқызы Ж. Тікелей эфир табиғаты. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. 
3.Қазақ радиосының бағдарламалары

ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ОРТА АЗИЯ  
ГЕОСАЯСИ ЖАҒДАЙЫНЫҢ ҚЫТАЙ  

БАСПАСЗІНДЕГІ КӨРІНІСІ

Асыл Ерзат
Журналистика факультетінің

2 курс магистранты

Қытай Орталық Азия елдерімен саясаи және эконономикалық қарым-
қатынасын өткен тарихпен байланыстырып қарайды. Қалай десек-
те, дәстүрлі орталықазиялық бағыт Қытайдың негізгі экономикалық 
саясатының бірі болып табылады. Өйткені, Ұлы Жібек Жолының гүлденуі 
кезеңіндегі (II-ші ғасырдың ортасына дейін) қазіргі Орталық Азия терри-
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ториясында орналасқан мемлекеттік құрылымдар Қытай мен Еуропаның 
арасындағы транспорттық көпір қызметін атқарды. Ал ұлы географиялық 
ашылымдар дәуіріндегі (XVI ғасыр) теңіз тасымалының дамуы Ұлы Жібек 
Жолы негізін қалаған әлемдік сауданың құрлықтық бөліктен теңіз жол-
дарына ауысуын жеделдетті. Сол себепті, теңіз транспортының арзанға 
түсуі Орталық Азияның экономикалық-географиялық оқшаулануына алып 
келді. Кейін, Орталық Азияның XIX ғасырдың екінші жартысында Ре-
сей империясының құрамына кіруіне байланысты, осы өңірдің Қытаймен 
экономикалық байланыстары әлсіреді. Кеңес Одағының құлауына дейін 
Ресей Орталық Азияның қазіргі экономикалық келбетінің түзілуіне 
шешуші ықпал жасады. Алайда 1991 жылы КСРО-ның ыдырауы Орталық 
Азия елдерінің Қытаймен экономикалық қатынастардың дамытуға жол 
ашты. Деседе Кеңес Одағының ыдырауын Қытай өз мүддесіне аса тиімді 
жағдай деп қараған жоқ. Өйткені Орталық Азия елдерінің тәуелсіздігі 
Қытайғы түркі текті этностардың мәдени және ұлттық автономияға де-
ген ұмтылысына әсер ететіндігін жоққа шығаруға болмайтын. Сондықтан 
Қытай өткен ғасырдың 90 жылдарында Орта Азия елдерімен қарым-
қатынаста қауіпсіздік мәселесін басты орынға қойып, жаңдадан тәуелсіздік 
алған Орта Азия елдерінің геосаяси жағдайына баса назар аударды. 

Бұл тұста Қытай баспасөздерінде Орта Азия елдеріндегі саяси 
өзгерістер үзбей жаряланып тұрды. 1991 жылы 20 желтоқсанда Қытайдағы 
ең беделді басылым «Халық газеті»: «Кеңес Одағы тез арада ыдырап 
Орталық Азияның бес мемлекеті кенеттен тәуелсіздік алды .Осының 
нәтижесінде Орталық Азияның тәуелсіздік алған елдерінде жаңа геосая-
си жағдай пайда бола бастады. Орталық Азия Еуропа мен Азияны, Таяу 
Шығыс пен Оңтүстік Азияны байланыстыратын аса стратегиялық маңызы 
зор аймаққа орналасқан, бай табиғи ресурстарға және күрделі этникалық 
және діни қатынастарға ие.Көп өтпей бұл өңірде Ресей, Қытай, АҚШ 
сияқты ірі елдер үшін маңызды геосаяси мүдделер барлық келеді.»-деп 
жазды [1, 4 б.]. Демек біз бұдан Қытай БАҚ құралда-рының тәуелсіздік 
жылдарындағы Орта Азия елдеріндегі түрлі саяси тенденцияларға баса 
мән бергенін аңғарамыз. Ал батыс сарапшылары Қытайдың халықаралық 
саясаты барған сайын әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарының, саяси 
және сараптамалық топтардың назарында деп қарайды. Бүгінде ең көп 
таралған тезистердің бірі – Қытай – жаңа ғасырдың супер державасы деген 
тұжырым. Бұл пікір негізінен саяси мифологияның тақырыбына айналды. 
Дегенмен, Қытай әлемдік аренада маңызды «ойыншы» болып табылады 
және Азияда, әсіресе көрші елдерге қатысты стратегиялық мүдделері ба-
рын жоққа шығаруға болмайды.

Біз Қытай баспасөзіндерінде Жарияланған Орта Азия елдерінің гео-
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саяси тақырыбын сөз етумен бірге «геосаяси» терминіне кеңіріек тоқтала 
кетуді жөн көрдік. Геосаясат – саяси географиядағы теория, ол әр түрлі 
географиялық факторларға және саяси заңдылықтың аймақтық формасы-
на сәйкес әлемнің немесе аймақтың стратегиялық жағдайын және тиісті 
елдердің саяси мінез-құлқын талдайды немесе болжайды. Геосаясат 
географиялық факторларды елдің саяси мінез-құлқына әсер ететін неме-
се тіпті анықтайтын негізгі фактор ретінде қарастырады. Швед саясатта-
нушысы Черен (1864-1922) «Геосаясат» терминін алғаш енгізді. Черен 
«Ел туралы» (1917) кітабында аталмыш ұғымды алғаш алға тартты. Ол 
геосаясатты «елдің географиялық организм немесе кеңістіктік құбылыс 
ретінде түсіну ғылымы» деп анықтап, елдің қалыптасуы, дамуы және 
құлдырау заңдылықтарын зерттеуге баса назар аударды. Географиялық 
орта мен орналасудың елдің саяси мінез-құлқына, әсіресе әскери және 
дипломатиялық мінез-құлқына әсерін атап көрсетті [2, 21].

Ал американдық ғалым Пайк ман (1893-1943) бірінші рет геосая-
сат термиін мынадай сараптайды: «елдің географиялық факторларға 
негізделген қауіпсіздік саясатын жоспарлау. Геосаясат – бұл география мен 
саясаттың, яғни геосаясаттың жиынтығы.Ол географиялық факторларды 
(географиялық орналасуы, жер аумағы, халқы, этностығы, ресурстары, 
экономикалық күші, стратегиялық қару-жарақ және т.б.) елдің сыртқы са-
яси шешімдеріне әсер ететін немесе шешуші рөл атақаратын күш ретінде 
қарастырады [3]. Саяасаттанушы негізгі фактор мен осы географиялық 
мүмкіндіктерге және саяси заңдылықтың аймақтық қалыптасуына сүйене 
отырып, әлемнің немесе аймақтың стратегиялық жағдайын қатасты 
елдердің (сол аймақтағы ) саяси мінез-құлқына талдау жасайды. ХХ 
ғасырда жаһандық саяси, экономикалық және әскери дамуға байланысты 
әртүрлі геосаяси теориялар пайда болды.Ең әйгілі екі теория – теңіз күші 
теориясы және құрлықтық қуат теориясы. Бүгінде Орта Азияны зеретейтін 
Қытай сарапшылары да,сонымен бірге Қытайдың Орта Азия елдеріндегі 
геосаяси салмағын сараптайтын шетелдік сарапшылардың да басым бөлігі 
көбінде құрлықтық қуат теориясына негізге алады.

Қытай Азия құрлығының шығысында, көптеген құрлық пен теңіз 
елдеріне іргелес орналасқан және «құрлық пен теңіз құрама еліне» жа-
тады. Геосаясат тұрғысынан, ежелгі Қытайдың этникалық тайпалар мен 
шет мемлекеттердің шабуылында өмір сүруінің және оның орталық күш 
ретіндегі мәртебесінің сақталуының кепілі Қытайдың орталық жазықтағы 
экономикалық күш-қуаты мен мәдениетінде жатыр. Бүгінде Қытай көрші 
елдермен қарым-қатынаста Оңтүстік Қытай теңізіндегі дау, Тайвань 
мәселесі, Дяою аралдары мәселесі және Қытай-Үндістан шекарасы дауы 
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сияқты көптеген шиленісті қарым-қатынастарға ие. Сондықтан да өткен 
ғасырдың 80 жылдарында Дэн Сяопин Қытай үкіметі атынан «дауларды 
шешіп, бірге дамудың» дана стратегиясын ұсынды. Өйткені Қытай көрші 
елдерден басқа, бірнеше қуатты державалармен, Ресеймен, Жапониямен 
және Үндістанмен іргелес. Сол себепті халықаралық қатынастар теориясы-
на сәйкес, елдер арасындағы дау-шарлар мен саяси шиеленістердің аз болған 
сайын, елдің қауіпсіздігі қамтамсыз етіледі. Алайдаа Кеңес одағының ыды-
рауы Қытайдың шекаралық аумақтағы қауіпсіздік мәселесін қайта қарауға 
мәжбүрледі. Өйткені көршілес Орталық Азияның (Қазақстан, Қырғызстан 
және Тәжікстан) Қытаймен қарым-қатынасында КСРО-дан мұраға қалған 
бірқатар проблемалар бар (геосаяси, аумақтық, идеологиялық, этникалық 
және діни азшылық проблемасы). Бұл даулы мәселелер тек кеңес дәуірінде 
туындады деп айтуға болмайды. Алайда Кеңес Одағы ның ыдырауы бұл 
проблмаларды өзекті етті. Олай дейтініміз Қытайдың таяау шекарала-
рында халықаралық қатынастардың жаңа субъектілерінің пайда болуы 
Пекинді өзінің сыртқы саяси күн тәртібін қайта құруға мәжбүр етті. Дей 
тұрғанмен: «сол кездегіи Орта Азия елдерімен алғаш жасалған ортақ ты-
ранс шекаралық шеңберін қайта белгілеудің өзіндік қиындық тудырды» [4].

Шын мәнінде, Қытай мен Орталық Азияның, әсіресе Орталық Азияның 
көршілес елдерімен екіжақты қарым-қатынас тақырыбы шетелдік, ресейлік, 
белоруссиялық зерттеушілермен әлі де жеткілікті деңгейде зерттеу жасаған 
жоқ. Осыған қарамастан, Қытай мен басқа мемлекеттер арасындағы 
екіжақты қатынастардың серпінін зерттеу үлкен қызығушылық тудырады: 
стратегиялық маңызды проблемаларды шешуді, көптеген міндеттерді жүзеге 
асыруды Қытай көпжақты емес, екіжақты деңгейде жүзеге асырады.

90-жылдардан бастап. ХХ ғасыр Қытайдың Қазақстанмен, Қырғыз-
станмен және Тәжікстанмен өзара әрекеттесуі сыртқы және ішкі фак торларға 
байланысты дамудың бірнеше сатыларынан өтті. КСРО-ның ыдырауынан 
Орта Азия мен Қытай арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнауына 
дейінгі кезеңді солардың біріншісі деп бөлуге болады.В.Боровойдың айтуы 
бойынша, КСРО ыдырағаннан кейін Қытайдың Орталық Азия елдерімен 
қарым-қатынасы жаңа мүмкіндіктермен де, жаңа мүмкіндіктермен де бай-
ланысты түбегейлі жаңа кезеңге өтті. екі жаққа да жаңа қауіп-қатерлермен. 
Осы кезеңде Пекиннің қалыптасу кезеңіндегі аймақтағы саясаты ерекше 
сақтықпен және сабырлылықпен ерекшеленді [5, с. 7]. 90-шы жылдардың 
бірінші жартысы дайындық кезеңі болды, Бейжіңнің ұмтылыстары нақты 
стратегиялық құрамға ие болмады және негізгі дипломатиялық байла-
ныстар орнатумен, аймақтық сауданы дамыту мен ақпарат жинаумен 
шектелді [6]. Шин Гуангчен атап өткендей, Қытайдың Орталық Азияға 
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қатысты сыртқы саясатының негізгі қағидаттары 1994 жылға дейін 
тұжырымдалмады. Қытай зерттеушісі оларды тату көршілік және бейбіт 
қатар өмір сүру деп тұжырымдайды; өзара тиімді ынтымақтастықты дамы-
ту және ортақ өркендеуге ықпал ету; әр мемлекеттің таңдауын құрметтеу 
және басқа елдердің ішкі саясатына араласпау; егемендікті құрметтеу, 
аймақтық тұрақтылықты ілгерілетті [7, с. 17 б]. 

Батыс сарапшыларының пікірінше қытай үкіметінің барлық ресми 
құжаттарында 90-шы жылдардың ортасынан бері Пекинн Орталық Азия 
мемлекеттеріне тең және достық қатынас туралы айтылған. Орталық 
Азия мемлекеттерімен қатынастардың белгілі бір дифференциациясы 
байқалды: саяси және экономикалық байланыстарды дамытуда бірінші 
кезектегі маңызы бар «басым мемлекеттер» және ресми байланыстардың 
қажетті деңгейі сақталған «екінші деңгейлі» республикалар пайда бол-
ды. Зерттеушілердің пікірінше, «басымдық» тобына Қытаймен шекаралас 
мемлекеттер және өзара ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ортақ про-
блемалары – Қазақстан, Тәжікстан және Қырғызстан кіреді [8, 397 б.].

Қазіргі таңда ҚХР-дың ОА-ғы экономикалық саясаты, Пекиннің мо-
дернизациялау жоспарындағы сыртқы ахуалдарды жақсарту бойын-
ша жалпы стратегиясына қатаң бағынуымен ерекшеленеді. Қытайдың 
жаңа ғасырдағы сыртқы саясатының бағыттары елді экономикалық 
жаһанданудың басты ортасына айнылдыруға саяды. Аталған мақсат тар-
ды жүзеге асыру мақсатында ҚХР жобалық-инвестициялық және кре дит 
беру көлемдерін ұлғайту арқылы өзінің Орталық Азиядағы көпбағытты 
экономикалық ұстамдарын орнықтыруға күш салады.
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АҚПАРАТТЫҚ ҚОҒАМ ҰҒЫМЫ ХАҚЫНДА

Дәрмен Смайыл,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың докторанты

Ақпараттық қоғамның дамуы – жаһандану үдерісіндегі әлемдік бәсекеге 
қабілеттіліктің, даму индексінің өзегі. Сондықтан да, Қазақ стан осы са-
ланы дамытып, ақпараттық-инновациялық технологияларды игеруге, 
телекоммуникациялық әлеуетті арттыруға барынша күш салып келеді. Бұл 
мемлекетіміздің даму стратегиясынан туындайтын аса маңызды міндеттер.

Қазақстан қазірде бұл шараларды кешенді түрде іске асыруда көп-
теген жұмыстарды қолға алып, жаңа ақпараттық инфрақұрылым түзілуде. 
Ақпараттық қоғамды қамтамасыз ететін заң актілері мен бағдарламалар 
жасалып, бұл ел дамуындағы басты қағидаларына айналды. Оған инве-
стициялар жұмылдырылып, техникалық-технологиялық жарақтандыру 
мүмкіндіктері кең қарастырылып жатыр. Көптеген стандарттар дүние-
жүзілік тәжірибеге сәйкестендіріліп, телекоммуникация және байланыс са-
лаларында көп шаралар қолға алынды. Әлемдік бірегей сәулелі-талшықты 
желіге қосылу процесі, жаңа технологияларды меңгерген мамандар даяр-
лау ісі қолға алынды, олардың көбінің шет мемлекеттерде тәжірибеден өтуі 
қарастырылды. Жаңа инфрақұрылым техникалық, қаржылық, кадрлық 
тұрғыдан қолдау тауып, берік орныға бастады.

Алдымен «ақпараттық қоғам» ұғымына тоқталайық. Өйткені, бізде әлі 
күнге дейін оның анықтамасы туралы түсінік әрқилы. «Ақпараттық қоғам» 
термині – адамзат «ақпарат тасқынын» алғаш сезіне бастаған уақытта-
ақ, нақтырақ айтсақ өткен ғасырдың алпысыншы жылдарында пайда 
болған. Кейіннен қоғамдағы ақпараттың көбею заңдылығы дүниеде өз 
маңыздылығын арттырды. Содан соң, бұл заңның экспоненциалды қызмет 
атқаратыны белгілі болып, «ақпарат тасқыны» жайында сөз қозғауға 
итермеледі. Заман талабына сәйкес, адамзаттың мұндай ақпарат ағынының 
астында қалуы да заңдылық еді. Сондықтан ақпаратты өңдеу, сақтау мен 
пайдаланудың арнайы құралдары қажет болды.

Туып келе жатқан бұл кезеңді адамзат тарихында ақпараттық қоғам ғана 
емес, сонымен қатар білім ғасыры, постиндустриалды қоғам, инфос фера 
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деп те атап жүр. Осыған байланысты, А.Тоффлер ғылыми айна лымға үш 
төңкеріс енгізген болатын, оның айтуынша адамзат аграр лық, индустриал-
ды қоғамды артта қалдырып, ақпараттық төң керістің табалдырығында тұр. 

«Ақпараттық қоғам» терминінің өзі алғаш Жапонияда пайда болды. 
Ол Жапон үкіметімен құрылған ғылыми, техникалық және экономикалық 
зерттеулер бойынша арнайы топтың баяндамасының негізін құраған еді. 
Аталған терминді ұсынған мамандар, оның айналымдағы жоғары сапалы 
ақпараттың молдығымен сипатталатын, сонымен қатар, оның сақталуы, 
таралуы мен пайдалануына қажетті құралдары бар қоғамды сипаттайты-
нын айтқан. Ақпарат мүдделі адамдар мен ұйымдардың талабы бойын-
ша жүйелі әрі тез таратылады және оларға үйреншікті пішінде беріледі. 
Ақпараттық қызметтерді пайдалану құнының арзандығы соншалықты, 
оған әркімнің қолы жетеді. Америкалық маман Ф.Махлуп алпысыншы 
жылдардың басында-ақ, ақпарат белгілі бір өнеркәсіптік өнім ретінде 
қаралуы мүмкін және оны өндіру өнеркәсіп индустриясының бір түрі де-
ген болатын. Кейіннен бұл жайында қоғамдағы басқару мен бөлу салала-
рын ұйымдастырудағы қағазсыз технология тұжырымдамасын ұсынған 
В.М.Глушков та жазады. Дегенмен, әсіресе жапондықтар ақпараттың 
өнеркәсіптік маңызы жайындағы идеяны белсенді насихаттаушылар 
болғаны анық әрі олар мұны әлемдік нарықтағы бәсекелестік майданында 
тамаша пайдалана білді. Ақпараттық қоғамға қажет техносфераны құруда 
оларсыз елестете алмайтын жапондық құралдар, жүйелер мен есептеуіш 
машиналары әлемдік нарықта қазірдің өзінде басымдыққа ие болып отыр. 

1980 жылдарға қарай, әлемнің барынша дамыған елдерінде ақпарат-
тық бизнес пен ақпараттық қызмет саласы күрт өсті. Мысалы, бұл уақытта 
жұмысшылар мөлшері АҚШ-тың ауылшаруашылық саласында – 3%, 
өнеркәсіпте – 20%, қызмет көрсету саласында – 30% болған, ал 48 пайызы 
ақпаратпен жұмыс істеу құралдарын жасау және онымен тікелей жұмыс 
істеу саласында қызмет етті.

Ақпараттық қоғамға көшу әлеуметтік игіліктердегі қандай да бір 
өзгерістерді әкелмесі анық, онда тұрғындардың байлар мен кедейлер-
ге, ақпараттандыру жемістерін әр түрлі деңгейде пайдалана алатындар 
болып бөлінері сөзсіз. Ақпараттық қызмет көрсету саласы да әрине сан 
түрлі, аса маңызды қызметтер түрлері бағасы бойынша қоғамдағы орта тап 
мүмкіндіктерінен жоғары болады. Ақпаратқа еркін қол жеткізудің теңдігі 
елдің ішінде ғана емес, мемлекетаралық деңгейде көрініс табатын мәселе. 
Тіпті, бүгінде де көрініс тауып отыр, мысалы, ғарыштан алынған ақпарат 
алмасуларда бұл барынша айқын аңғарылады. Бүгіннің өзінде өнеркәсіп 
пен ауылшаруашылығының түрлі салалары, әлеуетті сатушылар мен сатып 
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алушылар жайындағы үлкен банктерді құру және оған иелік ету, тауарды 
бөлумен айналысатын көптеген биржалар, брокерлік кеңселер мен өзге де 
ұйымдардың басты байлығын құрап отыр. Соңғы кезде, тіпті ақпараттық 
соғыс жайында да жиі айтылып жүр. 

Ақпараттық қоғамның тағы бір ерекшелілігі индустриалды қоғамда 
жоғалуға жақын қалған жеке еңбек салмағының артуы. Автомат тандырыл-
ған жұмыс орындары жүйесінің артуы көптеген мамандарға үйде отырып-
ақ қоғамдық өндіріске атсалысуға мүмкіндік береді. 

Ақпарат алмасудағы жылдамдықтың артуы білім мен ғылым саласы-
на да көптеген өзгерістер әкеледі. Индустриалды қоғамда инженерлік 
ғылымдар, физика мен химия қандай рөл атқарса, ақпараттық қоғамда ин-
форматика маңызға ие болады [1]. 

Индустриалды өндірістің, әлеуметтік, экономикалық және саяси 
өмірдің күрделенуі, адамзат қызметінің барлық саласындағы үдерістер 
динамикасының өзгеруі, біріншіден, білімге деген қажеттіліктің өсуіне, 
екіншіден, аталған қажеттіліктерді қанағаттандыратын жаңа құралдар мен 
әдіс тәсілдердің тууына әкелді. 

Компьютерлік техниканың және ақпараттық технологияның қар қын ды 
дамуы түрлі ақпаратты пайдалануға негізделген және «ақ парат  тық қоғам» 
деген атауға ие болған қоғам дамуына серпіліс берді.

Ақпараттық қоғам қоғам өміріндегі ақпарат пен білім рөлінің артуы-
мен, жалпы ішкі өнімдегі ақпараттық байланыс, өнім мен қызметтердің 
өсуімен, адамдардың тиімді ақпараттық қарым-қатынасын қамтамасыз 
ететін жаһандық ақпараттық кеңістіктің құрылуын, олардың дүние жүзі лік 
ақпараттық ресурстарға қол жіткізуін және олардың ақпарат тық өнім дер 
мен қызметтерге деген әлеуметтік және тұлғалық қажет тілік терін қамта-
масыз етумен сипатталатын заманауи өркениет дамуын дағы кезең [2].

«Ақпараттық қоғамда» бейнелеп айтқанда, ақпарат құралдары өнер-
кәсіп тің бір саласы іспетті. Себебі, қалың көпшілікті идеологиялық 
«өңдеуден» өткізу үшін шығарылатын ақпараттық өнім негізінен 
өнеркәсіпке тән жолдармен дайындалады. Айталық, бұл саланың да жар-
тылай шикізаттар, тетіктер мен бөлшектер шығаратын өз фабрикалары 
бар: олардың қатарына ақпараттық және жарнамалық агенттіктер, түрлі 
хабарлар даярлайтын орындар, «жұртшылықпен байланыс» жүйесі жа-
тады. Олар өз өнімдерімен: хабар-ошар, жарнама, құлақтандыру және 
насихаттық мақала сияқты материалдармен газет, журналды, радио мен 
телевизияны, сол сияқты кез келген монополияны немесе мемлекетттік 
ұйымдарды қамтамасыз етеді [3]. 

Осы орайда ақпарат ұғымына тоқталып өтсек. Ақпарат ұғымы күн-
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делікті өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы 
ұғым. Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, ин-
струкция, білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен 
тығыз байланысты. Көп адам бұл жайлы, Білім дәуірі немесе білім қоғамы 
тудырған Ақпарат дәуірі деп айта бастады. Бұл жерде ақпараттық қоғам, 
ақпараттық технологиялар, тіпті информатика, ақпарат ғылымы және ком-
пьютер ғылымы назарға алына бастады деген сөз. Ал осыған байланы-
сты, «ақпарат» сөзі білдіре бастаған мағыналары ұқыпсыз пайдаланылып 
жатқанын айта кетуіміз керек.

Ақпарат – қарастылатын жүйе қалпы. Хабар – заттанған ақпарат. 
Ақпа рат жіберушіден қабылдаушыға бағытталған хабардың сапасы бо-
лып табылады. Ақпаратта әрқашан бірнәрсе (параметр өлшемі, оқи ға-
ның болғаны, т.б.) туралы мағлұмат тіркеледі. Осылай қарас тырылған 
ақпарат мағынасы ұқыпты болуы шарт емес. Ол ақиқат немесе жалған, 
тіпті сүюдің даусы болуы мүмкін. Тіпті, үзілісті шудың байланыс арна-
сын толтыруы, түсініспеушілік әкелу мүмкіндігі осы мағынасы бойынша 
да ақпарат болып есептеледі. Дегенмен, жалпы айтсақ, ақпарат мөлшері 
көбейген сайын хабар дәлірек болады. Бұл модель белгілі жіберуші және 
кем дегенде бір қабылдаушы бар деп есептейді. Осы модельдің көптеген 
толықтырмаларында жіберуші мен кем дегенде бір қабылдаушының ортақ 
тілі барын жорамалдайды. Ақпараттың өзгеше маңызды анықтамасы оны 
қабылдаушы түсінетіндей жіберушіден шыққан хабар деп анықтайды. 
Бірақ, белгілi жіберуші болуын талап ететін «ақпарат – хат» моделі 
ақпараттың қоршаған ортадан, байқау, өлшеу, т.б. арқылы, алынатын нәрсе 
болуы мүмкіндігіне мән бермейді. Ақпарат ұғым ретінде мән-мәтініне бай-
ланысты көптеген мағына білдіреді, дегенмен ол әдетте мағына, білім, тап-
сырма, байланыс, бейнелеу, сезіну дегендермен тығыз байланысты. Қысқа 
қайырғанда, қабылданған және түсінікті хабар. Дерек хақында айтылса, 
ақпарат деп әлдебір түйін жасауға болатындай ақиқаттар жиынтығын 
қарастыруға болады. Оқу, тәжірибе немесе тапсырмалар арқылы ақпарат 
алынатындықтан оның т.б. түсініктемелері болуы мүмкін. Қалай болғанда да 
ақпарат деректерді өңдеу, реттеу және оларды қабылдаушыға жаңа білім бо-
латындай ұйымдастыру нәтижесі болып табылады. Байланыс теориясы нәти-
женің (шығыстың) анықсыздығының сандық өлшемі болып табылады [4]. 

Ақпараттық қоғам идеясының алғаш және біршама айқын түрде 
қалыптаса бастағаны жиырмасыншы ғасырдың алпысыншы жыл дарының 
соңы мен алпысыншы жылдарының басына тиесілі. Ал «ақпараттық қоғам» 
терминін Токио технологиялық институтының профессоры Ю. Хаяши  
ойлап тапқан делінеді. Ақпараттық қоғамның контуры жапон үкіметіне 
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түрлі ұйымдар тарапынан ұсынылған Экономикалық жоспарлау агенттігінің 
«Жапон ақпарттық қоғамы: тақырыптар мен тәсілдер», Компьютерді 
қолдануды дамыту Институ тының «Ақпараттық қоғамның жоспары» атты 
есептерінде көрініс тапқан. 

Жоғарыда аталған есептерде ақпараттық қоғам компьютеризация 
процесі адамдарға сенімді ақпарат көзіне қол жеткізуге мүмкіндік беріп, 
жұмыс шырмауынан құтқарып, өндірісті автоматтандырудың жоғары 
деңгейін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, өндірістің өзі де өзгереді: 
өнімнің де ақпарат сыйымдылығы артады, демек оның құнындағы инно-
вация, дизайн мен маркетинг үлесінің артатыны анық. Ақпараттық қоғам 
институтының басшысы және Ақпараттық қоғам жоспары авторларының 
бірі И. Масуда ақпараттық қоғамдағы адамдық құндылықтар трансфор-
мациясына аса мән бере отырып, өз тұжырымдамасын ұсынды. Аталған 
құжатқа сәйкес, ақпараттық қоғам шағын ғана үкіметтік және мемлекеттік 
аппараттан тұратын, тапқа бөлінбейтін, қайшылықсыз, өзара келісімге 
толы қоғам болмақ. Тауарларды тұтыну маңызды мәнге ие индустриалды 
қоғамнан айырмашылығы ақпаратты қоғамның құндылығы уақытта деп 
жазады ол. Осыған байланысты, мәдени бос уақыт құндылығы артады. 

Ақпараттық қоғам тұжырымдамасының жапондық нұсқасы бірінші 
кезекте Жапонияның экономикалық даму мәселесін шешу үшін жасалды. 
Бұл жағдай оның белгілі бір деңгейде шектеулі және қолданбалы сипа-
тымен байланыстырылды. Бірақ, жетпісінші жылдары бір мезетте пайда 
болған екі идеология: ақпараттық қоғам мен постиндустриализм конвер-
генцияланды. Соңғысының біріншісінен айырмашылығы билік ақпарат 
иеленушілеріне және оны шығару құралдарына көшеді. Бизнестің табысы 
оның әлемдік желілерге қосылуымен және «сандық жүйкелік жүйені» пай-
далану мүмкіндігімен айқындала бастайды.

Ақпараттық қоғамда адамның шығармашылық өндіріс күшінің құры лы-
мы адамдық ақпараттық ресурстар (ақпараттық қажеттіліктер мен мүмкін-
діктер) формасында көкейтесті мәнге ие болады. Ақпарат тық қоғамда адам 
қоғамның басты ақпараттық ресурсы және шешуші шығарма шылық фак-
тор ретіндегі сан қырлы тұлға ретінде қарастырылады. 

Ақпараттық қоғам идеологиясы шеңберінде ақпарат пен оны тарату, 
сақтау мен өңдеудегі техникалық-технологиялық құралдарына қатысты 
қоғам қарым-қатынасының сан қырына назарды шоғырландыратын, 
мүмкін болар, күтілетін немесе кері әсері бар түрлі әлеуметтік перспектива-
ларды қарастыратын түрлі бағыттар мен тенденциялар анықталды. Мыса-
лы Белл жұмыстарында ақпараттық қоғамдағы экономиканы мемлекеттік 
реттеудің жағымды бағаланатын, жаңа мүмкіндіктеріне бір жағынан, 
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ақпаратқа еркін қол жеткізуді, екіншіден, жетілген ақпараттық техниканы 
қолдану арқылы тұлғаны саяси және әскери бақылау қаупінің алдын алуды 
қамтамасыз ететін заңнамалық шараларды қабылдауға екпін жасалды. Ал 
француз психологы Ж. Эллюль ақпараттық қоғам дегеніміз «әлеуметтік, 
анархистік және пацифистік сипаттағы идеяларды жүзеге асырушы» бола 
тұра орталықтанған бюракраттық мемлекетті ликвидациялауды ұсынады» 
дегенді алға тартады. 

Либералды постиндустриалдық та, марксистік әдіс тәсілдерді де 
мистикалық ретінде квалификациялай отырып, Нора мен Минк ақпараттық 
қоғам идеалын «еріктілікпен сәйкес келуі қажет ұйым» ретінде ұсынған. Бұл 
ой бойынша ақпараттық қоғам «білім мен ақпарат әрбір адамды ұжымдық 
шектеулерді жете түсінетін, жетілген нарықтық қоғам және орталық әрбір 
базис бірлігінен, оның мақсаттары мен артықшылықтары жайында дәл ха-
барламалар алатын және осыған сәйкес, өзіндік құрылымы мен позиция-
сын қалыптастыратын жетілген жоспарлау қоғамы. Басқарудағы ақпарат 
пен қатысу ортақ процесте дамиды» дегенді білдіреді. Ақпараттық қоғамда 
топтық жоспарлар бұрынғыдан қарағанда әлеуметтік және мәдени талпы-
ныстарды көбірек сипаттайды. Бір мезетте сыртқы қысымдар да өсе түседі. 
Бұл жағдайларда «қажет ақпаратқа ие билік қана мемлекет тәуелсіздігіне 
кепілдік беріп, ел дамуына ықпал ете алады» [5]. Көптеген шетелдік және 
отандық зерттеушілер постиндустриалды қоғам ақпараттық бейнеге тән 
немесе ол жалпылық кодифициялық білімде және ашық жүйені қозғайтын 
синергетикалық ақпаратта құрылады дейді. ХХ ғасыр аяғы мен ХХІ 
ғасырдың басындағы ақпараттың төңкеріс нәтижесі болып, кешендік, жан-
жақты білімге кешенденетін және онымен тығыз байланысты ақпараттық 
қоғам құрылуы деп есептеледі.

Айта кету керек, білім мен ақпаратты қатал шектеу олардың әлеуметтік 
орны, көзқарасы бойынша олардың мән-мағынасын жоғал тады, себебі 
білім мен ақпарат өркениеттің эволюциялық бастауы ретінде танылмақ. 
Ақпаратты қоғам индустриялдықты ауыстырушы, постиндустриялды және 
ақпараттық қоғам синонимі болып отыр.

Саяси зерттеулерде ақпараттық қоғам экономикалық даму, әлеу меттік 
өзгерту, өмір сүру мен сапалы ғылыми білімге байланысты, ақпаратты 
эксплуатациялау тәсілдері мен ақпараттық-коммуникативті үдерістердің 
мінездерін және өзін-өзі көрсету келесі критерийлермен сипатталады:

- технологиялық басты фактор өндірісте, мекемелерде, білім жүйе сінде 
және тұрмыста кеңінен қолданылады.

- әлеуметтік өмір сапасының өзгеруінің маңызды стимуляторы ретінде, 
ақпаратқа кеңінен қол жеткізу арқасында «ақпараттық сана» қалыптасады 
және бекітіледі.
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- экономикалық ресурс, қызмет, тауар ретіндегі экономикадағы басты 
фактор – ақпарат болып қарастырылады;

- саяси әр түрлі кластар мен тұрғын халықтың әлеуметтік топтары 
арасындағы қатысушылықтың өсуі және консенсуспен ерекшеленетін сая-
си процеске әкелетін еркін ақпарат; 

- мәдени жеке тұлға және бүкіл қоғамның мүддесі арқылы ақпараттық 
құндылықтарды бекіту мен ақпараттың мәдени құндылығын мойындау.

Ресейлік зерттеушілер Г.Л. Смолян және Д.С. Черешкин ақпараттық 
қоғамды құруда негізгі белгілер мен бағыт-бағдарларды былай деп 
тұжырымдайды: 

- әлемдік ақпараттық кеңістік бөлігі ретінде мемлекеттің біртұтас 
ақпараттық-коммуникациялық кеңістік болып қалыптасуы, халық, ел, 
аймақтық, интеграциялық және ақпараттық процеске тең құқықты қатысуы. 

- перспективті ақпараттық технологияларды, есептеуіш техникалар мен 
телекоммуникацияларды бұқаралық қолдану кескіні негізінде экономикада 
жаңа технологияларды қабылдауды қалыптастыру және үстемдік ету;

- табиғи ресурс, еңбек, капитал рыноктарында толықтырушы өндіріс 
факторы ретіндегі ақпарат пен білім рыногын құру және дамыту, қоғамның 
ақпараттық ресурстарының әлеуметтік-экономикалық даму  дың шыншыл 
ресурстарына өтуі, ақпараттық өндіріс пен қызмет көр сетуге қоғамның 
қажеттілігін қамтамасыз ету;

- халықаралық, ұлттық, аймақтық деңгейдегі ақпараттық алмасу жүйесі 
мүмкіншіліктерінің кеңейтілуі барысында білім, ғылыми-техникалық 
және мәдени даму, соған сәйкес, еңбек қызметінің маңызды сипаты ретінде 
шығармашылыққа деген біліктілік, кәсіпқойлық және қабілеттілік рөлінің 
өсуі;

- демократиялық дамудың маңызды бөлігі ретінде ақпаратты еркін 
қабылдау мен әлеуметтік институттардың құқын тиімді қамтамасыз ету 
жүйесін құру.

Ақпараттық қоғамның негізінде, құрылымы мен динамикасында мате-
риалды құндылықтар емес, ақпарат өндіріледі. Ақпарат қоғамның басты 
құндылығы болып есептелінеді, яғни индустриалды даму кезеңінен өтіп, 
постиндустриалды кезеңге бастау алған уақыты бойынша. 

Сөзсіз ақпараттық қоғам тұжырымдамасы дөрекі технология лық 
детерминизмді жібермеуі тиіс, жаңа технологияның қоғамдық өмірге 
әлеумет тік құрылымдарға енуінің күрделілігін, көпдеңгейлілігін, қарама-
қайшылықтарын байқауы тиіс. Себебі, бұл процесте қоғамдық өмірдің 
әр түрлі факторларының өзара әрекеттесуі, соның ішінде негізгі орында 
адамдық факторлар тұрады. 



«Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары»

306

Көптеген зерттеушілердің белгілеуінше, ақпараттық қоғам экономи-
касы ның табиғаты ең басты орынға мемлекетті емес, тұлғаны қояды. 
Соған байланысты ақпараттық қоғам тікелей демократияға және 
қатысушылық демократияға кешенденеді, сонымен қатар, ақпараттық 
қоғамға өтуге саяси жүйедегі радикалды өзгерістер азаматтардың жүріс-
тұрыс модельдерінің, олардың өзін-өзі қалыптастыру құндылығының 
материалдық құндылықтарға бағытталуының өзгеруімен кешенденеді. 

Кез келген қоғам түрі өзінің ішкі негізін анықтайтын мүшелерінің 
құқықтары мен міндеттерінің күрделі жүйесінен қолдау табады. Құқықтары 
мен міндеттер табиғатынан қоғамның типі тәуелді болып келеді. Қоғамның 
дамуы барысында міндеттер мен құқықтар оған сәйкес өзгеріске ұшырайды. 
Сондықтан, ақпараттық қоғамның қалыптасуында құқықтар, сонымен 
қатар міндеттер қайта бағалауға ұшырайды. Ақпараттық қоғамға ақпаратқа 
қол жеткізу құқықтарының мәнділігінің өсуі, жағымсыз ақпараттардан 
қорғану, ақпараттық және консультациялық қызмет көрсету тән, ал барлық 
ұлттық дәстүрлерден тәуелсіз міндеттер төмендегідей жіктеледі. 

Бұл міндеттер – мемлекеттік биліктің міндеттері. Мәнділікті анық-
тайтын әлеуметтік институт ретінде мемлекеттік билік үшін барлық 
заңды құқықтарды қамтамасыз етудегі негізгі міндеттерді толық тыратын 
міндеттіліктердің мынандай типі болады: реактивті, сұранысқа ие ақпаратқа 
қол жеткізуді қамтамасыз ету міндеттілігі; қолдайтын, мемлекеттің 
ақпараттық саласының дамуын қолдау міндет тілігі. Көрсетілген ақпараттық 
міндеттіліктерді мемлекеттік биліктің орындауы ақпараттық шындыққа, 
іс-әрекеттің жариялылығына кепілдік етіп, жемқорлықты, мемлекеттік 
билікке қастандықты, мафия лық құрылымның әсер ету саласын шектейді.

Ақпараттық қоғам азаматтары ақпараттарды қолдануға дербес мін-
деттілікке ие болады және бәрінен бұрын, олар заңды білуге және оны 
орындауға міндетті. Ақпараттық саланың қарқынды дамуы мемлекеттің 
ішкі саясатының қалыптасуына үлкен әсер тигізіп, жаңа бастамаларға 
мемлекеттік және қоғамдық институттардың әрдайым қайта анықталып, 
соған ыңғайлана түсу қажеттілігіне әкеледі. Азаматтардың потенциал-
ды мүмкіндіктері мемлекеттік билікке ықпал ету билік құрылымы мен 
азаматтық қоғам құрылымының трансформациялануы туралы мәселе 
туғызады. 

Қазіргі замандағы технологиялардың күрделілігі мен жоғары баға лануы 
индустриалды және дамушы елдер арасындағы, жас буын және аға ұрпақ 
арасындағы, сондай-ақ, қазіргі заманғы ақпараттық байланыс технологи-
яларын (АБТ) пайдаланушылар мен онымен таныс еместер арасындағы 
бөліністі бұзып отыр. Сонымен қоса, ақпараттық қоғамға өту кезеңінің 
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негізгі қаупі – адамдар арасындағы ақпаратқа ие, АБТ-ны қолдана алатын 
және оңай жаңашылдықтарға ие емес деп бөлінеді. Әзірше АБТ үлкен 
емес әлеуметтік топтар арасында ғана қала бермек. Ал бұл өз кезегінде 
қоғамдық қалыптасу механизмінде қауіпті болып қала бермек. Сондықтан, 
бізге ақпараттық қоғам ұғымын әлі де тереңірек зерделей түсуіміз қажет.
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ТҰРМАҒАМБЕТ ІЗТІЛЕУҰЛЫ 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ

Ғабит Тұяқбаев, 
филология ғылымдарының кандидаты, 

Қорқыт ата атындағы ҚМУ

Резюме. В статье рассмартивается вопрос об исследовании творчества одного 
из крупных представителей казахской литературы XX века Т. Изтилеуова после 
обретения Независимости Казахстаном.

Summary. The article says about the research work of one of the major representatives 
of kazakh literature of the XX century T.Iztileuov after independence.

Қазақ әдебиеттану ғылымында Сыр бойы ақындары, оның ішінде 
Тұрмағамбет шығармашылығы зерттеусіз қалған жоқ. Әр кезеңдерде, 
әр жылдары Тұрмағамбет шығармашылығына байланысты 100-ге тарта 
ғылыми мақалалар, 50-ге жуық естеліктер жазылып, 5 кандидаттық дис-
сертация қорғалған. Тұрмағамбет есімі жалпы Сыр бойындағы ақындық 
мектеп мәселесі сөз болған зерттеу еңбектері мен ғылыми мақалаларда 
да сөз болады. Өйткені Сыр бойындағы ақындық мектепті оның негізін 
салушылардың бірі Тұрмағамбет шығармашылығынсыз сөз ету мүмкін 
емес.

Ақын шығармашылығына байланысты алғаш пікір білдіргендер 
М.Әуезов, Ғ.Мүсірепов, М.Қаратаев, Ә.Қоңыратбаев, М.Байділдаев сын-
ды ғалымдар. ХХ ғасырдың 30 жылдарынан басталған тұрмағамбеттану 
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мәселесі ғасырға жуық уақыт ақын шығармашылығы мен өмірін зертте-
умен айналысып келеді. Дей тұрғанмен, біз ұзақ жылдар бойы ұлттық та-
рихымыз бен әдебиетімізді, мәдениетіміз бен өнерімізді түбегейлі зерттей 
алмай келдік. Оның себебі, кеңестік идеологияның ұлт құндылықтарын 
(әдебиеттің, мәдениеттің, өнердің тарихы мен әдеби, мәдени 
мұраларымызды) бүркемелеу арқылы бізді рухани мәңгүрттендіруге 
бағытталуында еді. Осындай заман теперішін көріп, әдебиет тарихынан 
өзіндік орнын ала алмай келген сөз зергерінің бірі – Тұрмағамбет Ізтілеуұлы 
болатын. Сондықтан да Кеңестік кезеңде ақын шығармашылығына байла-
нысты тек кеңестік идеология тұрғысынан ғана ой білдіре алдық. Әрине, 
бұған ақын шығармашылығын зерттеген әдебиетші-ғалымдар кіналы емес, 
сол кезеңдердегі таптаурын, қасаң саясаттың әсер-ықпалы екендігін біз 
жақсы білеміз. Тұрмағамбеттану мәселесі туралы айтылғанда жоғарыда 
аталған ғалымдармен қатар ақынның «Шаһнама» дастаны туралы алғаш 
диссертация қорғаған Өтеген Күмісбаевтың [1], Ұлжан Жанбершиеваның 
еңбектерін [2] атап өтуіміз керек. 

Ел тәуелсіздігі біздің рухани өмірімізге, соның ішінде, әдебиеттану 
ғылымына да жаңаша ой, серпін, ізденіс бергені ақиқат. Кеңестік 
идеологияға жат деген пікірмен әдебиет тарихынан аластатылған қаншама 
сөз зергерлерінің шығармалары өз оқырмандарымен қайта табысып қана 
қоймай, олар азат ой биігінен зерттеліп, зерделенді. Ескішіл, діншіл 
ақындар деп айдар тағылған ақындар шығармаларындағы ұлттық мұрат 
пен діни-ағартушылық сарында жазылған туындылар өз бағасын алды. 
Соңғы он-он бес жылда қолға алынып, ілгерілеушілік ғылыми зерттеу 
нысанына айналған ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінде өзіндік орны 
бар Тұрмағамбет Ізтілеуұлы шығармашылығы да жаңаша зерделеніп, ақын 
шығармашылығы туралы әділ-ақиқат көзқарастың қалыптасуы қуанарлық 
жай. Осындай зерттеу жұмыстарының бірі деп Ерхан Карбозовтың 
«Т.Ізтілеуов шығармаларындағы адамгершілік мәселелер» тақырыбындағы 
кандидаттық диссертациясын айтар едік [3]. 

Диссертациялық жұмыс үш бөлімнен тұрады. «Т.Ізтілеуовтің 
дидактикалық жырлары» деп аталатын бірінші бөлімнің «Ғылым-білім мен 
сөз өнерін жырлаудағы ғибраттық сарындар» деген бірінші бөлімшесінде 
зерттеуші ақынның дидактикалық бағытта жазылған өлеңдерін талдау 
үстінде Тұрмағамбеттің діни-ағартушылық бағыттағы шығармаларының 
мәнін ашуға ұмтылыс жасайды. «Ағартушылық әдеби бағыт өкілдерін 
әдетте ғалымдар діни-ағартушылар, демократ-ағартушылар және ұлт-
азатшыл бағыттағы ақын-жазушылар деп үш топқа жіктейтіні белгілі. ХХ 
ғасыр басындағы қазақ арасындағы оқу-ағарту жұмысы екі түрлі болды: 
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оның бірі – мұсылманша оқу, екіншісі – орысша оқу еді. Біз қарастырып 
отырған Тұрмағамбет ақынның өлеңдері, нақылдары мен рубайларының 
көпшілігі діни-ағартушылық бағытта жазылса, өмірінің соңғы кезеңіндегі 
жырларында демократтық көзқарастар үстем болып, Ленинге, Қазан 
төңкерісіне бағытталған арнаулары дүниеге келеді («Ленин - күн», «Құтты 
болсын Октябрьдің он жылы»). Діни өлеңдер жазып, мектептерде қазақ 
балаларын жаппай сауаттандыру ісіне белсене араласқан ақын кейінірек 
демократ-ағартушы қаламгерлер секілді мемлекеттік қызметтерге де ара-
ласады. Демек, Тұрмағамбет – екі бағытты да қамтитын туындыларды 
дүниеге әкелген ақын»,-деп [3.7] бағалауында ойланатын тұстарымыз 
бар. Рас, ақынның жаңа өмірді – Қазан төңкерісін, оның көсемі Ленинді 
жырлайтын өлеңдері бар. Бірақ ақын осындай мадақ жырларға өз еркімен 
барды ма деген сұрақ төңірегінде таласты жағдайлар да жоқ емес. 
Ақын көзқарасын өзгертуге сол кезеңдегі Кеңестік идеологияның әсер-
ықпалының болғанын, тіптен, кейде күш қолдануға дейін барғандығын біз 
естен шығармауымыз керек.

Екінші бөлімше «Тұрмағамбет Ізтілеуов өлеңдеріндегі адами болмыс» 
деп аталады. Бұл бөлімшеде ақынның діни-философиялық өлеңдеріндегі 
ғибраттық сарын мәселесіне көңіл бөлінген. Тұрмағамбет шығармаларын 
жыраулар поэзиясымен байланыстыра, салыстыра қарау арқылы ақын 
шығармаларындағы жыраулар поэзиясымен үндестік ашылған. Сондай-ақ, 
ақынның діни-философиялық шығармаларымен қоса табиғат лирикалары-
на да талдау жасалынған. Табиғат лирикаларының Абай лирикаларымен 
үндестігі, Тұрмағамбеттің Абайдан алған әсер-үлгісі талданады, табиғатты 
жырлаудағы Тұрмағамбет ерекшелігі анықталады. 

Осы бөлімнің үшінші бөлімшесі «Жазба айтыс және айтыскерлерге 
арналған аралық сөздері» деп аталып, онда ақынның Сыр бойында ерек-
ше дамыған жазба айтыс дәстүрін дамытудағы ролі екшелген. Зерттеуші 
Тұрмағамбет айтыстарын: діни айтыс («Тұрмағамбет пен Ермұраттың ай-
тысы»), хат айтыс («Тұрмағамбет пен Жүрсіннің айтысы», «Тұрмағамбет 
пен Әбдікәрімнің айтысы»), жұмбақ айтыс («Тұрмағамбет пен Шәді 
төренің айтысы»), мысал айтыс («Көкқұтан мен шымшық») деп жіктей 
қарастырады [3.12]. 

Ақынның жазбаша айтысқа қатысушы ақындарға айтқан аралық 
сөздерін: «Топаралық айтыста ақындармен сөз жарыстырумен қатар, 
Тұрмағамбет ақын аралық сөз айтып, бітістіруші би-шешеннің ролін де 
атқарған. Омар мен Таубайдың Жүсібіне, Омар мен Нұрмаханға, Қаңлы 
Жүсіп пен Кете Жүсіпке, Кете Жүсіп пен Даңмұрынға арнаған аралық 
сөздері Тұрмағамбет ақынның гуманистік ұстанымын дәйектейді. Айтысу-



«Цифрлық медиа және журналистика: білім берудің классикалық үрдістері мен жаңа талаптары»

310

шы екі жақтың арақатынасы шиеленісіп, сөз сайысы ұзақ уақытқа созылған 
тұста, айтыс арнасы ортақ тақырыптан ауытқыған жағдайда ара ағайын 
ретінде Тұрмағамбет ақын айтықа тоқтау айтқан»,-деуі орынды [3.13]. 

Екінші бөлім «Т.Ізтілеуов сатирасындағы адамгершілік мұраттардың 
көрінісі» деп аталып, ол үш бөлімшеге бөлінген. Бірінші бөлімшеде 
ақынның сатиралық өлеңдерінің тәрбиелік мәні зерделенеді. Мұнда 
ақынның бірнеше сатиралық шығармалары талданады. Зерттеушінің тек 
ақынның сатиралық өлеңдеріне тоқталып қоймай, мысал өлеңдері мен 
дастандарындағы сатиралық  сарынды қоса тілге тиек етуі де аталған 
бөлімшенің ғылыми сапасын арттырған деп айта аламыз. 

«Т.Ізтілеуовтің тапқыр сөздері» бөлімшесіне ақынның ел аузында 
жүрген тапқырлық, шешендік сөздері арқау болған. 

Үшінші бөлім «Рүстем – Дастан» шығармасындағы рухани-
адамгершілік ізденістер» деп аталады. «Кейіпкердің рухани дүниетанымы» 
атты бірінші бөлімшеде «Шаһнама» туындысының аударылу тарихы, 
шығарма кейіпкерлерінің рухани дүниетанымы, адамдық болмыс-бітімі 
туралы сөз болған. Екінші «Рүстем – Дастан» шығармасының ұлттық 
сипаты» атты бөлімшеде ақын шығармасының ұлттық сипаты ғылыми-
танымдық тұрғыдан тұжырымдалған. «Рүстем – Дастан» сюжеті мен 
қазақтың батырлар жырлары арасындағы сюжеттік байланыстар салысты-
ра зерттелген. Сондай-ақ, дастандағы қазақтың салт-дәстүрлерінің көрінісі, 
«жиен», «нағашы», «қайын ата», «күйеу бала» сынды туыстық атаулардың 
қолданысы негізге алына отырып, дастандағы ұлттық сипат ашылған.

Қорыта айтқанда Е.Кәрбозовтың аталған ғылыми еңбегі Тұрмағамбет 
шығармашылығын, дәлірек айтқанда ақын шығармаларындағы адамгерші-
лік ізденістерді азат ой биігінен бағамдаған еңбек деп атауымызға болады. 

Тұрмағамбет Ізтілеуұлы шығармашылығы жоғарыда біз тоқталып 
өткен арнайы зерттеу еңбектерімен қатар Сыр бойындағы ақындық орта, 
ХХ ғасыр басындағы дәстүрлі ақындық поэзия, ислам тақырыбы, діни да-
стандар т.б. зерттеген ғылыми еңбектердің де біршамасында зерттеу ны-
санына айналды. Соның бірі Байбосынова Ұлжан Маликайдарқызының 
«Сыр бойы ақын-жыраулары шығармаларындағы ислам тақырыбы» [4] 
деген кандидаттық диссертациясы. 

Сыр бойындағы ақындық орта, оның өкілдері, әдеби үдеріс, Сыр бойы 
ақындарына тән ерекшелік т.б. қазақ әдебиеттану ғылымында біршама зерт-
телген тақырып. Ұлжан Байбосынова диссертациясының Сыр бойындағы 
әдеби мектепті қарастырған басқа зерттеу еңбектерінен басты ерекшелігі 
диссертанттың Сыр бойы ақын-жыраулары шығармаларындағы ислам 
тақырыбын негізгі нысана етіп алуы. 
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Диссертациялық жұмыс алдына Сыр бойы ақын-жырауларының 
исламдық мазмұндағы ақындық поэзияны дамытуға қосқан үлесін 
бағалау, Құран Кәрим сюжеттерінің ақындар шығармаларындағы жырла-
ну ерекшеліктерін анықтау, Сыр бойы ақын-жыраулар шығармаларындағы 
исламдық мазмұн мен жыршылық-термешілік орындаушылық байла-
ныстарды саралау мәселелерін міндет етіп қойған. Осындай міндеттерді 
шешу жолында Тұрмағамбет шығармашылығына байланысты да біршама 
ой-пікірлер айтылған. Басқа Сыр сүлейлері шығармашылығында көп кез-
десе бермейтін Тұрмағамбет рубайларында көтерілген мәселеге байланы-
сты зерттеуші: «Тұрмағамбет Ізтілеуұлының төрттағандары (рубайлары) – 
мұсылмандық шығыс әдебиетіндегі дәстүр жалғастығының көрінісі. Ақын 
– мәңгілік өмір жалғастығының жыршысы. Төрттағандарына адамзаттың 
фәни дүниедегі көрген қызықтары мен қиыншылықтарына сабырмен, бай-
ыппен қарау ұсынылады. Адамның нәпсіге ерген алаңжар көңілінің аласа-
пыран қалпына баға беріледі», – дейді [4.19]. 

Диссертацияның «Әуезелік (эпостық) әдеби тек жанрлары 
шығармаларындағы (мысал-хикаялар, қисса-дастандар) ислам тақырыбы» 
деген бөлімінде Тұрмағамбеттің «Лұқпан хакім», «Ата мен бала», 
«Сүлеймен мен кірпікшешен», «Сүлеймен хикаясы», «Ақ құстың хикая-
сы», «Дарақ пен сая», «Жолаушы мен дана», «Пайғамбар мен киік», «Жы-
лан хикаясы» сынды мысал-хикаялары, «Тұтқын қыз» қисса-дастаны тал-
данады. Зерттеуші ақын шығармаларындағы исламдық таным мәселесін, 
мысал-хикаялары мен қисса-дастандарына негіз болған Құран сюжеттерін 
зерделеуде біршама нәтижелерге қол жеткізген. 

Жалпы аталған диссертация Сыр бойындағы діни-ағартушылық ағым 
мәселесін ғылыми зерделеу бағытындағы ізденіс жұмыстарының бастама-
сы деп атауымызға болар еді. Сондай-ақ, Тұрмағамбет шығармаларындағы 
діни-исламдық тақырыпты ашуға үлес қосқан еңбек екендігінде сөз жоқ.

Тұрмағамбет Ізтілеуұлы шығармашылығына қатысты зерделі ой ай-
тылып, тың пікірлер келтірілген еңбектің бірі Қансейітова Элеонора 
Жұмабекқызының «Діни дастандардағы тарихи шындық және көркемдік 
уақыт (ХІХ ғ. және ХХ ғ. бас кезі)» [5] тақырыбындағы кандидаттық дис-
сертациясы. Диссертациялық жұмысқа нысан етіп зерттеуші Мәшһүр 
Жүсіп Көпейұлы, Ақыт Үлімжіұлы, Омар Шораяқұлы, Тұрмағамбет 
Ізтілеуұлы, Жүсіпбек Шайхисламұлы сияқты ақындардың діни эпикалық 
шығармаларын алған. 

Жұмыс дін тақырыбын, оның ішінде Мұхаммед Пайғамбардың өмірі 
мен басқа Пайғамбарлар өмірін өзек еткен, Құран сюжеттерінен алынған 
қисса-дастандардағы тарихи шындық пен көркем уақыт арасындағы 
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бірлікті ашуымен, діни дастандардың тарихи тамырына баруымен 
ерекшеленеді. Еңбекте Тұрмағамбеттің «Лұқпан хакім», «Ата мен бала», 
«Сүлеймен мен кірпікшешен» сияқты эпикалық шығармалары талданған. 
Аталған шығармаларына байланысты: «Тұрмағамбеттің «Ата мен бала», 
«Сүлеймен мен кірпікшешен» атты мысал дастандары да Құран Кәрім 
кітабындағы 38-Сад сүресінде Дәуіт (Ғ.С) оның баласы Сүлеймен (Ғ.С.) 
туралы айтылған аяттар ізімен жырланған»,-деп ақын шығармаларының 
терең тамырына бойлайды [5.18].

Ежелгі, орта ғасырлар әдебиетінің дамуы мен қалыптасуы, осы кезең 
туындыларының дәстүрлі ақындық поэзияға ықпал-әсері, қазақ әдебиеті 
мен шығыс әдебиеті арасындағы тамырластық туралы қазақ әдебиеттану 
ғылымында өзіндік ой-пікір қалыптастыра алған ғалымның бірі фило-
логия ғылымдарының докторы, профессор Алма Қыраубаева. Сыр бой-
ынан шыққан ғалым өзінің зерттеу еңбектерінде осы өңір әдебиеті, Сыр 
бойына тән ақындық мектеп, оны қалыптастырушылар мен дамытушы-
лар туралы біршама зерттеу еңбектерін жазды. Алма Қыраубаеваның 
«Қазақ әдебиетіндегі шығыстық қисса-дастандардың қалыптасуы мен 
генезисі» [6] тақырыбындағы докторлық диссертациясында Сыр бойы 
ақындарының, соның ішінде Тұрмағамбет Ізтілеуұлының шығыстық 
қисса-дастандарына тоқталады. Зерттеуші қазақ әдебиетіндегі шығыстық 
қисса-дастандардың тууы мен қалыптасуы турасында: «Қисса-дастан жан-
ры ежелгі әдебиетімізде XIII-XIVғасырларда туып, ХІХ ғасырдың екінші 
жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезінде дамып-қалыптасты. «Қиссаның» 
(«қисса» араб сөзі - баяндау) негізгі өзегі: Құран сюжеттері, «Мың бір түн», 
«Тотынама», «Шаһнама» желілері болғанымен, оның түпкі бастауларында 
Ассирия-Вавилон, көне грек мифтері, тіпті архаикалық мифтер де бар»,-
деген [6.4] тұжырымы қазақ әдебиетіндегі аталған жанрдың қалыптасуына 
Сыр сүлейі Тұрмағамбеттің де өзіндік орнының болғандығын дәлелдейді. 

Еңбекте Тұрмағамбеттің «Рүстем - Дастан» шығармасына байланысты 
бірқатар пікірлер айтылған. Фирдоусидің «Шаһнама» дастаны, оның қазақ 
әдебиетіне келуі мен аударылу тарихы туралы сөз болады. 

Тұрмағамбет шығармашылығы тек қазақ әдебиеттану ғылымының ны-
санына айналып қоймай, тіл білімі саласында да бірнеше зерттеу еңбектері 
жазылды. Олардың қатарында Л.Ш.Құндақбаеваның «Тұрмағамбет 
Ізтілеуұлы шығармаларының тілі» [7], Ф.Б.Қожахметованың «Т.Ізтілеуов 
тілдік тұлғасының дискурстық сипаты» [8] тақырыбындағы кандидаттық 
диссертацияларын айтуымызға болады. 

Сыр сүлейі Тұрмағамбет Ізтілеуұлының 125 жылдық мерейтойы 
қарсаңында ақынның мұраларын толықтай бастыру қолға алынып, 
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біршама жұмыстар атқарылды. Соның бірі «Жазушы» баспасынан 2007 
жылы шыққан Тұрмағамбеттің көптомдық шығармалар жинағы. Жинақты 
құрастырушы белгілі жыршы Алмас Алматов. Сондай-ақ, Берік Жүсіповтің 
құрастыруымен ақынның шығармалар жинағы ғылыми басылым болып 
жарыққа шықты. «Шаһнама» дастанының текстологиясы жасалып (Ислам 
Жеменей), оқырмандаға жол тартты. Осының барлығы айналып келгенде 
тұрмағамбеттану мәселесіндегі іргелі еңбектер. 

Әрине, бір мақала көлемінде тұрмағамбеттану мәселесіне толықтай 
тоқталып, барлық еңбектерге шолу жасау мүмкін емес екендігі белгілі. Біздің 
мақсатымыз тәуелсіздіктен кейінгі жылдары ақын шығармашылығына 
байланысты зерттеу еңбектерінің негізгі бағыттары туралы ой білдіру. 

Қорыта айтқанда ел тәуелсіздігінен кейін тұрмағамбеттану мәселесінде 
де біршама жаңаша көқарас қалыптасты, тың зерделеулер жасалды. Де-
генмен бұл ақын шығармашылығы толық зерттелді деген ойды білдірмесі 
анық. Алда ақын шығармашылығына байланысты азат ой биігінен айтылар 
ғылыми пайымдаулар болады деген сенімдеміз. 
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АБАЙ ЖӘНЕ ТҰРМАҒАМБЕТ

                 Ғабит Тұяқбаев, 
филология ғылымдарының кандидаты, 

Қорқыт ата атындағы ҚМУ

Қазақстанның әр аймағында тарихына, өнері мен мәдени дәстүріне, 
тіптен, табиғи, кәсіби ерекшеліктеріне байланысты қалыптасқан ақындық, 
әншілік, жыршылық мектеп бар. Жетісу аймағындағы Сүйімбай бастаған 
суырып салма ақындар тобы, Арқадағы Ақан, Біржан, Балуан Шолақтар 
дәстүрін жалғастырушы сал серілер мектебі осының айғағы. Осындай 
өзіндік бітім-болмысымен, әдеби ерекшеліктерімен дараланатын Сыр 
бойы ақындары қалыптастырған сүлейлер мектебі – қазақ поэзиясының 
кең арналы бастауларының бірі. Қазақ әдебиеті мен шығыс әдебиетін 
тел емген Сыр өңірінің ақындары Қарасақал Ерімбет, Ешнияз бен Жием-
бет, Балқы Базар мен Дүр Оңғар, Тұрмағамбет, Кете Жүсіп, Қаңлы Жүсіп 
пен Шораяқтың Омарлары осы ақындық орта өкілдері, Сыр бойына тән 
әдеби мектептің уығын шаншып, керегесін кеңейткендер, шаңырағын 
көтергендер. Осы ақындық ортада Тұрмағамбеттің орны ерекше.

Сыр дүлдүлі Базар жырау:

Шырағым, Тұрмағамбет, білім алдың,
Еліңе енді қызмет етер кезің.
Суытпай адамшылық әділ сөзді,
Қош, бауырым, өзің көтер жыр күмбезін,

– деп, Сыр сүлейлері арасында Тұрмағамбет есімін ерекше ықыласпен атай-
ды.  Өмірден озар шағында артында қалар ізбасар інісіне жыр эстафетасын 
аманат етеді, сенім артады. Балқы Базарды алаңдататыны отбасылық күйкі 
тірлік емес, заман қысымына душар болған елінің амандығы, халқының 
ауызбірлігі, асыл сөздің өлмеуі, жыр күмбезінің нақышты бояуын кір шал-
мауы. Көңілге медеу тұтары – Тұрмағамбеттей Сыр жырының қадірін арт-
тырар ақын інінің артында қалуы.

Тұрмағамбет аға аманатына адал болды. Өз өмірін жыр күмбезінің одан  
әрі биіктей, нақыштала түсуіне арнады. Сыр бойындағы ақындық ортада 
қалыптасқан дәстүрлі өлең өнерін классикалық деңгейге көтерді. 

Қазақ поэзиясы туралы сөз болғанда мейлі ол белгілі аймақтық әдеби 
мектеп төңірегінде болсын, мейлі бір ақын шығармашылығы турасын-
да болсын Абайға соқпай кете алмасың анық. Абай дәстүрі ешқандай 
шекараға, аймаққа бағынбайды. ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен қазіргі 
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қазақ поэзиясына дейінгі аралықты Абайсыз елестету мүмкін де емес. 
Өйткені «Абай мұрасы – сан буын ұрпағымызға таптырмас таусылмас 
қазына... 

...Қазақтың аты шулы ақындарының бәрі де өздерінің шығармашылық 
жолдарында Абай творчествосының тереңіне үңілмей, оның кәусәр 
бұлағынан сусындамай кете алмады. Ақындық жолдағы творчестволық 
ізденістерінде Абайды өздеріне ұстаз тұтып, берік нысана етіп ұстанды» 
[Көшенова Т. 45, 19].

Сыр бойы ақындары ХХ ғасырдың бас кезінде-ақ Абай туындылары-
мен танысты. Ауыз әдебиетінен сусындап, өз туындыларын толғау, терме, 
өсиет түрінде дамытқан олар, Абай өлеңдеріндегі жаңалыққа тосырқай 
қарамай, оны сол уақыттың өзінде-ақ поэзия әлемінде жаңашыл ақын деп 
түсінді. Ақын өлеңдеріндегі ағартушылық-демократиялық сарынды, сын-
шыл реализмді, философиялық ой түйіндеулерді, ақындық ойды көркем 
тілмен бейнелі жеткізудегі шеберлігін дәл аңғара білген Шораяқтың Ома-
ры, Қарасақал Ерімбет, Қаңлы Жүсіп пен Кете Жүсіп сынды ақындар 
Абай мұраларын Сыр өңіріне таратушылар болды. Оның көшбасында 
Тұрмағамбет тұрды.

Сыр бойы ақындары арасында өздері ұстаз тұтқан ақындарға өлең ар-
нау немесе оларды жырға қосу дәстүрі кең қанат жайған. Мәселен, Қаңлы 
Жүсіп:

Ақылды Абайларша болса азамат,
Көргеннен тисе керек көзге жылы.
Жүгірер біреу тілге, біреу ділге,
Жүйрік бар неше алуан, неше қилы [16, 116]

десе, Шораяқтың Омарының:

Абайдың оқығанмын өлең сөзін,
Сол кезде пайда болған маған сезім.
«Іші – алтын, сырты – күміс сөз жақсысын»,
Уаһ, дариқ! Ескермепті албырт кезім.
Қазақта ондай ақын қайдан болсын,
Ақылдың аңдап білер алтын, жезін.
«Қалай да одан тәлім алам ба» деп,
Тежеймін ертелі кеш өзімді-өзім [29, 31].

деген өлең жолдарынан Абай поэзиясының парқын кеш ұғынған ақын 
өкініші ғана емес, оны алдағы уақытта ұстаз тұтатындығы да көрінеді. 

Ал Сыр сүлейі Кете Жүсіп:
Осы заман ішінде
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Аттары мәлім дүрлер бар:
Алшаңдаған әр топта – 
Бедеудей қойған тағалап.
Шәді менен Ерімбет,
Әзілкеш, Абай, Бұдабай – 
Олардың айтқан сөздері
Әр жұртты кеткен аралап.
Тұрмағамбет, дүр Омар,
Есенжол, Жүсіп, Шегебай – 
Ақылдың аққан дариясын
Осылар кезген жағалап.
Атым Жүсіп болса да
Әр түрлі үлгі үйреніп
Соларды жүрмін сағалап, [43, 187].

– деп төгілдіреді. Өлеңдегі аты аталған ақындардың Абайдан басқасының 
барлығы Сыр бойы ақындары. Кете Жүсіптің Сыр сүлейлерімен қатар өзіне 
ұстаз тұтқан ақындар арасында Абайды атауының өзі көп жайды аңғартса 
керек. 

Сыр бойы әдебиетін зерттеуші Мардан Байділдаев 1959 жылы жарық 
көрген «Ақындар творчествосы» атты еңбегінде: «Сыр елі ақындарының 
ішінде Абай шығармасына таңсық боп тұңғыш танысқан да, оның сөздерін 
қастерлеп айтып, елге таратқан да Тұрмағамбет. Ол Абай кітабын алғаш рет 
1910 жылы оқиды. Содан бастап ол кітап қолынан түспейді»,-дейді. [5, 26]. 
Ғалымның бұл пікірін Тұрмағамбет шығармашылығындағы тың бетбұрыс 
бекіте түседі. 1910 жылы «Абай кітабын оқығаннан кейінгі ой» деген өлең 
жазады. Бұл Тұрмағамбеттің іштей Абаймен сырласуы, мұң бөлісуі іспетті. 
Өлеңдегі бүкіл ой, айтушы мен тыңдаушыға деген көзқарас, ақындық, оған 
қойылар талап, жауапкершілік, қадір мен құрмет – бәрі-бәрі Абай ойымен 
үндес, сарындас. Ақынның Абай поэзиясына деген 

Өлді деуге сия ма, ойлаңдаршы,
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған, [44, 35]

деген ойын:
Артында атақты ердің қалса сөзі,
«Өлді», – деп өкінбеймін оның өзі, [44, 35]

  Деп, Иә, есімізге еріксіз Абайдың: 

деген өлең жолдары оралады. Ойдың бастау бұлағы бір арнадан құйылып 
тұрғандай сезінесіз. Ол – шығармашылық үндестік, суреткерлік ойдың   
Бұдан әрі:
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Алғанмен көрінбейді қолға бірақ,
Асылдың қараңғыда ақ пен бозы, [44, 35]

деп, заман қараңғылығынан Абай сөзінің парқын ұғар адамның аздығына 
тағы да Абайша қынжылады. Абай жанын ұғына алған ақын ғана осылай 
жыр төгері сөзсіз. 

Абайды мазалаған ой өз сөзін ұғар пенденің аздығы, айтушы мен 
тыңдаушы проблемасы еді. «Қуаты оттай бұрқырап», «Талай сөз бұдан 
бұрын көп айтқанмын», «Өзгеге көңілім тоярсың», «Жігіттер ойын арзан, 
күлкі қымбат», «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да» т.б. өлеңдерінде 
Абай сөзді ұғу мен сөз тани білу мәселесін сан мәрте айтқан болатын:

Тыңдаушымды ұғымсыз
Қылып тәңірім берген-ді.
Осы жасқа келгенше,
Өршеленіп өлгенше,
Таба алмадық бір адам
Біздің сөзге ергенді

Бұл – Абай қасіреті. Өз замандастарының арасынан бірді-екілі болмаса 
сөз ұғар жақсыны таппай, сөз парқын білмес: «келім кербезбен», «сыпыра 
елермемен», «күлкішіл кердеңмен», «әбілет басқан елермемен», «өзінен 
басқа ойы жоқтармен» алысып, өз заманынан түңілген ақын жанының 
күңіренісі. Осы тыңдаушы мен айтушы арасындағы проблема Тұрмағамбет 
поэзиясының да басты тақырыптарының бірі:

Сөйлеуге сөз таптым да,
Тыңдауға құлақ таппадым.

немесе
Осы үгітті тыңдамай,
Тарап кетті тұс-тұсқа
Көкірегі көппелер

десе, бірде
Сөз өлшеуін білмеген
Шағалаша шулайды.

немесе
Ессізге есіл сөзің еш болады,
Кереңге көзбен еткен ым секілді,

– дейді. 
Өлең жолдарындағы бүкіл ой, тыңдаушыға деген көзқарас Абаймен 
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үндесіп жатады. Тұрмағамбетті де алаңдататыны «көкірегі көппелер» мен 
«шағалаша шулағандар», «құлағы жоқтар», өз сөзінің тыңдаушыға жетпеуі, 
зерделі сөзді ұғар пенденің аздығы. Осы төңіректегі ойын Тұрмағамбет: 
«Көзі жоқ, құлағы саудың ақылы толады, құлағы жоқ, көзі саудың ақылы 
азады», – деп философиялық түйінмен қорытады.

Тұрмағамбет Ізтілеуов 1900 жылы жазылған «Ұстаз ұсыны» деген 
өлеңін қарақалпақ, қазақ балаларына арнап жазды:

Шәкірттер бір-біріңмен ұрыспаңдар,
Мінездің мінін алып дұрыстаңдар.
Жолына жамандықтың жақын бармай,
Күтініп күн ілгері жылыстаңдар.
Күшіктей күжірейіп бір-біріңмен,
Ұстасып от басында жұлыспаңдар!
Себепсіз сотанақтық қылғандарды,
Тезге сап қызыл тілмен «қылыштаңдар».

Ақыл, өсиет, ғибрат үлгісінде жазылған өлең дәстүрлі қазақ поэзия-
сынан алысқа ұзай қоймаған. Ғибрат, тәлім сөз адамның мінезіне, ісіне, 
қылығына, бағытталып, этикаға, моралға байланысты ой өрбітеді. Оқу, 
өнер, білім, адамның қоғамдағы орны, әлеуметтік беті ашыла қоймайды. 
Ал осыдан он жыл кейін жазылған өлеңінде бұл мәселе мүлде жаңаша:

Ақыл – тон аңдағанға тозбайтұғын,
Ғылым – кен күнде өніп қоздайтұғын.
Иелік екеуіне еткендердің,
Жаны жоқ жер жүзінде озбайтұғын.

өлеңдегі Абай әсері көзге бірден көрінеді. Тұрмағамбет «олай болма, бы-
лай бол» деген уағыздан гөрі ақыл мен ғылымның адам өміріндегі алар ор-
нын айқындайды. Сол арқылы қазақ жастарына өнерлі бол, білім ал деген 
ой айтады.

Қазақ поэзиясында табиғатты суреттеуді классикалық лирика дәрежесіне 
көтерген Абай екендігінде дау жоқ. Оның табиғат лирикалары тек түр 
жағынан ғана емес, мазмұны жағынан да өзгеше, тың. Осы тың үлгіден қазақ 
әдебиетінде Абайдан үйренбеген ақын кемде-кем. Сыр өңірінде Абайдың 
табиғатты жырлаудағы жаңашылдығын алғаш қабылдап, үлгі тұтқан – 
Тұрмағамбет. Әрине, бұған дейін Сыр сүлейлері шығармашылығында 
табиғат суреті болған жоқ деуден аулақпыз. Болды, дегенмен түр, 
мазмұн, тіпті, жанры тұрғысынан да жазба әдебиеті деңгейіне көтеріле 
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алған жоқ. Мәселен, Балқы Базардың «Бай бір жұттық», «Тіршіліктің 
түрлері» атты өлеңдерінде табиғат суретінің бояуы қанық. Бірақ «…Ба-
зар жыраулық толғаудың шығармашылық-жанрлық табиғатынан толық 
ажырамағандықтан, табиғат тақырыбындағы суретті, бейнелі лирикалық 
жолдары кейде пәлсапалық-тәлімдік, ойшылдыққа құрылған толғаулардың 
ішінде кездеседі. Табиғат суреттерін толғаулардың ішінде келтіруден, 
адамдық өмірдегі өткінші кезеңдерді таныту үшін қолданылатынын 
аңғарамыз» [48, 107]. Сондай-ақ, Кете Жүсіп Ешниязұлы, Шораяқтың 
Омары, Қаңлы Жүсіп т. б. ақындардың толғау, термелерінде де табиғатты 
суреттейтін өлең жолдары кездеседі. Олар да Базар жырау үлгісінде, 
яғни, өлең жолдарын теңеу, көркем тұспалдау ретінде пайдаланған. Ал 
Тұрмағамбетте табиғатты суреттеудегі көркем мазмұн, бейнелі сөз, түр 
жаңашылдығы көзге бірден көрінеді. Ақын өлеңдерінде қазақ жерінің 
табиғаты жалаң суреттелмейді. Онда ел өмірі, халық тұрмысы табиғатпен 
байланыстырыла суреттеледі. 1910 жылы жазылған «Жыл келді» немесе 
«Көктем» өлеңіне көз жіберелік:

Күлімдеп, қасын керіп келді жылым,
Сұлудай ақық ерін, алтын тұлым.
Көркейіп, көңілінен кетті кірбің,
Көргенде кім де болса мұның түрін [44, 72].

Ақын табиғатқа жан бітіре, ерекше сезіммен жырлайды. Табиғат суретін 
берудегі суретті сөз, тың эпитеттер сәттілігімен қоса, мәнді. Ақық ерін, ал-
тын тұлым қыз – көктем кімді де болса тамсандырмай қоймайды. Табиғат 
құбылысын адамның ішкі көңіл күйімен, сезімімен астастыра суреттейді. 
Көңіліңе тағы да Абай өлеңі оралады:

Күн күйеуін жер көксеп ала қыстай,
Біреуіне-біреуі қосылыспай.
Көңілі күн лебіне тойғаннан соң,
Жер толықсып, түрленер тоты құстай [49, 94].

Жер – қалыңдық пен ақық ерін сұлу бірін-бірі толықтырып тұрғандай. 
Сағына жарын күткен қалыңдықтың шаттануы қаншалықты әсерлі болса, 
қыз – көктемнің адам көңілін тебірентуі соншалықты сәтті.

Абай шығармаларына зерделей қараған адам оның «көз» сөзін тура да, 
ауыспалы да мағынасында мың құбылта пайдаланғанына көз жеткізеді. 
Ақынның сөз қолданысындағы осы жаңашылдыққа Тұрмағамбеттің де 
еліктегенін байқаймыз. «Ой көзін осы кезде кірбің басып», «Ғылымға ойдың 
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көзін қадаңдар да», «Отырып ой көзімен серлегенге» немесе «Ақылдың 
көкірегінде көзі барлар» сияқты өлең жолдарында Тұрмағамбет те Абай-
ша көзді тек адам ағзасы деп қарамай, философиялық ұғым дәрежесіне 
көтереді. 

Абай өлеңдері мен Тұрмағамбет өлеңдерін салыстыра оқи отырып, 
Сыр сүлейіне Абай реализмі мен философиясының, ой түйіндеуінің әсері 
басымырақ болғанын аңғаруға болады. Өзін Абай шәкіртімін деп есептеген 
Тұрмағамбеттің «Жыл келді», «Бар мен жоқ, ал мен бер», «Жер жүзін жеті 
қабат зұлмат басты» өлеңдері мен мысалдары, кейбір сатиралық өлеңдері 
Абай үлігісінде жазылды. Тұрмағамбет өзінің «Топ жарған төрт тұлпарға» 
атты өлеңінде:

Арабы, парсы аралас,
Екен деп бірақ бұл кезде
Қайнатпаңдар сорымды
Абайдың да сөзінің
Аят-хадыис ішінде
Оқып едім көрінді,

– дейді. Бұл ақынның Абайды зерделей оқығандағының тағы бір көрінісі. 
«Абай үстірт қараған кісіге діншіл ақын сияқты әсер қалдырады. Бірақ үңіое 
зерттей қараса Абай исламияттың кейбір түбірлі ұғымдарын сыншыл ақыл 
сынына салып, оны өзіндік таным тұрғысынан адамгершілік дініне айнал-
дырады. Өзінің гуманистік ойларын көбінесе діни ұғымдарменжанастыра 
отырып таратады. Абайда айтылған гуманистік танымдар мен пікірлерде 
теологиялық ұғымдар мен шығыстық термин сөздердің мол болуы, әрине, 
оны қоршаған әлеуметтік орта мен тыңдаушылар құрамына да байланы-
сты. Исламияттық ұғым, діни сөздер молырақ қолданған шығармаларының 
өзінде де Абай адамшылық асыл мұратты ойларына тыңдаушы назарын үнемі 
бұрып отырады». Бұл белгілі абайтанушы Мекемтас Мырзахметұлының 
пікірі. Осы тұрғыдан ой жібере қарасақ, Тұрмағамбеттің Абайды зерттей, 
зерделей оқығандығы байқалады. Оның өлеңдерінде кездесетін шығыстық, 
исламияттық терминдердің астарындағы ақын ойын тани білген. Өзі де 
Абай дәстүрінде бұндай терминдерге философиялық ой бере пайдаланған. 
«Аят-хадис» сөзінің қолданылу ыры да осында жатса керек.

Сонымен Сыр сүлейлері қазақ поэзиясындағы Абай жаңашылдығын 
танып, білді, оны ақын ретінде жоғары бағалады, ұстаз тұтты. Бірақ өлең 
құрылысындағы, түріндегі жаңалықты өз шығармашылықтарына енгізуге 
ұмтылмаған. Жоғарыдағы мәселелерді тілге тиек етуіміздегі мақсат Сыр 
сүлейлерінің арасында кейбір тақырыптарда ақындардың Абаймен сөз 
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жарыстыруы. Назирагөйлік – сөз жарыстыру, ақындық шабыт-шалым 
сынасудың өзі сол ақынды жете зерттеу мен зерделеудің нәтижесінде 
дүниеге келеді. 
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ҰСТАЗЫМ МЕНІҢ, ҰСТАЗЫМ!

Кенжебаева Мөлдір,
І-курс студенті

...Сол бір қыс есімде ен болып сақталыпты. Әр күн сайын оқудың 
ойлы сәттерін қағып алып жүрген кезекті күндердің бірі еді. Дәріс жүріп 
жатыр...Күйбең тірлікпен кешігіп келдім де, қоңыр келген жылтырлау 
есіктің сыртынан тың тыңдағандай тұрыстым. Тік қараңқырамай рұқсат 
алдым. Табалдырықтан аттағаннан кейін өзіне көзім қарекетсіз қадалып, 
телмірген күйі отырмын. Бұрын-соңды бейтаныстау факультетте біраз біз 
білісіп танымайтын оқытушыларды көзіміз шалып жүретін. Жер-жерге 
жұмыстармен бара қалып өзімізден бұрынғы курс білімгерлерінің «Қай 
ұстаздың алдынан өтіп үлгердің?», «Журфактың жағдайы қалай?» деген 
бірауық сұрақтарынан шығар, кімнің кім екенін зерттеп, өзді-өзі әбіржіп 
жүретін болдық.

Сөйтсем, мен бұл аққұба өңді жанды сырттай таниды екенмін. Ак 
мамамның айдай жүзімен ұқсас деп қоямын. Мақтамаймын, ұстаздарыммен 
мақтанамын. Адам тұлға болып өзіндік «менімен» өмір сүрсе, осы кісідей- 
ақ болсын. Шіркін, албырт шағында талай жанның жүрегін алаулатып, 
мәңгі шоқты еткен шығар. Бастысы, өткінші өмірдегі өз орнын қызметте 
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қолайлы табуы да ғой. Бір кездері қара шаңырақтың табалдырығын аттап, 
таудай талабының арқасында Қожакеев қарамағында қызметте қалса керек. 
Қысқасы, бұл бақытты ақ таңда - Қаз¥У-дың үздік оқытушыларының бірі, 
кезіндегі «Қожакеевтік кадрлардың» бірегейі. Журналистика факультетінің 
таланты таптырмас тұлғасы, аяулы ақ жаулықты анасы, дәстүр жалғастығын 
үздіртпейтін данасы.

Сыртқы сұлбасы – қанық та анық асыл жанның бейнесі. Толқынды 
қысқалау қара шашы сәл бұйраланыңқырап, нағыз әйел затына тән 
ақжарма әріне аса сән береді. Алдынан да, жанынан да қарап бақсаңыз, 
сырын сұлулыққа сыйдыра алмай дау боласыз. Кез келген адам осынау 
ырзықты жанның өзін қалай сақтады екен деген сұрағын, әрине, алдымен 
өзіне қояры хақ. Көп күдіктеніп отырмай, Тәңірі берген тиесілі несібесін 
дұрыс терген ғой деп бір қайтарары кәдік. Шүбәм жоқ. Одан әрі таңырқап, 
таңдана беруі тағы да кәміл. Барша жан тек таңырқауға жаралған жан ба 
дерсіз?! Ақ сүйріктей саусақтарын сабақ барысында нәрлі жүзіне апарғанда, 
мөлдіреген көздеріне қисынды құс мұрыны айрықша жарасып, ауыздың 
қызыл есігінің төр төс белгісі іспетті көрінеді. Кұдай-ау, бозбалаша есім 
ауысқаны сонша, жоғарыдан төмен кетіп, төменнен орта жолда тоқтаппын 
ғой... Мойылдай қарашық кұралайдың көздеріндей қос көлінен шық атып 
тұр. Бар болмысының ешбіреуге бергісіз сырын да, жырын да осы маңнан 
қиналмай табасыз. Қос көлге көлбеусіз көлеңкесін түсіріп түрғандай үшкір 
қастары сөзсіз кең маңдайдың дәл түсірілген «штрихі» деймін.

Тазалық пен пәктіктің белгісіндей әрдайым өзіне жарасымды көрік 
беретін «шүберектерді» ілетінін де айтқым келеді.

Әр ұстаздың өзіндік сабақ беру тәсілі де болады. Бәрін қойып, сту-
дентпен тікелей «адал барьерге» шығатыны бар. «Тыңдағың келмей 
ме, ешкімге кедергіңді келтірмей, шығып кетуің орынды болады» де-
ген ұстаздық түсіндірмесі арқылы шәкірттерінің бойына титтей де болса 
адамгершіліктің дәнін сеуіп отырады. Тура осылай қанша тұлпарды бап-
тап, нешеме сұңқарды тұғырынан ұшырды десеңізші!..

Осы күндері уақыт-ағынмен талай қырқаны асып, кемелденген кезеңіне 
жеткен, әбден ақыл мен пайымды парасатқа толыскан, кайсыбіреуіміз той-
май да қоймай телміретін бұл жанның оқу процестері жұмыстарынан өзге 
өзінің тату-тәтті ауызбіршілікке ұйысқан ынтымакты отбасы жайлы көп 
біле бермегенімізбен, әрбіреудің бақшасында пісе бермейтін ошақ қасының 
от сөзді, дуалы ауызды, қадірлі от анасы екенін түсінеміз. Содан кейін де 
шығар, елікше еліктейтініміз.

 Бұл кейіпкер – 2008 жылы «журфакқа» біз «перваш» болып келгендегі 
аяулы ұстазымыз - Қабылғазина Клара апай. «Келіннің бетін кім ашса, сол 
ыстық!»
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ЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ ЖАНРЛАР ИНТЕГРАЦИЯСЫ 
ЖӘНЕ ЖАҢА ПІШІННІҢ ПАЙДА БОЛУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ

Дана Маратова 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Журналистика

 факультетінің 1-курс магистранты

Aдaм бaлacының дaму caтыcындa бacқa caлaдaғы cияқты aқпapaттық 
caлaдa дa бipнeшe cepпiлic  бoлғaны бeлгiлi. XX ғacыpдың coңындa бacтaу 
aлып XXI ғacыpлы үлкeн жaңaлық әкeлгeн cepпiлic – кoмпьютepлiк 
тexнoлoгияның жeлiлiк тexнoлoгиямeн бipiгуi тoғыcындa пaйдa бoлғaн 
aқпapaттық-кoммуникaциялық тexнoлoгияcы дeгeн aтқa иe бoлғaн жaңa 
aқпapaттық кpeaтив. Ocы үдepicтepдiң нәтижeciндe aқпapaт тapaтудың 
жaңa үpдici – интepнeт жуpнaлиcтикa қaлыптacты. Әлeмдe aқпapaт тapaту 
шaпшaңдығы apқылы бacқa мeдиa түpлepiнeн дapaлaнып тұpaтын oнлaйн 
жуpнaлиcтикa дәcтүpлi жуpнaлиcтикaның көптeгeн қacиeттepiн өзгepicкe 
ұшыpaтты. Coның нәтижeciндe жыл caйын aқпapaтты интepнeт apқылы 
aлушылapдың caны көбeйiп кeлeдi. 

Cыpтқы фaктopлapдың әcepi, caн түpлi динaмикa жуpнaлиcтикaның 
шығapмaшылық әлeуeтiнe, aқпapaт бepу тәciлiнe, oны бepу пiшiнiнe 
әcep eтiп, жуpнaлиcтикaның жaнpлapы мeн пiшiндepi уaқыт пeн кeңicтiк 
тoлқынындa әpдaйым өзгepicкe ұшыpaп отыратындықтан, жaнp – тapиxи 
кaтeгopияға жатады. 

Жaнp жүйeciндe oның бapлық элeмeнттepiнiң apacындa бaйлaныc бap 
eкeнiн aйтқaн жөн. Әpбip жaнp дepбec бoлғaнымeн, бүкiл жүйeнiң тәуeлдi 
бөлшeгi бoлып тaбылaды. М.М. Бaxтиннiң пiкipiншe: «Жaңa пaйдa бoлғaн 
жaнp бұpыннaн кeлe жaтқaн жaнpдың opнын бaca aлмaйды. Кepiciншe, 
өзiншe peңк бepiп, тoлықтыpa түceдi. Жaнp caнын көбeйтiп caпacын 
жaқcapтaды», – дeйдi [1]. 

Aл «Жaнpлapдың apacындaғы бaю, өзгepу үpдici 70-жылдapдың 
opтacынaн бacтaлaды», – дeйдi ғaлым В.Учeнoва [2]. Oлaй бoлca, тapиxқa 
шeгiнic жacaп, aлдымeн жaнp кaтeгopияcының дaмуы мeн өзгepу пpoцeciнe 
бaғa бepiп өтceк.

Жaнp уaқытқa қapaй, зaмaнынa қapaй өзгepiп oтыpaтынын жoғapыдa 
aтaп aйттық. Cөзiмiздi дәлeлдi бoлуы үшiн жуpнaлиcтикa тapиxынaн 
бipнeшe нaқты мыcaлдap кeлтipiп өтeйiк. Мыcaлы, 1960 жылдapы 
тeлeвизиялық жуpнaл тaнымaлдылыққa иe бoлca, 1970-1990 жылдapы 
xaбap, әңгiмe, cұxбaт, peпopтaж, oчepк шoлу жaнpлapы cұpaныcқa иe бoлды. 
Aл 1990-2000 жылдapы түciнiктeмe, пiкipтaлac, тiкeлeй xaбap, тeлe-думaн 
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үcтeмдiккe ұмтылыc тaнытты. 1958-1990 жылдapдaғы тeлexaбapлapдың 
нeгiзгi пiшiндepiн тeлeвизиялық жинaқ, тeлeплaкaт, лeкция, тeлeвизиялық 
aнықтaмa, тeлecпeктaкль, тeлeтoлғaу, тeлeвизиялық клуб, тeлeфecтивaль, 
тeлeaльмaнax, тeлeкoнфepeнция, тeлeвиктopинa, тeлeкaлeндapь, 
тeлeвизиялық peйд, тeлeэкcпeдиция, кинocaяxaт, тeлeқoйылымдap, 
музыкaлық cәлeмдeмe, лиpикaлық минуттap құpaды [3].

Aл бүгiнгi жуpнaлиcтикaдaғы жaнp кaтeгopияcының жiктeлу типi 
мүлдe бacқaшa. Oлaй дeйтiн ceбeбiм – бүгiнгi жуpнaлиcтep нaқты бip 
ғaнa жaнp нeмece кaтeгopия бoйыншa мaтepиaл дaйындaмaйды. Жaлпы 
дәcтүpлi жуpнaлиcтикaның aқпapaттық, capaптaмaлық жәнe көpкeм-
публициcтикaлық жaнpынa coңғы уaқыттa тaғы бip жaнp қocылып 
aйтылып жүp. Oл – шoу-жaнp.  Шoу-жaнpғa тoк-шoу, peaлити-шoу, түpлi 
oйын бaғдapлaмaлap жaтaды. 

Aкaдeмик Д.C.Лиxaчeв: «Жуpнaлиcтикa жaнpлapы бip-бipiнe тәуeлдi. 
Oлap өзгepiп, бipтұтac жүйeнi құpaйды. Жуpнaлиcтикa жaнpлapының 
жүйeci қoғaмның caяcи өмipiмeн бiтe қaйнaca oтыpып дaмиды» дeп 
көpceткeн өзiнiң зepттeу eңбeгiндe [4]. 

Ғaлым М.М.Бaxтин дe ocығaн ұқcac пiкipдi aлғa тapтaды. Бaxтиннiң 
aйтуыншa: «Жaңa пaйдa бoлғaн жaнp бұpыннaн кeлe жaтқaн жaнpдың 
opнын бaca aлмaйды. Кepiciншe, өзiншe peңк бepiп, тoлықтыpa түceдi. 
Жaнp caнын көбeйтiп, caпacын жaқcapтaды» [5].

Иә, мыcaлы, apaдa қaншa ғacыp өтce дe, cұқбaт жaнpының opнын 
бacaтын жaнp пaйдa бoлғaн жoқ. Тeк cұқбaт жaнpын тoлықтыpып, 
түpлeндipiп oтыpaтын пopтpeт, cұқбaт-oчepк, бacпacөз мәcлиxaты cияқты 
фopмaлық өзгepicтepгe ұшыpaғaн жaңa пiшiндep мeн жaнpлap пaйдa 
бoлды. Aл мұндaй пiшiндep мeн жaнpлapдың пaйдa бoлуынa қoғaмның 
caяcи өмipi, ocындaй фopмaдa aқпapaт aлмacудың қaжeттiлiгi әcep eттi дeп 
aйтуғa тoлық нeгiз бap.

Мapaт Бapмaнқұлoв өзiнiң зepттeу eңбeгiндe: «... Жaнp дeгeнiмiз – 
дaмып oтыpaтын түciнiк. Кeшeгi жaнp бүгiнгiдeн бacқaшa бoлып eдi, aл 
epтeңгi күнi oның cұлбacы тaғы дa өзгeшe көpiнуi мүмкiн»,- дeп көpceткeн. 
Coндaй-aқ. Oл жaнpлap эвoлюцияcын былaй cипaттaйды:

1) Жoйылу (дeкpeт, мәлiмдeмe, мaнифecт, дeклapaция);
2) Қaйтa кeлу (peпopтaж, cұқбaт);
3) Қaйтa түpлeну жәнe жaңa мaзмұнмeн тoлығу (публициcтикaлық 

шoлу);
4) Дәcтүpлi жaнpлapдaғы өзгepic;
5) Жaнpдың бacқaшa мaғынaғa иe бoлуы [6]. 
Дeмeк, жуpнaлиcтикa жaнpлapы уaқыт өтe кeлe жoйылып, қaйтa 
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қaлпынa кeлiп, түpлeнiп, жaңa мaзмұнмeн тoлығaды. Дәcтүpлi жaнpлapдa 
өзгepic бoлaды нeмece жaнp бacқaшa мaғынaғa иe бoлaды. Ғылыми тiлдe 
aйқaндa жaнpлap интeгpaциялaнaды. Интeгpaция cөзi лaтын тiлiнeн 
aудapғaндa integratio – қaлпынa кeлтipу, тoлықтыpу, integer – тұтac, бүтiн 
дeгeн мaғынa бepeдi. Интeгpaция дeгeнiмiз – cубъeктiлepдi бipiктipу, 
oлapдың apacындaғы бaйлaныcтapды дaмытып, өзapa ынтымaқты ic-
қимылын тepeңдeту. Интeгpaцияғa үдepic peтiндe дe, жaқындacудың 
нәтижeci peтiндe дe ұapaуғa бoлaды. Aлғaшқы жaғдaйдaғы мaғынacындa 
бұл – бipлece қызмeт aтқapуғa, aл кeйбip жaғдaйлapдa түpлi жaнpлapдың 
бipiгуiнe әкeлeтiн үдepicтep. Aл eкiншi мaғынacындa интeгpaция peтiндe 
opтaқ мaқcaтқa бipлece oтыpып қoл жeткiзу үшiн құpылғaн бipтиптec 
мaтepиaлдap бipлecтiгiн aйтуғa бoлaды. 

Aкaдeмик Д.C. Лиxaчeв: «Жуpнaлиcтикa жaнpлapы бip-бipiнe тәуeлдi. 
Oлap өзгepiп бipтұтac жүйeнi құpaйды. Жуpнaлиcтикa жaнpлapының 
жүйeci қoғaмның caяcи өмipiмeн бiтe қaйнaca oтыpып дaмиды», – дeйдi.
Зaмaнaуи жуpнaлиcтикaдaғы жaнpлap интeгpaцияcы дa ocығaн кeлiп caяды 
[7].

Жуpнaлиcтикaдa фopмaлық iздeнicтiң мәнi зop. Өйткeнi көптeгeн 
жуpнaлиcтep бipiн-бipi қaйтaлaудaн жaлықпaйды, coны coқпaқ caлуғa 
тaлпын бaйды дa. Бұл – өкiнiштi жaйт бoлғaнымeн, жaнpлapдың 
тұpaқтылығын caқтaуғa көмeктeceдi. Бipaқ, ocы тұcтa бiзгe дәcтүpлi жуpнa-
лиcтикa жaнpлapын қaймaғы бұзылмaғaн қaлпындa caқтaу қaншa лықты 
қaжeт дeгeн caуaл туaтыны тaғы дa зaңды. 

Дәcтүpлi жaнp түpлepi, aтaп aйтқaндa, түciндipмe пiшiнi интepнeт 
жуpнaлиcтикaның ыңғaйынa қapaй жығылып, қaйтa жaңғыpып, түpлeнe 
түcтi. Coнымeн қaтap, вeб-күндeлiк, вeб-шoлу cияқты жaнp түpлepi пaйдa 
бoлды. 

Туындыгepлiк шapуaшылықтa жaнpды тaлдaу дa cтиxиялық түpдe 
aвтopдың cубъeктивтiк шeшiмiмeн жүзeгe acыpылмaйды. Мұндa дa, 
oбъeктивтi жaйттap – қoзғaлap тaқыpып, aйтылap идeя, тiлгe тиeк eтep 
фaктiлep cипaты, мaзмұн aуқымы, aудитopия epeкшeлiгi ecкepiлeдi. Яғни 
aвтopлap ocы тaқыpыпты қaй жaнpдa cөз eту тиiмдi, aйтылмaқ идeя қaй 
жaнpдa жeтe aшылмaқ, қaй жaнpдa мaзмұн жaн-жaқты қaмтылмaқ, фaкт 
cыp-cипaты қaй жaнpдa aйқын тaнылмaқ, қaй жaнpдa жaзылca, aудитopияғa 
әcepлi бoлмaқ дeгeн cұpaқтap төңipeгiндe oйлaнып-тoлғaнып бapып, жaнp 
тaңдaуғa тиic [8].

Алайда, ескере кететін жағдай, заманауи бұқаралық ақпарат 
құралдарында жанрдың таза күйінде кездесуі жиі ұшыраспайды. 
Материалдың жанрын анықтау кезінде дәстүрлі журналистикадағы қай 
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жанрдың элементтері мен қасиеттері көбірек кездеседі, соған жатқызады. 
Кей жағдайларда мүлде басқа жаңа жанр туындап жатады. 

Демек, замануи журналистикадағы жанрлар интеграциясы бір орында 
тұрмайтын, үнемі өзгеріс, даму үстінде болатын процесс. Оның өлшем 
бірліктері – уақыт пен кеңістік. 

Жуpнaлиcтiк мaтepиaлдapды визуaлдaу – тpeнд, қaжeттiлiк, шapт дeйciз 
бe, қaлaй aтacaңыз дa, қaзip aca кepeк дүниeгe aйнaлғaны cөзciз. Ocы 
визуaлизaция кeзiндe жуpнaлиcтикaның дәcтүpлi жaнpлapының cипaты 
өзгepiп, мүлдe жaңa бaғыт aлaтыны дa жacыpын eмec. Ғaлaмтop мүмкiндiгi 
тұтынушығa бip ғaнa caйттaн мәтiн oқып, aудиocын тыңдaп, бeйнeciн 
видeo apқылы тaмaшaлaп, фoтocуpeттepiн дe көpугe мүмкiндiк бepe aлaды. 
Ocылaйшa, caнa иннoвaцияcы мeн тexнoлoгияның дaмуы aқпapaтты әзipлeу, 
тapaту, қaбылдaу, тұтыну пpoцeciнe eлeулi төңкepic жacaды. Coндықтaн  
интepнeт жуpнaлиcтикaның жaнpлық epeкшeлiктepi мeн мүмкiндiктepiн 
жaн-жaқты зepттeу – зaмaн тaлaбы. Oл бүгiнгi күнмeн дe, бүгiнгi 
жуpнaлиcтикaның дaму дeңгeйiмeн дe тұйықтaлмaйды. Жaңa жaнpлap 
пaйдa бoлa бepeдi, бipaқ oлapдың бacтaуы дәcтүpлi жуpнaлиcтикaдa.
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КЛАРА АПАЙЫМА!

Октябров Арман

Клара апай десем мен,
Жазғаным бітпес жыр-дастан.
Қараңғылыққа сен қарсы,
Жаратылған бір алдаспан.

Жүрегі дарқан даладай,
Білімі шексіз нұрлы аспан.
Анамдай қамқор ұстазым,
Шәкірттерімен сырласқан.

Білімнің қайнар бұлағын,
Сіңірдің менің санама.
Сусыным қанып шығамын,
Клара ұстаз, жан-ана!

Мәңгі жанып шамшырағың,
Нұр үстіне болып нұр.
Қасиетті қара ордамның,
Жүрегі боп соғып тұр.

СТУДИЯДА

Ерболат Сапаров

Радиостудияның дыбыс операторы Талғат өз жұмысына енжар қарайтын 
еді... 

Күн бейсенбі еді бүгін өзгеше,
Табиғатпен назданғандай жеңеше.
Екінші пар сабағы еді апайдың,
Көңіліміз жай табады ол келсе.

Клара апай кіріп келді сабаққа,
Бір ашуды түйгендей боп қабаққа,
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Талғат ағай тағы қалдырды ма көңілін,
Уәделі сөз кеткендей боп аулаққа.

Апай бізге сөз бастады көңілді,
Сол сөзінен назы, өкпесі көрінді:
«Ашық сабақ өткізем деп мен бүгін,
Келген едім,абырой қайдан төгілді?»

Ренжісе де бізге күліп қарады,
Ашуменен назға толып қабағы.
Көп ұзамай өз қалпына түсті де,
Күндегідей өтіп жатты сабағы.

Сол арада тағы бізге ой салды,
Әзілі ме, шын сөзі ме байсалды?!
«Дәл осыны жазсаңдар деп өлең қып,
Жақсы баға қоям», – деді қайсарлы.

Міне, содан осы жырды арнадым,
Әзілінің бақшасында шарладым.
Уақыт өтсе арамыздан сан жылдар,
Естелік боп қалар мәңгі жазғаным.

2004 ж.

КЛАРА АПАЙҒА ЕРІНШЕК АРАЙЛЫМНАН!

Алдыңызда өтеусіз-ақ айыбым,
Өлеңменен қандырар ем айызын.
Алла берген грантты да көпсініп,
Тек көтеріп жүргендеймін айылын.

Жаққандайсыз намыстың сіз май шамын,
Сағыныппын анашымның айқайын.
Кінәмді айтып, көңіліңіз қалғанда,
Сағынышты енді ғана байқадым.

Кінәлімін алдыңызда мен бүгін,
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Көрсеткендей бойымның бір кемдігін.
Жуып-шайып өлеңменен отырмын,
Байқап,аңдап көңіліңіздің кеңдігін.

КЛАРА АПАЙҒА!

Мөлдір Қилыбаева

Үлгі етер ұстаздар көп арамызда,
Жақсылығын жасырып қаламыз ба?!
Шәкірттерін ҚазҰУ дың оқытатын,
Кларадай асыл жан арамызда.

Көптеген жыл ұстаз болып тер төккен,
Шын бақытын тапқан нағыз еңбектен.
Ұстазымызды жүретұғын жарқылдап,
Әрқашанда атаймыз біз құрметпен.

Көп-ақ қой толғантқан ой мүлде тегі,
Дей алмаймыз бәріне оның тіл жетеді.
Қашанда Кларадай асыл апай,
Жақсы адам болуды да үйретеді.

Өзіңізсіз ұжымның күн шуағы,
Университетте сізбенен күн шығады.
Өзіңізге құстай ұшып жетеміз,
Мазаласа радионың сан сұрағы.

 Көрінді барлык істе сан қырыңыз,
Төгілді талайларға жан нұрыңыз.
Тілейміз өмірдегі жақсылықты,
Тек қуаныш сыйласын тағдырыңыз!

 2003 ж.
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