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САЯСИ ҒЫЛЫМДАР ПРОБЛЕМАЛАРЫ 
ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
ƏЛЕУМЕТТІК-САЯСИ ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ 

 
Р.Б.Əбсаттаров – ҚР Ұлттық Ғылым академиясының корресподент-мүшесі, филос.ғ.д., проф., Абай 
атындағы ҚазҰПУ-нің саясаттану жəне əлеуметтік-философиялық пəндер кафедасының меңгерушісі 

 
Əлеуметтік-саяси өзгерістер, əлеуметтік-саяси даму жəне қоғамның тұрақтылық мəселелері ғылым 

ретіндегі саясаттанудың маңызды да қажетті тақырыбы болып саналады. Əлеуметтік-саяси өзгерістердің 
адамзат өмірінің əр сəтінде жүретінін толық сеніммен айтуға болады. Саясаттанудың бұл тақырыбының 
өзектілігі мен маңыздылығын қазіргі кезде бүкіл əлемді қамтыған нақты əлеуметтік-саяси өзгерістер 
анықтап отыр. Бұдан небəрі 25 жыл бұрын адамзат басқа əлеуметтік-экономикалық, социомəдени, саяси 
нақтылықта өмір сүрді. Əлем əскери-саяси блоктарға бөлінді, олардың текетіресі əртүрлі блокқа жататын 
мемлекеттердің экономикалық, саяси жəне социомəдени өмірін айқындады. Қазіргі жағдай мүлдем 
басқаша.  

Қысқа кезеңде Қазақстанда түбегейлі, іргелі өзгерістер жүрді. 80 жылдардың орта тұсымен салыстыр-
ғанда 90 жылдардың ортасында Қазақстан мүлдем басқа елге айналды. Бірде бір саясаттанулық теория 
бұдан 25 жыл бұрын əлемде, бұрынғы социалистік лагерде жəне Кеңес Одағында болатын түбегейлі 
өзгерістерді алдын-ала айта алмады, болжамдай алмады.  

Өзгерістің болатыны сезілді жəне күтілді, бірақ бұл өзгерістер тереңге бойлап соншама елдерді қамти-
ды деп ешкім де ойламаған еді. Бұның бəрі əлеуметтік-саяси өзгерістерге, олардың моделдеріне, түрлері-
не, қайнар көздеріне, қозғаушы күштеріне, олардың адами, гуманитарлық салдарына жəне т.с.с. қатысы 
бар мəселелерді мұқият зерттеуді саясаттанудан, əлеуметтанудан талап етеді. 

1. Əлеуметтік-саяси өзгерістер ұғымы, тұжырымдамасы, анықтамасы 
Өзінің пайда болған кезінен бастап саясаттану адам мен қоғамның өзара саяси əрекетін статикалық 

тұрғыдан ғана емес, динамикалық тұрғыдан, əлеуметтік-саяси өзгерістер үдерісі тұрғысынан қарастыра-
ды. Қоғамда өзгермейтін объектілер жəне субъектілердің болмайтындығы даусыз: адамдардың арасында-
ғы əлеуметтік-саяси өзгерістер мен өзара əрекеттер, олардың əлеуметтік, саяси мəртебелері мен рөлдері 
өзгереді; қоғамның əлеуметтік-саяси құрылымы, ондағы басымды құндылықтар, нормалар жəне мінез-
құлық қалыптары өзгереді; ғылыми, саяси жəне діни көзқарастар, моралдық нормалар өзгереді; бұрын 
болмаған өнердің жаңа түрлері, мемлекеттің жаңа типтері мен формалары, құқықтың жаңа нормалары 
жəне т.с.с. пайда болады. Қоғамдық өмірдегі осы өзгерістердің бəрін «əлеуметтік-саяси өзгерістер» 
ұғымы қамтиды.  

Əлеуметтік-саяси өзгерістер деген не? Кең мағынада əлеуметтік- саяси өзгерістер деп əлеуметтік-саяси 
объектінің бір күйден екінші күйге өтуі, қоғамның əлеуметтік-саяси құрылымындағы, оның институтта-
рындағы кез-келген модификация, адамдардың қоғам жөніндегі пайымдаулары түсіндіріледі. 

Тар əрі дəл мағынада «əлеуметтік-саяси өзгерістер» термині белгілі бір уақыт аралығында тұтас жүйе 
ретіндегі қоғамда, оның əлеуметтік-саяси құрылымында, əлеуметтік, саясиқауымдастықтарда, топтарда, 
институт-тарда, ұйымдарда, жекелеген тұлғалардың əлеуметтік, саяси мəртебелері мен рөлдерінде, 
олардың өзара жəне қоғамның кез-келген құрылымы компоненттерінің өзара əрекеттерінде жүретін 
көптеген түрлі өзгерістерді білдіреді.  

«Əлеуметтік-саяси өзгерістер» терминін əртүрлі саясаттанушылар, əлеуметтанушылар, философтар 
əрқалай түсіндіреді[1]. Онымен қатар, мазмұны бойынша маңыздылығы оған жақын басқа да терминдер 
қолданылады: əлеуметтік-саяси даму, əлеуметтік-саяси динамика, əлеуметтік-саяси үдеріс, əлеуметтік-
саяси эволюция, əлеуметтік-саяси прогресс, əлеуметтік-саяси өзара əрекет жəне т.б. Осы терминдердің 
бəрінің белгілі бір мазмұны бар, олар белгілі деңгейде «əлеуметтік-саяси өзгерістер» ұғымының мазмұны-
мен үйлеседі, бірақ онымен бірдей емес.  

«Əлеуметтік-саяси өзгерістер» ұғымына өзінің мағынасы жағынан жəне мазмұны жағынан «əлеумет-
тік-саяси үдеріс» термині айтарлықтай жақын. Əлеуметтік-саяси үдеріс институттендірілген жəне инсти-
туттендірілмеген субъектілердің өз мақсаттарына жетудегі жəне қоғамдық өмірдің əр саласында өз 
функцияларын жүзеге асырудағы əрекеттерінің жиынтығын, сондай-ақ осы əрекеттердің нəтижелерін 
көрсетеді. Егер де біз келтірілген анықтаманың мазмұнын ескеретін болсақ, онда əлеуметтік-саяси 
өзгерістер əлеуметтік-саяси үдерістің маңызды жағының бірі болып шығады, бірақ оны толық қамти 
алмайды, өйткені əлеуметтік-саяси үдерісте бұрыннан қалыптасқан құрылымдарды, функцияларды, 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №3(43), 2013 г. 

4 

нормаларды, мінез-құлық қалыптарын қарапайым ұдайы өндіру айтарлықтай орын алады. Осылайша 
əлеуметтік-саяси өзгерістер əлеуметтік-саяси үдерістердің аса маңызды динамикалық бөлімі болып 
табылады.  

Өзінің мəні мен мазмұны жағынан «əлеуметтік-саяси даму» ұғымы «əлеуметтік-саяси өзгерістер» 
ұғымына өте жақын. Егер де əлеуметтік-саяси өзгерістер жағымды жəне жағымсыз, конструктивті жəне 
бүлдіруші (деструктивті), функциональды жəне дисфункционалды яғни əр бағытты болатын болса, 
əлеуметтік-саяси даму термині əлеуметтік-саяси өзгерістердің тек белгілі бір бағытын білдіреді. Əлеумет-
тік-саяси даму – бұл əлеуметті-саяси объектілердің кері оралмайтын бағыты, оның нəтижесінде олардың 
сапалық жаңа күйі пайда болады, оның құрамы немесе құрылымы трансформацияға түсуі, оның элемент-
тері мен байланыстарының пайда болуы немесе жойылуы, оның функцияларының өзгеруі жүзеге асады. 
Мысалы, саяси даму саяси жүйенің қоғамдық өмірдің басқа салаларына сəйкестігін арттыруға апаратын, 
билеудің икемді стратегиясы мен технологиясын қолдану қабілетін арттыруға жеткізетін биліктің макро 
жəне микро факторлардың өзара əрекеттеріндегі айтарлықтай өзгерістермен қатар жүреді.  

Əлеуметтік-саяси динамика да өзінің сипаты бойынша əлеуметтік-саяси өзгерістер деп аталатындарға 
өте жақын. «Əлеуметтік-саяси динамика» термині, алайда, өзінің мазмұны жағынан «əлеуметтік-саяси 
өзгерістер» ұғымынан біршама тар болып келеді. Бұл терминде, негізінен, əлеуметтік-саяси өзгерістер 
факторлары, осы өзгерістердің субъектілерінің қызметі жəне сол қызметтің нəтижелері белгіленеді.  

Осылайша «əлеуметтік-саяси өзгерістер» ұғымы мен белгілі уақыт ішінде əлеуметтік, саяси қауымдас-
тықтарда, топтарда, институттарда, ұйымдарда жəне қоғамдарда, олардың бір-бірімен өзара қатынасында, 
сондай-ақ индивидтердің өзара қарым-қатынасында болған алуан түрлі өзгерістер белгіленеді. Мұндай 
өзгерістер тұлғааралық қатынас деңгейінде (мысалы, отбасының құрылымы мен функцияларындағы 
өзгерістер); ұйымдар мен институттар деңгейінде (білім, ғылым мазмұны, ұйымдығы жағынан өзгерістер-
ге жиі ұшырайды); шағын жəне үлкен əлеуметтік, саяси топтар деңгейінде (Қазақстанда, мысалы, қазірдің 
өзінде жұмысшы табының, шаруалардың құрамы өзгерді, жаңа əлеуметтік-саяси топтар-кəсіпкерлер 
пайда болды); əлеуметтік-саяси жəне жаһандық деңгейлерінде (көші-қон үдерістері, бір елдердің эконо-
микалық,саяси жəне технологиялық дамуы жəне басқаларының тоқыраулық жəне дағдарыстық күйі, 
адамзат өміріне экономикалық жəне əскери қауіп-қатер жəне т.б.) жүзеге асады. 

Əлеуметтік-саяси нақтылықтың құрылымдық өзгерістерге түсуі қабілетінің табиғи, физикалық негіз-
дері бар. Адам өз табиғатында –саяси тұлға, ол биологиялық түр ретінде жоғары икемділігімен ерекшеле-
неді жəне осындай деңгейде адаптациялық қабілетімен айшықталады. Ол абсолютті минимумді тума 
инстинктермен дүниеге келеді, бірақ үйренуге, еліктеуге, символдарға жəне шығармашылыққа келгенде 
ақылға симайтындай қабілетті. Əлеуметтік-саяси өзгерістер адамның биологиялық ұйымдастырушылы-
ғымен анықталмаған: ол мұндай өзгерістерге мүмкіндік жасайды, бірақ олардың өзін-өзі түсіндірушісі 
болып табылмайды.  

Қоғамның бұрын басқаша болғанын, болашақта да қазіргідей болмайтындығын адамзат өте ертеде 
түсінді. Ежелгі Египет хронигі біздерге көтерілістің тамаша суреттемесін жəне оның хаос пен күйзеліс 
салдарларын папируста жазып қалдырды. Ал ұлы ежелгі грек ақыны Гесиод өзінің «Еңбек жəне күндер» 
атты поэмасында əлеуметтік өзгерістердің мифологиялық тұжырымдамасын баяндады, ол бойынша 
адамзат «алтын ғасырдан» бастап қазірге дейін созылған «темір» ғасырға дейін бес күйді басынан өткіз-
ген. Гесиодта, басқа да көптеген мифологиялық парадигмалардағы сияқты, қоғамдағы өзгеріс үдерісі 
деградация бағытында – биіктеуден құлдырауға қарай жүреді.  

Мифтердің басқа да типтері, мысалы, ежелгі шығыс мифтері, адамзат өмірін ұзын циклдардың жүйесі 
ретінде суреттейді, олардың əрқайсысы басталған нүктесіне келіп аяқталады. Осылайша, қоғамның нақты 
үдемелі қозғалысы жоқ жəне əлеуметтік-саяси өзгерістер сөзсіз болатын бірдеме іспетті, бірақ ол мүлдем 
зая кеткен үдеріс ретінде саналды.  

Біздер үшін біртұтас үздіксіз əлеуметтік-саяси прогресс туралы үйреншікті түсінік, біздерді жаман 
күйден жақсы күйге жетелейтін біздің əрекеттерімізден тəуелсіз жəне жалпы қоғамның саналы бағыттал-
ған тарихы болатындығы туралыдан тəуелсіз, иудехристиандық дүниетанымға тиесілі болды, бірақ ол 
ұтымды формасын Ағарту дəуіріндегі идеология шеңберінде түбегейлі иеленді. Вольтердің кейіпкері 
«Бұл жақсы əлемде не істелсе де, жақсылыққа істелінеді» – деген еді. Бұл идея ХІХ ғ. ғылыми айналымға 
«эволюция» ұғымын енгізумен нығайтылды. Биологиялық эволюция ашылғаннан кейін, қоғамның да 
биологиялық түрлердің дамуы сияқты қарапайымнан күрделіге қарай дамудың біртұтас бағытталған 
үдерісіне қосылғандығы түсінікті болды.  

Г.Спенсерге тиесілі көңілге қонымды əлеуметтік эволюция теориясы, ол биологиялық организмдер 
жəне адамзат қоғамдары эволюциялық дамудың бір ғана заңына бағынады. Басқаша сөзбен айтқанда, 
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қоғамдар көлемі жағынан іріге жəне күрделіге айналады; олардың жекелеген элементтері одан əрі жікте-
леді, маманданады, бір-біріне өзара тəуелді болады.  

Эволюциялық амал əлеуметтік жəне мəдени антропология саласында да басымдыққа жетті. ХІХ ғасыр 
соңындағы көрнекті антропологтар Э.Тайлор мен Л.Морган қоғамды эволюциялық даму қағидаты 
негізінде классификациялады. Егер де Морган барлық қоғамның «тағылықтан» аралық «варварлық» саты 
арқылы «өркениеттік» күйге бір ғана жолмен жүреді деп санаса, Тайлордың пікірінше діншілдік те 
қарапайым форма – анимизнен политеизм сатысы арқылы монотеизмге қарай дамиды.  

Сондай-ақ К.Маркс пен Ф.Энгельсте эволюция идеясының күшті ықпалына түсті. Марксистік табиғи 
тарихи даму схемасын, барлық қоғамдар үшін міндетті белгілі сатыларды қосқан, эволюциялық амалдың 
тағы бір туындысы ретінде қарастыруға болады. Алайда Маркстың теориясына дарвинизмнің ықпалымен 
қатар Гегель жасаған тарихтың идеалистік тұжырымдамасы да күшті əсер етті. Гегельдің схемасы да 
үлкен құрылымы іспетті еді, бірақ ол идеалистік негізде орнатылды. Бұл жерде қоғам дамуы сатылары 
əлеуметтік-саяси əлемде жəне адам санасының əлемдік логикалық бастауды мойындаудың немесе 
абсолюттік ұғымның көрінісінің əртүрлі деңгейлерін бейнеледі. Осылайша Гегелше қоғамның дамуы таза 
логикалық көрініс ретінде көрінді, ол тарихилық, оның схемасына сəйкес, логикалыққа сай келді. Бұл 
бəрін қамтыған абсолюттік ұғымның бүкіл логикалық мазмұны тарихи үдерістегі нақты əлеуметтік-саяси 
формаларда өз уақытында көрінуге тиісті болуды білдірді. Дамудың диалектикалық схемасы, Гегель 
ұсынған, өмір сүрудің барлық формалары үшін, тірілер үшін де, өлілер үшін де бірдей, жəне бірізді үш 
сатыдан – бастапқы, оны терістеу, терістеуді дерістеуден міндетті түрде өтуден, яғни бастапқыға қайтып 
оралудан, бірақ басқа сапалы деңгейге оралудан тұрады. Кез-келген объектіде, кез-келген қоғамда міндет-
ті түрде болатын қарама-қайшылықтардың күресі бұл қозғалыстың қозғаушысы болып табылады. 
Дамудың бір сатысынан келесі сатысына өту секіріс, революция арқылы, жинақталған сандық өзгерістер 
сапалық өзгерістерге өту кезінде жүзеге асады.  

Маркстің бұл схемасы «аяғынан басына қарай төңкеруі» нəтижесінде кез-келген қоғамға қолдануға 
болатын жəне бүкіл əлем халықтары үшін тарихтың бірдей ақырын қарастырған əмбебап гегелдік-
материалистік моддель пайда болды, ол бір мезгілде жаңаның бастауы болуы тиіс: дүниежүзілік социа-
листік революция болуы керек, бұл қоғамды «бастапқы» тапсыз күйіне оралтады. Марксте антогонистік 
таптардың күресі дамудың қозғаушысы саналады.  

Тек Маркс қана əлеуметтік революция ұғымын тарих философиясының орталық ұғымына айналдыр-
ды. Шындығында əлеуметтік революция уақытпен престелумен жəне өзгерістердің тоталдығымен 
ерекшеленетін əлеуметтік-саяси өзгерістердің маңызды, ерекше типі.  

Əлеуметтік революция – бұл мемлекеттік жəне қоғамдық таптық құрылымдарды төңкеру жəне оларды 
бұрынғылардан түбегейлі айырмашылығы бар жаңа əлеуметтік тəртіппен алмастыру[2]. С.Хантингтон 
революцияны «қоғамда үстем етуші құндылықтар мен мифтердегі, оның саяси институттарындағы, 
əлеуметтік құрылымындағы, үкімет басшылығы мен қызмет тəсілдеріндегі жəне саясатындағы ішкі, іргелі 
жəне күштеу өзгерістері» ретінде анықтады, белгіледі.  

Сонымен қатар, «əлеуметтік-саяси реформа» ұғымы да əлеуметтік-саяси өзгерістің белгілі бір түріне 
жатады. Реформа мен революция арасындағы айырмашылықтар əдетте реформаны қоғамдағы құндылық-
тардан басқаларына бағыт-бағдар ұстау үшін түбегейлі бас тарту болып табылады. Əдетте революциялық 
қайта құруларды жақтаушылар өздерін бүкіл қоғамның, таптың немесе халықтың шынайы құндылықта-
рын қорғаушымыз деп есептеді. Ал олардың қарсыластары өздерін дəстүрлі құндылықтарды қиратушы 
адамдардан қорғаушы ретінде санады. 

Алайда, «революция» жəне «реформа» терминдері басқа мағынада жиі қолданылады: революция 
қоғам өмірінің барлық жақтарын қарқынды, шапшаң жəне түбегейлі өзгерту ретінде түсініледі, ал рефор-
ма – əлеуметтік-саяси өмірдің тек қайсыбір жеке, маңызды жақтарын қамтитын сипаты бойынша эволю-
циялық баяу өзгерістер ретінде пайымдалады.  

Антипрогрессизм, романтиктерге тəн, немістің келесі ойшылы Ф.Теннистің идеяларынан көрінді. Ол 
қауымдастықтар мен қоғамдар сатысынан тұратын өте қарапайым, екі мүшелік схема жасады. Қауымдас-
тық – бұл өткен дəстүрлі қоғамның романтикалық рухтағы идеалданған бейнесі, онда адамдар арасында 
эмоционалды қатынастар, жүрек қалаулары, туыстық байланыстар жəне діни дəстүрлер үстемдік етеді. 
Қоғамға, қауымдастыққа қарама-қарсы сипаттар тəн, əдеттегі байланыстар үзілген, шеттету күшейген, 
ұтымдылық эволюцияны ығыстырған, ал дəстүр секуляризмге жол берген кезде қоғам индустриализация 
үдерісінде пайда болады.  

Э.Дюркгейм мен М.Вебер, ХІХ ғ. соңында қоғамтану сахнасына шыққан, прогресс идеясына екі 
жақты қатынасты анықтады. Мысалы, Э.Дюркгейм нағыз еңбек бөлінісін, түптеп келгенде қазіргі индиви-
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дуализмге, аномиялық күйге жеткізетін базистік əлеуметтік үдеріс ретінде қарастырды. М.Вебер эволю-
ционизмді жоққа шығара келіп, батыс қоғамының дамуының басқа өркениеттерден түбегейлі өзгешелігін 
жəне жалпы тарихи бірегейлігін дəлелдеді. Вебердің пікіріне сəйкес, қазіргі капитализмді, бүгінгі ғылым 
мен ұтымды құқықтық жүйені, сондай-ақ қоғамда бюрократияланудың артуын алып келе жатқан батыс 
қоғамы үшін ұтымдылықтың ерекше типі тəн. 

Дюркгеймнің, Вебердің жəне сол уақыттағы басқа да қоғамтанушылардың еңбектері эволюционизм-
нен əлеуметтік-саяси өзгерістердің статикалық теорияларына өтумен белгілі болды. Эволюциялық 
теориялар эмпирикалық негізде (оларды ғылымда жинақталған фактілер бірте-бірте жоққа шығарды), 
сонымен қатар оларға тəн детерминизм жəне еуроцентристік оптимизм сыни қайта қарауларға ұшырады. 
ХХ ғасырдың бірінші жартысында ұзақ мерзімді прогресс идеясын жоққа шығарған циклдық өзгерістер 
теориялары танымал болды. Олардың қатарына италия ғалымы В.Паретоның «элита айналысы» тұжы-
рымдамасы, сондай-ақ О.Шпенглер мен А.Тойнби жасаған «өркениеттің өмірлік циклі» теориялары жат-
ты. Соңғылар бойынша кез-келген нақты өркениеттің өзінің даму сатысы болады, олардың дамуы əрдай-
ым прогрессивті бола бермейді, олар өрлеу жəне құлдырау сатылары – пайда болу, өсу, гүлдену, құлды-
рау жəне жойылу кезеңдерінен тұрады деген идеяларды басшылыққа алды. Бұл адамның өмірлік циклін 
еске түсіреді. Америка əлеуметтанушысы жəне экономисі У.Ростоудың ХХ ғ. 60 жж. кеңінен танымал 
болған «экономикалық өсудің бес сатысы» тұжырымдамасы жоғарыда айтылған теорияларға жақын. Бұл 
тұжырымдамаға сəйкес, кез-келген қоғам өзінің дамуында келесі бес фазаны заңды түрде өтеді:  

-аграрлық шаруашылыққа жəне қарапайым технологияға негізделген дəстүрлі қоғам фазасы; 
-өнімділіктің артуымен, ұлттық аумақтық жəне экономикалық ықпалдасуыдың дамуымен, орталық-

танған мемлекеттің пайда болуымен сипатталатын өтпелі қоғам; 
-өндіріс төңкерісімен, озық технологияларды кіргізумен байланысқан экономикалық өрлеу сатысы; 
-өндірістің қарқынды дамуы, жаңа өндіріс салаларының пайда болуы, ғылым мен техниканың жетіс-

тіктерін кеңінен енгізілуі, урбанизация жəне т.б. байқалған кемел немесе индустриалдық қоғам сатысы; 
-қоғам ең алдымен өндірістің мəселелеріне бағыт-бағдар ұстамай, керісінше тұтынуға, экономикада 

қызмет көрсету өндірісін басым болған «жаппай тұтынудың жоғарғы дəуірі» деп аталған даму сатысы. 
Ростоу тұжырымдамасына постиндустриалды қоғамның көптеген теориялары негізделді. Соңғылар-

дың арасынан А.Тоффлердің «супериндустриалды қоғам» теориясына толығырақ тоқталу жөн.  
Технологиялық детерминизм идеясының жақтаушысы Тоффлер, қазіргі батыс қоғамында жүріп 

жатқан техника-технологиялық өзгерістер əлеуметтік-экономикалық дамудың жалпы барысын анықтай-
ды жəне əлеуметтік-саяси өзгерістер үдерістерін ынталандырады деп есептеді. Сондықтан қоғам тарихы, 
Тоффлердің пікірінше, дамудың тұрақты түрде жеделдеу əрекетінің болуымен сипатталады. Тоффлер 
адамзат қоғамын сатыларға бөлуге немесе технологиялық даму «толқындарына» негізделген кезеңдерге 
бөлудің өз схемасын ұсынды:  

-бірінші толқын аграрлық кезеңге сəйкес келеді (хронологиялық жағынан бұл өндірістік төңкерістің 
басталуына дейінгі уақыт);  

-екінші толқын өндірістік төңкеріспен, индустрияландырумен жəне ғылыми-техникалық революция-
мен жəне индустриалдық қоғам дəуірінің орнауымен байланысты; 

-үшінші толқынды материалдық игіліктерді өндіруден қызмет көрсету өндірісінің басым болуы 
анықтады жəне супериндустриалды қоғам қалыптастыру туралы əңгіме қозғалған кезең. 

Өз уақытындағы əлеуметтік мəселелерді Тоффлер қарама қарсы екі бағыт-бағдардың жəне бір қоғам-
дық құрылымның шеңберінде өмір сүретін индустриалдық жəне супериндустриалдық қоғамдардың 
қақтығыста болумен түсіндірді. Құрылымдар, индустриалды қоғам дəуірінде қалыптасқан, бюрократия-
лық басқару жүйесінің қаталдығын, максималды пайда табуға бағыт-бағдар ұстауын, ғылыми-техникалық 
революцияның жағымсыз салдарларын бақылауға алуға қабілетсіздігін сақтайды.  

Тоффлердің пікірі бойынша индустриалдық қоғам дағдарысы мен «үшінші толқынның» басталуы 
себепші болған мəселелердің жаһандық сипаты бар. Индустриалды қоғам жинақталған барлық мəселе-
лерді шешуді білдіреді. Супериндустриалды қоғаммен Тоффлер жаңа, жетілген технологияларға: 
компьютерлік техниканы ендіруге, ғарыштық зерттеулерді, гендік инженерия жəне биотехнологияны 
кіргізуге өту негізінде əлеуметтік өмірдің барлық саласын ізгіліктендірумен (гуманизация) байланыстыра-
ды. Супериндустриалды қоғамда, Тоффлердің пікіріне сəйкес, ақпараттың жəне интеллектуалды еңбектің 
рөлі артады. Бұның бəрі əлеуметтік-экономикалық қатынастардың жаппай өзгеруіне, басты сипаты 
адаптациялық қабілеті мен мобилдігі жоғары болатын тұлғаның жаңа типін қалыптастыруға ықпал етеді.  

Əлеуметтік-саяси өзгерістердің ұзақ мерзімді үдерістеріне деген қызығушылық толықтай жойылған 
емес, ХІХ ғ. бірінші жартысында антропология мен əлеуметтануда функционализмнің гүлденуіне орай ол 
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екінші қатарға кеткен еді. Сонымен қатар, эволюциялық даму ұғымы бəріне ортақ жəне бейтарап 
«əлеуметтік өзгерістер» ұғымымен толық ығыстырылды. Алайда ХХ ғ. 60-80 жж. біз жаһандық өзгеріс-
терге деген қызығушылықтың қайтадан артқандығын байқаймыз. Р.Линтонның, Л.Уайттың, Дж. Стюарт-
тың жəне басқалардың көптеген неоэволюциялық теориялары пайда болды. Бұл авторлар адамзаттың 
ұзақ мерзімді дамуы ретінде əлеуметтік эволюция идеяларын ұстанды. ХІХ ғ. эволюционизмге қарағанда 
неоэволюционизм барлық қоғамның өз дамуында əлеуметтік дамудың бəріне белгілі сатыларынан өтеті-
ніне сендірді. Қоғамдардың арасындағы айырмашылықтарға жəне олардың бір-біріне өзара ықпал етуіне 
үлкен көңіл аударылды, оны белгілеу үшін арнайы «аккультурация» ұғымы енгізілді. Сонымен бірге 
неоэволюционистердің түсінігінде əлеуметтік эволюция ықтималдық сипатта болады. Əлеуметтік даму 
ендігі жерде үздіксіз прогреспен бірдейлестірілмейтін болды.  

Ұзақ мерзімді əлеуметтік-саяси дамуға деген қызығушылықтың қайта оралуы тарих сахнасына 
«дамушы елдер» деп аталатындардың шығуымен де байланысты. Бай жəне кедей елдердің өмір деңгейі 
арасында қалыптасқан үлкен алшақтықты түсіндіру үшін батыстың əлеуметтанушылары, саясаттанушы-
лары мен экономистері ХХ ғ. ортасында модернизация теориясын жасады, оған сəйкес, кедейлер, өз 
дамуларында төменгі деңгейге тоқтаған, батыс қоғамы үлгісі бағытында дамуы тиіс немесе модерниза-
циядан өтуі қажет. Мұндай теориялар еуроцентристік бағыттағы жасырын эволюционизм үшін, бай 
елдердің кедей елдерге саяси шешімдерін мəжбүрлеуде биліктің ұлтаралық қатынастарға жете көңіл 
аудармағаны үшін сынға алынды. Бұл аспектілер кейін шыққан өзара тəуелділік теориясында немесе 
оларды И.Валлерстайн «дүниежүзілік капиталистік жүйе» теориясы деп атаған тұжырымдамасының 
назарына ілікті.  

Соңғы онжылдықта бір жағынан əлеуметтану мен антропологияның, екінші жағынан, тарихпен кейбір 
позициялардың жақындасуы байқалды. Тарихшылар ұзақ мерзімді əлеуметтік-саяси өзгерістер теорияла-
рына көптеп қызығушылық танытса, əлеуметтанушылар мен антропологтар өздерінің теориялық дайын-
дауларына эмпирикалық дəлелдерді іздестіруде тарихқа жүгінді. Бұл Қазақстанның мысалынан жақсы 
көрінеді.  

Қазақстан қоғамы соңғы онжылдықтар бойы əлеуметтік-саяси өзгерістер үдерісін басынан кешіруде. 
Қазіргі Қазақстан қоғамындағы əлеуметтік-саяси өзгерістердің ерекшелігі қоғамның бір қоғамдық эконо-
микалық құрылыстан басқасына жүйелі өтуімен байланысты. Бұл урбанизация, демографиялық өзгеріс-
терден немесе жəй модернизациядан тіптен де өзгеше. Мұнда əлеуметтік-саяси өзгерістердің барлық 
түрлері мен типтерінің кешені, барлық факторлардың өзара əрекеті баршылық. 

Постиндустриалды қоғам деп аталған жедел даму жолы Қазақстандағы демократиялық өзгерістердің 
аса тиімді жолы болып саналады. Шындығында елдің үлкен, бірегей интеллектуалдық, өндірістік əлеуе-
тін, аумақтық көлемін, ұлттық, жалпы қазақстандық мақтаныш пен намыс сезімін, əлемнің дамыған 
елдерінің арасынан ойып орын алуын ескеріп, біздің халқымыз бен мемлекетіміздің мүмкіндіктері мен 
арманына постиндустриалдық, демократиялық қоғамның ерекше, бірегей қазақстандық вариантын таңдау 
сəйкес келеді. Осылайша, Қазақстан қоғамын демократияландыру оның тарихындағы бірден-бір аса мəнді 
əлеуметтік-саяси қайта құруларды, тіптен ең терең жəне іргелі əлеуметтік-саяси өзгерістерді қамтыған.  

Қорытындылай келіп, əлеуметтік-саяси өзгерістер – бұл əлеуметтік-саяси қатынастар болатын кезкел-
ген модификация екенін айтуымыз керек. Демек, əлеуметтік-саяси өзгерістер – бұл уақыт өте əлеуметтік-
саяси құбылыстардың, элементтердің, құрылымдардың, байланыстардың бір күйден басқасына өтуі. 
Əлеуметтік-cаяси өзгерістердің мəнін терең түсіну үшін əлеуметтік-саяси өзгерістер моделдерін қарасты-
ру қажет. 

2. Əлеуметтік-саяси өзгерістер моделдері 
Əлеуметтік-саяси өзгерістерді зерттеген қоғамдық ғылымдардың барлық теоретиктерінің ортақ сенімі 

мұндай өзгерістердің қалай болса солай, еркін болмайтындығына, қайсыбір дəрежеде қандайда бір 
заңдылықтарға бағынатынына саяды. Басқаша айтқанда, əлеуметтік-саяси өзгерістердің қандай да бір 
тұрақты құрылымдары немесе моделдері бар. Əлеуметтік-саяси ой тарихында мұндай моделдердің үш 
түрі ұсынылды: төмен түсетін сызық бойынша биіктен төмен құлдырау қозғалысы; тұйық шеңбер 
бойынша – циклдік қозғалыс; төменнен жоғарыға қарай – прогрестік қозғалыс. Əртүрлі комбинацияда 
осы үш вариант əлеуметтік өзгерістер теорияларының бəрінде əрдайым болды. Алайда қазіргі теориялар-
ға нормативтік тəн емес, басқаша айтқанда, дамуды бағаламайды, сондықтан қоғамның құлдырау немесе 
прогресс ретіндегі қайсыбір күйін анық ешқашанда анықтамайды. Мұндай бағалар тек эмпирикалық 
бақылаулардан ғана шығып қоймауы керек. Мұндай жағдайда дамудың циклдік жəне бір бағыттық екі 
схемасының барлығы туралыайтылуы қажет.  

Бір бағытты даму əдетте кумулятивті болады: ол бірдеменің өсуі немесе жинақатлуы ретінде – халық-
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тың тығыздығы, ұйымның деңгейі, өндірістің көлемі сияқтыларды түсіндіреді. Алайда оның бағыты 
төмен түсуді немесе өрлеу мен құлдыраудың үйлесімі болуы мүмкін. Өзгерістің соңғы типін америка 
антропологі К.Гирц «инволюция» деп атаған. Ол кейбір аграрлық қоғамдарда кездеседі, өйткені оларда 
адамдардың санының прогрессиялық артуы жан басына шаққандағы əл-ауқаттың дəл сондай прогрессив-
тік төмендеуімен үйлеседі. Салалық (линеялық) өзгеріс бір бағытты өзгеріс үдерісінің қарапайым типі, 
өйткені онда жүріп жатқан өзгерістердің көлемі кез-келген уақытта да тұрақты болып табылады.  

Соңғы жылдардағы ғылыми əдебиеттерде циклдік əлеуметтік-саяси өзгерістерге көп көңіл бөлінуде. 
Бұл əлеуметтік-саяси өзгерістердің күрделі моделі, себебі ол өзіне эволюциялық жəне революциялық 
өзгерістерді, өрлеу жəне құлдырау үдерістерін қосқан. Сонымен бірге біздер циклдік өзгерістер туралы 
айтқанда қандайда бір өзгерістің жеке актісі туралы сөз етпейміз, жиынтығы циклді құрайтын белгілі 
бірқатар өзгерістерді əңгіме етеміз. Циклдар деп қайсыбір уақыт аралығында айналымды құрайтын 
белгілі бір құбылыстардың, үдерістердің жиынтығын айтады. Циклдың соңғы нүктесі алғашқысын қайта-
лайды, бірақ оны басқа жағдайларда немесе басқа деңгейде қайталайды. Циклдік əлеуметтік-саяси 
өзгерістер жыл мерзіміне сəйкес жүреді (ауыл шаруашылығы жұмыстарының маусымдық сипаты), бірақ 
ол бірнеше жылды (мысалы, экономикалық дағдарыс себепші болған өзгерістер) жəне бірнеше жүзжыл-
дықты (мəдениет типтері) қамтуы мүмкін.  

Əртүрлі бағыттағы əлеуметтанушылар, саясаттанушылар көптеген əлеуметтік, саяси институттардың, 
қауымдастықтардың, таптардың жəне тұтас қоғамдардың циклдік схемасы бойынша – пайда болу, өсу, 
гүлдену, дағдарысқа ұшырауы жəне солу, мұрагер болатын жаңа құбылыстың пайда болуы, олардың 
қарсылас болуы, тіптен бірмезгілде мұрагер-қарсылас болуы, өзгеруі фактілерін белгіледі. Мұндай өзгеріс 
схемасына қоғамдағы көптеген – əлеуметтік, экономикалық, саяси, рухани құрылымда бейім.  

Циклдік əлеуметтік-саяси өзгеріске ерекше күрделі қоғамдағы əртүрлі құрылымдар, құбылыстар мен 
үдерістердің циклдарының біржылдың жəне одан да аз уақыттың шеңберіне сиятын маусымдықтан 
бастап көпғасырлыққа дейінгі əртүрлі зат береді. Тарихтың қазіргі əрбір сəтінде біз дамудың əртүрлі 
сатысында орналасқан əлеуметтік, саяси құрылымдардың, құбылыстардың, үдерістіңбір мезгілде қатар 
өмір сүруін көріп отырмыз. Осымен олардың арасындағы өзара əрекеттің, өзара сəйкессіздіктің жəне 
жанжалдың сипаты айтарлықтай дəрежеде анықталады.  

Əлеуметтік-саяси өзгерістердің циклдық сипатына адамдар ұрпақтарының ауысуы айқын мысал бола 
алады. Əрбір ұрпақ дүниеге келеді, əлеуметтік, саяси пісіп-жетілу кезеңінен өтеді (əлеуметтену), одан 
кейін белсенді қызмет істеу кезеңі келеді, одан əрі қарттық кезең жəне тіршілік циклының табиғи аяқта-
луы келеді. Əрбір ұрпақ ерекшелікті əлеуметтік-саяси жағдайларда қалыптасады, сондықтан ұрпаққа 
ұқсамайды жəне өмірге, ақиқатқа, саясатқа, экономикаға, мəдениетке əлеуметтік-саяси өмірде бұрын 
болмаған өздерінің жаңаларын əкеледі, сөйтіп ол көптеген əлеуметтік өзгерістерді жүзеге асырады. 
Ұрпақтардың əлеуметтік-саяси өзгерістер үдерісіне қосатын үлесі əртүрлі болады, бірақ олардың əрқай-
сысының мұндай үлес қосатыныны сөзсіз.  

Осы ұрпақ өкілдерінің дүниеге келуі мен өмірден өтуінің арасындағы уақыттың орташа аралығы 
өмірдің орташа ұзақтығын құрайды. Бұл – өмір деңгейінің жəне əлеуметтік-саяси өзгерістер қарқынының 
көрсеткіші, ол тарих барысында, əсіресе, соңғы жүзжылдықта айтарлықтай өзгерді. Мысалы, ХІХ ғ. 
соңында өмірдің орташа ұзақтығы 35-40 жастан аспады, ол кезде де 80-100 жас жасаған қарттарда кездес-
кен. Дамыған елдерде өмірдің қазіргі орташа ұзақтығы 70 жасқа дейін жəне оданда жоғарыға көтерілді. 
Осы уақыт аралығын осы жағдайдағы ұрпақтардың толық циклі деп санауға болады.  

Сонымен қатар, шағын циклдарды да, ең алдымен сол ұрпақтың белсенді еңбек істеген кезеңін бөліп 
көрсетуге болады. Қазіргі жағдайда бұл орта есеппен 35-40 жыл (20 жаста еңбек жолын бастағаннан 58-63 
жаста зейнеткерлікке жеткенге дейін). Егер де толық цикл халықтың толықтай жаңаруын, ұрпақтардың 
физикалық ауысуын білдірсе, онда шағын цикл қоғам тіршілік əрекетіндегі ұрпақтың ауысуын білдіреді.  

Барлық əлеуметтік-саяси өзгерістерді қарастырған кезде қоғамдағы ұрпақ ауысуын циклдық сипатта 
абстракциялауға болмайды. Ұрпақтар сабақтастығы, біріншіден, циклдық сипатта жүреді, екіншіден, 
басқа əлеуметтік-саяси өзгерістерге циклдық сипат береді жəне əлеуметтік-саяси дамудың жалпы қарқы-
нына белгілі бір деңгейде ықпал етеді. Бұл жерде үш мөлшердің арасындағы қатынастың: адамдар ұрпақ-
тарының толық жəне шағын циклдарының жəне машина ұрпақтарының циклдарының (оларда затқа 
айналған білімнің) принциптік маңыздылығы бар. 

Өмір ұзақтығының артуы, яғни ұрпақтардың толық циклының ұзақтығының артуы, əлеуметтік-саяси 
өзгерістер қарқынының баяулауына əкелуге тиісті еді. Алайда біздер соңғы 200-300 жылда кері картина-
ны байқаймыз, яғни қоғамдық даму қарқынының жеделдегенін көріп отырмыз. Адамдар ұрпақтары 
туралы айтумен қатар білім ұрпақтары жөнінде де, машина ұрпақтары туралы да (компьютерлер, ұшақтар 
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жəне т.б.) айтуға болады. Нақты өмірде біздер техниканың ескі жəне жаңа ұрпақтарын айыруға ұмтыла-
мыз. Техниканың жаңа ұрпағы дегенде тозған немесе моралдық ескірген құрал-жабдықтарды жай ғана 
алмасытыру, жөндеу жəне жеңіл-желпі жетілдірілгенін түсінбеуіміз керек. Қоғамтанулық əдебиеттерде 
жаңа ұрпаққа кем дегенде бір, көбінесе бірнеше қатынастарда, түптеп келгенде өзінің тиімділігі бойынша 
бұрынғыдан екі есе артықшылығы бар жетілген еңбек құралдарын, механизмдерді жатқызады. Өткен 
ғасырларда машина ұрпақтары өте баяу алмасты: адамдардың бірнеше ұрпағы бір ұрпақты техникада 
жұмыс істеді, бұл əсіресе, ауылшаруашылығы өндірісіне тəн болды. ХVІІІ-ХІХ ғғ. өнеркəсіп төңкерісінен 
кейін техника ұрпағының ауысу қарқыны артты жəне оны адамдар ұрпағының ауысуымен салыстыруға 
болатындай болды. ХХ ғ. ортасында ғылыми-техникалық революция осы ұрпақтардың өзара қатынаста-
рына сапалы өзгерістер енгізді: енді Э.А.Араб-оғлы атап көрсеткеніндей, техниканың жаңа ұрпақтары-
ның ауысу қарқыны қызметкерлер ұрпақтарының ауысу қарқынын басып озды. Мысалы, адамдар ұрпақ-
тарының шағын циклы шеңберінде алдыңғы қатарлы өндіріс салаларында техниканың бірнеше ұрпағы-
ның ауысуы жүрді. Электроникада, қоғамдық өмірдің барлық саласында кеңінен енгізіліп отырған, ХХ 
жүзжылдықтың ортасында, яғни шамамамен елу жылдың ішінде компьютерлердің бес ұрпағы ауысты.  

Техниканы жаңалау үдерісі білімнің ескіру жəне оны жаңалаудың қажеттігі үдерісімен тығыз байла-
нысқан. Бұл жерде затқа, яғни, техникаға, машиналарға айналған білімді жəне «тірі» білімді, яғни қызмет-
керлердің бойына сіңген, олардың біліктілігін, компетенттігін (разрядтарда, ғылыми дəрежелерде) білді-
ретін білімді айыра білу керек.  

Білімнің ескіру қарқыны, жоғарыда келтірілген интервалмен анықталған, сонымен бірге тірі білімнің 
яғни қызметкерлердің біліктілігін тұрақты, жүйелі түрде жаңалаудың қажеттігін талап етеді. Э.А.Араб-
оғлының пікірі бойынша, қайсыбір мамандыққа қажетті білім көлемін екі есеге арттыру 12 жылдық 
интервалмен жүретін болса, онда 23 жасында жоғары оқу орнынан кейін жұмысқа кірген адамның 35 
жасында білімніңтек жартысы ғана қалады, осы салада білікті маман қызметін атқаруға қажетті 47 
жасында – ширегі, ал 59 жасында білімінің сегізден бір бөлігі қалады екен[3]. Міне, сондықтан ғылым 
мен техниканың барлық деңгейлері мен салаларында мамандардың біліктілігін тұрақты, жүйелі түрде 
арттырудың қажеттігі туралы мəселе өткір болып тұр. «Жұмыс істейтін» білім жəне «жұмыс істейтін» 
машина циклдары жұмыс атқаратын адамдар ұрпақтарына өз талаптарын қояды.  

Осылайша қазіргі қоғамда өткен жүзжылдықтағы қоғаммен салыстырғанда (басқа ғасырлар туралы 
айтпағанның өзінде) машина, техника жəне технология ұрпақтарының ауысуы жеделдейді, бірақ адамдар 
ұрпақтарының физикалық ауысу үдерісі баяулайды. Алайда, сонымен қатар қызметкерлердің кəсіби 
біліктілігінің деңгейін жаңалаудың жеделдеу үдерісі байқалады. Бұл көрсеткіштердің жиынтығы қоғам-
ның ғылыми-техникалық жəне əлеуметтік-саяси прогресінің қарқынын анықтайды. Бірнеше ондаған 
жылдарға созылған үлкен уақыт аралығындағы əлеуметтік өзгерістердің циклдық сипаты қоғамдық 
ғылымдар саласындағы көптеген мамандардың назарын өзіне ерекше аудартып отыр. Экономистердің, 
əлеуметтанушылардың, философтардың жəне саясаттанушылардың арасында үлкен циклдар немесе ұзын 
толықындар деп аталған теориялар айтарлықтай кең тараған.  

Көпшілікке кеңінен танымал Ресей экономисі Н.Д.Кондратьев циклдық өзгерістерді зерттеуде маңыз-
ды үлес қосты[4]. Ол экономикалық дамуда ұзын циклдардың болатындығын дəлелдеді, олардың 
барысында көптеген экономикалық көрсеткіштердің шығу фазасынан бастап басылу фазасына дейінгі 
динамикасы өзгереді, жəне де осы циклдардың дамуы үдерісіндегі өндіргіш күштердің секірмелі өзгеріс-
тері жəне оларға сай экономикалық қатынастар барлық əлеуметтік-cаяси құрылымдардағы ұқсас өзгеріс-
термен өзара байланысқан. Кондратьев зерттеген үлкен циклдың бірінші көтерілу толқыны қоғамдық 
шаруашылық өмірінің негізгі жағдайларындағы, ХVІІІ ғ. соңы-ХІХ ғ. басындағы өнеркəсіп революциясы-
ның қызу жүріп жатқан кезіндегі айтарлықтай өзгерістерден басталады, бұл кезде ірі техникалық өнер 
табулар іске асады, өндірістің жаңа салалары құрылады, ал осы циклдық өзгерістердің өзі ірі əлеуметтік-
саяси күйзелістермен – Ұлы Француз революциясы, Наполеон соғыстары жəне т.б. революциялармен 
жəне соғыстармен қабаттаса жүреді.  

Тарихи тəжірибе көрсеткеніндей экономикалық, əлеуметтік-саяси дамудың үлкен циклдарының бет 
бұрыс нəтижелеріне жақын жерде, əдетте, жалпы еуропалық, тіптен əлемдік масштабтағы ірі оқиғалар 
болады. Мысалы, циклдық өзгерістердің бірінші ұзын толқынының минимум жəне максимум шегінде 
(1780-1820 жж.) Ұлы француз революциясы жəне Наполеон соғыстары, Ресейдің Түркиямен соғысы, 
Польшаны екінші жəне үшінші бөліске салуы жүрді. Циклдық өзгерістердің екінші ұзын толқыны 
кезеңінде (1842-1870 жж.) еуропаның бірқатар елдерінде буржуазиялық революциялар, франция-герма-
ния соғысы өтті жəне Париж коммунасы орнады. Үшінші ұзын толқын кезеңінде (1890-1920 жж.) орыс-
жапон соғысы, Бірінші дүниежүзілік соғыс, Қазан революциясы болды. Төртінші ұзын толқынның (1930-
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1970 жж.) ең ірі күйзеліс Екінші дүниежүзілік соғыс пен дамыған батыс елдеріндегі солшыл радикалды 
қозғалыстың шыңына шығуы болды. Циклдық өзгерістердің бесінші ұзын толқынының (1990 ж.-
шамамен 2030 ж.) өрістеуінің бас кезіндегі Кеңес Одағының ыдырауы, дүниежүзілік социалистік жүйенің 
күйреуі бүкіл əлемді тітіретті жəне бұл кезеңде бізді қандай ірі əлеуметтік-саяси күйзелістер күтіп 
тұрғанын айту қиын.  

Əлеуметтік-саяси өзгерістер сонымен қатар, эндогенді (өзгерудегі қоғамның ішкі табиғаты немесе 
құрылымы себепші болған) жəне экзогенді (сыртқы себептер туындатқан) моделдерге топтасады. Капита-
лизмнің жедел дамуы жəне М.Вебер түсіндірген протестантизмнің этикалық идеяларының ықпалымен 
бастапқы капиталдың қалыптасуы экзогендік өзгерістің мысалы бола алады.  

Эндогенді үдерістер бастауын өзгерудегі қоғам құрылымынан алады. Олардың кейбіреулері оның 
трансформациялануына əкелсе, кейбіреулері, керісінше, оның сақталуы мен нығаюына əкеледі. Бірінші 
жағдайда əңгіме эволюциялық жəне революциялық үдерістер жөнінде болып отыр, екіншісінде əлеумет-
тік-саяси ұдайы өндірудің жəй, қарапайым үдерістері туралы айтылып отыр. Эволюциялық үдерістер 
жүйенің өз өмір сүру заңдарының модификациясын шақырған кезде жүреді. Мұндай үдерістерге ғылыми 
білімнің дамуы немесе еңбек бөлінісінің дамуы мысал бола алады.  

Қоғамда əлеуметтік-саяси өзгерістердің моделі ретінде əлеуметтік-саяси прогресс жəне регресс 
болады. Əлеуметтік-саяси прогресс деп əлеуметтік-саяси жүйе дамуының төменгі деңгейден оның жоғар-
ғы деңгейіне немесе аса күрделі ұйымдық құрылымды жəне аса тиімді функцияларды иеленген жаңа, 
барынша жетілген əлеуметтік-саяси жүйеге өтуді іске асыруға бағытталған өзгерістер түсіндіріледі. 

Қоғамдағы прогрессивті өзгерістердің пайда болуына адамзаттың өркениетке дейінгі, архаикалық 
даму сатысынан 9-10 мың жыл бұрын орнаған өркениетті дəуірге өтуінен сөзсіз көрініс тапты. Қоғамның 
аграрлық-қолөнерлік типінен, шамамен 250-300 жыл бұрын жүзеге асқан, оның индустриалдық типіне 
өтуде соншалықты прогрессивті болды. ХVІІІ ғ. соңы –ХІХ ғ. басындағы өнеркəсіп революция осы өтудің 
негізгі формасына айналған еді. Əлеуметтік-саяси өзгерістер, осы прогрессивті үдерістер туындат-қан, өте 
ауқымды болды. Жер жыртудың орнына келген өнеркəсіп экономиканың, əлеуметтік өмірдің, саясаттың 
жəне мəдениеттің негізіне айналды. Монархтардың қатал авторитарлық билігінің орнына 
парламенттердің жəне президенттердің демократиялық (немесе жалған демократия) билігі келді. Феодал-
дық ақсүйектердің орнына буржуазия əлеуметтік-саяси құрылымдағы үстемдікті иеленді. Бұрынғы 
білімсіз халықтың көпшілігін білімді адамдар алмастырды, этностардың феодалдық бытыраңқылығының 
орнына олардың ықпалдасуының нəтижесінде біртұтас əдеби тілгенегізделген жəне кітап басу өнімдерін 
таратуға негізделген жоғары дамыған мəдениеті бар ұлттар пайда болды.  

Алайда қоғамда жоғарыдан төменге өтуге бағытталған əлеуметтік-саяси өзгерістерде бар. Ол деграда-
ция үдерістерімен, жүйенің өмір сүруі үшін жəне оның тіршілік əрекетін қолдау үшін қажетті функция-
ларды орындау қабілетін жоғалтумен байланысты. Əлеуметтік-саяси регресс дегенннің өзі осы, дамудың 
төмен қарай бағытталуымен қатар, ол тоқырау, құлдырау, күні өткен əлеуметтік-саяси құрылымдар мен 
функцияларға оралу моменттерінен тұрады. Осылайша, əлеуметтік-саяси регресс əлеуметтік-саяси өзге-
рістердің бағытталуы бойынша прогреске қарама-қарсы. ХХ жүзжылдықтың 30 жылдарында Германия-
да фашистік режимнің орнауы əлеуметтік-саяси регрестің анық көрінісі болды. Соның нəтижесінде 
демократиялық парламенттік республика «фюрердің» тоталитарлық диктатурасымен басып-жанышыла-
ды, көптеген мəдени құндылықтар жоққа шығарылды, əлем əдебиетінің көрнекті шығармалары жаппай 
отқа жағылды. Ғылым мен мəдениеттің көптеген атақты қайраткерлері эмиграцияға кетуге мəжбүрленді. 
Еврей халқының 6 млн. өмірін əкеткен геноцид іске асырылды. Ал неміс ұлты, нəсілдік идеологияға 
масаттанып бас айналған, ел үшін, бүкіл неміс халқы үшін үлкен əлеуметтік-саяси апатқа айналған Екінші 
дүниежүзілік соғыстың пəлекетіне тасталды.  

Алайда прогресс пен регрестің арасында қарама-қарсы байланыстың болуымен қатар көпжақты өзара 
тəуелділікте баршылық. Бір жағынан жекелеген регрестік өзгерістер əлеуметтік-саяси жүйенің жалпы 
прогрессивтік дамуы шеңберінде жүруі мүмкін, екінші жағынан регрессивтік өзгерістердің артуы кезінде 
жалпы жүйе оның жекелеген құрылымдық компоненттері немесе функциялары дамудың прогрессивтік 
бағытын сақтай алады, тіптен күшейтеді де. Мысалы, Жан Жак Руссо өмір сүрген кезде (ХVІІІ ғ. екінші 
жартысы) қоғамдық ғылымдарға маманданған ғалымдардың айтарлықтай бөлігі ғылыми техникалық 
прогрестің қоғам дамуы үшін жағымдысалдарларымен қатар мінезді, өнегелікті нашарлатады, регреске 
жеткізеді деп есептеді. 

Қоғам дамуындағы прогрессивтік жəне регрессивтік өзгерістердің өзара əрекетінің күрделілігі мен 
қарама-қайшылығын ескеріп, қоғамтанушы əлеуметтік-саяси өзгерістерді бағалау үшін, оларды прогресс 
немесе регресс ретінде айқындау үшін қандай да бір объективті көрсеткіштерді табуға ұмтылуы тиіс. 
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Мұндай жағдайларда, əдетте, бағалауға негіз болатын əлеуметтік-саяси көрсеткіштердің арнайы жүйесі 
жасалады.  

Модернизация деп аталған əлеуметтік-саяси өзгерістер моделін ерекше бөліп көрсетуге болады.  
Қоғамтануда «модернизация» ұғымы дəстүрлі, аграрлық қоғамнан қазіргі индустриалдық, секулярлық 

қоғамға өтудің тарихи үдерісін белгілеу үшін қолданылады. Қоғамды модернизациялау ең алдымен 
индустрияландыруды ойластырады. Қазіргі қоғамның тарихи қалыптасуы өнеркəсіптің пайда болуымен 
байланысты. Қазіргі ұғымымен байланысатын барлық сипаттамалардың бірқатар өзгерістерге қатысы 
бар, ол екі жүз жыл бұрын өмірге қоғамның индустриалдық типін əкелген еді. Бұл «индустриализм» жəне 
«индустриалды қоғам» терминдерінің тек экономикалық жəне технологиялық маңызының барлығын 
болжауға мүмкіндік береді. Индустриализм – бұл экономикалық, əлеуметтік, саяси жəне мəдени терең 
өзгерістерді қамтитын өмір стилі. Жан-жақты индустриалды трансформация үдерісінде ғана қоғам қазіргі 
қоғамға айналады. Осы контексте қазіргі қоғамның негізгі белгілері болып: инновацияға бағыт-бағдар 
ұстау, əлеуметтік-саяси өмірдің зайырлық сипаты, үздіксіз (циклдік емес) даму, биліктің демократиялық 
жүйесі, жаппай білім беру жəне т.б. саналады.  

Модернизация – бұл үздіксіз жəне шексіз үдеріс[5]. Модернизацияны органикалық немесе органика-
лық емес екі түрге ажыратады.  

Органикалық модернизация өткен эволюция барысында дайындалып, қоғамның өзінің дамуы болып 
табылады. Мұндай модернизация экономикадан емес, мəдениеттен, саясаттан жəне қоғамдық сананы 
өзгертуден басталады. Капитализм адамдар өмір укладындағы, дəстүріндегі, дүниетанымындағы жəне 
бағыт-бағдарындағы өзгерістердің табиғи салдары ретінде пайда болды. Ол үкіметтің тарихи артта 
қалушылықты жою жəне шетелдік тəуелділікке жол бермеу мақсатында жасайтын дамудың «қуып жету» 
тəсілі іспетті. ХХ ғасырдың 30 жылдарындағы сталиндік индустриаландыру, 1985 жылғы қайта құру жəне 
1991-1993 жж. экономикалық реформалар осы мақсатты ұстаған еді.  

Органикалық емес модернизация шетел құрал-жабдықтарын жəне патенттерін сатып алу, бөгде техно-
логияны енгізу (экономикалық шпиондық əдіспен), мамандарды шақыру, шет елдерде маман даярлау, 
инвестиция тарту жолдарымен іске асады. Осыған сəйкес, əлеуметтік жəне саяси салаларда өзгерістер 
жүреді: басқару жүйесі шұғыл өзгереді, жаңа билік құрылымдары енгізіледі, елдің конституциясы шетел-
дік үлгілерге бейімделеді. Органикалық емес модернизация мəдениеттен емес, керісінше экономика мен 
саясаттан басталады. Басқаша айтқанда, органикалық модернизация «төменнен», ал органикалық емес – 
«жоғарыдан» жүреді. 

Модернизация қоғам өмірінің барлық формасын қамтиды: 
-Саяси модернизация белгілі бір негізгі институттардың – саяси партиялардың, парламенттің, халық-

тың қатысуы негізінде шешім қабылдауға ықпал ететін сайлау құқын жəне жасырын дауыс беруді 
дамытуды ойластырған. 

-Мəдени модернизация əдетте секуляризацияға жəне ұлттық идеологияның дамуына құйылады.  
-Индустриаландырудан айырмашылықты экономикалық модернизация экономикалық өзгерістер-  мен 

– еңбек бөлінісінің өсуімен, менеджмент əдістерін жəне жетілдірілген технологияны қолданумен, сондай-
ақ коммерция үшін қолайлы жағдайдың дамуымен байланысқан.  

-Əлеуметтік модернизация сауаттылықтың артуын, урбанизацияны жəне дəстүрдің беделінің төменде-
уін болжамдайды.  

Модернизацияның тарихи мерзімдерін жүздеген жылдармен есептеуге болады, жеделдетілген модер-
низация мысалдарыда жеткілікті. Қалай дегенмен де модернизация – бұл бір емес, өмірлік қол жеткен 
қалып.  

Қазіргі қоғамның арқауында қоғамның тепе-теңдікке жетуіне жол бермейтін динамикалық қағидат 
орын алған. Қоғамның дамуы əрдайым тұрақсыздықпен жəне бір қалыпты еместікпен ерекшеленеді. 
Даму деңгейі қандай болса да əркезде қоғамда «артта қалған» аймақтар мен «шеткі» топтар болады. Олар 
тұрақты түрдегі шиеленіс пен қарама-қайшылықтың қайнар көзін құрайды. Бұл құбылыс жекелеген 
мемлекеттердің ішкі дамуымен ғана байланысты емес. Модернизация батыс елдерінің бастапқы шеңбері-
нен шығып, бүкіл жер шарына қозғалысын бастаған кезде ол бүкіл дүниежүзілік масштабта байқалды. 
Дамуы бір текті жəне біркелкі елдердің болуы əлемдегі мемлекеттер жүйесіне тұрақсыздықтың маңызды 
элементтерін енгізеді. Модернизацияның, біздің түсінігімізше, екі негізгі фазасы бар. Модернизация 
үдерісі өзінің дамуының белгелі бір моментіне дейін қоғамның институттары мен құндылықтарын 
сақтайды жəне оларды əдетте прогрессивті қозғалыс ретінде қарастырылатын жетілдіруге қатыстырады. 

Модернизация үдерісіне бастапқы қарсылық көрсету қатты жəне ұзаққа созылуы мүмкін, бірақ ол 
əдетте сəтсіздікке ұшырайды. Модернизация өзінің дамуында белгілі бір нүктеге жеткеннен кейін көпте-
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ген наразылықты тудыра бастайды. Бұл халықтың күтілісті көтеріп жіберуімен түсіндіріледі, оларды 
қазіргі қоғамның бастапқы кездегі тез табыстары мен динамизмі араңдатқан болатын. Топтарда қоғамға 
жоғары талаптар қою үрдісі бар, ол талаптарға сəйкес келу күннен күнге қиындай түсуде. Модернизация 
дүниежүзілік масштабта жеделтеу деңгейіне жетіп, жаңа əлеуметтік жəне материалдық мəселелерді 
туындатады, олар қазіргі қоғам негізделген қағидаттардың өсуі мен кеңеюіне қауіп төндіруі мүмкін. 
Қазіргі қоғамдар осы екінші фаза кезінде бірқатар жаңа мəселелермен бетпе-бет келеді, оларды шешуге 
дəстүрлі ұлттық мемлекеттердің күші жете бермейді. Бірақ əлемде дамуы бірдей емес жəне мүдделері 
қақтығысатын мұндай егеменді ұлттық мемлекеттердің жүйесі басым. Алайда қазіргі қоғамның мəні 
оның шақыруына-сын-қатеріне (вызов) жəне оған жауап реакция беруден тұрады. Қазіргі қоғамның 
табиғаты мен дамуын қарастырғанда бірінші орынға қауіп-қатерлер мен қиыншылықтар шықпайды. 
Қазіргі қоғамға адамзат тарихындағы ең түбегейлі жəне алысқа апаратын революцияны жүзеге асыртқан 
таң қаларлық табыстар алға шықты.  

Бұдан шамамен екі жүз жыл бұрын басталып, əлдеқайда кейін концептуалды бекіген индустриаланды-
ру мен модернизация феномендері əлі күнге шейін аяқталған жоқ. Тарихтың аяқталуы, егер де мұндай 
жалпы болатын болса, əзірге көрінбейді жəне осы масштабты тарихи қозғалыстың табиғатын жəне 
маңыздылығын түбегейлі бағалау мəселесі əзірге жауапсыз қалып отыр. Кешеуілдеген модернизация 
теориясы, ХХ ғ. 60 жж. жасала бастаған, батыс əлеуметтанушылары үшін бүгінгі еуразия жағдайын 
талдаудыңаппараттық құралына айналды. Кешеуілдеген модернизация теоретиктері қоғам дамуында 
сызықтық ( линейный) прогресс жəне ілгерлеу сатысы бар деп есептейді. Соған сəйкес табиғат өнімдерін 
өндіру аграрлық экономикамен ауысады, ал соңғысын индустриалдық алмастырады. Осы көзқарас тұрғы-
сынан, индустриалдық модернизация жолын «уақытында» өтуге үлгермеген елдер өздерінен осы бағытта 
озып кеткен қоғамды «қуып жету» үшін «кеш те болса» мұны жасайды жəне жасауға тиіс. Бұл тұжырым-
дама «қуып жету модернизациясы» деген атау алды.  

Иммануил Валлерстайн модернизация теориясының орнына дүниежүзілік жүйе теориясы деп аталған 
моделді ұсынды. Онда қауымдастықтарға жəне ұлттық мемлекеттерге екінші қатардағы маңыздылық 
берілген, ал бірінші орынға жаһандық əлеуметтік-саяси өзгерістер қойылған.  

Сонымен, қоғам жаһандық деңгейде дүниежүзілік жүйеге айналады, оны дүниежүзілік қауымдастығы 
деп те атайды. Мұндай жүйені екі форма айрықшалайды – дүниежүзілік империялар (көптеген аумақтар, 
бір мемлекеттік түзілімге саяси біріккен) жəне дүниежүзілік экономикалық жүйелер (саяси бір мемлекет-
ке бірікпеген, бірақ ұқсас экономиканы дамытушы елдер). 

Осымен байланысты өркениеттің адамзат қоғамы дамуының жаһандық деңгейін бейнелейтінін, онда 
əлеуметтік-саяси жүйелердің ықпалдасуы жүретінін айтуымыз керек. 

Жоғарыда айтылғанның бəрінен əлеуметтік-саяси өзгерістердің барлық моделдері, типтері бір-бірімен 
өзара байланысқан жəне өздерінің əрекеттерінің жиынтығымен əлеуметтік-саяси динамиканың алуан тү-
рін іске асырады деген қорытынды шығады. Əлеуметтік-саяси өзгерістер тек көп түрлі, көп моделді ғана 
емес, олар қоғамның барлық саласын, барлық деңгейін жəне оның құрылымының буындарын, оның-эко-
номикалық, əлеуметтік, саяси, социомəдени жүйешелерін, олар атқаратын бүкіл функцияларды қамтиды.  

3. Əлеуметтік-саяси өзгерістердің факторлары 
Үлкен эмпирикалық материалдар, қоғамтану жинақтаған, нақты əлеуметтік-саяси өзгерістердің себеп-

тері мен қайнар көздерін тек экономикалық факторларға таңуға болмайтындығын көрсетті. Олар əлдеқай-
да күрделі, көптүрлі, ал кейде қатаң детерминистік түсіндіруге де берілмейді. Көптеген жағдайда тек 
əлеуметтік-саяси құрылымдардағы, олардың функцияларындағы өзгерістер ғана экономикалық жəне 
басқа да өзгерістерге қозғау салады.  

Жалпы, физикалық орта, халық, жанжалдар, құндылықтар мен нормалар, инновация, идеология жəне 
т.б. əлеуметтік-саяси өзгерістердің факторлары – қайнар көздері болатындығын айтуымыз керек. 

Адамдар – саяси тұлға, белгілі бір мекенде өмір сүретін физикалық тіршілік иелері. Тірі қалу үшін 
олар қаршаған ортамен өзара əрекетке түсуі қажет. Басты бейімдеу механизмдерінің санатына, халықтың 
қарамағында бар, əлеуметтік, саяси ұйым мен технология жатады. Алайда, əлеуметтік, саяси ұйым, техно-
логия, қоршаған ортаның біріне адамдардың бейімделуіне көмектесетін, басқалардың адаптациясы үшін 
сəйкес келуіне міндетті емес. Аңшылар мен терімшілердің, бау-бақшалық, аграрлық жəне индустриалдық 
қоғамдар адаптациялық типтері бойынша ерекшеленеді. Егер де қоршаған орта қандай да бір себепке 
байланысты өзгермесе, оның тұрғындары, қоршаған ортаға белгілі бір адаптация типін жасаған, бұл 
өзгерістерге сəйкесінше институционалдық өзгерістерімен, əлеуметтік, саяси ұйымдардың жаңа формала-
рын жəне техникалық өнер табыстарын жасаумен жауап беруі тиіс. Қуаңшылық, су тасқыны, эпидемия-
лар, жер сілкінісі жəне басқа да стихиялық күштер адамдарды өздерінің өмірлік стильдеріне өзгерістер 
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кіргізуге мəжбүрлейді. Сонымен бірге, адамдар тіршілігі өзінің физикалық ортасына да айтарлықтай 
ықпал етеді. Қауіпті қалдықтарды көму, қышқыл жаңбырлар, су мен ауаның ластануы, су ресурстарының 
таусылуы, топырақтың жоғары құнарлы қабатының эрозиясы жəне шөл даланың «шабуылы» – бұның 
бəрі адамдардың экожүйеге тигізген зиянының нəтижесі. Демек адамның тыныс-тіршілігі өзінің қоршаған 
ортасымен, күрделі өзара өзгерістердің тізбегімен байланысқан. 

Сондай-ақ халық санындағы, құрылымындағы жəне бөлінуіндегі өзгерістер қоғамның мəдениетіне 
жəне əлеуметтік-саяси құрылымына ықпал етеді. Мысалы «бебибум» ұрпағы батыс қоғамының музыка-
лық талғамына жəне саяси ахуалына айтарлықтай əсер еткен. Қоғамның «қарттануы да» жұмыс орында-
ры іспетті маңызды мəселелерді жасап отыр, өйткені қызмет сатысында көтерілуге барлық күшімен қол 
жеткізетін орта жастағы қызметкерлердің саны артты. Қызметте көтерілу үшін өз мүмкіндіктерін күткен 
адамдардың саны барған сайын артуда, бірақ бос орындарға отырғысы келетін адамдарға қарағанда, бос 
орындар аз кездеседі. 

Жанжалдар əлеуметтік-саяси өзгерістердің бір факторы болып саналады. Жанжал – бұл адамдардың 
ресурстар немесе құндылықтар үшін күрестегі өзара əрекеттің формасы[6]. Индивидтердің жəне топтар-
дың мүдделері бір-біріне қарама-қайшы. Олардың мақсаттары сəйкеспейді. Сондықтан жанжалдың 
əлеуметтік-саяси өзгерістердің факторы болуы таңқаларлық нəрсе емес. Өз мақсаттарына жету үшін топ 
мүшелері осындай күрес барысында өз ресурстары мен мүмкіндіктерін жұмылдыруы тиіс. Мысалы, 
соғыс кезінде адамдар əдеттегі өмір салтынан еріксіз бас тартады, соғыс жағдайындағы ыңғайсыздықтар-
ға төзуіне тура келеді. Əрине, жанжал да келіссөздерді жиі ойластырады, ымыраға немесе бейімделу 
дағдысына жетуді болжамдайды, осының бəрі жаңа институционалдық құрылымдардың пайда болуына 
əкеледі. Алайда тарих мұндай өзара əрекеттің нəтижесінде күреске қатысушы жақтардың мақсаттарына 
толық жетуінің сирек болатынын көрсетті. Көбінесе түпкі нəтиже жаңа сапалы тұтас құрылымдарды 
құруды білдіреді. Ескі əлеуметтік-cаяси тəртіп əбден титықтап, жаңаға орын береді.  

Əлеуметтік-саяси өзгерістерде құндылықтар мен нормалар маңызды рөл атқарады. Құндылықтар мен 
нормалар əлеуметтік-саяси өзгерістердің факторы ретінде, қоғамда қабылданған, қандайда бір жаңаға 
рұқсат беретін немесе тиым салатын өзіндік бір «цензор» іспетті əрекет етеді. Сондай-ақ олар «стимуля-
тор» ретінде де қызмет істейді. Біздің техникалық жаңаны қабылдау дайындығымызды экономикалық 
теориядағы, діндегі немесе отбасы моделдеріндегі өзгерістерге біздің қарсылық көрсетуімізді салыстыру 
қызықты. Осы мəдени қарама-қайшылық біздің «өнертапқыш» сөзін қолдануымыздан көрініс табады. Біз 
үшін өнертапқыш – бұл жаңа материалдық затты жасаушы адам, ал материалдық емес идея авторы 
саналатын адамды біз «революционер» немесе «радикал» деп жиі атаймыз, яғнишын мəнінде келеңсіз 
өзгешелігі бар сөздермен белгілейміз.  

Инновациялық өзгерістер де əлеуметтік-саяси өзгерістердің маңызды факторы болып табылады. 
Инновациялық өзгерістер – бұл адамдар қызметінің жаңа тəсілдері мен нəтижелерінің пайда болуы, бұлар 
қоғамдық дамудың өткен сатыларында болмаған. Осы өзгерістердің мəнін индивидтердің жəне олардың 
топтарының инновациялық қызметі құрайды, ал олардың мазмұнын – қоғам дамуының ықпалымен 
өзгеретін жаңадан пайда болатын (мысалы, радиоэлектронды құралдардағы ақпаратқа қажеттілік) 
əлеуметтік-саясиқажеттіліктерді қанағаттандыру үшін алуан түрлі жаңаны жасаудың, таратудың жəне 
практикада қолданудың кешенді үдерісі. 

«Инновация» термині əлеуметтануға ХІХ ғ. аяғында антропология жəне этнография арқылы енді, 
оларда бұл термин «дəстүр» терминінің антонимы ретінде субмəдениеттегі өзгеріс үдерістерін зерттеуде, 
одан кейін экономика, саясат, ғылым, техника салаларындағы өзгерістерді зерттеуде кеңінен қолданыла 
басталды. Көрнекті неміс əлеуметтанушысы М.Вебер діни институттардың маңызды инновациялық 
рөлін, атап айтқанда, капитализм рухын қалыптастыруда, капиталистік экономикалық жүйенің пайда 
болуында протестанттық этиканың рөлін ашып көрсетті. Т.Парсонс қазіргі қоғамда философияның, 
теологияның, құқық пен əлеуметтанудың, саясаттанудың инновациялық маңыздылығын көрсетіп берді.  

Əдетте əлеуметтануда, саясаттануда инновациялық өзгерістер құрылымындағы өзара байланысқан 
төрт компонент ерекшелінеді. Бірінші компонент-жаңалық. Жаңаның өзі экономика, саясат, əлеуметтік, 
ғылым, техника жəне т.б. салаларында көрінеді. Қандай да салада көрінсе де ол бірінші компонент болып 
қалады. Инновациялық жаңалықтардың қатарына жаңа ғылыми идеялар, жаңа техникалық өнертапқыш-
тық, жаңа саяси құрылымдар жəне жаңа əлеуметтік рөлдер жатады. Инновациялық жаңалықтың екінші 
элементін жаңаны жасайтын немесе қоғамдық өмірдің қайсыбір саласында оны жүзеге асыратын 
жаңашылдар, əдетте, өздерінің дамыған қабілеттерімен, мақсатқа талпынушылығымен, жоғарғы ерік-
жігер сапаларымен, өзінің бүкіл интеллектулдық жəне физикалық ресурстарын қайсыбір міндетті 
шешуге, алға қойған мақсатқа жетуге шоғырландыру дағдысымен ерекшеленеді. М.Вебер жаңашылдың 
жеке басы харизмасының саяси жəне діни қызметтегі үлкен маңыздылығын ашты. 
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Инновациялық өзгерістердің үшінші компоненті – диффузия агенттері немесе жаңалықты таратушы-
лар. Бұлар, əдетте, жаңа идеяларды, жобаларды, техникалық құралдарды жəне т.с.с. жасайтын жаңашыл-
дардың шəкірттері мен серіктері. Мысалы, марксистер – К.Маркстың шəкірттері марксистік дүниетаным-
ды таратуда міне дəл осындай рөлді атқарды.  

Шыққан жаңаны бағалаушылар, қабылдаушылар инновациялық өзгерістің төртінші компоненті болып 
есептеледі. Жаңалықты əлеуметтік-саяси бағалау əрдайым инновациялық өзгерістермен қатар жүреді, 
бірақ оны əлеуметтанулық немесе саяси талдау кезінде эксперименттік фазасының жəне одан кейін 
шешім қабыдау фазасының болатынын атап көрсетуге болады. Шағын топ адамдардың жаңалықты 
алғашқы қабылдауы эксперименталды фазаны білдіреді, ал оларды одан кейін кең қолдану – ұсынылған 
жаңалықты қолдану керек пе? Егер де қолдану керек болса, қандай салаларда жəне қандай масштабтарда 
пайдалану қажет деген шешім қабылдау фазасына əкеледі.Мысалы, суық (қырғиқабақ) соғыс кезінде 
жəне өткір халықаралық шиелініс болған кезде, Кеңес Одағы мен АҚШ арасында, ғылыми-техникалық 
жаңалықтар ең алдымен əскери-өнеркəсіп кешенінде (компьютерлік, лазерлік, зымыран техникасы жəне 
т.б.) бағаланды жəне қолданылды, содан кейін қоғамның азаматтық саласына тарады.  

Жаңалықты қолдануға қатысты шешім қабылдаудаүш жағдай болуы мүмкін. Олар мыналар: 
- уақытша қабылданған жаңалықтың бейнеленуі (мысалы, 1994 ж. Белорустағы биліктің парламенттік 

типінің президенттік типке ауыстырылуы); 
- бұрынғы құрылымдар мен қатынастарды ығыстыруға орай жаңа типті құрылымдар мен қатынастар-

ды толықтай қабылдау (мысалы, Белоруста «президенттік вертикал» деп аталғанның құрылуы жəне оның 
барлық жеріне тарауы, олардың арасында қатынастың тарауы); 

- бұрын болған мінез-құлық пен қазіргі мінез-құлықтың жаңа құндылықтары, нормалары, нəсілдер 
арасындағы қарама-қайшылықтың тұрақсыздығы, мысалға Белоруста, Ресейде, ТМД басқа да елдерінде 
мемлекет бəріне көмектесуі керек деген кеңестік өткенді жəне патерналистік иллюзияны аңсайтын халық-
тың үлкен топтарының сақталуын айтуға болады.  

Соңғысы өзге əлеуметтік топтарда нарықтық стратегия мінез-құлқы кеңінен тарағанына қарамастан 
(кəсіпкерлерді, фермерлерді, «челноктар» деп аталатындарды ерекшелейтін) үлкен жастағы адамдар мен 
зейнеткерлер үшін тəн. Мұндай жағдай, əдетте, қоғам дамуының өтпелі кезеңі үшін қоғамда жүріп жатқан 
əлеуметтік-саяси өзгерістер əртүрлі бағыттылығымен сипатталатын, соның салдарынан, дəстүрлі де, оны 
алмастыруға келе жатқан да (сондай-ақ оларды қолдаушылар) айтарлықтай басымдыққа жете алмайды.  

Осылайша, инновация ойлап табу сияқты бір мезеттік акт емес, керісінше ол ұрпақтан ұрпаққа беріле-
тін білімнің, бірқатар жаңа элементтердің кумулятивтік бір ізділігі. Демек инновация негізделетін мəдени 
элементтердің саны көп болған сайын, жаңа ашулар мен ойлап табулардың жиілігі де соғұрлым жоғары 
болады екен[7]. Мысалы, шыныны ойлап табу линзаны жасауға, көйлектерге əшекейлер, бокалдар, терезе 
əйнектерін, зертхана жəне рентген трубкаларын, электр шамын, радио жəне теледидар лампыла-рын, 
айнаны жəне т.б. көптеген заттарды жасауға түрткі болды. Линзалар өз кезегінде көзілдіріктердің, 
үлкейтіп көрсететін əйнектердің, телескоптардың, фотокамералардың, фонариктердің жəне т.с.с. пайда 
болуына ықпал етті. Мұндай типтің дамуы негізіне экспоненциалдық қағидат алынған, – мəдени базаның 
кеңеюіне орай жаңа ойлап табулардың геометриялық прогрессиямен өсу үрдісінің мүмкіндігі үлкен. 

Жоғарыда айтылғандармен қатар, шартты түрде идеялық-саяси деп аталаты факторлардың топтары 
бар. Мысалы, идеялар прогрессі жəне идеялардың ауысымы. Идеялардың ауысуы таза интеллектуалдық 
үдеріс емес. Əлеуметтік-саяси өзгерістердің факторы ретінде қарастырылатын ол жаңа əлеуметтік-саяси 
қозғалыстардың пайда болуымен қосақтаса жүреді. Əлеуметтік-саяси қозғалыстар жеке басында сирек 
кездесетін сапалардың арқасында бұқара халықты əлеуметтік-саяси қарсылық көрсету акциясына жұмыл-
дыруға қабілетті, қоғамда орнаған тəртіпті шайқалтуға жəне революциялық өзгерістерге əкеп соқтыруға 
қабілетті харизматикалық көшбасшыларды тудырады.  

Қоғамдарда жүріп жатқан саяси үдерістер, сондай-ақ өз бетінше əлеуметтік-саяси өзгерістердің факто-
ры бола алады. Саяси революциялардың соңғы теорияларына сəйкес мемлекеттік аппараттың болуы жəне 
мемлекетаралық қатынастардың табиғаты революцияны қалыптастыруға қабілетті факторлар болып 
табылады. Қоғам заңды, тəртіпті жəне азаматтық тұтастығын қолдау сияқты өзінің негізгі функциялары 
орындауға қабілетсіз болғанда ғана революционерлердің əрекетінің табысқа жетуге мүмкіндігі бар. 

Суреттелген əрбір факторлар басқаларының ықпалына түседі жəне өзі де оларға əсер етеді. Түсіндіру-
ші теориялар кездестіретін қиыншылықтар олардың өз кемшіліктерімен – детерминизмге жəне редукцио-
низмге байланысты: олар факторлардың өзара əрекеттерінің алуан түрлігін бір ғана анықтаушы факторға 
тиісті деді. Сонымен қатар, əлеуметтік-саяси үдерістер бір-бірімен соншалықты өзара байланысқан, 
оларды жеке бөліп қарастыру қателік болып саналады. Мысалы, экономикалық жəне саяси үдерістердің 
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арасында, экономикалық жəне технологиялық үдерістердің арасында анық шекара жоқ. Технологиялық 
өзгерістер өз бетінше мəдени өзгерістердің ерекше типі ретінде қарастырылуы мүмкін. Əртүрлі əлеумет-
тік-саяси үдерістер арасындағы себеп-салдар байланысы өзгеріске түсіп тұрады жəне оларды түбегейлі 
схемаға түсіру мүмкін емес.  

Сондықтан əлеуметтік-саяси өзгерістердің қандай да болмасын себеп-салдарларын түсіндіру мүмкінді-
гі шектеулі. Теориялық түсіндірудің ортақ тəсілі осындай өзгерістердің əрекет етуші механизмдерінің 
моделін құруда жатыр.  

Соңғы екі-үш жүзжылдықта идеология əлемінің əртүрлі елдеріндегі əлеуметтік-саяси өзгерістердің 
мəнді факторына айналған. Идеологиялық доктриналар, идеалдар, бағдарламалар қоғамның барлық 
салаларындағы тіршілік əрекетті түбегейлі қайта құруды жүзеге асыратын көптеген саяси партиялар мен 
қоғамдық қозғалыстар басшылыққа алатын əрекет етудің бағдарламасы, серпілісі болып табылады. Əлем 
тарихында XVІІІ ғ. Ұлы француз революциясы, ХVІІІғ. Құрама Штаттардың тəуелсіздік пен өзін-өзі 
билеуі үшін күресі, ХІХ ғ. 70 жж. Париж коммунасы, 1917 ж. Ресейдегі қазан революциясы, ХХ ғ. 40 
жылдардың соңындағы Қытай революциясы жəне т.б. аса маңызды құбылыстар болып қалды. Олардың 
бəрі белгілі бір идеологиялық қағидаттарды жəне құндылықтарды (Либералды-буржуазиялық, маркстік-
лениндік, маоистік) жүзеге асыру үшін болған күрестер деп есептеу қабылданған.  

Алайда тек дүниежүзілік тарихи маңызды əлеуметтік революциялар ғана емес, сонымен қатар, 
əлеуметтік-экономикалық жəне саяси себептер ықпал еткен барлық əлеуметтік-саяси өзгерістердің 
идеологиялық сипаты бар. Өзгерістер неғұрлым ірі, іргелі, терең жасалса, онда идеологияның рөлінің 
соғұрлым айқындығын есте ұстау қажет. Бұл кездейсоқ емес. Идеология белгілі бір идеялар мен түсінік-
тердің жиынтығы, ол таптардың, бүкіл қоғамның мүдделерін білдіреді, сол мүдделерді əлеуметтік-саяси 
шынайылық тұрғысынан түсіндіреді жəне əрекет ету үшін (мінез-құлық) директиваларды (бағдарламалар) 
құрайды. 

Өзінің мəні, анықтамасы бойынша идеология əлеуметтік-саяси өзгерістерге қатысты бейтарап, 
«немқұрайлы» бола алмайды. Идеологияның көмегімен əлеуметтік топтар жəне таптар осындай өзгеріс-
терді талап етеді, немесе оған қарсылық көрсетеді. Алайда идеологияның əлеуметтік-саяси өзгерістердегі 
бұл рөлі айқын көріне бермейді. Ол қоғамда аса ірі, терең жəне іргелі өзгерістерді жүзеге асырғанда 
байқалады[8], ал салыстырмалы түрде ұсақ, таяз өзгерістер жүзеге асқанда оның байқалуы шамалы.  

Əлеуметтік-саяси жəне экономикалық қайта құрулардың идеологиялық сипатын мойындауда ешқан-
дай жамандық жоқ. Өйткені əлеуметті-саяси өзгерістердің бұл типтері субъектілердің мұндай өзгерістер-
дің фактісін мойындауына, мойындамауына қарамастан əркезде қандайда бір идеологиялық сипатта 
болады. Негізгі практикалық жəне теориялық мəселе тіптен басқа тұрғыдан қойылып отыр. Саяси күрес 
үдерісінде жəне кез келген саяси ойында, əрдайым əлеуметтік-экономикалық қайта құрулар кезеңі қатар 
жүретін, партикулярлы идеология деп аталатын, яғни халықтың көпшілігінің мүддесін емес, шағын 
топтың мүддесін білдіретін идеология басымдық алады. Шағын топтың мүддесі өзімшілдік немесе пайда-
күнемдік болуы мүмкін. Осыдан келіп осы топтармен жəне қоғамның қалғанхалқының арасында жанжал 
туындайды, ал идеология, əлеуметтік жəне саяси салаларда көрінеді. Жанжалдың өткірлігі сондай 
дəрежеге жетеді оны күштеу тəсілдерімен шешуге еліктіру пайда болады[9]. Міне, сондықтан əлеуметтік-
саяси өзгерістер мен қайта құрулардың талқыланған, зерттелген бағдарламасы халықтың үлкен жіктері 
мен топтарының түпкі мүдделеріне негізделуі тиіс, жалпы ұлттық мақсаттар мен міндеттерді басшылыққа 
алуы керек, партикулярлық, тар партиялық идеологияның арбап-алдауына берілмеуі қажет. Идеялы 
халықтың айтарлықтай көпшілігін, шоғырландыратын, рухтандыратын перспективалық жалпы ұлттық 
бағдарламаны жəне шынайылықты қатаң ғылыми, объективтік талдауға негіздеген, оның əлеуметтік-
психологиялық, саяси, мəдени, рухани ерекшеліктерін ескерген нақты жете зерттеулермен біріктірудің 
тəсілдері мен формаларын табу маңызды.  

Тарихи тəжірибе əлеуметтік-саяси өзгерістер факторларының пісіп-жетілген əлеуеттік-саяси мəселе-
лерді, экономикалық, саяси жəне рухани үдерістердің интенсификациясын, халықтың айтарлықтай бөлігі-
нің арттыруды тиімді шешуге, қоғамдағы қайта құруларды жеделдетуге ықпалын тигізетінін көрсетті.  

Осылайша, жоғарыда айтылғандардан дамудың алғышарттары болып табылатын əлеуметтік-саяси 
өзгерістердің факторлары қоғамның барлық құрылымына бойлай енеді деген қорытынды жасауға болады. 
Бір-бірімен өзара əрекеттесе отырып, олар бірін-бірі детерминдендіреді, бір өзгерістер басқаларын 
туындатады, олардың жинақталуы бастапқыда көзге түспейтін, бірақ кейін келе келе мəнді қайта құрулар-
ға əкеледі. Сондықтан олар əлеуметтік-саяси даму үдерісін жүзеге асыратын негіз болып саналады, 
соңғыны ұсақ, тіптен көзге түспейтін өзгерістерді абстракциялаусыз түсіну жəне түсіндіру мүмкін емес. 
Мұндай ұсақ өзгерістер, судың шымырлануы сияқты, тереңдегі ағыстарды білдіреді, маңызды қоғамдық 
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өзгерістер туралы сигнал береді. Маман осы сигналдарды сезіп, байқауы тиіс жəне дамудағы оқиғаның 
барысын алдын-ала көре білуі керек.  

4. Əлеуметтік-саяси өзгерістер жағдайындағы қоғамның тұрақтылығы 
Қоғамның тұрақтылығы мəселесі біздер үшін тек ғылыми, академиялық қана маңызды емес. Қазіргі 

Қазақстан қоғамының экономикалық, саяси, əлеуметтік өмірін тұрақтандыруды қазақстандықтар көпте-
ген жылдар бойы күтіп үміттенуде. Мұндай жағдайда қоғамның тұрақтылығына, адамдардың өз болаша-
ғына, əлеуметтік-саяси жүйелер мен құрылымдардың өзгермейтіндігіне сенім пайда болады. Кезкелген 
өзгеріс адамдардың материалдық жағдайын, олардың əл-ауқатын нашарлатуға əкеледі, сөйтіп қоғамның 
бүкіл тұрақтылығыныңнегізін бұзады деген түсінікті қалыптастырады. 

Əлеуметтік-саяси тұрақтылық пен əлеуметтік-саяси өзгерістің ғылыми əлеуметтік-саяси ілім тұрғысы-
нан арақатынасы қандай? Бір қарағанда оларды бірін-бірі туындатушы деп санауға бола ма? Шындығын-
да əлеуметтік-саяси тұрақтылық əлеуметтік-саяси жүйелер мен қатынастардың өзгермейтінділігінің, 
қозғалмайтындығының синонимі емес. Қоғамдағы мұндай қозғалыссыздық, əдетте тұрақсыздық, ерте ме, 
кеш пе тұрақсыздыққа, əлеуметтік-саяси шиеленіске, нəтижесінде тұрақсыздыққа əкеп соқтыратын 
тоқыраудың белгісі болып саналады. Бұрынғы КСРО, мысалы, ұзақ уақыт бойы, əсіресе, ХХ ғ. 60-70 жж. 
үкімет көптеген тауарлар мен қызмет көрсетудің бөлшек сауда бағасын тұрақты, қозғалыссыз ұстап 
тұруға тырысты. Алайда бұл бағалар түптеп келгенде осы тауарларды өндіруге кеткен еңбек пен шикізат 
материалдарының жəне қызмет көрсету еңбегінің шығындарына тіптен сəйкес келмеді. Өз кезегінде 
мұндай жағдай тауар өндіру мен қызмет көрсетудің тиімсіздігіне əкеп соқты. Нəтижесінде өндіріс құлды-
рай бастады, ғылыми-техникалық прогресс баяулады, тоқырау саласы кеңейе түсті, əлеуметтік-саяси 
шиеленіс артты. 

Қайсыбір құрылымдардың, институттардың, үдерістердің өзгеріссіздігі олардың мүлдем тұрақтылы-
ғын білдірмейді, шиеленістің, жанжалдың элементтерінің барлығын білдіретіні жайында басқа да көпте-
ген мысалдар келтіруге болады.  

Əлеуметтік-саяси тұрақтылық ғылыми-саясаттанулық мағынада – бұл қоғамның белгілі бір тұрақты-
лығы шеңберінде əлеуметтік-саяси құрылымдарды, үдерістерді жəне қатынастарды ұдайы өндіру. 
Мұндай ұдайы өндіру өткен сатыларды жəй ғана қайталау емес, керісінше ол өзіне қажетті өзгеріс 
элементтерін қосуымен ерекшеленеді. 

Тұрақты қоғам – бұл дамуышы, сонымен бірге, өзінің тұрақтылығын сақтайтын əлеуметтік-саяси 
өзгерістердің орнықты механизмдері мен үдерістері бар қоғам. Келесі бір жағдайды да есте ұстау маңыз-
ды.Авторитарлық жəне тоталитарлық қоғам жүйелерінде де белгілі уақытқа дейін тұрақтылық болуы 
мүмкін. Алайда көптеген елдердің тарихи тəжірибесі мұндай жүйелердің түбінде «қопарылатынын», 
əлеуметтік-саяси кикілжіңдердің, жанжалдардың жəне жалпы тұрақсыздықты шоғырландырушы болып 
қалатынын көрсетті. Сондықтан толық мағынадағы тұрақты қоғам – бұл демократиялық қоғам. 

Осылайша, қоғамдағы тұрақтылық өзгеріссіздіктің, қозғалыссыздықтың есебінен іске аспайды, 
керісінше оған пісіп жетілген əлеуметтік-саяси өзгерістерді дер кезінде жəне керекті жерінде шебер 
жүзеге асырудың есебінен қол жетеді екен. Əлеуметтік-саяси өзгерістердің əлеуметтік-саяси тұрақтылық-
тың қажетті жағдайы жəне элементі екенін, сондай-ақ белгілі тұрақсыздықтың, қозғалыстың (сіресіп 
қалуының болмайтыны сияқты) тұрақтылықты қамтамасыз ететінін айтуымыз керек.  

Əртүрлі ғылыми бағыттағы ғалымдардың арасында аса көп тараған, қазіргі кейбір түсініктерге орай, 
тұрақсыздық бүкіл əлемнің іргелі сипаттамасы болып табылады. Мұндай түсініктерді қоғамға да қатысты 
айтуға болады. Бұл жерде тұрақсыздық деп əлеуметтік-саяси тəртіпсіздікті, ретсіздікті түсінбеу керек, 
əлеуметтік-саяси эволюцияның əрбір моментінің аяқталмағандығын, əлеуметтік-саяси болмыстың кезкел-
ген нүктесінде əлеуметтік-саяси өзгерістердің мүмкіндігі мен қажеттігі жəне осы өзгерістердің пайда болу 
уақытын, орнын жəне нақты бағытталуын алдын ала көре білу түсінілуі қажет.  

Қоғамның тұрақтылығы оның тіршілік əрекетінің əртүрлі – экономикалық, əлеуметтік, саяси, құқық-
тық, адамгершілік, рухани салаларын жасайтын көптеген жиынтығымен қамтамасыз етіледі[10]. Енді 
солардың кейбіреулерін қарастырайық. Əлеуметтік-саяси тұрақтылық ең алдымен əлеуметтік-саяси 
бақылау механизмдерінің, яғни əдістер жиынтығының болуын ойластырған, қажетті тəртіпті ұстап тұру 
мақсатында қоғам солар арқылы адамдардың мінез-құлқына ықпал етуге ұмтылады. Бақылаудың көпте-
ген формалары бар, олардың көпшілігін біздер байқамаймыз. Əрбір қоғамның ерекшелікті бақылау 
жүйесі болады. Қалай болғанда да, қоғам бақылаудың алуан түріне арқа тұтады. Өзара бақылау оның 
қарапайым түрі, онда топтың бір мүшесі басқа біреуге оның нашар мінез-құлқы үшін тойтарыс береді. 
Мұндай бақылау – тікелей жəне өзара делдал (полиция, сот жəне т.б.) болмаған жағдайда іске асырылады. 
Əлеуметтік-саяси бақылаудың ерекшелікті формасына, сондай-ақ дəстүрлер мен салттар да жатады. 
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Мысалы, салттар – бұл қандай да бір конституциялық биліктің қатысуынсыз бірте-бірте қалыптасатын 
белгілі бір міндетті топтық процедуралар. Алайда салттар игеріп, оның адамдарға ықпал ететін зор күшін 
конституциялық биліктің меңгермегенін айтуымыз керек. 

Бақылаудың кейбір басқа да түрлері санкция жүйесімен байланысқан, олардың индивидуалдық қолда-
маудан бастап ресми айып төлеу формасындағы жазалау, түрмеге қамау сияқты түрлері бар. Қоғамдар-
дың көпшілігі тармақталған бақылау жүйесіне негізделген, оларда физикалық күш соңғы құрал болып 
саналады. Қоғамдағы барлық бақылаудың түрлері өзара тығыз байланысқан, егер де оның бірі əлсірейтін 
болса, екіншісі оны бірден алмастырады.  

Əлеуметтік-саяси тұрақтылық факторларының арасынан көптеген зерттеушілер мен саяси қайраткер-
лер қоғамның əлеуметтік-таптық құрылымына, оның стратификациясына қатысты факторларды маңызды 
санайды. Солардың ішінде осы қоғамға сəйкес орташа табысы бар, орта көлемді жеке меншікті иеленген 
орта тап деп аталатындардың қоғамда айтарлықтай көп болуын атап көрсетеді. Мұндай таптың болуы 
халықтың аса белсенді жіктерін өз жағына тартуға қабілетті центристік саяси күштердің өмір сүруіне 
жəне нығаюына себепші болады. Жəне керісінше, центристік топтардың ықпалының жеткіліксіздігі, 
аморфты болуы экстремистік топтардың инициативаның иеленіп кетуіне қызмет етеді, бұл өз кезегінде 
саяси жəне əлеуметтік шиеленіске əкеледі, саяси күштердің күресін өткірлейді, сөйтіп тұрақсыздық 
тəуекелін күшейтеді.  

Люмпендердің айтарлықтай жігінің болуын зерттеушілер қоғамның əлеуетті тұрақсыздығының қауіпті 
факторы санайды. Бұл жік, əсіресе, саны артқан жағдайда жəне қылмыстық элементтермен қосылған 
жағдайда ең тұрақсыздандырушы, қиратушы рөлді атқара алады. Оның қиратушылық əрекеттерінің 
бағытын алдын ала көре білу мүмкін емес. Сондықтан қоғамды люмпендендіруден, экстремистік саяси 
күштердің белсенді əрекеттерінен қорғау – оның тұрақтылығы мен тыныштығын сақтаудың маңызды 
бағыттарының бірі. 

Əлеуметтік-саяси тұрақтылық қоғамның саяси жүйесінің ең алдымен мемлекеттің, атқарушы, заң 
шығарушы жəне сот билігінің тұрақты қалпына айтарлықтай дəрежеде тəуелді болады.  

Көп партиялықтың дамуы қоғамды тұрақтандыруды қорғау механизмдерінің бірі бола алады. Əрине 
партиялар мен билік құрылымдары (парламент, атқарушы билік) арасындағы өзара қатынасты реттейтін 
қажетті заңнаманың болмауы, жалпы мəдениеттің, əсіресе партияаралық саяси күрес мəдениетінің 
болмауы немесе оның жеткіліксіздігі жағдайында көп партиялыық қоғамдық өмірді тұрақсыздандырушы 
факторы қызметін де атқара алады. Бірақ, түптеп келгенде көп партиялық қоғамдық өмірді тұрақсыздан-
дырушы факторы қызметін де атқара алады. Дегенмен, көп партиялық – бұл қоғамның тұрақтылығын 
қорғау механизмдерінің бірі. Ол ең алдымен қоғамды авториторизм мен диктатураның баса көктеуінен 
қорғайды. Сол үшін парламент əртүрлі саяси партиялардың, ұйымдасқан саяси топтардың күрес сахнасы 
болып табылады. Келісім қоғамдық өмірдің факторы ретінде қоғамның саяси тұрақтылығын нығайтуда 
маңызды рөл атқарады, ол негізгі саяси партиялар, қоғамдық қозғалыстар, биліктің барлық бұтақтарының 
өкілдері арасындағы негізгі құндылық болып саналады. Мұндай келісім, бір жағынан, əлеуметтік топтар 
мен жіктердің кең жəне масштабты бағыт-бағдарларын бейнелеуді көрсетеді, ал екінші жағынан, өз 
кезегінде ұқсас бағыт-бағдарлардың нығаюына қолайлы жағдай жасайды, ықпал етеді. Сондықтан қоғам-
да мұндай бағыт-бағдарлар неғұрлым басым болса, қоғамның өзі соғұрлым тұрақты болады, демократия-
лық тірегі де мығым болады. Келісімге деген қажеттілік өтпелі кезеңдерде аса айқын байқалады, өйткені 
қоғамдық келісім шешуші рөл атқара алады жəне шындығында атқарады да[11].  

Алайда теорияда, практикада демократиялық келісімді тоталитарлық бірдей ойлаумен ешқашанда 
ұқсастыруға, араластыруға болмайды. Соңғысы басқаша ойлауға төзбейді, тек басты əрекет етуші 
адамның, жоғарғы билеушінің ғана (император, диктатор, президент немесе бас хатшы сияқты) ойының 
шексіз үстемдігіне жол береді. Мұнда пікірдің алуан түрлі болуына жол берілмейді. Демократиялық 
келісім əртүрлі қоғамдық қозғалыстардың, саяси партиялардың, билік тармақтарының, əлеуметтік топтар 
мен жіктердің міндетті түрде пікір плюрализмінің жəне түсініктердің болуын ойластырған. Бұл жерде 
пікірдің көптігі аса дұрыс, тиімді, оптималды шешімді іздестірудің əдісі, тəсілі қызметін атқарады, 
қарапайым ұрыс-керістің жəне насихаттық пікірталастың қайнар көзі бола алмайды.  

Осылайша, əлеуметтік-cаяси өзгерістер жағдайындағы қоғамның тұрақтылығы – бұл өзінің құрылы-
мын жəне қоғамдық өзгерістер үдерісіне бақылау жасау қабілетін сақтай отырып, қоғамның шамалы 
өзгерістері мен тиімді өмір сүруіне жəне сыртқы жəне ішкі қоршаған ортаның ықпалы мен дамуына 
мүмкіндік беретін қоғам жүйесінің тұрақты жағдайы, қалпы. 

Жоғарыда айтылғандардан келесі қорытындыны шығаруға болады.  
Біріншіден, «əлеуметтік-саяси өзгерістер» ұғымы біздер, қазақстандықтар үшін үйреншікті емес, 
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«əлеуметтік-саяси даму» ұғымы дағдылы түсінік. Ол бізде көптеген жылдар бойы қоғамдық ғылымдарда, 
саясат практикасында таратылып, жайылды. Əрине оның қолданыста болуына құқысы бар, өйткені ол 
əлеуметтік-саяси нақтылықтың маңызды моменттерін сипаттайды. Бірақ «əлеуметтік-саяси даму» ұғымы 
тек жақсарту, күрделендіру, жетілдіру жəне т.б. жақтарға бағыты бар əлеуметтік-саяси өзгерістердің 
белгілі бір түрін ғана сипаттайды. Алайда басқа да көптеген əлеуметтік-саяси өзгерістер қоғамда бар, 
оларды жетілдірудің өзгерістері деп мойындау мүмкін емес, оған мысалға, пайда болу, қалыптасу, өсу, 
құлдырау, жойылу, өтпелі кезең, өтпелі жағдай жəне т.б. айтсақ жеткілікті. Бұлар өздерінің мазмұнында 
жағымды, ұнамсыз мағынаны тікелей алып жүрмейтін түсініктер, олар прогресс жағына қарай да, регресс 
жағына қарай да бағытталмаған жəй ғана өзгерістер болып саналады.  

Осы тұрғыдан алғанда қоғамтануда (саясаттануда) «əлеуметтік-саяси өзгерістер» ұғымын негізгі 
түсінік ретінде қолдануға басымдық берілген, онда бағалау компоненті жоқ, əлеуметтік-саяси өзгерістер-
дің, олардың бағытталуыларына қарамастан, кең шеңберлі алуан түрін қамту орын алған. Бұл ұғым 
қайсыбір саладағы əлеуметтік-саяси өзгеріс фактісін белгілейді, кең мағынадағы қозғалу, өзгеру фактісін 
айқындайды. 

Екіншіден, əлеуметтік-саяси өзгерістерді қоғамда жүріп жатқан кез келген жалпы өзгерісер ретінде 
түсінуге болмайды. Қоғамдық өзгерістерді яғни қоғамның кез келген саласына қатысты – экономикалық, 
саяси, рухани өзгерістердің жəне тікелей əлеуметтік өзгерістердің арасында айырмашылықтар болуы 
қажет. Сондықтан біз саясаттанулық мағынада əлеуметтік-саяси өзгерістер туралы айтқанда кез келген 
салада жүріп жатқан – экономикалық, əлеуметтік,саяси, технологиялық немесе жалпы қоғамдағы кез 
келген өзгерістерді сөз етіп отырған жоқпыз, тек саясаттанудың пəні болып табылатын саладағы өзгеріс-
тер туралы айтып отырмыз. Дəлірек айтқанда бұл əлеуметтік-саяси жүйелердегі, əлеуметтік стратифика-
циядағы, əлеуметтік, саяси үдерістердегі, əлеуметтік, саяси қауымдастықтардағы, институттардағы, 
ұйымдардағы, олардың өзара əрекеттеріндегі өзгерістер. 

Əлеуметтік-саяси өзгерістердің барлық түрлері, моделдері өзара тығыз байланысқан: бір түрдегі 
немесе моделдегі өзгеріс өзінің соңынан басқа түрлердің немесе моделдердің өзгерістерін тартады, 
айталық, құрылымдық өзгерістерден кейін функционалдық өзгерістер, мотивациялдықтан кейін процес-
сионалдық жəне т.б. өзгерістер жүреді. Сонымен қатар, нақты əлеуметтік, саяси құбылыстарды талдау 
барысында өзгерістің бір түрін немесе моделін басқасынан немесе басқаларынан шектеу өте қиын. Соған 
қарамастан мұны істеуге ұмтылу қажет, өйткені оларды жіктеу əлеуметтік, саяси ақиқатты жəне онда 
жүріп жатқан нақты қозғалыстарды нақты, анық түсінуге мүмкіндік береді. 
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Резюме 
В статье рассматриваются актуальные вопросы социально-политических изменений, которые в политической 

науке еще недостаточно изучены. Вместе с тем уделено внимание и дискуссионнымвопросам. 
 

Summary 
In article topical issues of socio-political changes which in political science are still insufficiently studied are considered. 

At the same time the attention and to debatable questions is paid. 
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САЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТ ПЕН ҚОҒАМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАР АРАСЫНДАҒЫ 
ӨЗАРА IС-ҚИМЫЛ БАЙЛАНЫСЫН ЖАҢА СИПАТТА ҚҰРУ: САЯСИ ТАЛДАУ 

 
Н.Б. Сейсен – Саясаттану жəне əлеуметтік-философиялық пəндер кафедрасы, с.ғ.к., доцент, 

А.Б. Сейсенова – с.ғ.к. 
 
Мемлекеттің экономикалық саясатының бір аясы салық саясаты болып табылады. Салық салу аясында 

мемлекет экономикалық мəселелерді өзініңміндеттеріжəне өзін ұстау жөніндегі мəселерді ғанаəзірлеу-
менайналысыпқоймай, сонымен қатар өте ауқымды əлеуметтік жəнесаясат тұрғысындағымəселелерді 
шешугеатсалысатынсаясатты да жүргізеді. Бұл жөнінде Елбасымыз Н.Назарбаев экономиканы дамыту 
үшін «...таяудағыжылдарда біз назарымызды экономиканың нақтысекторына, оны сауықтыруға, фискал-
ды жəне монетарлық қатаң шектеулержағдайындағыөсу мен күштіəлеуметтік саясатқа аударамыз» деген 
болатын [1]. Салық саясатының қағидалары мемлекеттің жалпы экономикалықбағдарламасына 
негізделеді жəне онымен өте тығыз байланысты болады.Экономикалық бағдарламаны əзірлеу ісі салық 
саясатының алға қоятын талаптарын, оның принциптерін ескере отырып жүзеге асырылады. 29 қаңтар 
2010 жылы Астанада Қазақстанның сауда-өнеркəсіп палатасының 50 жылдық мерей тойына байланысты 
Белорусь жəне Ресей СӨП өкілдерінің қатысуымен «Бірыңғай Кеден одағы жағдайындағы сауда-өнеркə-
сіп палаталарының рөлі» атты тақырыпта басқосу өтті. 

Басқосуда Кеден одағына мүше елдердің өкілдері оның құрылуына, алдағы қызметі мен жоспарларына 
қатысты өз ойларымен бөлісті. Мұнда Қазақстан СӨП-інің Президенті Ерлан Қожасбай отандық бизнес-
тің Бірыңғай Кеден одағының құрылуын қолдап, оның бастапқы қызметінде Қазақстан үшін бірқатар 
кемшіліктердің болатынына түсіністікпен қарап отырғанын, алайда уақыт өте келе еліміз Кеден одағына 
аясындағы қарым-қатынаста өз ұпайын түгендеп алатынын кəсіпкерлердің сенімді екенін айтты. Осы 
орайда ол СӨП-тің Ресей мен Белорусь рыногына шығамын деген кəсіпкерлерге жең ұшын беруге дайын 
екенін, өйткені, БКО құрамына кірген шетелдік əріптестеріміз Қазақстан рыногына тек инвесті қолдау 
палатаның басты мақсаттарының бірі болып табылатынын атап өтті. Оның айтуы бойынша, осы мəмлеге 
байланысты қазір Ресей мен Белорусь елдерімен тиісті келіссөздер жүргізілуде. Онда Кеден одағында 
кіретін мемлекеттердің сауда-өнеркəсіп палаталарының қауымдастығын құру мəселесі де қарастырылып 
отыр. Егер бұл ассоциация құрылған жағдайда оған əр елденмүше кіріп, Кеден одағы аясында туындаған 
мəселелерді тез арада анықтап, шешу жолдарын қарастыратын болады.  

Сонымен бірге, осы басқосуда 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген Кедендік одақтың 
бірыңғай кедендік тарифі бекітілді. Сондай-ақ, кезең-кезеңмен күшіне енетін кедендік тарифтік реттеу 
саласында мынадай құжаттар күшіне енеді. 

- Кедендік одақтың тарифтік жүйесінің артықшылықтарын пайдаланатын дамушы елдер тізімі; 
- Кедендік одақтың тарифтік жүйесінің артықшылықтарын пайдаланатын дамыған елдердің тізімі; 
- Тасымалданған кезде тарифтік артықшылық берілетін дамушы жəне біршама дамыған елдерден 

əкелінетін жəне сол елдерде шығарылатын тауарлардың тізімі. 
Кедендік одақ комиссиясы арқылы баж салығының тасымал ставкасын өзгертетін ерекше тауар-

лардың тізімі. 
Кедендік одақ шеңберінде қол қойылған барлық халықаралық келісімдер тараптар мемлекет ішіндегі 

саясат жүргізу жөніндегі келісім. 
1. Кедендік одақ тауарларымен сыртқы жəне ішкі сауда да кедендік статистика жүргізу жөнінде-

гі келісім. 
2. Бірыңғай кедендік тарифтік реттеу туралы келісім. 
3. Тарифтік квотаны қолданудың шарттары мен тетіктері жөніндегі келісімі. 
4. Бірыңғай кедендік тариф ставкаларының ерекшеленетін жəне ерекше жағдайда танымалданатын 

тауарларға кедендік баж ставкаларын қолданудың жағдайлары жəне тəртібі жөніндегі хаттама. 
5. Тарифтік жеңілдіктер жасау жөніндегі хаттама. 
6. Кедендік одақтың бірыңғай тарифтік артықшылықтар беру жүйесі туралы келісім. 
7. Үшінші бір мемлекетке қатысты тарифтік емес реттеулер жүргізу туралы бірыңғай шаралар 

туралы келісім. 
8. Бірыңғай кедендік аумақта үшінші бір елдерде қатысты сауда жасаған кезде қолданатын тəртіптер 

туралы келісім. 
9. Тауарлар мен сыртқы сауда саласындағы тауарларды лицензиялау ережелері туралы келісім. 
2009 жылдың 27 қарашасында Минск қаласында Беларусь, Қазақстан жəне Ресей мемлекеттерінің 
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басшылары Кедендік одақтың Кедендік кодексі туралы келісімге қол қойды, яғни 2010 жылдың1 қаңта-
рынан бастап Кедендік одақ өз күшіне енеді деген сөз. 

Қазір біз əлеуметтік-саяси жəнеэкономика дамуының жаңа кезеңінде тұрмыз. Сондықтан да келешек-
тегі даму тенденциясын, экономиканы ұйымдастырудың жаңа əдістерін, инвестициялық нарықты ескеру 
қажет. Сонымен қатар, мемлекеттік органдар өзара қарым-қатынасындабарлық əлеуметтік-құқықтық 
аспектілерді күшейтусаясатындашешілуі қажет.  

Транзитті мемлекеттің айрықша ерекшелігі қоғамның жұмыс істеуінің механизмдерін концептуальды 
түрде ойланып-толғану, əлеуметтік-саяси процесстердібағалауға басқаша амалдарды қалыптастыру, 
сондай-ақ, қоғамдық дамудыңжаңа бағыттарын жасау болып табылады. 

Əлеуметтік-саяси жаңғыруларкезеңінде қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету проблемалары қоғам-
дық тұрақтылық, ұлттық қорғаушылық сияқты қадау-қадау мəселелерді теориялық қарастыру қам-
қарекеттері тұрғысындағы ізденістерді де күшейтіп, шама-шарқыншабұл тақырып маңызды саяси-
əлеуметтік мəні бар сипатқа ие болады. 

Қазақстанның мемлекеттік егемендік алуы елдің өмір сүруі беріктігінің басты кепілі ретінде, ол ішкі 
жəне сыртқы сала мен жұмылушылық ресурстарына байланысты, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мəселесін көкейтестілендіре түсті.Бұл орайда, Қазақстанды стратегиялық дамытудың негізгі бағыттары-
ның доминанты барлықəлеуметтік-саясисалалардың тұрақты əрі тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуші 
саяси-экономикалық жүйенің қауіпсіздігі болып табылады. 

Қазір еліміз бүкіл əлемдіксауда ұйымына кіруге талпыныс жасап отырған уақытта, мемлекеттің салық 
саясатында ұстанып отырған бағыты, ішкі жəне сыртқы нарыққа өнім шығару мүмкіндіктері оның алдағы 
бəсекелік қабілетін айқындайтын шешуші фактор болмақ. 

Сол себептермен, Президент салықтық əкімшілік жүргізу реформасын іске асыруды, отандық өндіру-
шілерге мемлекеттік көмек көрсетуді, техникалық реттеудің ішкі стандарттарын БСҰ-ныңхалықаралық 
стандарттарына сəйкес келтіруді, қаржылық қызмет рыногын реформалауды жалғастыруды міндеттеді. 

Ақша-несие саясатының негізгі мақсаты инфляцияны тежеу болып табылады. Бұл мақсатқа жету үшін 
Үкімет пен Ұлттық банкке көп міндеттер жүктеледі. Оларға көп күш пен барлық өкілеттіктерберіліп 
отыр. Ақша-несие саясатының міндеттері сан алуан. Ол инфляция өсімінің зиянды зардаптарын төменде-
тіп, бір мезгілде экономикалық өрлеуді ынталандырады. Бұл ретте Ұлттық банк маңызды орын атқарады. 
Ал үкімет Қор қаражатының ашықтығын жəнеұтымды құрылуы мен пайдалануын қамтамасыз етеді. 

Қаржы, оның ішінде салық қызметі жаңа мазмұнда дамитын болады. 2007 жылдан бастап қосымша 
құн салығының ставкасы 1%-ға, 2008-2009 жылдары қосымша 1-2%-ға азаяды. 2008 жылдан бастап 
əлеуметтік салық шамамен 30%-ға төмендейді. Бұл жұмыс берушілердің өз жұмысшыларының жалақы-
сын көтеруге ынталандырады. 

Сондай-ақ, 2007 жылдан бастап барлық жеке тұлғалар үшін табыс салығының 10%-ін белгіленген 
мөлшерлемесі енгізілді. Еңбекақысы аз 
жұмысшыларсанатыныңтабысдеңгейінсақтаумақсатындаайлықесептіккөрсеткіштіңорнынаолардыңсалық
салынатынтабысынанеңазжалақымөлшеріналыптастауұсынылыпотыр[2]. 

2007жылыбасынаншағынбизнессубьектілеріүшінсалықсалудыңкемітілгенбірыңғаймөлшерлеме-
сіенгізіледі. 

Үндеудебасшылыққаалынатынтағыбіржаңалық,2006жылдыңішіндекелісім-шарттықміндеттеме-лерді 
орындауүшін,жауапкершіліктіарттыруғабағытталғанқосымшашараларкешенінəзірлеуміндетіқойылды.Ұл
ттықбанкпенқаржырыногынжəнеқаржыұйымдарынқадағалаужəнереттеужөніндегіагенттіккомпаниялард
ыңжарғылыққорындағыүлестеріазинвесторлардың,акционерлерменқұрылтай-
шылардыңқұқықтарынқорғаутуралызаңдайындалады. 

Қазақстаносыдан15жылбұрынтəуелсіздікалып,экономикалық 
жəнеəлеуметтікжеделжаңарудыңдербесжолынатүсті. 
Біздіңмемлекетүшінбұлжылдарбойықалыптасқандəстүрлібайланыстанқолүзіп,əлемдікаренағашығукезеңд
ердіəрине,оңайболғанжоқ. 

Кейінгіжылдардың тəжірибесікөрсеткендей,Қазақстаносыуақытішіндеөзініңтабиғимүмкіндікте-
рінбарыншапайдаланабілді.Əсіресе,оғансаясибасшылықтыңдəйекті, 
сындарызорықпалетіп,еліміздамудыңсаражолынатүсті. 

Қазақстандадамудың2030жылғадейінгістратегиялықбағдарламасықабылдады.Əлемніңеңсерпімдідамы
ғанелдердіңқатарынақосылуниетібіртіндепжүзегежалпыішкіөнімдіжылсайын9-
10пайызғаөсіругемүмкіндікбереді. 

Алдағыміндеттердіңауқымыодандазор.Қазақстанхалықаралық 
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сарапшылартарапынанжоғарыбағаланған,экономикалықдамудыңқазақстандықүлгісікейіндікберді. 
Алдағыміндеттердіңауқымыодандазор.Қазақстанхалықаралықсарапшылартарапынанжоғарыбағаланға

н,экономикалықəлеуеті барыншадамығанəлемдегіелумемлекеттіңқатарынақосылуниетінбілдіреді. 
БұлЕлПрезидентіНазарбаевтыңалдағыуақытқақойғанеңмаңыздыкелеліміндетініңбіріболыптабылады. 

Осынауелтарихындағықоғамдамуыныңсындарыкезеңде 
мемлекеттіңсалықсаясатыныңдамуыменқалыптасуыбірнешекезеңдеріненөтті. 
Мемлекетқазынасынтолтырудамаңыздыміндетатқаратынсалықбіртіндепнарықжағдайынасəйкесəлемдікж
үйегебейімделетүсті.Əрине,осыныңбарлығыбірсəттежүзегеасырылғанжоқ.Жалпынарықтықэкономикадағ
ықайтақұруларарқылыөміріменбіргежаңарыпотырады. 

Мемлекетсаясатыныңмаңыздыбуындарыныңбірі, 
біздіңəрқайсымыздыңқоғамалдындағыүлкенжауапкершілігіміздіайқындайтынсалықзаңдылығыныңҚазақ
станныңдамуыныңəр кезеңіндегіөзерекшеліктерібар. Кейінгіжылдары 
еліміздіңсалықжүйесіндеедəуірөзгерістерболды. Олдамуымыз-дыңбүгінгімазмұн – 
сипатынайқындауқажеттілгінентуындапотыр.Ендіалдыменосыөзгерістердісараптанөткізіпкөрелік. 

БүгінгітаңдаҚазақстанРеспубликасыныңиндустриялық-инновациялықдамуынжүзегеасырустрате-
гиясыныңнегізгібағыттарыныңбіріэкономикалықшикізаттықбағыттанкетіп,оныоданырықтандыружəнежа
ңатехнологиялардыдамытуарқылыбəсекелестіккеқолжеткізуболыпотыр. 

Аталғанмақсатқақолжеткізуүшінсалықсаясатынаүйлестірукерек,яғниэкономикалықдамытудамемлекет
тікынталандыруəдістерініңқұрамдасбөлігіболыпесептелетінсалықсалужүйесінеинвести-
циялықбелсенділіктіқолдауғабағытталғанөзгерістеренгізуқажеттілігітуындады. 

Соңғыуақыттасалықзаңдылығынаенгізілгенөзгерістерелдіңинвестициялықахуалыныңтартымды-
лығынкүшейту,амортизациялықсаясатынжетілдіру,қосылғанқұнүлесіжоғарғыөндірістіңдамуынжəнеотанд
ықкəсіпорындарыныңтауарөндірісіпроцесін,халықаралықсапастандарттарыменэкология-
лықменеджменттікталаптарынасəйкессертификаттануғажəнежеделөндіругеынталандырумақсатынкөздей
ді. 

“Міндеттіəлеуметтіксақтандырутуралы”ҚазақстанРеспубликасызаңыныңқолданысқаенгізілуінебайлан
ыстыəлеуметтіксалықтыесептеументөлеудіңтəртібінайқындаужəнеəкімшілігінжүргізудіжетілдіружөнінде
бірқатарөзгерістер2005жылдың1қаңтарынанкүшінеенді. 

Еліміздегі тозығы жеткен негізгі қорларды жаңарту мен жаңғыртуға жағдайлар жасау мақсатында, заң 
жобасында қаралған 2005 жылдан бастап салық төлеушілердің балансында болған машиналар мен 
жабдықтардың, сондай-ақ, компьютерлік техниканың салық салу мақсатында айқындалған қалдық құнын 
5 жəне 2 жылдың ішінде толықтай шегерімге жатқызу, сонымен қатар 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап 
енгізілетін тіркелген активтердің бүкіл құнын шегерімге жатқызу мерзімін белгілеу ұсынылған болатын. 
Осы өзгеріс барысында тіркелген активтердің шектемесінің санын 5-топқа (бұрын 9 топ, 75-кіші топтың 
орнына) дейін қысқарту арқылы ірілендіру, мұның өзі тіркелген активтердің көптеген нормалары бойын-
ша амортизациялық аударымдардың жəне жөндеу бойынша шығыс жөніндегі шегерімдердің шекті 
мөлшерінің ұлғаюына əкеп соқтырды. Осыған байланысты Парламент аталған өзгерістерді 2006 жылдан 
бастап ендіруді ұсынды. Мұндағы мақсат – салық төлеушілердің амортизациялық саясат бойынша 
ұсынылып отырған өзгерістердің экономиканың түрлі саласындағы негізгі құралдың жаңаруына ықпалын 
талдау мүмкіндігін беріп отыр. 

Қолайлы инвестициялық ахуал жасау үшін қолданыстағы салық преференцияларын сақтап қалу, 
жетілдіре түсу, сондай-ақ, жаңадан құрылған салық төлеушілер үшін корпоративтік табыс салығы, мүлік 
жəне жер салығын төлеуден 5 жылға дейінгі мерзімге толық босатылуы көзделген. Инвестициялық салық 
преференциялары инвестициялық жобаны іске асыруды жүзеге асыратын салық төлеуші заңды тұлғалар-
ға беріледі. 

Жеке тұлғаның салық салуғажатпайтын табыстар түрін айқындайтын 144 бапқа бірқатар өзгерістер 
енгізілді. Атап айтқанда «пайлық инвестициялық қорлардың пайлары жəне акционерлік инвестициялық 
қорлардың акциялары бойынша дивидендтер, сондай-ақ, пайлық инвестициялық қорды басқарушы 
компания оларды сатып алған кездегі осы қордың пайлары бойынша табыстары ескеріледі. 

Ұлы Отан соғысында қатысушылар жəне оларға теңестірілген адамдар, I жəне II топтағы мүгедектер-
дің, сондай-ақ, бала кезінен мүгедектің ата-аналарының біреуі салық салынбайтын табыстарына қаралған 
шектеу алынып тасталды, яғни, олар қандай бір мөлшерде табыс болмасын салық төлеуден босатылады. 

Ізгілік, қайырымдылық, демеушілік түрінде алынған мүліктің құны, жинақтаушы зейнетақы қорлары-
на Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшердегі ерікті кəсіби зейнетақы жарнала-
ры жеке табыс салығын есептейтін табыс көздеріне жатпайды. Сондай-ақ, елімізде шикі мұнай мен газ 
конденсатын экспортқа шығару қалыптасуына байланысты экспортталатын шикі мұнайға, газ конденса-
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тына салынатын рента салығын төлеу көзделіп отыр . Шикі мұнайды, газ конденсатын экспортқа өткізе-
тін жеке заңды тұлғалар рента салығын төлеушілер болып табылады. Шикі мұнайдың, газ конденсаты-
ның көлемі рента салығын салу объектісі, ал олардың құны рента салығын есептеу базасы болып таныла-
ды. Экспортталған шикі мұнайға, газ конденсатына рента салығының ставка мөлшері олардың сапасы 
мен бағасына қатысты 0 пайыздан 33 пайызға дейін белгілеген. 

Жылжымалы мүлік қатынастарын үйлестіру мақсатында «Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік 
тіркегені үшін алым» енгізіліп отыр. Қазақстан Республикасының заң актісіне сəйкес, тіркелуге тиіс 
жылжымалы мүлік кепілін тіркеуді жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалар алым төлеушілер болып 
анықталған[3]. 

Жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік тіркегені үшін, алым жылжымалы мүлік кепілін мемлекеттік 
тіркеуді куəландыратын құжаттың дубликатын алған кезде төлейтіндігі қаралған. 

Салық есептілігі нысандарын оңтайландыру, ашықтығын сақтау жəне жетілдіру мақсатында патент 
негізінде арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер салық органдарына, Мемлекеттік 
əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік аударымдар бойынша жəне жинақтаушы зейнетақы қорына 
міндетті зейнетақы жарналары бойынша есеп-қисап табыс ету міндеттемесінен босатылады. 

Сонымен қатар, арнаулы салық режимін қолданатын шаруа қожалықтары салықтың екі түрі бойынша: 
бірыңғай жер салығы жəне əлеуметтік салықты қамтитын бір оңтайланған декларация тапсыратын болды. 
Сондай-ақ, электронды мониторингке жататын салық төлеушілердің кейбір салық есептілігінің нысанда-
ры қысқарды. 

Салық Кодексінің 10-бабындағы қолданысында «Қайырымдылық көмек, ізгілік көмек» деген ұғымдар 
болса, 2005 жылдың басынан «демеушілік көмек» деген сөздермен толықтырылып, өтеусіз қаржылық 
қолдау түрінде берілетін көмектер қатары көбейе түсуде. 

Салық Кодексінің 12 жəне 69 баптарында жеке кəсіпкерлер кəсіпшілік қызметін тоқтатқан жағдайда, 
үш жұмыс күні ішінде салық есептілігін табыс етуге жəне қызметінің тоқтатылуына байланысты құжатты 
тексеру, жүргізу туралы салық органына өтініш беру міндеттілігі қаралған, яғни қызметке қатысты 
қатынастар айқындалған. 

Сондай-ақ, өзгерістер бойынша салық міндеттемесі тəртібіне өзгеріс енгізілген. Яғни, бұрын салық 
бақылауы нəтижелері бойынша салық төлеушіге жіберілген хабарламаның орындалуы тапсырылған 
күннен кейінгі он жұмыс күні болып 5 күнге ұзартылған. 

39 бапта бюджетке артық төленген салық сомасы бойынша салық берешегін міндетті өтеу есептеріне 
жатқызу тəртіптерінің ішінде, өсімпұлдар мен айыппұлдардың өтелуі төлемгерлердің өтінішінсіз орында-
латындығы көзделген. 

52 бапта салық төлеушінің салық берешегі сомасын оның дебиторларының шоттарынан өндіріп алу 
тəртібінің жүргізу негізділігі,бұрын шоттарындағы ақшасы жəне қолма-қол ақшасы болмаған жағдайда 
болса, енді жеткіліксіз болған жағдайда да өндіру əрекеттерін қолданатындығы қаралған. 

Сонымен қатар, егер салық төлеуші берешегі бар дебиторлық тізімін жəне өзара есеп айырысу жөнінде 
салыстырма актілерін белгіленген мерзімде тапсырмаған жағдайда, оларға салық тексеру жүргізілетндігі 
белгіленген. 

«Қаржы лизингі» атты 74-бап жаңа редакцияда берілді. Енді қаржы лизингі болып: 
1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес үш жылдан астам мерзімге жасалған лизинг 

шарты бойынша мүлікті беру, егер ол мынадай талаптардың біріне сай келсе: 
1) мүліктерді лизинг алушының меншігіне беру жəне (немесе) лизинг алушыға мүлікті тіркелген 

бағамен алу жөнінде құқық берілуі лизинг артында айқындалса; 
2) қаржы лизингінің мерзімі лизингі бойынша берілетін мүліктің пайдалы қызметі мерзімінің жетпіс 

бес пайызына асса; 
3) қаржы лизингінің барлық мерзімі үшін лизинг төлемдерінің ағымдағы (дисконтталған) құны қаржы 

лизингі бойынша берілетін мүлік құнының тоқсан пайызынан асса, ол қаржы лизингі болып табылады. 
«Жекелеген жағдайда салық салу объектілерін анықтау тəртібі» деген 76-баптың 4-тармағына 

өзгеріс енді. 
Егер, бұл сот шешімі бойынша табыс Қазақстан Республикасының заң актілері негізінде бюджетке 

алып қою кезінде, аталған табыстан төленген салық сомасы шегеріле отырып алынса, енді 2005 жылдан 
бастап, табыстан төленген сомасы шегерілместен алынатын болды. 

«Жылдық жиынтық табыс» атты 80-баптың 2-тармағы жаңа 15-1 тармақшамен толықтырылды. Енді 
жылдық жиынтық табысқа салық төлеушінің 2-тармақта көрсетілген табыс түрінен басқа, таза табысты 
бөлген кезде алынған жəне əрбір құрылтайшының, қатысушының қатысу үлесін сақтай отырып, резидент 
заңды тұлғаның жарғылық қорын ұлғайтуға бағытталған табысы қосылады. 
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93 бапта Қазақстан Республикасының территориясында қызметтік іссапарда болған уақытында 
шегерімгежататын тəулігіне төленетін тəулік ақы мөлшері екі айлық есептік көрсеткіш үш айлық көрсет-
кішке дейін өсті. 

Бүгінгі күнге, жаңа таным, өзгеріс болып салық төлемгерін қызықтырып отырған (өз өндірісінің, 
соның ішінде сертификатталған, қосылған құны жоғары тауарларын өткізетін ұйымдарға салық салу 
ережесі 140-бап) енгізіліп отыр. 

Бұл ереже өз өндірісінің қосылған құны жоғары тауарларын өткізетін ұйымдарға бір мезгілде мынадай 
талаптарға сай келетін: 

1)өз өндірісінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тауарларын өткізуден түскен 
табыс тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен табыс сомасының кемінде 90 пайызды 
құрайтын: 

2) тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен табыс сомасындағы қосылған құн үлесі 
кемінде 40 пайызды құрайтын; 

3) жарнама жəне төлем көзінен ұсталатындарын басқа, салық кезеңі үшін декларация бойынша салық 
төлеуші есептеген салықтар сомасының тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен табыс 
сомасына қатынасы ретінде айқындалатын салық жүктемесінің коэффициенті кемінде 12 пайызды құрай-
тын ұйымдар жатады. 

Өз өндірісінің қосылған құны жоғары тауарларын өткізетін ұйымдарға: 
- Жер қойнауын пайдаланушылар; 
- Акцизделген тауарлар шығаратын ұйымдар; 
- Арнайы салық режимін қолданатын ұйымдар жатады. 
Қызметін мұнай-химия өнеркəсібінде жүзеге асыратын жəне корпорациялық табыс салығын осы 

Кодекстің 119-1 жəне 140-5 бабында көзделген ережелерді ескере отырып есептейтін ұйымдар жатпайды. 
140-9 бабыменбұл ұйымдардың корпоративті табыс салығын есептеу, төлеу тəртібі мен мерзімі 

белгіленген. 
1. Осы Кодекстің 125 бабына сəйкес есептелінген корпоративті табыс салығының сомасы осы Кодекс-

тің 140-7 бабы І тармағының І тармақшасында айқындалған өз өндірісінің тауарларына қатыстыкорпора-
тивті табыс салығы сомасының 30 пайызына азайтылады. 

2. Өз өндірісінің сертификатталғантауарларын өткізуден түскен табыстар болған жағдайда осы 
Кодекстің 125-бабына сəйкес есептелінген корпоративті табыс салығының сомасы менеджмент жүйеле-
рін Қазақстан Республикасының заңнамалық актісінің белгіленген тəртіп пен енгізілген жылдан кейінгі 
бір салық кезеңі ішінде өз өндірісінің сертификатталған тауарларына қатысты корпоративті табыс салығы 
сомасының 50 пайызына азайтылады.  

Бұл өзгерістер бəсекелестігі дамытуды, қазақстандық өнімнің экспортқа шығуын жəне ел экономика-
сына инвестициялардың құйылуын ынталандыруға бағытталған.  

Нарық жағдайындағы мемлекеттік реттеу экономикалық əдістермен жүзеге асырлады. Мемлекет осы 
бағытта нарықты қалыптастыру, оны қалыпты қызмет атқаруына қолдау көрсетуі керек.  

Нарықтық экономиканың қалыптасу кезеңінде салық саясатының негізгі бағыты немесе салық саяса-
тының басты мақсаты – салық жүйесін құру жəне оның тиімді қызмет етуіне мүмкіншілік беретін салық 
механизмін іске асыру. Қандай да бір механизмнің құрамында бірнеше тетіктер жəне элементтер болады. 
Салық салу механизмі де сол сияқты белгілі бір салық элементтерінен тұрады. 

Салық саясаты жəне салықтық механизмі белгілі бір қағидалар арқылы байланысады. Сонда ғана 
салық саясаты өз қызметін жан-жақты жəне тиімді түрде іске асыра алады. Дүниежүзілік тəжірибеде 
қолданылып келе жатқан бірнеше қағидалар бар: қарапайымдылық, əділеттілік, салыстыру. 

� Қарапайымдылық қағидасы. Бюджеттің кіріс көзін қараудағы, салықтар мен төлемдердің тиімді 
түсуінің ең басты кепілі болып саналады. 

Салық саясаты мен салықтық механизм арасындағы байланысқарапайым да айқын болуы керек, салық 
төлеушінің түсінуіне жеңіл болуы қажет. Бұл үшін мынандай шаралар қолданылуы тиіс: 

- салықтардың түрлері аса көп болмай нақты да дəлелді болуы керек; 
- белгілі бір салықтың түріне бірыңғай салық ставкасын белгілеу қажет; 
- салық салу объектісін, салық салынатын табысты немесе айналымды анықтау əдісі мейлінше жеңіл, 

қарапайым, қолдануға ыңғайлы жəне түсінікті болғаны дұрыс; 
- салық жеңілдіктері не үшін беріледі, оған қандай негіздер бар екені дəлелді болуы керек. Салық 

жеңілдіктерінің мейлінше азайғаны қажет; 
- салық төлеуде, салықты табыс көзінен, яғни төлем жүргізілген көзден төлеген ықтимал.  
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� Əділеттілік қағидасы. Салық саясаты мен салықтықмеханизм арасындағы байланыста əділеттілік 
қағидасы тікелей жəне көлденең екі бағыттасақталуы тиіс. 

Тікелей əділеттілік қағидасы дегеніміз – салық ставкасы, салық мөлшері, төлеушінің табысына тікелей 
байланысты болып, соның негізіндебелгіленуі қажеттігін қарастырады. Салық ставкасының шегі аса 
жоғары болмағаны жөн, себебі мұндай жағдайда салық төлеушінің табыс табуға ынтасы төмендеп, табыс 
азайтуы мүмкін, ал бұдан салық та сөзсіз азаяды. 

Көлденең əділеттік қағидасы – тиісті жағдайда бірыңғай салық төлеушіге бірдей талап, бірдей шарт 
қойылу керектігін қарастырады. Салық төлеушілер белгілі бір табыс немесеқызмет түрінен, мүлкінен 
бірдей ставкамен салық төлеу тиіс. 

� Салыстыру қағидасы. Бұл қағида бойынша салық ставкаларын бекіткен кездеол ставкалар мөлшері 
басқа елдердеқолданылып жүрген ставкалармен салыстырылып, солардың деңгейіндебелгіленуі тиімді. 
Себебі шектен тыс жоғары ставкалар өндірісті дамытуға емес, керісінше оны тоқтатуға əсеретеді, 
шетелдік инвесторлардың ынтасын төмендетіп, олардың республика экономикасынақаржыларын салуы-
накедергі болуы мүмкін. Ал, салық ставкаларыныңбасқа елдерде қолданылып жүрген ставкаларданедəуір 
төмен болуы, алдымен мемлекетбюджетінің кіріс көзінің құралуына теріс ықпал жасауы ықтимал. 

Салық– мемлекеттің суверенитетінің сипаты болып табылады. Олар осысипаты негізіндемемлекеттік 
мүліктен жəне қарыздар табысынан ерекшеленеді. Салықты іздеу мемлекеттің тəуелсіз құқықтарының 
бірі болып табылады. Салықтар біржақтыереже негізінде тағайындалады, бұл əртүрлі кедергілер 
тудырады. 

Қазіргі заманғы экономистердің анықтауы бойынша, салықтық саясатқаржылық саясаттың бір бөлігі 
болып табылады.Салықсаясаттың мазмұны жəне мақсаты жоғары биліктің қолындағы қоғамның жəне 
əлеуметтік топтыңəлеуметтік-экономикалыққұрылысымен түсіндіріледі. 

Экономикалық дəлелденген салық саясаты салықтық жүйе арқылы ақшалай қаражаттарды орталық-
тандырудың оптамальды бағыттарын қарастырады. 

Батыстық экономистер салықтық саясатты жеке алып қарастырмайды, сонымен бірге салықтың 
мемлекеттің əртүрлі қызметтерінжəне тапсырмаларын шешуді қамтамасыз ететін мемлекеттік шығын-
дарды құраушы ретінде зерттейді. 

Олар мұндай саясатты дискреционды фискалдық саясат деп атайды. Бұл саясатжұмысбастылық 
деңгейін, өндіріс көлемін, инфляция темпін өзгертуге бағытталғанүкіметтің арнайышешімдері нəтиже-
сіндемемлекеттік бюджеттің сальдосының, салығының, мемлекеттік шығын мөлшерінің мақсатты 
өзгеруінебағытталады. 

Сонымен бірге дискрециондық емес фискалды саясат – жиынтық табыстың циклдық тербеліс нəтиже-
сінде аталған мөлшерлердің автоматты түрде өзгеруі. Бұндай саясат жалпы ұлттық өнімнің өсу (кему) 
кезеңінде мемлекеттік бюджеттегі таза салықтық түсімдердің жоғарылауын (төмендеуін) ұсынады. 

Осы жағдайда таза салықтық түсімдермемлекетпен төленгентрансферттер сомасы мен бюджеттік 
салықтық түсімдермөлшері арасындағыайырмашылықты көрсетеді. 

Мысалы, Юткина Т.Ф. салықтық саясаты салықтық заңдылықтарды мақсатты түрде қолдануды 
анықтайтын басқару жəне билік органдарының құқықтық қызметтердің кешені ретінде анықтайды. 

Салықтық саясат басқару жəне билік органдарының ғылыми дəлелденген, экономикалық мақсатты, 
тактикалық жəне стратегиялық құқықтық қызметтерінің жиынтығы ретінде қоғамдық игіліктің өсуін 
жəне ұдайы өндіріс қажеттілігін қамтамасыз етуге қабілетті. Салықтық саясатты жүргізу тек қанақұқық-
тық тəртіпті қамтамасыз етуді, салықтық төлемдерді төлеушілерді іздестіруді жүзеге асырмайды, 
сонымен қатар салық салу əсерімен қалыптасатын шаруашылық-экономикалық қатынастарды жан-жақты 
бағалауды жүзеге асырады. Соныменсалықтық саясат – бұл салықтық заңдылықтарды автоматты 
көшіруді жүзеге асыру ғана емес, оларды жүзеге асыру. 

Даму есебінен жүргізілген салықтық саясат – бұл ағымдағы салықтық тактика емес, салықтық страте-
гия. Егер мемлекетқоғамдық, корпоративтік, жеке экономикалық мүдделерді үйлестіругетырысатын 
болса, онда салықтық тактика мен стратегия бір-бірінен ерекшеленеді. Ағымдағы кезеңге салық салуды 
үйлестіру бойыншамемлекет жетекшілігімен қабылданған тактикалыққадамдар көбіне экономикалық 
дəлелденбеген. Бұл тек салықтық стратегияны жүзеге асырылуынабөгет болмайды, сонымен бірге 
мемлекеттің барлық экономикалық курсын деформациялайды. 

Салық аймағындағы ресейлік атақты экономист Черник Д.Г. салықтық саясатты экономиканы мемле-
кеттік реттеудіңнегізгі құралыретіндежəне жеке меншік кəсіпкерліктің дамуына қаржылық ықпал етуші 
сипатында қарастырылады. 

В.М.Соколинский өз жұмысында салықтық саясатты қаржылыққұралдарəдісінің жəне формалары-ның 
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жиынтығы ретінде қарастырады. Мұнда екі түрлі қарама-қайшылық бар. Біріншіден, экономикалық 
субъектілердің қаржылық ресурстарын алуды қамтамасыз етсе, екіншіден, бұл кезде олардың іскерлік 
белсенділігін төмендетуге жол бермейді. 

Экономикалық сөздіктерде берілген термин келесідей сипатталады: «Салықтық саясат – салық салуға 
тікелей немесе жанама қатысы бар салықтық заңдылықтардың жəне басқа да заңдылық актілердің, кез-
келген мемлекеттің Ата заңында анықталған салықтық қатысушылардың міндеттері мен құқықтарын 
атқару кезіндестратегиялық жəне тактикалық қызметтерді жүзеге асыруы». Бірақ, ең қысқа анықтама 
«Дамыған елдердің салықтық жүйесі тізімінде» келтірілген, яғни салықтық саясат – салық аймағында 
мемлекетпен жүргізілген шаралар жүйесі.  

Жоғары дамыған салықтық қатынастар жағдайында салықтықсаясат халық табысының көбеюі, аумақ-
тық-экономикалық дамуы, өндіріс құрылымының өзгеруі мақсатында халық табысының таратылуы үшін 
мемлекетпен қолданылады. Салықтық саясат міндеттері келесідей: 

- өзінің қызметтері мен міндеттерінорындау үшін қажетті қаржылық ресурстармен мемлекетті қамта-
масыз ету; 

- толықтай халық шаруашылығын реттеу үшін қажетті жағдайлар жасау; 
- халық табысының нарықтық қатынастар үрдісімен арадағыкеліспеушіліктің пайда болуын 

болдырмау. 
Салықтық саясатта мемлекеттің салыстырмалы қабілеттілігі пайда болады. Мемлекет салықтық 

саясатты өзгерту арқылы жəне салықтық механизмді тиімді басқара отырып, экономикалық тұрақты 
дамуға жəне оны ұстап тұруға мүмкіндік алады. Салықтық реттеу елдің шаруашылықөмірін жақсартады. 
Салықтық шаралар базисті қатынастарда салық саясаты мен салық механизмінің арасындағы іс-əрекет-
терді тиімді, универсалды құралы ретінде қарастырылады. Мұндай реттеудің басты мақсаты – компания-
ның ішкі жəне сыртқы, əсіресе инвестициялық қызметі үшін жалпысалықтық климатты құру, сонымен 
қатар капитал қозғалысының аймақты жəне салалық бағытын ынталандыру үшін преференциалды салық-
тық жағдайды қамтамасыз етеді. Салықтық саясат салық салуды басқарудың ұйымдастырушылық-құқық-
тық əдістері мен нормаларының жиынтығын қосатын салықтық механизм арқылы жүзеге асырылады. 
Мемлекет өзінің салықтық механизміне салықтық заңдылықтармен бекітілген құқықтық нысан береді 
жəне оны реттеп отырады. Міне, тек осы кезде ғана өндірістік қатынастардан салықтардың қорғалуын 
қамтамасыз етеді. 

Сонымен, қазіргі кезеңде дамығанмемлекеттердің тəжірибесін пайдалана отырып, өндірісте бəсеке-
лестікке қабілеттілігі бар экономика секторына айналдыру қажет. Ол өз кезегінде, рационалды, дұрыс 
бағытталған мемлекеттік салық саясатынсыз болуы мүмкін емес. 

Өйткені, қазіргі қоғамның негізгі мəселесі, ол халықтың тұрмысдеңгейін көтеру, адамдардың əл-
ауқаты мен өмір сүру жағдайын ұдайы жақсарта түсу – мемлекетіміздің əлеуметтік-экономикалық саяса-
тының басым бағыты. 

Соңғы 10-12 жыл ішінде бұрыннан қалыптасқан жүйені сапалық жағынан жаңа экономикалық жүйеге 
ауыстыру бағытында атқарылған қыруар дааса күрделі жұмыстар өзінің оң нəтижелерін бере бастады. 
Реформаның ең маңызды стратегиялық ұстанымы – жеке меншікке негізделген жаңа өндірістік қатынас-
тар қалыптасты. Қазақстан экономикасы нарықтық экономикаға айналды.Шет мемлекеттермен, оның 
ішінде, əсіресе, экономикасы мықтап дамыған елдермен тиімді байланыстар орнатуға қол жеткізілді. 

Экономиканың өсуі – əлеуметтік проблемаларды үйлесімді шешудің негізгі, адамдардың тұрмыс дең-
гейінің көтеріліп, табыстарының молаюының қайнар көзі. Міне, осы заңдылыққа сүйене отырып, Елбасы 
Н.Ə.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына арнаған дəстүрлі Жолдауында «біз əлемдік өркениет 
көшініңсоңында қалмауға тиіспіз» деген стратегиялық мəні орасан зор тұжырым жасады. Бұл болжамды 
орын-дауда, мына төмендегі 3 міндеттің қажеттілігін белгілеп берді. Бұлар негізінен ел экономикасын, 
респуб-лика халқын, Қазақстан мемлекетінің бəсекелестікқабілетін арттыру міндеттерін қамтиды. Олай 
болса, ел экономикасын өсірудегіқазіргі басымдылықтар оны нарықтық бəсекеге қабілетті етіп 
қалыптастыру, əлемдік экономикағаинтеграциялау, агроөнеркəсіп кешенінің проблемаларын шешу болып 
табылады. 

Еліміздің деңгейін орта жəне онан арғы кезеңдерде жаңа белеске шығарудың Елбасы белгілеп берген 
келесі басым бағыты – бұл дамудың индустриялық-инновациялық ұстанымы,Қазақстан экономикасының 
ашықтығын, мемлекетаралық интеграцияны күшейтуді қамтамасыз ету. Индустриялық-инновациялық 
даму стратегиясын жүзеге асырудағытүпкі мақсат – мемлекетімізді шикізаттық кіріптарлықтан арылту. 
Бұдан туындатын негізгі міндеттер: экономикадағы құрылымдық өзгерістерді байсалды жүргізу, өнім 
сапасын халықаралық стандарттар деңгейіне көтеру, оларды өндіруді, əсіресе, ұқсатуды əлемдік жаңа 
технологиялық əдістерге негіздеу. Дамудың индустриялық-инновациялық бағытын нақты жүзеге асыруда 
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қаржыландырудың, яғни қажетінше тиімдіинвестициялар таратудың алатын орныерекше. 
Əлеуметтік дамудың артуы, ел тұрғындарының өмір сүру деңгейінің барған сайын үстемелеп жоғары-

лауы инфляцияны, бағаның көтерілуіне əсер ететін факторларды саралап, оларды үнемі тежеп отыруды 
қажет етеді. Қазақстан үкіметінің фискалды саясатында 2005-2007 жж. инфляцияның орташа жылдық 
деңгейін 4-6%-дан асырмау көзделген. Бұл меженің нақты орындалуының дəлелі – ұстамды ақша-қаражат 
саясатын жүргізудің арқасында қаржы нарығында тұрақтылық, инфляциялық процестің баяулауы кəдімгі-
дей айқын сезіле бастауы. 

Тағыда айта кетер өзекті проблемалардің бірі,мемлекет пен шағын жəне орта кəсіпкерліктің «Мемле-
кеттік сатып алу туралы»Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру тұрғысындағы өзара қарым-
қатынасын жеке-дара атап өту қажет.  

Аталған Заң мемлекеттік мұқтаждықтар үшін тауарлар (жұмыстар жəне қызметтер) жеткізіп 
беругешағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің барынша көп қатысуын жəне ондағыайқындылықты 
қамтамасыз етуге тиіс еді. Алайда, іс жүзінде мемлекеттік тапсырыс берушілер шағын жəне ортакəсіп-
керлік үшін заң арқылықарастырылған префенцияларды қолданбайды. 

Шағын бизнеске салық салу жəне қаржылық есеп жүргізу. 
Салық кодексінде шағын кəсіпорындар қызметін салықтық реттеу жүйесін жетілдіруге бағытталған 

көлемді шаралар қарастырылған. Олардың ең бастысы ұйымдастыру-құқықтық үлгісіне, кіріс деңгейіне, 
сондай-ақ ауылшаруашылық тауар өндірушілеріне ерекше тəртіп ұсынуды жан-жақты қарастыру болып 
табылады. 

Мəселен, салық кодексінің жекелеген бөлігінде салық салу жүйесі едəуір төмендететін оныңішінде 
шағын бизнеске, шаруа фермер шаруаларына, ауылшаруашылық өнім өндіретін заңды тұлғаларына 
қатысты арнайы салық тəртібі қарастырылады.Шағынбизнес субъектілері үшін арнайы салық тəртібі бір 
реттік талон, патент, жеңілдетілген декларация негізінде анықталады. 

Соңғы кезде салық кодексіне шағын бизнес субъектілеріне салықтық кедергініодан əрі төмендетуге 
байланысты өзгертулер мен толықтыруларенгізілді, оның ішінде; 

1. Салықсалудың патенттер жүйесін қолдану шегі ұлғайды, кірістің ең үлкен көлемі 1,0 млн. теңгеден 
1,5 теңгеге дейін артты; 

2. Жеңілдетілген декларация бойынша шкала қойылып,төмендетіледі: арнайы салық режимін пайда-
ланатын жеке кəсіпкерлерге де(11,74%-дан 7,5%) дейін, заңды тұлғаларға да (13,11,9,7,5%-дан 9,7,5,4% 
дейін); 

3. Жалдамалы жұмысшылардың еңбекақы төлемін арттыруды ынталандыру үшін 1,5 пайыз мөлшерін-
де түзету енгізу үшін жеңілдетілген декларация бойынша есептелген соманы төмендетуден – жеке кəсіп-
керлер үшін 2 есептік ең төменгі еңбек ақы мөлшеріне дейін, қазіргі қолданыстағы еңбекақының 3 есептік 
ең төменгі мөлшерінеқарсы заңды тұлғаларға 2,5 еселі кең төменгі еңбек мөлшеріне дейін кедергілер 
төмендетілген; 

4. Лицензияланатын қызмет түрлері ұлғаяды, оларды іске асырғанда салық төлеушіжеңілдетілген 
декларация негізінде арнайы салық тəртібін пайдалануына болады; 

«Қосымша құн салығы бойынша шекті мəн» 10000 айлық есептік көрсеткіштен (8,2 млн. тенге) 12000 
айлық есептік көрсеткішке (10,4 млн. тенге) дейін. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының«Шағын 
кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдану туралы» заңына сəйкес шағын кəсіпкерлік субъектілерінің бухгалтер-
лік есебі – есеп берудің жеңілдетілген тəртібі мен үлгісін қарастыратын тəртіпте ұсынылуы мүмкін. Бұл 
норма тек акцизделетін өнім өңдеумен, өткізумен (алкогольдік жəне темекі өнімдерін бөлшектеп сатуды 
ескермегенде) айналысатын субъектілерден басқа барлық шағын кəсіпкерлік субъектілеріне қатысты. 

Қабылданып отырған шараларға қарамастан Қазақстандағы шағын бизнес, оның дамуын тежеп, 
қазақстандық қоғамды тұрақтандыру мен елдің экономикалық өсімінің негіз болуға мүмкіндік төмендегі-
дей мəселелерге жолығуда: 

- қаржы-несие қол жетімдігінің болуы; ресурстарының жеткіліксіз деңгейде; 
- жергілікті жерлерде шағын бизнесті дамыту мен қолдаудың мемлекттік саясатынөткізу процесін 

үйлестіру мен басқарудыңнақты басымдылықтарының болмауы; 
- кəсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік емес институттарымен қауымдастық, шағын несие, ақпараттық-

консалтингтік жəне оқыту мекемелері, бизнес-инкубаторлар, технопарктер жəне басқа датиімді ақпарат 
алмасу тетігімен кері байланыстың жоқтығы. 

Сонымен қатар, лицензиялау, мүлікті тіркеу, өнім, жұмыс, қызмет сапасын бақылау жəне т.с.с. мəселе-
лерде мемлекет тарапынан шағын бизнес субъектілерінің қызметін реттеу деңгейінің жоғарылылығы 
шағын кəсіпкерліктің дамуына кері əсер етеді. 
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Кəсіпкерлік мəселелері бойынша кеңестік, құқықтық, бухгалтерлік жəне əртүрлі консалтингтік қызмет 
ұсынуға негізделген кəсіпкерлерге көмектің кепілді көлемін қамтамасыз ететін шағын бизнесті қолдау-
дың өкілетті органдарын қалыптастыру көзделуде. 

Қазір еліміздекəсіпкерлікті қолдаудың белгілі бір инфрақұрылым əрекет етеді: қауымдастықтар, 
кəсіпкерлікті қолдау орталықтары, бизнес-инкубаторлар, технопарктер жəне басқа. Алайда, олардың 
басым бөлігі өзіндік қаржы құралдарының жетпеуінен өз міндеттерін атқара алмауда. Оларды бұл 
жұмыстарға белгілі бір тапсырыстарды конкурстық негіздеорналастыру арқылы жүзеге асыру көзделуде, 
оларды шағын кəсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 
шеңберіндежүргізу болжануда.  

Күрделі шараларды іске асыру нəтижесінде шағын кəсіпкерлікке ықпал мен көмек көрсету бойынша 
сапалы инфрақұрылымның əрекеттегі нысандары шағын бизнес дамуының жаңа бағыттарын іске асыруға 
мүдделі болады. 

Қазіргі таңда Қазақстанның əлеуметтік-саяси жəне экономикалық өмірінде өзінің сапалы құрамы мен 
құрылымы жағынан əртүрлі əлеуметтік күштер қызмет жасауда.Олардың ішінде саяси партиялар, қоғам-
дық ұйымдар, азаматтық инициативалар айрықша орын алады. 

Жаңа бірлестіктердің туындауы мен қызмет етуі, бұрынғыларының қайта құрылуы тарих дəлелдеген 
бір көзқарастың шынайылығын білдіреді. Көптеген пікірлердің туындауы түбінде дұрыс шешім қабыл-
дауға итермелейді. Бірақ азаматтардың жаңа қоғамның əлеуметтік-саяси жүйесін жетілдіру жөніндегі 
шығармашылық əлеуеті толық көлеміндепайдаланылмай отырғанына көз жеткіземіз. Қоғамдық инициа-
тиваларды қолдау тетігі əлі қалыптаспағандықтан, адамдардың мүмкіндіктері негізінен стихиялық түрде 
немесе тиімсіз үлгіде көрініс береді. 

Өкінішке орай, ретсіздік пен басқару үлгісінің жетілдірілмеуі демократия үшін жат құбылыс болып 
табылады. Бірақ ол мемлекеттің азаматтар мүддесін қорғайтын басқарудың бірден-бір үлгісі болып 
саналады. Əлбетте, ол басқару жемісті болсын десек, қоғамның əрбiр секторы əлеуметтiк-саяси жүйесiнiң 
əдiл екендiгiне, азаматтар дауысы толық естiлетiнiне, мемлекеттiк институттарға сенуге болатынына, 
азаматтық қоғам мүшелерiнiң өкiлдерiнiң мемлекетке ықпал ете алатынына көз жеткiзуi қажет. 

Қоғамда қордаланып қалған көптеген проблемаларды, оның iшiнде əлеуметтiк қорғау мəселелерiн 
шешуге республикада құрылған үкiметтiк емес ұйымдар ықпал ете алар едi. Қазақстандық ҮЕҰ-дық 
құрылуын елдегi саяси, экономикалық өмiрдiң белсендi реформалануы басталған алғашқы тəуелсiздiк 
алған жылдармен байланыстыруға болады. Экономиканың құлдырауы, халықтың тұрмыс деңгейiнiң 
төмендеуi, жұмыссыздар санының күрт өсуi, аз қамтамасыз етiлген халық тобын мемлекеттiк əлеуметтiк 
қорғаудың iркiлiсi – азаматтардың қоғамдық бiрлестiктерiнiң құрылуының басты себебi болды.  

Кез-келген үкiмет емес ұйымның өз мақсаты бар, ол соған қол жеткiзу үшiн құрылады. Себебi бұл 
оның түпкiлiктi мақсаты болып табылады. Мақсат белгiлi бiр мүдделерден туындайды, оның сипаты 
əртүрлi болуы мүмкiн. Мүдделер саяси, экономикалық, рухани, əлеуметтiк, мəдени өмiрдi басқа қамтиды. 

ҮЕҰ-ды мынадай бағыттар бойынша топтастыруға болады, олар: əйелдер ұйымдары, медициналық 
ұйымдар, мəдениет, ғылым, бiлiм беру, балалар мүгедектiгi проблемалары бойынша ұйымдар, жастар 
ұйымдары, əлеуметтiк қолдау жөнiндегi ұйымдар, құқық қорғау, экологиялық жəне басқа ұйымдар.  

ҮЕҰ-дар қызметi кəсiби бiлiктiлiк, икемдiлiк, жылдамдық,жаңашылдық, əлеуметтiк маңызды пробле-
маларды шешуде билiкпен ынтымақтастыққа дайын болу сипатымен ерекшеленедi. ҮЕҰ-дар əртүрлi 
əлеуметтiк бағдарламаларды жүзеге асыруға бағытталған мақсатты бюджет қаржысының пайдалануына 
бақылау орната алады.  

Жаңа экономикалық жағдайда үкiметтiк емес ұйымдардың құрылуы мемлекет үшiн тиiмдi. Себебi ол 
əлеуметтiк мiндеттер үшiн жауапкершiлiктi онсызда өзi бақылап отырғанҮЕҰ-мен бөлiсуге қол жеткiзе-
дi. Оған даму ауытқуы бар балалар мен жасөспiрiмдердi əлеуметтiк жəне еңбекпен сауықтыру орталығы, 
республикалық диабет ассоциациясы, мүгедектердiң “Кеңес” қоғамдық бiрлестiгi, мүгедек балаларды 
қамқорлыққа алу жөнiндегi “Ақбота” лигасы, үйi жоқ балаларға көмек көрсету жөнiндегi “Айгерiм” 
қоғамдық қоры, Қазақстанның ұлттық тұтынушылар лигасы сияқты қоғамдық құрылымдардың қызметiн 
мысал ретiнде келтiруге болады. Қазақстанның кейбiр аймақтарында бақылаусыз балаларды уақытша 
паналату, əлеуметтiк жағынан азғындаған адамдарды əлеуметтiк бейiмдеу орталығы, үйсiздер үшiн түнгi 
баспаналар сияқты ҮЕҰ-дар құрылып, табысты жұмыс iстеуде. Мəдениет, өнер, бiлiм беру, сауда-өнеркə-
сiп палаталары сияқты коммерциялық емес мекемелер үкiметтiк емес ұйымдар қатарына жатқызылады.  

Тұтастай алғанда, үкiметтiк емес ұйымдардың жағдайы қанағаттандырарлық деуге болмайды. Респуб-
ликада 3,5 мыңға жуық ұйымдар тiркелгенiмен əртүрлi себептермен олардың iс жүзiнде 800-ге жуығы 
ғана жұмыс iстейдi. Ақшаның жеткiлiксiз болуы, сондай-ақ көптеген əлеуметтiк проблемаларды шешуде 
жергiлiктi билiк органдары тарапынан ҮЕҰ-дар қызметiн жеткiлiктi түрде бағаламау оның қызметiне 
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терiс ықпалын тигiзуде.  
АҚШ-та үкiметтiк емес ұйымдар өз қатарына 750 мыңға жуық қоғамдық ұйымдарды бiрiктiредi. Олар 

қоғамдық қажеттiлiктерге қызмет етуге жұмылдырылған. Бұл ұйымдардың бюджетi 433 млрд. долларға 
жуықтады. Егер бұл ұйымдар тобы ел болса, онда оның экономикасы ауқымы жағынан 10 мемлекетке 
ғана басымдық берiп, Австралия, Мексика, Индия, Голландия сияқты елдер экономикасын басып озған 
болар едi.  

Мемлекет ҮЕҰ-ға өзi белгiлейтiн немесе орындайтын Заң құралары арқылы үлкен билiк жүргiзедi. Ол 
ҮЕҰ-ды құру кезiнде пайдаланатын нормативтiк құқықтық актiлер, олардың қызметiн реттеу, салық салу, 
есеп алуды жүзеге асыру құралдары арқылы бұл ұйымдарға көмек көрсетуi немесе оның қызметiне 
кедергi келтiруi мүмкiн. Мемлекет заңдарды қабылдай отырып, ҮЕҰ-дың белсендiлiгiн тежеуi немесе 
оны ынталандыруды, сондай-ақ ол өзiне ыңғайлы ҮЕҰ-ды құру үшiн үлкен ықпал құралдарын пайдала-
нуы мүмкiн. Заңдылық базасы əлсiз немесе оны орындау тиiмдiлiгi төмен болған жағдайда бұл ҮЕҰ-дар 
қызметiне күштi, ең тиiмсiзi терiс ықпал етуi мүмкiн.  

Қазақстандағы ҮЕҰ-дар əлеуметтiк бағдарламаларды орындау үшiн, мемлекеттен қаржы алмайды. 
Бiздiң қоғамдық, əлеуметтiк бағдарланған бiрлестiктер өз қызметi үшiн əзiрге шетелдiк қорлар мен 
ұйымдардан гранттар алумен шектелуде. Бiрақ ҮЕҰ-ды мемлекеттiң, қайырымдылық қорлардың, 
коммерциялық құрылымдардың, сондай-ақ, өзiндiк шаруашылық қызметi есебiнен қаржыландыруға 
тиiстi жағдай қалыптастыру қажеттiлiгi туындап отыр.  

Мемлекет принципiнде коммерциялық емес сипаттағы ұйымдар арасында мiндеттi конкурстық негiзде 
арнайы тапсырыстарды орналастырып, орын алған проблемалардың ауыртпалығын бiршама жеңiлдетуге 
талпыныс жасауда. Негiзiнен алғанда, мемлекеттiк тапсырыс бiр дүркiндiк қызмет көрсетудi көздемейдi, 
ол ұзақ мерзiмдегi жобаларға арналған. Бақылау мен жүйелi есептi қамтамасыз ету үшiн конкурс жеңiм-
пазымен келiсiм-шарт жасалынады.  

ҮЕҰ-дар қызметiнiң аясы кең емес. Олардың қатарына кедейшiлiкпен күрес, табиғатты сақтап, дамыту 
тұжырымдамасын енгiзу, есiрткiнi таратуға қарсы күрес, мүмкiндiгi шектеулiадамдарды қолдау, халық-
тың азаматтық, еңбек құқықтарын, тұтынушылардың құқын қорғау, кəсiпкерлiк негiзiне оқыту жүйесiн 
дамыту енедi. ҮЕҰ-дар құрылымында 400 мыңнан астам мүгедектердi қамтитын адамдарды əлеуметтiк 
қорғауда жаңа көзқарас танытып жатса, пайдалы болар едi деп ойлаймыз. Мемлекеттiк əлеуметтiк қорғау-
дың барлық жүйесi нақты адамнан көрсетiлетiн көмектiң түрiне, мөлшерiне, ұзақтығына, өтiнiш бiлдiру 
кезеңiне, оның тиiмдiлiгiне зер салып отыру бағытына қарай қарапайым жəне тиiмдi жүйе бойынша 
“икемдi құрылуы” қажет [4]. 

ҮЕҰ-дар саяси партиялар қатарына жатпайды, сондықтан ол саяси партиялардың табиғатына тəн 
қызметтермен айналыспайды. Азаматтардың əлеуметтiк-саяси жəне экономикалық процестерге ҮЕҰ-дар 
қызметiнiң шеңберiнде араласуын Қазақстандағы Азаматтық Кодексте айқындалған құқық нормалары 
реттеп отырады[5]. 

Азаматтық қоғамның қалыптасуы ҮЕҰ-дың мемлекеттiк саясатты дайындап, оғанбелсендi қатысуы-
ның маңызды шарты болып табылады.  

Азаматтық қоғамды қалыптастыру ҮЕҰ-дардың мемлекеттiк саясатты дайындап, оған белсене қатысу-
ының, оларға осы мəселелер бойынша зерттеу, бiлiм беру, насихат жұмыстарымен, тiптi, олардың көзқа-
расы мемлекеттiң ресми саяси көзқарасымен сəйкес келмесе де айналысуының шарты болып табылады.  

Қазақстандағы үкiметтiк емес ұйымдардың елеулi күшi бар, олар кедейшiлiктiң алдын-алу, азаматтар-
ды тарту, кəсiпкерлiк қызметтi дамыту, салық мəдениетiн енгiзу, құқықтық бiлiмдердi тарату, тұтынушы-
лар құқын қорғау т.б. сияқты маңызды əлеуметтiк проблемаларды шешумен айналысады.  

ҮЕҰ-дың саяси белсендiлiгi көптеген маңызды мəселелердi қамтиды. Көптеген елдерде (оның iшiнде 
Қазақстанда) осындай ұйымдардан басқа ешкiм де азшылықтың, табысы аз халық жiгiнiң мүдделерiн 
шынайы түрде қорғай алмайды. Сондықтан тəуелсiз, əртүрлi топтардың мүдделерiн қорғайтын, əлеумет-
тiк даму бағдарламаларының ықпалымен жұмыс iстейтiн ҮЕҰ-дардың осындай жобаларды iрiктеу, жасау 
жəне қалыптастыру жұмыстарына толыққанды қатысуға құқығы болуға тиiс.  

Əлеуметтiк топтардың мүдделерiн қорғау мен алға тарту қоғамда жүрiп жатқан кез-келген процестер-
дiң ажырамас бөлiгi болып табылады. Дамыған демократия жағдайында азаматтық қоғам құру азаматтар-
ды мемлекеттiк басқару iсiне белсендi тартуды талап етiп қоймайды, сондай-ақ, ол процестерге азаматтық 
институттардың тең дəрежедегi əрiптестiк қатынастарын қалыптастыруды талап етедi.  

Қазақстандық үкiметтiк емес қайырымдылық ұйымдардың өз мүдделерiн, сондай-ақ, өздерiнiң өмiр 
сүруi менқызметi тұрмысы төмен отбасыларымен тiкелей байланысты болғандықтан, олардың мүдделе-
рiн ұсынып, қорғаудағы мүмкiндiктерi шектеулi болатын. 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №3(43) 2013 ж. 

29 

2007 жылдың 16 мамырында парламент палаталарының бірлескен отырысы өтті. Оның ерекшелігі, 
Елбасы АтаЗаңымызға енгізулер, өзгерістер туралы ұсынысын ортаға салған. Ол жиыннан қолдау тапты. 
Толықтырулардың ішінде: 

- мəжіліс депутаттарын сайлауда еліміздепропорционалды жүйе қолданылмақ. Бұл саяси партиялар-
дың ролі артуына себепші болады. 

- Елбасы ҮЕҰ-ды мемлекеттен қаржыландыруға тиым салу туралы конституциялық шектеуді алып 
тастауды ұсынды.  

Осылайша елде тағы бір реформа басталды. Бұл жолы саяси. Бүгінгі өзгеріс саяси партиялардың, 
ҮЕҰ-дың аяғынан тұрып, ширауына себеп болады жəне біздің өмірімізге көп өзгерістер алып келеді.  

Толықтырулардың қабылдануына байланысты ҮЕҰ-дардың заңдылық қызметтерiн жүзеге асыру 
жөнiндегi мүмкiндiктерi кеңейе түседi. Мемлекеттiк емес ұйымдар мен азаматтар нормативтiк құқықтық 
актiлерге өздерiнiң ұсыныстарын, тiптi мемлекеттiк уəкiлеттi органдарының қарауы үшiн оларға өздерiнiң 
ұсыныстарын берiп отырады.  

Қорыта айтқанда, мемлекет пен қоғамның əлеуметтiк топтарының Қазақстан Респбликасындағы жаңа 
Салық саясатының қалыптасу кезеңiндегi өзара iс-қимылы оншалықты тиiмдi болған жоқ. Бiрақ елiмiздегi 
демократиялық үрдiстердiң дамуына қарай мемлекет пен қоғамның əлеуметтiк топтарының Қазақстан 
Республикасындағы салық саясатына түзетулер енгiзуге ықпал етуi сияқты өзара iс-қимылдарының 
тиiмдiлiгiнiң арта түсетiнiне күмəн келтiруге болмайды.  

Біздің қоғам дамудың жаңа сатысына көтерілді. Бүгінгі таңда біз өркендеудің осы талап үдесінен 
көріне білуіміз керек. Алдағы жылда Қазақстанды əлемнің ең бəсекеге қабілетті 50 мемлекеттің қатарына 
ендіру міндетін алға қойған Елбасы Н.Назарбаевтың айрықша ұстанымы бізді осыған жетелейді. Ол 
еліміздің бүкіл дүниежүзілік сауда ұйымына енуіне байланысты салық жəне қаржызаңдылықтарын 
халықаралық нормаларға сəйкестендіру міндетін алға қойды. Бұл біздің əлемдік өркениет жолымен ілгері 
дамуымыздың кепілі болып табылады деген сөз. 
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Түйін 
Бұл мақалада автор əлеуметтік-саяси ғылымда əлі де толығымен ашылмаған. Салық саясатының мемлекет пен 

қоғамдық құрылымдар арасындағы өзара iс-қимыл байланысын жаңа сипатта құрумəселелері қарастырылады.  
 

Резюме 
В данной статье автор поднимает вопросы по по проблеме налоговой политики между государством и 

общественным строем которое рассматривается действия в новом направлении. 
 

Summary 
In this article an author raises questions on issue of tax politics between the state and framework of society that is 

examined actions in new direction. 
 

ҚАЗАҚ ХАНДАРЫНЫҢ САЯСИ ОЙЛАРЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ 
 

Ə.И. Шалтыков – с.ғ.д.,Абай атындағы ҚазҰПУ-дың саясаттану жəне əлеуметтік-философиялық 
пəндер кафедрасының профессоры 

 
Халқымыздың тарихқа ХІІІ-ХІV ғасырларда «қазақ» деген атпен шаңырақ көтеріп, хандық дəуірдің 

болғаны дау туғызбайтын тарихи шындық. Солай болғанмен халқымыздың хандық дəуірі тарихтағы өз 
орнын енді ғана анықтауда. Дегенмен, «хан» жəне «хандық мемлекет» деген əлеуметтік-саяси, тарихи 
ұғымдар идеологиялық құрсаудан онша арылмаған. ХІІІ-ХV ғасырларда қазақтың ұлттық мемлекеті 
қалыптасты, сонымен бірге оның қоғамдық-саяси ойлары да қалыптасты. Қазақтың ұлы даласында 
қалыптасқан ойы əлемдік ойлау жүйесінің құрамдас бөлігіне айналды.Əлемнің əр түпкіріндегі оқиғалар 
мен өркениеттер үрдісі адамзат тарихының бір-біріне ұқсастығы мен жақындығы бар екендігін көрсетеді. 
Бұған əлемнің көптеген елдерінде кездесетін оқиғалардың қайталануы дəлел болады. Мысалы, мемлекет 
құру, билікке келу, оныбасқару, елдік мұрат, халықты тойындыру, билікті қамтамасыз ету, ата-бабалары 
құрған мемлекетті ел ету, елдің бірлігін сақтау сияқты саяси мəселелер туралы ойлар, яғни мемлекет пен 
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саясат мəселелері барлық өркениетті елдерге тəн қасиет. 
Қазақ даласындағы саяси-ойының қалыптасуының түп-тамыры ерте замандарға барып тіреледі. 

Жалпы алғанда, саяси ілімнің пайда болуы рулық қауымның ыдырап, ертедегі шығыстық мемлекеттердің 
пайда болуы мен өмір сүру кезеңіне сəйкес келеді. Алғашқы кезде табиғат, адам, адамдар арасындағы 
қарым-қатынас, əлеуметтік теңсіздік, биліктің алғашқы формалары жəне тағы басқа мəселелер адамдар 
санасында мифтік көзқарасты тудырды. Бұндай көзқарастарда оқиғалардыңсебебі мен салдарына талдау 
жасалмады, сипаттама берілмеді, тек бұл оқиғалар туралы қарапайым хабарламалар ғана айтылды. Яғни, 
табиғаттан тыс адамдардың еркі мен əрекетінен жоғары тұратын əлдебір күштердің жəне олардың адам 
əрекетіне ықпалы туралы баяндалады. Бұндай жағдайда қоғамдық жəне мемлекеттік құрылыс, ел билеу 
мəселесі құдайдың жердегі елшісі –билеушілер немесе билеушілерді белгілі бір халықты билеуге құдай-
дың жібергендігі немесе қолдағандығы туралы аңыздар таралды. Бұл аңыздар ежелгі дүниеде ғана емес, 
орта ғасырдарда, жаңа заманда, тіпті ғылым мен техника қарыштап дамыған қазіргі кезеңде де тарихи 
дерек немесе алғашқы негіз ретінде пайдаланылады. Бұндай аңыздардың кейбіреуінің ойдан шығарылма-
ғандығы, алғашқы кезде бұл оқиғаларға қандай да бір жағдайдың, құбылыстың, тарихи процестің негіз 
болғандығын қазір ғылым да дəлелдейді. 

Ерте түрік өркениетінің асыл қазынасаы – тарихқа Орхон-Енисей жазба ескерткіштері деген атпен 
енген түрік қағандарының еліне, жұртына арнаған үндеуі, ерлік жорықтары туралы шешіресі мен кейінгі 
ұрпаққа арнаған өсиеті жазылған Күлтегін, Білге қаған, Тоныкөк жəне басқа да руникалық жазбаларда да 
мемлекет пен саясат мəселелері де кең қамтылған деуге болады. Түркі жазба мəдениеті мен саяси-ой 
тарихы да дəл сол уақытта ғана бірден пайда бола қойған жоқ.Түрік мəдениетінің, оның саяси-ой тарихы-
ның тарихы одан əріде жатыр. Оның тарихы Еуразия далаларынан ғана басталмайды. Ніл, Ефрат, Тигр, 
Хуанхэ өзендерінің бойынан нəр алған ежелгі өркениет басқа кеңістіктерге де таралды. 

Күлтегін, Білге қаған, Тоныкөк жазба ескерткіштерінен 2500 жыл бұрын жазылған Хаммурапи заңда-
рындағы көк пен жерді жаратушы, дүниенің төрт бұрышы, оны жаулап алу, елді тойындыру, тұрмысын 
жақсарту, ата-бабалары құрған мемлекетті ел ету, қағандықты (патшалықты) қалпына келтіру, елдің 
бірлігін сақтау сияқты сөздер түркі жазба ескерткіштерінде де кездеседі. 

Вавилон патшасы Хаммурапи өзінің билігінің заңдылығын жəне əмірлерінің басқалар үшін мүлтіксіз 
орындауға міндетті екендігін негіздеу жəне бекіту үшін өзін көк пен жер құдайының Вавилонды билеуге 
жібергендігін, Хаммурапи патшаның арғы ата-тегі мен кейінгі ұрпақтарының ғана ел билеуге өкілетті 
екендігін дəлелдейді. Өкімет пен заңдардың сипаты да сан түрлі халықтарды орталықтандырылған күшті 
мемлекетке біріктіріп, олардың бəріне ортақ құқықтар мен міндеттер беруге негізделген. 

Ерте түрік жазба ескерткіштерінде де «Жоғарыда көк Тəңірі, төменде қара жер жаралғанда, екеуінің 
арасында адам баласының жаралғаны, адам баласына ата-бабалары Бумын қаған мен Естемін қағанның 
билік жүргізу үшін таққа отырғандығын, таққа отырып, түрік халқының мемлекетін құрғандығын, дүние-
нің төрт бұрышының жау болғандығы, оларды алғашқы түрік қағандарының бағындырып, бейбіт қылған-
дығы, елін, жерін əділ билегендігі, сол дəуірде бектері де, халқы да адал болып, қағанның əмірін мүлтіксіз 
орындағаны туралы айтылады(1).Хаммурапи заңдары мен түркі жазба ескеркіштеріндегі билік мəселесі 
туралы осындай ұқсастықтар аталған мемлекет, ел билеу, саясат мəселелері ғасырдан-ғасырға жалғасып, 
елдер мен халықтар арасындағы қарым-қатынасқа едəуір ықпал еткендігі ақиқат. 

Мемлекетті құру мен күшейтуде өздерінің билігін рəсімдеу жəне басқаларға мойындату, өздерінің 
сіңірген еңбегін болашақ ұрпақтың ұмытпауы үшін ел билеушілерінің осындай əрекетке баратыны да 
тарихи шындық. Бірнеше ғасырлар аралығындағы тарихи оқиғалардың барысы мен ұлы тұлғалардың 
артына қалдырған жазбаларындағы оқиғаларды баяндалуындағы ұқсастықтарды кездейсоқ деуге болмай-
ды. Бұндай ұқсастықтардың бір себебін мəдени жəне этногенездік процестермен қатар сол замандарда 
өмір сүрген ірі мемлекеттердің бір-бірімен жасасқан келісімдері мен бірлесіп күрес жүргізу үшін құрған 
одақтары себеп болды. Əртүрлі мемлекеттердің құрған одақтары мен келісім-шарттары ерте замандағы 
халықаралық байланыстардың одан əрі нығаюы мен дамуына ғана себеп болып қойған жоқ, əртүрлі 
мемлекеттердің мəдениетімен қатар билік пен саясатқа қатысты процестердің де бір-біріне таралуына 
ықпал етті. Мысалы, Түрік қағандығының Византия империясымен қатар Хорасанмен, Сасанидтермен 
(Парсы) біресе соғысып, кейде бітімге келіп, бір-бірімен одақтасқаны да тарихтан белгілі. 1Дарий патша-
ның Бехистун жазуында оның Ахурамазда құдайдың құдіретімен патша болғандығы жəне Парсы патша-
лығын нығайту үшін басқа елдерге жасаған жорықтары мен жеңістері мақтанышпен айтылады(2). 

«Мен – Дарий, ұлы падишахпын. Персиядағы падишахпын. Ахурамазда маған патшалық берді. Мен 
халыққа басқалар тартып алған игілігін, малын, үй қызметшілерін, бұрынғы иеліктерін қайтардым. Мен 
елді, Персияны да, Мидияны да, басқа елдерді де бұрынғы қалпына келтірдім. Тартып алынғанның бəрін 
мен қайтардым... Мен падишах болғаннан соң көп кереметтерді жасадым. Менің əкем қолымен тұрғыз-
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ғанның бəрін, менің əкем тындырғанның бəрін, соның бəрін біз Ахурамаздының құдіретімен 
тындырдық»(3). Дарий патшаның бұл айтқандары Күлтегін мен Білге қаған жазбаларындағы «өлімші 
халықты тірілт-тім, азды көп қылдым, жалаңаш халықты тонды, кедей халықты бай қылдым, түркі халқы 
жойылмасын деп, халық болсын деп əкем Елтеріс қағанды, анам Ер-біліге қатынды Тəңірі төбесіне 
көтеріп, жоғары көтерді (қаған етті). Тəңірі жарылқағандықтан, мен өзім Тəңірі жарылқағаны үшін мен де 
өзімнің отырған иелігіме төрт бұрыштағы халықты құрап ұйымдастырдым, ел етіп жараттым, төрт 
тараптағы халықты бейбіт қылдым, дүние-мүлкін халқыма алып бердім»(4) деген сөздерінің мазмұны өте 
ұқсас. 

Вавилон мен Парсы жазбаларындағы мемлекет жəне саясат мəселелерінің баяндалуының Түрік 
жазбаларындағы қайталануы мен ұқсастығы аталған мемлекеттер мен халықтардың түп-төркінінің ұқсас-
тығын меңзейді. 

Сонымен, тағы да қайталап айтамыз, қазақтың ұлы даласында қалыптасқан саяси ойлары да əлемдік 
саяси ойлардың құрамдас бөлігіне айналды. Ал бұл тарихтың субъектілері болып қазақтың дана хандары, 
билері, жыраулары, ақындары, ағартушылары мен ғалымдары, ойшылдары есептеледі. 

Шын мəнінде қазақтардың орта ғасырлық қоғамында сол кездің өзінде-ақ билікті бөлудің өзіндік 
жүйесі қалыптасқан болатын. Көшпенділердің бостандық сүйгіш өмір салты дəстүрлі қазақ қоғамысаяси 
жүйесініңқұрамын институцияландыруға өзінің күшті əсерін тигізді. Қазақ қоғамы өмірінде мемлекеттің 
ерекше ролі болған жоқ, өйткені, батыстағы түсінікке сəйкес мемлекет болған жоқты. Тапсыз қазақ қоға-
мы негізінен азаматтық қоғам ретінде қызмет атқарды, мұндағы қоғамның қатардағы мүшесінің тəртібі 
билік қатынастарының мағынасы мен сипаты мемлекеттік басқарудың классикалық шығыстық дəстүр-
лермен анықталатынына қарамастан «дала демократиясының» белгілі ережелері көмегімен реттеледі»(5).  

Жалпы, қазақтың болмысы демократ, яғни, қазақ халқы үшін «демократия» жат ұғым емес. Ол қазақ 
даласында бұрын болған, бүгін де жалғасып келеді. Өйткені, қазақ кісілік пен адамдық, адамгершілік пен 
ынсап, адами мінез бен имандылықпен сəйкес келмеген жағдайда шындықты шырылдап айтқан халық-
тың бірі.  

Бұрын қазақ даласында адамдар дəстүрден қорыққан. Қанша ғасырдан бері ұлттық дəстүрлер бүкіл 
қазақ демократиясын реттеп отыратын құзырлы құжат болып келді. 

Тарихтан бізге жеткені, қай заманда да ханның қасында оның ақылшылары – билер мен шешендер 
жүрген. Олар хан мен қара халық арасындағы байланыстың ақ-қарасы мен оң-терісін анықтап, əрдайым 
əділ пікірін айтып, шындыққа жүгініп отырғаны белгілі. 

Міне, қазақ даласында осы демократиялық ұстанымдар ғасырлар бойы жалғасып келеді.  
Қазақ дəстүрінде əрбір жаңа хан өзінің тумысымен емес, болмысымен билікке жеткен, яғни, ел басқа-

рушы ханның ұлы емес, халықтың ұлы ретінде танылған ел ағаларының, бірі көпшіліктің қалауы бойын-
ша хан болып сайланған. Қазақ тарихында Жəнібек-Керей хандармен Абылай-Кенесары хандарға дейінгі 
аралықта көптеген хандар өтті. Солардың барлығы да ашық сайлау жолымен, халықтың қалауы бойынша 
ақ кигізге көтеріп, хан сайланған. 

Сондықтан қазақ қоғамындағы биліктің ерекшелігі – хан билігі институтының өзінің монархиялық 
табиғатына қарамастан сайлау мүмкіндігін сақтауы,билік иелерінің тағайындалуы мен сайлануынан гөрі 
олардың танылуында, яғни басқарушының лауазымы еңбегі сіңген құрметті атақ екендігінде еді. Сайлан-
ған ханды ақ кигізге салып көтеру немесе билерге сот-əкімшілік, əскери-саяси жəне дипломатиялық 
қызметке мерзімі шектелмеген лицензия беру салт жорасы тек халық таныған жағдайда ғана жасалған. 
Хандар ақырғы шешімді қабылдауға заң жүзінде ғана құқығы болған, ал іс жүзінде ол хан кеңесінде 
əртүрлі мемлекеттік мəселелерді талқылау кезінде көпшілік пікірмен санасуға мəжбүр болған, ал сол 
кеңестерде қатардағы адамдардың мүддесін халық ортасынын шыққан билер қолдап отырған. Биліктің 
жекелеме институттарының сайланатын тəжірибенің кеңінен таралуы нəтижесінде билік ресурстарының 
өзінен өзі ұдайы қайталанып тұруы жүзеге асып отырды да, бұл саяси жүйенің бейімделушілік қабілетін 
арттырды. 

Қоғамдағы демократияның деңгейі əрбір уəкілдің билік пен қоғам арасында өз тобының мүдделерін 
қорғау мүмкіндігімен анықталатыны белгілі. Осы тұрғыдан қазақ даласында саяси ойдың көріністері 
əскери демократия, ру басшылары жиналысы, ақсақалдар кеңесі, хандық жəне билер кеңесі болып 
табылады. 

Шексіз далада көшпенділерді басқару қиын болғандықтан хан билігі ешқашанда жер шаруашылығы-
меншұғылданатын орнықты өркениеттердегі қатыгез əкімдер билігіндей қатал болған емес. Қыспақ 
күшейген немесе билеп-төстеушімен жанжал бола қалған жағдайдарудың немесе тайпаның қашан да 
болмасын басқа жаққа көшіп кететін мүмкіндігі болды. Мəселен, Қазақ хандығының негізін қалаушылар 
Жəнібек пен Керейбастаған бірнеше тайпа дəл осылай жасаған болатын. 
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Өз дəуірінде Қазақ хандығын билеушілерінің саясиұстанымдарынақарап өзге елдер түрлі деңгейде 
мойындап келді. Қазақ хандығының басқару жүйесі өзге де хандықтар сияқты хан мен оның төңірегіндегі 
жоғары лауазымды кеңесшілер, қолбасшылардан тұрғанын Мұхаммед Хайдар Дулати, Əли Иəзди, Ата 
Мəлік Жовейни секілді тарихшылардың еңбектерінен ұға аламыз. 

Қазақ хандығын əр кезде жоғарыда аталған елдермен қатар, Еуропа да (елші Сегизмунд Герберштейн 
арқылы) мойындаған. Ал, Қасым ханның ел астанасын Сарайшыққа көшіріп, 200 мыңдай атты əскер 
жинағанынан қорыққан орыс патшасы Константинопольге барып, «Қасым хан екінші Бату болатын 
болды. Содан құтқаруға көмек беріңіз...» деген. Бұл Қазақ хандығын Рим империясының да мойындаға-
нын көрсетеді.  

Қазақ хандығының құрылуы 
Қазақ хандығы –қазақтардың XV жəне XIX ғасырлар аралығында қанат жайған, тəуелсіз ұлттық 

мемлекеті. Қазақ хандығы қазақ халқының ғасырлар бойы сақтап, қорғап келген мемлекеттігінің нышаны. 
Ол ұлан – байтақ өңірді мекендеген қазақ тайпаларының басын қосып шоғырландыруда, қазақтың 
этникалық территориясын біріктуде, қазақтың байырғы заманнан басталған өз алдына жеке ел болып 
қалыптасуын біржолата аяқтауда аса маңызды жəне түбегейлі шешуші роль атқарды. Қазақ хандығы 
тарихындағы ең басты немесе жетекші тұлғалардан ең бірінші Жəнібек, Керей, Қасым, Есім, Тəуке, 
Абылай, Кенесары хандарды атауға болады. Қазақта 24 Бас хан, 19-20 Жүз хандары (кіші хандар) болды. 
Одан кейін əйгілі сұлтандар мен батырлар, билер бар.Қазақ территориясының қазіргі аумағы Қасым хан, 
Хақназар хандардың тұсында қалыптасты. Ол Алтайдан Атырау, Еділ, Жайыққа дейінгі, Батыс Сібірден 
Сырдарияға дейінгі ұлан ғайыр даланы алып жатты. Енді мемлекеттің сипатына келсек, жүздік құрылым-
ды Қазақ мемлекетінің бір ерекшелігі деп қарастыру керек. Мемлекетті хан басқарды. Хандар хан əулеті-
нен тарайтын мұрагерлердің арасынан «хан кеңесінде» сайланды. «Хан кеңесіне» төбе билер мен батыр-
лар да қатысқан. 

ХV ғасырдың ортасында Жəнібек пен Керей құрған Қазақ хандығының жері бастапқыда Шу мен 
Жетісудың батысы ғана болса, төрт ғасырға жуық уақытта Қасым, Хақназар, Тəуекел, Есім, Тəуке, 
Абылай хандардың қажырлы күрестері мен дипломатиялық шеберліктерінің арқасында шығысында 
Тарбағатай таулары мен Шығыс Түркістанды, батысында Еділ өзені, оңтүстігінде Сыр бойын түгел 
иемденіп, сотүстігі Құлынды даласы мен Орал тауларына дейін кеңейтілді. Қазіргі Қазақстанның жері – 
осы Ұлы хандар иемденген жерлерден 1844 жылғы Ресей-Қытай-Ауғаныстан араларындағы келісімдер 
бойынша Шығыс Түркістан (қазіргі Сынцзян) Қытайға, 1922 жылы шекараны анықтағанда Құлынды 
даласы, Орынбор облысы жəне Еділ бойындағы қазақтар тұрақтаған төрт аудан Ресейге, артынан 
Қарақалпақстан мен оңтүстіктегі екі аудан Өзбекстанға кеткеннен кейінгі қалған аумақ. 

Қазақ хандығының жерін кеңейтіп, мемлекеттілігін нығайтқан жоғарыдағы ұлы хандармен қатар 
Тəукенің əкесі, көрнекті қолбасшы хан Жəңгір, қазақ жерін Еділге дейін кеңейтіп, Бөкей ордасы ханды-
ғын құрған Кіші жүз ханы Бөкей мен оның ұлы Жəңгірді атауға болады.  

Қазақ хандығының құрылуы қазақ халқының тарихындағы маңызды оқиға болды. Ол ұлан-байтақ 
өңірді мекендеген қазақ тайпаларының басын қосып шоғырландыруда, қазақтың этникалық территория-
сын біріктіруде, қазақтың байырғы заманнан басталған өз алдына жеке ел болып қалыптасуын аяқтауда 
аса маңызды жəне түбегейлі шешуші роль атқарды. 

Қазақ хандығының пайда болуы Қазақстан жерінде 14-15 ғғ. болған əлеуметтік-экономикалық жəне 
этникалық-саяси процестерден туған заңды құбылыс. Өндіргіш күштердің дамуы, көшпелі ақсүйектердің 
экономикалық қуатының артуы, феодалдық топтардың тəуелсіздікке ұмтылуы, осы негізде Əбілхайыр 
хандығы мен Моғолстан арасындағы тартыстың өршуі, əлеуметтік қайшылықтардың үдеуі 15 ғ. екінші 
жартысында бұл мемлекеттердің құлдырап ыдырауына апарып соқтырды. 

1456 жылы Керей мен Жəнібек ханның Əбілқайыр хан үстемдігіне қарсы күрескен қазақ тайпаларын 
бастап, Шығыс Дешті-Қыпшақтан батыс Жетісу жеріне қоныс аударуы Қазақ хандығының құрылуына 
мұрындық болған маңызды тарихи оқиға болған еді. Олардың қоныс аударуының бір себебі, оларды 
Шыңғыс əулетінен шыққан Керей хан мен Жəнібек ханның жаңа қалыптасып келе жатқан қазақ халқы-
ның дербес мемлекетін құру,оның тəуелсіз саяси жəне экономикалық дамуын қамтамасыз ету жолында-
ғы қадамы мен қызметі өз ықпалын тигізді. Жетісу рулар мен тайпалар мемлекет бірлестігінің орталығы-
на айналды.  

1428 жылы Ақ Орданың ақырғы ханы Барақ ішкі феодалдық қырқыста қаза болған соң, Ақ Орда 
мемлекеті ыдырап, ұсақ феодалдық иеліктерге бөлінгенде өкімет үшін өзара қырқыс үдей түсті. Бұрынғы 
Ақ Орданың орнына Əбілхайыр құрған «көшпелі өзбектер» мемлекеті пайда болды. Осы мемлекеттің 
территориясы XV ғ. орта шенінде Сырдариядан Сібір хандығына дейінгі Ұлан байтақ жерді алып жатты. 
Алайда бұл мемлекеттің ішіндегі өкімет үшін күрес бір сəтте толастаған жоқ. Əбілхайыр хан өзінің саяси 
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дұшпандарын – Жошы əулетінен шыққан султандарды қудалауын тоқтатпады. Өкімет үшін күрес 
барысында Дешті-Қыпшақтан өздерін қолдайтын жеткілікті күш таба алмаған Ұрыс ханның шөберелері-
Керей мен Жəнібек XV ғ. 50 жылдары орта шенінде қарамағандағы ауылдарымен Шу өзенінің бойына 
көшіп кетуге мəжбүр болды. Осы оқиғалар жөнінде Мұхаммед Хайдар Дулати өзінің “Тарихи -Рашиди” 
атты шығармасында былай деп жазады: «Ол кезде Дешті-қыпшақ Əбілхайыр хан биледі жəне Жошы 
əулетінен шыққан султандарға күн көрсетпеді. Нəтижесінде Керей мен Жəнібек Моғолстанға көшіп 
барады. Есенбұға хан оларды құшақ жая қарсы алып, Манғолстаның батыс жағындағы Шу мен Қозыбас 
аймақтарың берді. Олар барып орналасқан соң, Əбілхайыр (1468 ж.) дүние салды да, Өзбек ұлысының 
щаңырағы шайқалды. Ірі-ірі шиеленістер басталды. Оның үлкен бөлігі Керей мен Жəнібекке көшіп кетті. 
Сүйтіп олардың маңына жиналғандардың саны 200 мыңға жетті. Оларды өзбектер – «қазақтар» деп 
атады. Қазақ султандары 870 жылдары (1465-1466 жж.) билей бастады»(5).Сөйтіп, 1465-1466 жылдыры 
Шу мен Талас өзендерінің алқабында Қазақ мемлекетінің негізін салған дербес Қазақ хандығы құрылды.  

Жəнібек Қазақ хандығының тұңғыш шаңырағын көтерген Барақ ханның ұлы, ал Керей оның ағасы 
Болат ханның баласы. Барақтан басталатын қазақтың дербес мемлекеттілігі жолындағы күресті оның 
туған ұлы мен немересінің жалғастыруы табиғи құбылыс.  

Алғашқы қазақ хандары Керей мен Жəнібек хандықтың территориясын кеңейтуге, Сырдария өңірінде-
гі қалалар мен Шығыс Дешті-Қыпшақтың қырдағы аудандарындағы өз билігін нығайтуға бағытталған 
белсенді сыртқы саясатын жүргізе бастады. Əбілқайыр хандығы мен Моғолстанның құлдырауын пайда-
лана отырып, Керей мен Жəнібек XV ғасырдың 60 жылдырдың соңында қазақтар мекендеген бүкіл 
территорияның біріктіру жолында ойдағыдай күрес бастады.  

Қазақ хандығының саяси-экономикалық базасын ңығайту үшін Сырдария бойындағы қалаларды қара-
ту төтенше маңызды еді. Осы орайда, Қазақ хандығының алдына үлкентарихи мынадай міндеттер тұрды:  

1.Мал жайылымдарын пайдаланудың Дешті-Қыпшақ даласында бұрыннан қалыптасқан дағдылы 
тəртібін қалпына келтіру (бұл тəртіп Əбілқайыр хандығындағы аласапран арқылы бұзылған) көшпелі 
шаруалардың көкейтесті мүддесі еді.  

2.Шығыс пен Батыс арасындағы сауда керуен жолы үстінен орнаған Сырдария жағасындағы Сығанақ, 
Созақ, Отырар, Ясы (Түркестан) т.б. қалаларын Қазақ хандығына карату. Бұлар осы өңірдегі саяси-
экономикалық жəне əскери- стратегиялық берік база болатын.  

3.Қазақ тайпаларының басын қосып, қазақтың этникалық территолриясын біріктіру. Бұлардың ішінде-
гі ең маңызды міндет – Сырдария жағасындағы қалаларды қарату күресі болды.  

Сырдария бойындағы қалалар мен Дешті-Қыпшақ даласы үшін күресте қазақ хандығының басты 
бəсекелесі жəне ата жауы Əбілқайыр хан еді. 1468 жылы қыста ол қазақ хандығын қиратпақ болып, 
Жетісуға жорыққа атанды, бірақ сапары сəтсіз болып, жорық жолында қаза тапты. Əбілқайырдың қаза 
болуы Қазақ хандығының ңығайуына жəне территорияның көлемінің кеңейуіне үлкен себеп болды. Ол 
өлгеннен соң, оның иелігінде қиян-кескі феодалдық қырылыс басталып, хандық ыдырай бастады. «Өзбек 
ұлысының» шаңырағы шайқалды, ірі шиеліністер басталды. Оның қарамағындағы тайпалардың үлкен 
бөлігі Керей мен Жəнібек ханға көшіп кетті. Мұндай тиімді жағдайды дер кезінде пайдаланған қазақ 
хандары Керей мен Жəнібек бұдан 12 жыл бұрын өздері ауып кеткен ата- қоңысы Шығыс Дешті-
Қыпшаққа қайта оралды. Қазақ хандары Əбілхайыр ханның мұрагерлеріне қарсы күресті. Олардың саяси 
қарсыластары – Ахмед хан мен Махмұд Батыс Сібірдің билеушісі Ибақ хан мен сондай-ақ Ноғай одағын 
билеген мырзалармен одақтасып, бірге күрес жүргізді.  

Əбілхайыр ханның орнына отырған мұрагер баласы Шайх Хайдар бұл күресте мүлде жеңіліп, өлтіріл-
ді, ал Əбілхайырдың немерелері Мұхаммед Шайбани мен Махмұд султан Астраханға барып паналады. 
Əбілқайыр ханның мұрагерлермен күресте толық жеңіске жеткен Қазақ хандығы Əбілхайыр хан 40 жыл 
билеген Шығыс Дешті-Қыпшақ даласын жəне ондағы көшпелі тайпаларды бірте-бірте өзіне қосып алды. 
XV ғасырдың 70 жылдарында қазақтар Сырдария бойымен оған жалғас Қаратау өңірінің бірсыпыра 
территориясын басып алды. Сөйтіп, Қазақ хандығының территориясын əлқайда кеңейіп, нығайды. Оған 
тұс-түсынан қазақ тайпалары келіп қосылып жатты.  

Алайда, Сырдария жағасындағы қалалар үшін Əбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбанимен күрес 
отыз жылдан астам уақытқа созылды. Ол осы соғыстарда бірде Əмір-Темір əулетіне, бірде ноғай мырза-
ларына, ақырында Моғолстан хандарына сүйенді.  

XV ғасырдың ақырында Отырар Яса (Түркестан) Орхон, Бозкент қалалары мен Түркістан аймағының 
бір бөлігі Мұхаммед Шайбаниге қарады да, Сығанақ, Сауран, Созақ қалалары мен Түркістан аймағының 
солтүстік бөлігі Қазақ хандығының иелігіне қалды. Ташкент пен Сайрам қалаларын Моғолстан ханы 
султан Махмұд биледі.  

Қазақ хандары Дешті-Қыпшақты басып алуға ұмтылғандарды бірінен соң бірін жеңіп, өз иеліктерін 
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едəуір ұлғайтты. Қазақ хандығының нығайюы Шайбани ханды Шығыс Дешті-Қыпшақ тайпаларының 
біраз бөлігінен Мауараннахрға ығысуға мəжбүр етті. Ол 1500 жылы ондағы Əмір Темір əулетін талқан-
дап, Мауараннахрды жаулап алды да, Шайбани əулетінің негізін қалады. Мұхаммед Шайбани ханға 
ілесіп Мауараннахрға енген көшпелі тайпалар бірте-бірте жергілікті отырықшы халыққа сіңіп, олардың 
тілі мен мəдениетін қабылдап, өздерінің бұрынғы Дешті-Қыпшақтағы өзгешіліктерінен бірте-бірте айы-
рылды. Бұл көшпелі тайпалар Дешті-Қыпшақтан ала келген «өзбек» деген атау бірте-бірте Мауараннахр-
дың байырғы тұрғындарына жалпыласты. Бірақ олар «өзбек» деген аты болмаса, жергілікті халықтың 
тұрмыс-тіршілігіне ықпал жасай алмаған.  

XV ғасыр мен XVІ ғасырдың арасында (1500 жыл) Мұхаммед Шайбани ханның Дешті-Қыпшақтан 
ығысып, оңтүстіктегі жерлерді жаулап алуы Орта Азия тарихындағы, əсіресе қазақ пен өзбек үшін елеулі 
оқиға болды. Бұл ең алдымен Қазақ хандығының жерін кеңейтіп, беделін арттырып, ерікті елдігін нығайт-
ты. Бұрынғы дəуірлерде бытыранқы болып келген қазақ тайпаларының басын бір жерге қосуға, қазақтың 
этникалық территориясын біріктіруге, сонау қола ғасырдан басталған қазақтардың халық болып қалыпта-
су барысын біржолата аяқтатуға мүмкіндік берді. Бұрын Ақ Орда мен Əбілқайыр хандығында қолданыл-
ған «өзбек-қазақ» деген жалпы атау бір-бірімен ажырады. «Қазақ» термині бірте-бірте Шығыс Дешті –
Қыпшақ пен Жетісуда қалыптасқан халықтың тұрақты атына айналды. «Өзбек» термині Мұхаммед 
Шайбаниге еріп кеткен тайпалардың этникалық атауы ретінде Орта Азияда ғана қолданылатын болды. 

Қазақ хандығының құрылуы мен нығаюы ішкі феодалдық қырқыстар мен аласапранқылықты аяқтат-
ты, үнемі ер өліп, өріс бұзылып отыратын тайпалық талас-тартыстарға тыйым салынды. Ел ішінде бейбіт 
береке орнады. Мұның өзі көшпелі шаруалардың бұрыннан қалыптасқан дағдылы дəстүрге бай мал 
жайылыстарынан мерзім бойынша тиімді пайдалануын, кезінде өріс-қоныс, жайлау- қыстауларына 
көшіп-қонуын, бейбіт өмір өткізіп, өндіріспен шұғылдануын қамтамасыз етті. Сөйтіп, əлеуметтік өндір-
гіш күштерді өсірді. 

Өз дəуірінде Қазақ хандығын билеушілірдің саяси ұстанымдарына қарап, өзге елдер түрлі деңгейде 
мойындап келді. Қазақ хандығының басқару жүйесі де өзге хандықтар сияқты хан мен оның төңірегіндегі 
жоғары лауазымды кеңесшілер, қолбасшыларлан тұрғанын Мұхамед Хайдар Дулати, Əли Иəзди, Ата 
Мəлік Жовейни секілді тарихшылардың еңбектерінен ұға аламыз.  

Сонымен, Қазақ хандығының құрылуына ұйтқы болған себептер – саяси жəне экономикалық процес-
тер болды. Оның басты бағыты – Керей мен Жəнібектің қоластындағылармен бірге көшпелі өзбектердің 
басшысы Əбілқайырдан кетіп, Моғолстанның батысына қоныс аударуы. Мұндағы маңызды оқиға – 
Керей мен Жəнібекті жақтаушылардың өзбек-қазақтар, кейін тек қазақтар деп аталуы. Əбілқайырдың 
өлімінен кейін Керей мен Жəнібектің Өзбек ұлысына келіп, өкімет билігін басып алуы. Жаңа мемлекеттік 
бірлестік Қазақстан атала бастауы.  

Қорыта келіп, айта кету керек, қазақ қоғамындағы өткен ғасырлардағы осындай əлеуметтік-саяси 
өзгерістер жетістігіндегі құндылықтарды қазіргі заманғылармен шебер ұштастыруымыз қажет екендігі 
өзінен-өзі анық сияқты. Олар ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырлардың басында тағы да екінші рет 
тəуелсіздікке қол жеткен Қазақстанда демократиялық процестерді ойдағыдай жүзеге асырудың жалғасы 
жəне кепілі болмақ. 

Қасым ханның тұсындағы Қазақ хандығы 
Керей мен Жəнібек негізін қалаған Қазақ хандығы əуелде əлсіз, жаңа-жаңа қаз тұрып келе жатқан жас 

мемлекет болды деуге болады. Қаз-қаз басып, ту көтерген Қазақ хандығы жан-жағына алаңдай қарап, күн 
көруге мəжбүр болған. Қалайда, Керей мен Жəнібек Қазақ хандығының туын жыққан жоқ, олар дүниеден 
өткен соң билік Қасым ханның қолына тиді. 

Қасым ханның (1511-1523 жж.) тұсында Қазақ хандығының саяси жəне экономикалық жағдайы нығая 
түсті. Ол билік құрған жылдары қазақ халқының қазіргі мекен тұрағы қалыптасты. 

Қасым нұсқаған жолдың негізгі мақсаты – Қазақ мемлекетін күшейту, халқын көбейту, жерін кеңейту 
еді. Ол бұл жолда күні-түні аттан түскен жоқ, іргедегі мемлекеттердің өзара жəне ішкі алауыздықтарын, 
араздықтарын пайдаланып, досынан да, қасынан да одақ таба білді. Соның нəтижесінде Қазақ хандығы-
ның жері Сарыарқаны қосқанда сонау Жайық жағасына дейін кеңейген еді. Қасым хан өзінің бақталасы 
өзбек ханы Мұхамед Шайбаниді тізе бүктіріп, Сыр бойындағы қалалардың басым көпшілігін Қазақ 
хандығына қаратқан. 

Қасым ханның сыртқы саясатындағы негізгі бағыты бұрынғысынша Сырдария бойындағы қалаларды 
өзіне қаратып алу жолындағы күрес болды. Осы арқылы өзіне қарасты қазақ жерін кеңейте түсті. 
«Тарихи-Рашиди», «Шайбани» т.б. деректемелердегі мəліметтерге қарағанда, қазақтардың этникалық 
территориясының негізгі аудандары қазақ хандығына Қасым хан тұсында біріктірілген . XVІ ғасырдың 
екінші он жылдығында Қасым хан ұлан-байтақ қазақ территориясын өз қол астына қаратты. Бұл кезде 
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хандықтың шекарасы оңтүстікте Сырдария алабын қамтып, Түркістан аймағындағы қалаларды басып 
алды. Шығыс оңтүстікте оған Жетісу жерінің дені (Шу, Қаратал, Іле өзендерінің алабы) қарады. Солтүс-
тік жəне Шығыс солтүстікте Ұлытау өңірі мен Балқаш көлінен асып, Қарқаралы тау тарамдарына дейін 
жетті, Батыс солтүстікте Жайық өзенінің алабын қамтыды. Қасым ханның батыстағы территориялық 
иеліктері де ұлғая түсті. Ноғай Ордасы бұл кезде ауыр дағдарысты басынан өткізіп жатқан еді. Ру басшы-
лары, мырзалар, билер билік үшін өзара қарқысумен болды. Əбден қалжыраған Ноғай Ордасы рулары 
мен тайпаларының бір бөлігі қазақ хандары мен султандарының билігіне бағынып, елінен Қазақ хандағы-
на көшіп кетті. Осы кезде Қасым ханның қол астына қараған халықтың саны 1 миллион адамға жеткен.  

Қазақ хандығының нығаюы жəне оның күшеюі мемлекеттің беделін арттырып, сыртқы саясат пен 
дипломатиялық қарым- қатынас саласында белгілі табыстарға қол жеткізді. Қасым ханның тұсында Орта 
Азия, Еділ бойы, Сібір хандығымен жəне орыс мемлекетімен сауда-саттық жəне елшілік қарым-қатынас 
орнатты. Қазақ хандары əр дəуірде елдің ішкі-сыртқы жағдайында туылған өзгерістерге үйлесіп, икемді 
сыртқы саясат қолданылып отырды.  

Қазақ хандығымен дипломатиялық байланыс орнатқан алғашқы мемлекеттердің бірі ұлы Князь III 
Василий (1505-1533 жж.) билік жүргізген кездегі Мəскеу мемлекеті болды. Қасым хан тұсында қазақтар 
өз алдына дербес халық ретінде Еуропаға мəлім болды.  

Қасым хан сыртқы саясатпен бірге ішкі саясатты да дұрыс жолға коя білді. Ол феодал ақсүйектердің 
қарсылығын əлсіретіп, мемлекеттің саяси, экономикалық, əскери қуатын арттырды. Қасым хан мемлекет-
тің саяси құрылымын нығайту жолында біраз шараларды жүзеге асырды.  

Оның тұсында мемлекеттің ең жоғарғы заң шығарушы органы Маслихат-сұлтандар мен ру басшыла-
рының съезі болды. Маслихат жылына бір рет шақырылып, мемлекеттің ең маңызды – соғыс жариялау, 
бітім жасау, жайылым жерлерді бөлісу, көшіп-қону жолдарын айқындау сияқты мəселерді қарады. 
Маслихаттың Шыңғыс хан əулетінен хан сайлау құқығы болды. Маслихат жұмысына тек ерлер ғана 
қатыса алды. Мемлекеттегі бүкіл билік хан қолында болды, сонымен бірге заң қабылдау, жарлық беріп 
отыруға құқысы болды.  

Ханның жанында неғұрлым беделді билер мен қауым ассоциация өкілдерінен тұратын Кеңесші ұй-  
ым – Билер Кеңесі болды. Ханның іс-қағаздарын жүргізіп отыратын, хатшылары мен кеңсесі болды. Бір 
ескеретін жəй, мемлекеттің орталық аппаратының тұрақты бір жерде жұмыс істейтін орны болған жоқ, 
сондықтан ханмен бірге көшіп-қонып жүрді.  

Қасым хан өзі билік жүргізген жылдары қазақ қоғамындағы құқық-нормаларды реттеу мақсатымен 
алғашқы қазақ заңы – «Қасқа жолды» жарыққа шығарды. Бұл заң қазақ арасында бұрыннан қалыптасқан 
əдеп-ғұрып ережелері негізінде жасалды. Бұл заң сол кезде мұсылман елдерінде жаппай қолданылып 
жүрген ислам дінінің (шариғат) заңынан өзгеше, көшпелі қазақ өміріне үйлесімді байырғы заң болды. 
Билердің кеңесінде көппен ақылдасып, «Жарғы ережелеріне («ақсақалдар ережесі», «ата-баба жолы», 
«жөн-жосықтар») мəнді өзгерістер енгізеді. Халық бұқарасы Қасым ханның ежелден қалыптасқан билер 
заңы – жарғыны жаңадан көтергенін ұнатып, оны «Қасым ханның қасқа жолы» деп атап кеткен.Оның 
жасалуына себеп болған жағдайлар мыналар: 

- Қасым ханның билігі тұсында Керей, Жəнібек жəне Бұрындық хандар кезіндегі қазақ қоғамы анағұр-
лым жоғары сатыға көтеріледі; 

-Қазақ халқының этникалық аумағы толығымен біріктіріледі; 
-Хандық билік этникалық аумаққа толық тарап, рөлі артады; 
-Халықтың саны Қасым хан тұсында бірнеше есе өседі; 
- Қазақ хандығының жаңа қалыптасқан жағдайына бұрынғы əдет-ғұрып заңы сай келмейтіндіктен, оны 

жаңа дəуір талаптарына сай бейімдеу қажеттілігі туады. 
Міне, осы аталған себептер «Қасқа жолды» дүниеге əкеледі. Бұл заңның жазбаша мəтіні болмаса да, 

қазақ халқының санасында заң атауының жарты мың жыл бойы сақталуы «Қасқа жолдың» қазаққа өте 
қонымды, қоғамдық қатынастарға үйлесімді болғанын көреміз. 

Қасым ханның бұрынғы заң-қағидаларға енгізген ережелері мынау: 
1.Мүлік заңы (мал-мүлік, жер-су, қоныс дауларын шешу ережелері).  
2.Қылмыс заңы (кісі өлімі, ел шабу, мал ұрлау, ұрлық т.б. қолданылатын жазалар).  
3.Əскери заң (қосын құру, аламан міндеті, қара қазан, тұлпар ат, ердің құны т.б.).  
4.Елшілік жоралары (шешендік, əдептілік, халықаралық қатынастардағы сыпайлық, сөйлеу мəнері).  
5.Жұртшылық заңы (шүлен тарту, ас-той, мерекелер мен жиындардағы ережелер, жылу, асар т.б.)  
Сөйтіп, Қасым хан ел басқару ісін бір жүйеге келтірген алғашқы заң жинағын дүниеге əкелді.  
Қасым ханның қазақ хандығын күшейту, қазақ тайпаларын жəне қазақтардың этникалық территория-

сын біріктіру жолындағы жеңістері елдің ішкі жəне сыртқы беделін арттырып, атақ – даңқын асыра түсті. 
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Мұхаммед Хайдар Дулати («Тарихи-Рашиди») атты кітабында Қасым хан дəуіріндегі Қазақ хандығының 
əлеуметтік-шаруашылық өміріне де өте көңіл бөлген. Бұл мемлекетті автор Қасым ханның атымен байла-
ныстыра айтады. Қасым ханның саясатқа жүйрік болғаны жайлы: «Қасым хан барлық Дешті-Қыпшақты 
өзінің ақыл-күш билігіне алды. Жошы ханнан кейін Дешті-Қыпшақты ол сияқты ешкім билеген жоқ»(6). 

Сонымен, Қасым хан тұсында Қазақ хандығы саяси экономикалық жағынан күшейіп нығайды . Оның 
тұсында қазақтар өз алдына дербес халық ретінде Батыс Европаға, Руське мəлім болды. Русьпен диплома-
тиялық байланыс жасалды, ол байланыс осы күндері жаңа тəуелсіз Қазақстан мемлекеті кезінде пəрменді 
жалғасын тауып отыр.  

XV ғасырдың соңғы жылдарында Қасымның əскери қолбасшылық қасиетімен қатар, мемлекет қайрат-
кері, шебер дипломат ретіндегі қырлары айқындала түседі. Бұған Қасымның жеке бастың мүддесінен гөрі 
мемлекеттілік мүддесін артық қоюы жəне осы соңғы мүддеге сай іс-əрекет жасап, шешім қабылдауы, оны 
жүзеге асыруы дəлел бола алады. 

Қасым ханның қазақ халқы алдында, қазақ мемлекеттілігін нығайтуда сіңірген еңбектерінің бірі – XV 
ғасыр соңында Сыр өңірінің біртіндеп қазақ халқының этникалық аумағына енгізе бастауы болды. Ал 
XVI ғасыр басындағы ханның аса бір рөлі қазақ жеріне басқыншы болып келген Мұхаммед Шайбани хан 
əскерін тас-талқан етіп жеңуден айқын көрінді. 

Мұхамед Шайбани 1500-1504 жылдары Орта Азияның бірталай аймақтарын бағындырып, қуатты 
мемлекет құрады. Бірақ солтүстікте Қазақ хандығының болуы оған үнемі қауіп төндіріп отырғандай 
көрінеді. Сондықтан да Шайбани хан XVI ғасырдың басында Қазақ хандығын өзіне бағындыруды басты 
мақсат етіп қояды.  

Орта Азия билеушісі XVI ғасыр басында алдымен қазақтарды экономикалық тəуелділікте ұстау үшін 
1505 жылы арнайы жарлық шығарады. Жарлықта қазақтармен толық сауда-айырбасты тоқтату жөнінде 
айтылады жəне Орта Азияда жүрген қазақ саудагерлерін тонауға бұйрық беріледі. Бірақ бұл шара оған оң 
нəтиже бергізбейді, керісінше, Қазақ хандығы тарапынан қарсы əрекеттер туғызады. Шайбани хан өз 
əрекетін оң көрсету үшін мауреннахрлық дінбасыларына қазақтарды «дінсіздер» деп айтқызып, күреске 
Орта Азияның бүкіл мұсылмандарын жұмылдыруға күш жұмсайды. 

Сөйтіп, ол 1505-1509 жылдар аралығында Қазақ хандығына қарсы үш рет жорық 
ұйымдастырды.Шайбани хан алғашқы үш жорықта қазақ елін бағындыруды мақсат еткенімен оған жете 
қоймаған еді. Сондықтан да болашақта түпкі мақсатқа жету үшін əлі де болса жорықтар болу қаупі зор 
болатын. Міне, осы тұста сыртқы жауға тойтарыс бере алатын жəне бүкіл қазақ елін соған жұмылдыра 
алатын жалғыз тұлға Қасым хан еді. Сыр өңірі үшін болған шайқастарда жинақталған тəжірибе мен атақ-
абырой, қолбас-шылық пен ұлыс билеушілік дəреже, хан əулетінің өкілі болуы Қасым ханды қиын-
қыстау жағдайда қазақ елінің ең ірі мемлекет қайраткеріне айналдырады. 

Қасым ханның Шайбани ханды жеңуі оның беделін одан əрі өсіреді, сонымен бірге ол билеген Қазақ 
хандығының халықаралық жағдайы арта түседі. Жалпы алғанда, Шайбани хан жорықтарына қарсы күре-
сі, оны талқандауы Қасым ханның қазақ халқы алдында сіңірген үлкен еңбегінің бірі болып саналады. 

Шайбани хан өлгеннен кейін Қазақ хандығы үшін қалыптасқан қолайлы сəттерді шебер пайдалана 
білген Қасым хан Жетісуда, толығымен Сыр өңірінде Қазақ хандығының билігін орнатады.Бұл аталған 
аймақтар ешбір ұрыссыз қазақ халқының этникалық аумағына енеді. Себебі мұндағы тайпалар қазақ 
халқының этникалық құрамының бірі болатын. XVI ғасыр басындағы Қасым ханның билігі тұсында қазақ 
халқының этникалық аумағының қалыптасу үрдісінің Жетісу, Сыр өңірлерінде бейбіт өтуі бірнеше мəн-
жайдың бетін ашады. Біріншіден, этникалық үрдістің біртұтас этноаумақта жүруі этникалық компонент-
тердің этнопсихологиялық жағынан жақындасуын тездетеді. Сол себепті де Жетісу мен Сыр өңіріндегі 
этникалық топтар саяси кедергілер жойылғаннан кейін өзінің негізгі этникалық ұйытқысына қосылады. 
Екіншіден, мұндай күрделі этноүрдістің қырғын-соғыссыз, бейбіт түрде өтуіне өз заманының ұлы қайрат-
кері Қасым ханның жүргізген көреген саясаты тұрды. Жеке адамдардың тарихи кезеңдердегі орнын 
Қасым ханның атқарған рөлі арқылы түсінуге жəне түсіндіруге болады. Түбінде болатын объективті 
тарихи үрдіс – қазақ халқының этникалық территориясының қалыптасуы мүмкін басқа хандар тұсында 
басқаша жүрген болар ма еді. Нақты оқиғалы кезеңдерге жеке тұлғалардың араласуы ол үрдісті не 
тежейді, не тездетеді, бірақ тоқтата алмайды. Біз бұл арада қазақ халқының этникалық аумағының қалып-
тасуы Қасым хан тұсында бейбіт түрде жəне тез жүргенін көрдік. Қасым ханның қазақ тарихындағы 
тарихи рөлдерінің бірі осында болса керек. 

Қасым хан қазақ халқының аумағын қалыптастырумен қатар, оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
де бар күш-жігерін салады. Оған1513 жылғы оның Ташкентке жорық жасауы дəлел болады. Осы жылда-
ры Ташкенттің Қазақ хандығына өтуі бірнеше мəселені шешкен болар еді. Біріншіден, Ташкентті алу 
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арқылы Сырдың орта ағысы бойындағы қалалар мен елді-мекендердің бейбіт өмірін сақтау, хандықтың 
оңтүстік шекарасын қауіпсіздендіру жəне бір саяси кеңістіктегі Дешті Қыпшақ пен оңтүстігінде Сайрамға 
дейін Сыр өңірінің этникалық тұтастығын қамтамасыз ету, дамыту болды. Екіншіден, дəл осындай 
мақсаттар Жетісуға да қатысты еді. Мауреннахр тарапынан Жетісуға жəне Сыр өңіріне апаратын қысқа 
жəне төте жол Ташкент арқылы өтті. Сондықтан да қаланың қазақтарға өтуінің əскери-стратегиялық 
маңызы болды. Үшіншіден, Қасым хан алдында саяси міндет 1513 жылдың басынан қайта күшейе баста-
ған шайбанилық сұлтандардың күшін, олардың Ташкент аймағындағы ықпалын əлсірету болды. Міне, 
осындай маңызды мақсаттар Қасым ханды Ташкентті алуға итермелейді. 

Қасым хан қайтыс болғанға дейін Сыр өңірі мен Жетісу аймағындағы саяси талас-тартыс аяқталып, 
бейбіт өмір қалыптасады. 

Қазақ хандығының оңтүстік пен оңтүстік-шығыс бағыттардағы сыртқы саясатын сəтті аяқтаған Қасым 
хан 1517 жылдан бастап күш-жігерін батысқа – Еділ, Жайық бағытына қарай жұмсайды. XVI ғасыр 
басында екі өзен аралығындағы Ноғай Ордасы ауыр саяси дағдарыста болатын. Ру-тайпа көсемдері билік 
үшін өзара күресте мемлекетті толығымен ыдыратып, бір-біріне бағынбайтын, дербес иеліктерге бөлініп 
кеткен еді. Ноғай мырзаларының өзара күресінен əбден шаршаған ру-тайпалар өздерінің этникалық 
ортасы, этникалық кеңістіктегі құрамдас бөлігі – қазақ этносына қосыла бастайды. Этникалық бірігу 
саяси тұрғыдан қолдауға ие болды. Қазақ ханы Қасым хан мұнда да көрегендік танытып, қазақ халқының 
этникалық аумағының қалыптасу үрдісін соғыссыз, бейбіт түрде жүзеге асырады.  

Міне, Қасым ханның көреген саясатының нəтижесінде бұрынғы Жошы ұлысы, одан кейінгі Алтын 
Орда жерінде XVI ғасырдың басындағы ең қуатты мемлекет – Қазақ хандығы болды. Дəл осы кезде 
Москва княздығы Қазақ хандығымен байланыс орнатуға ұмтылады. Бұл байланыс арқылы Москва қазақ-
тар туралы, Қазақ хандығы жəне Қасым хан туралы көп мəлімет алуға тырысты.Москва қазақтармен 
байланыс орнату арқылы олар туралы көп білмек болды.Москваның Қасым ханға жеке көңіл аударуы, 
біріншіден, Қазақ хандығының қуаттылығына байланысты болса, екіншіден, оның мемлекет қайраткері 
ретіндегі рөліне байланысты туындаған деуге болады. 

Ортағасырлық тарихшылар қазақ хандары ішінде Қасым ханнан басқа ешкімге көп баға берген емес. 
Бұл жай оның тарихи тұлғасын сол кездің өзінде-ақ көпшіліктің танығандығын көрсетеді.Мұхаммед 
Хайдар Дулати: «Ол Дешті Қыпшаққа толық билігін таратты, оның халқы миллионнан асты. Жошы 
ханнан кейін бұл жұртта дəл мұндай күшті хан болған жоқ» деп жазады. 

Қорыта айтқанда, Қасым ханның тұсында Қазақ хандығы күшейіп, мемлекеттің территориясы кеңейді, 
халқы көбейіп, хандықты көрші мемлекеттер мен Батыс Еуропа таныған. Оның тұсында Қазақ 
хандығыбұрынғы Жошы жəне Шағатай ұлыстарының территориясындағы ең күшті мемлекетке айналды. 
XVI ғасырдың бірінші ширегінде қазақ атын жер жүзіне жеткізген Қасым хан есімі қазақ халқының 
тарихи санасында мəңгі орын алып, жарты мың жылдан аса сақталып келе жатыр. Қасым ханның қазақ 
билеуші-лерінің болашақ өкілдеріне қалдырған өнеге жолы – елдің саяси бірлігін сақтауы мен 
мемлекеттіліктің ең басты көрсеткіші хандық билікті нығайтуы, оны мойындатуы еді. Қасым ханның 
өмірі мен қазақ тарихында алатын орны, міне, осындай. 

Есім хан 
Қасым ханнан кейін Қазақ хандығын күшейтуде, көрші елдермен дипломатиялық қатынастар орнату-

да өзіндік үлесі бар хандардың бірі – Есім хан. Есімтуған ағасы Тəуекел хан 1598 жылы Орта Азияға 
жасаған жорығынанда ауыр жарақат алып, көп ұзамай о дүниелек болғаннан кейін, сол жылы хан тағына 
отырған. Оның билігі тұсында қазақ халқының этникалық территориясының қалыптасу процесі аяқтала-
ды, қазақ елінің жаңа астанасы нақтыланып, ол қала жаңа атаумен – Түркістан дегенатауға ие болады, 
«Есім ханның ескі жолы» деген заңдар жинағын өмірге енгізеді.  

Қазақ халқының ауыз əдебиетінде Есім ханды «Еңсегей бойлы ер Есім» деп атаса, ол енгізген заңдар 
жинағын «Есім ханның ескі жолы» деген атауға ие. Егерде Есім ханға дейін Қазақ хандығының астанасы 
нақты айқындалмай, Сырдария өзенінің орта ағысы бойындағыСауран, Сығанақ, Отырар, Ясы қалалары 
астана міндетін алма-кезек атқарысып келсе, Есім ханнан бастап қазақтың ресми астанасы ролін тұрақты 
түрде Ясы қаласы атқара бастайды да, ол қала жаңа атаумен – Түркістан атауымен атала бастайды. 
Сондай-ақ Есім ханнан бастап қазақтың ресми хандары мен көрнекті сұлтандары батырлары мен ақында-
ры, билері мен бектері, дін басылары мен əскер басшылары, жалпы алғанда бүкіл қазақ еліне даңқы 
шығып, есімдері ел ішіне кең тараған тұлғалары Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің жанына 
жерлене бастайды. Ал Жəңгір ханның ата-бабаларының Сауранда, Сығанақта, Сарайшықта, Бұхара 
жақтағы Күміскентте, Үргеніште жерленгендігін ескерсек, онда Есім ханның Түркістанда жерленуі қазақ 
мемлекеттілігініңбекуі мен дамуына, қаланың саяси-əкімшілік орталық ретіндегі ролінің өсуіне, биліктің 
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тұрақты болуына негіз қалағандығын көреміз.  
Есім хан таққа келгеннен кейін ағасы Тəуекелдің жолын жалғастырудағы ең алғашқы жүзеге асырған 

шарасы Мауереннахрға қатысты түйінді мəселені шешіп, оны ретке келтіру болатын. 1599 жылы Бұхар 
хандығымен шарт жасасып, Ташкент қаласы мен оның айналасын Қазақ хандығына қосып алды. Осыдан 
бастап Ташкент елі ғасыр бойы Қазақ хандығының билігінде болды. 

Жалпы алғанда Шығай ханның ұлдары Тəуекел ханның қайтыс болуы мен Есім ханның саяси билікті 
қолына алуы – қазақ елі тарихында бір дəуірдің аяқталып, келесі дəуірдің басталғандығын көрсетеді. 

XV ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап тарих төріне көтерілген ұлттық сипаттағы Қазақ хандығы 
өзінің сыртқы саясатындағы басты бағыттардың бірі етіп, қазақ ру-тайпаларының жерлерін біріктіруді 
мақсат еткен болатын. Бір жарым ғасырға созылған күрес барысында Қазақ билеушілері жеңісті де, 
жеңілісті де көрген болатын. Қасым хан тұсында қазақ халқының этникалық аумағы қалыптасқан болса, 
одан кейінгі «уақытша əлсіреу» кезеңінде ішкі бірліктің болмауы жарты ғасырлық күрес нəтижесін жоқ 
етеді. Хақназар ханның тұсында қайта басталған біріктіру процесі Шығай, Тəуекел хандар тұсында өз 
мəресіне жетеді. Ал оны заңдастыру, Қазақ хандығының басты қарсыласы –Мауереннахр билеушілеріне 
мойындату Есім ханның үлесіне тиеді. Есім хан үшін XVI ғасырдың соңғы жылдары көршілес елдермен 
қарым-қатынаста, қазақ халқының қалыптасқан этникалық территориясын мойындатуда өте қолайлы 
болды. Батыстағы ноғайлар XVI ғасырдағы үшінші саяси дүрбелеңді бастарынан өткеріп, Оразмұхаммед 
бидің (Ормамбет би) 1598 жылғы өлтірілуінен кейін мемлекет ретінде күйреудің соңғы сатысына көшеді 
де, ноғай ру-тайпалары жан-жаққа тарыдай шашылады. Олардың бір бөлігі Қазақ халқының құрамына 
қосылып, олардың көшіп-қонатын аумақтары қазақ халқының этникалық аумағына айналады. 

Ал солтүстіктегі Сібір ханы Көшім де 1598 жылы орыс отрядынан толық жеңіліске ұшырап, азғантай 
ғана адамдарымен Сібірден кетуге мəжбүр болады. 

Сібір хандығының күйреуі қазақ ру-тайпаларының Дешті Қыпшақтың солтүстік бөлігіндегі жайылым-
дарының қауіпсіздігін тұрақтандырады. Сөйтіп қазақ елінің солтүстіктегі шекарасы да нақтылана түседі. 

Осылайша, XVI ғасырдың соңғы жылын қазақ халқының этникалық аумағының біріктірілу процесі 
аяқталған жыл деуге болады. Осыншама зор аумақты, ондағы ру-тайпалар арасындағы қатынастарды 
күшпен немесе жарлықпен ұстап тұрудың мүмкін еместігін білген Есім хан жəне оның жақтастары жаңа 
талаптарға сай жаңа əдет-ғұрып заңдарының жинағын өмірге енгізеді. Ауыз əдебиетінің материалдары 
арқылы бізге тек сол заңдардың атауы – «Есім ханның ескі жолы» деген атпен ғана жетеді. 

Есім ханның қазақтарды бір орталыққа бағындыру саясатына қарсы сұлтандар оған шектеу қоюға 
тырысты. Мысалы, Ташкент қаласы Қазақ хандығына қараған соң оны Жəнібек ханның немересі Жалым 
сұлтанның баласы Тұрсын Мұхамед сұлтан басқарған еді. Ол көп ұзамай тəуелсіз хан болуға тырысты. 
Тіпті өз атынан ақша соқтырып, «бажы мен хараж» алым-салықтарын жинады. Ол осы əрекетімен Қазақ 
хандығын екіге бөліп, Түркістан қаласын орталық еткен Есім хан, Ташкент қаласын орталық еткен 
Тұрсын хан билеген еді. Мұндай жағдайда Түркістанда отырған Есім ханның қандай щара қолданатыны 
белгілі. Бұлардың арасында соғыс қақтығыстары болды. Екеуінің арасында күрес шиеленісе берді. 1627 
жылы Есім хан Тұрсын ханды өлтіріп, Қазақ хандығын өз қоластына біріктірді. Есім ханның феодалдық 
бытыраңқылықты жеңіп, Қазақ хандығын біріктіру жолындағы күрестері қазақтың «Еңсегей бойлы ер 
Есім» атты тарихи жырына өзек болған.  

Есім хан билік басына келген кезде Қазақ хандығының шығысындағы жағдай Тəуекел тұсындағыдан 
əлдеқайда күрделене түскен еді. Мұнда ойрат тайпаларының бірігіу процесі жүріп жатты. Сондықтан ол 
көршілерінде болып жатқан жағдайды жіті қадағалап, олардың тайпалары арасындағы алауыздықты өз 
пайдасына шешуге ұмтылып бақты. Ойраттардың бір жағынан, Ембі, Жайық, Еділ бойындағы ноғайлар-
мен шарпысуы, екінші жағынан, орыс қамалдарының гарнизондарымен қақтығысуы Есім хан саясатының 
ықпалды болуына елеулі жағдай жасады. Ақырында үш жақты соғыстың өздеріне қырғын таптыратынын 
сезген ойрат əміршілері Есім ханның үстемдігін мойындап, тату көршілікте тұру мақсатында ұсыныс 
жасап, елшілерін жіберуге мəжбүр болады. 

Хандығының шығысындағы жағдайды осылайша өз пайдасына шешкен Есім хан оңтүстігін де ойдан 
шығармайды. 

Хандығының шекарасын кеңейте түсу саясатын мұнда да батыл жүргізіп бағады. Оған жағдай да 
көмектесе түседі. Себебі, бұл кезде қайтыс болған Бəки Мұхаммед ханның орнына оның інісі Уəли 
Мұхаммед пен Герат-Хорасанның билеушісі Дінмұхаммед баласы Иманқұлы таласып жатқан еді. Осы 
қақтығысты өз пайдасына асыруда Есім хан үлкен ептілік танытады. Ол əуелі Уəли Мұхаммедке 
көмектесемін деп уəде беріп, кейін Иманқұлы жағына аунап түседі. Соның нəтижесінде онымен бірігіп, 
Уəли Мұхаммедті өлтірісіп, Иманқұлымен одақ жасасады да, сол жылы Иманқұлыға қарсы шығып, 
Самарқандқа əскер жөнелтеді. 
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Бұл кезде Иманқұлының Есіммен соғысарлық шамасы жоқ еді. Сондықтан онымен шартқа отырып, 
Ташкент пен оның төңірегінің түгелдей қазақтардың иелігі екенін ресми түрде мойындайды. 

Бұдан кейін Есім хан Моғолстан ханы Əбдірахымның қызы Падшахқа үйленіп, ағасы Күшік сұлтан-
ның қызын Əбдірахымға беріп, қарсы құда болу арқылы оны өзінің жақтасы етіп, соның көмегімен өзіне 
опасыздық жасаған Тұрсын ханды талқандап, дара билікке қол жеткізеді. 

Есім ханның билігі тұсында (1598-1645) халық жадында «Есім салған ескі жол» деген атпен қалған 
əдет-ғұрып нормаларын қалыптастырған конституциялық құжат болғаны белгілі. Мұны «Есімнің заңы» 
деп ұққан жөн. Бірақ оның көктен алынбағанын, өз заманының орайы мен талабына қарай Есім хан мен 
оның кеңесшілері өңдеп, толықтырған баяғы «Қасым салған қасқа жолдың» бір нұсқасы екенін де естен 
шығармаған абзал. Түтпеп келгенде, «Есім салған ескі жол» деген сөздің мəні де Есім ханның тұсында 
жасалған даналық заңдарға байланысты айтылған. Қоныс-тұраққа, мал-мүлікке, адамдар арасындағы 
қарым-қатынасқа қатысты туындайтын дау-шардың шешімдері осы кезде сараланды. Мұның өзі кейін 
Тəукенің əйгілі «Жеті жарғысына» негіз болып, қазақ халқының мəдени-рухани жəне салт-дəстүр қалып-
тарының төлтумалығын шыңдай түсуге ықпал етті. 

Жалпы көшпелілер мемлекетінің хандары сияқты, Есім хан да тақ үсті мен ат үстінде бірдей танылған 
біртуар тұлға. Оны халқының «Еңсегей бойлы Ер Есім» атауы тегін емес деуге болады.  

ХVІІ ғасырдың 20-30 жылдары батыс Монғолияны мекендеген ойрат тайпалары едəуір күшейген еді. 
Шарыс тайпасының басшысы Харақұлайдың баласы Батұрдың тұсында (1635-1653) ойрат тайпаларының 
одағы қалыптасты. Бұл тарихқа «Жоңғарлар» деген атпен əйгілі болды. Қаншама ғасыр бойы шашылып 
жатқан моңғолдар бастарын біріктірмей ешнəрсеге қол жеткізе алмайтындарын түсінді. XVI-XVII ғасыр-
ларда Монғолияның батыс аймағынан Жоңғар мемлекетінің іргесі қаланды. Жоңғар хандығы қаһарлы 
күшке айналды. 

Жоңғар хандығының қазақтар үшін қаһарлы күш болатын себебі, олар да салт атты көшпелілер 
болатын. Көршілес жатқан Қазақ хандығы мен Жоңғар хандығынан Ресей мен Қытай қатты қауіптенді. 
Олар осы екі мемлекетті бір-біріне айдап салып, жер бетінен құртуды ойластырды. Ресей мемлекеті 
жоңғарлармен елшілік байланыс орнатып, оларды қару-жарақпен жасақтап отырды. Сонымен бірге бірне-
ше тайпаларына Еділ бойынан жер бөліп берді. Қазақ даласы жоңғар-қалмақтың ортасында қалып қойды. 
Ыстықкөл үшін болған алғашқы шайқаста қазақ қолын Есім ханның өзі басқарды. Жоңғар-қалмақтың 
тегеурінін сезген Есім қырғыздармен жəне батысындағы ноғайлармен ынтымағын күшейте түсті. Шығыс 
Түркістанмен саяси байланысын жақсартты. Сол кездің өзінде Қазақ хандығы 300-400 мыңға жуық атты 
əскер шығарған. 

Осылайша, Есім ханға қатысты жоғарыда айтылған ойларымыздың бəрін қорытындылай келе, 
мынадай тұжырымдар жасаймыз. 

Бірінші, Есім ханның шығу тегі XIII ғасырдың басында Шығыс Дешті Қыпшақтың ханы болған 
Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан бастау алса, XIV ғасырдың ортасында осы аумақта дербес Ақ Орда 
деген мемлекет құрғанОрыс ханмен жалғасып, XV ғасырдың ортасында Қазақ хандығының негізін 
салушылардың бірі – Жəнібек ханға дейін жетеді. Одан кейін атасы – Жəдік сұлтан, əкесі – Шығай 
хандармен жалғасып, нағыз текті əулеттің өкілі екендігін көреміз. Сонымен бірге аталары мұсылманшы-
лықты берік ұстанған, атақты дін басыларының мүриді болған тұлғалар екендігіне көз жеткіземіз. 

Екінші, Есім хан 1598-1628 жылдар аралығында 30 жыл бойы ел тізгінін қолына ұстап, оның бірлігі 
мен тұтастығы үшін күрескен. Оның билігінің алғашқы жылдары қазақ халқының этникалық территория-
сының қалыптасуы аяқталады. Жаңа заманға сай жаңа қатынастарды реттейтін құқықтық негіз – «Есім 
ханның ескі жолы» атты заң жинағын өмірге енгізеді. 

Үшінші, Есім ханнан бастап Қазақ Елінің астанасы нақтыланып, бұрынғы Йасы қаласы Түркістан 
деген жаңа атауға ие болады. Есім хан салған осы жол бойынша Түркістан қаласы қазақ мемлекетінің 
астанасы міндетін бірнеше ғасыр бойы атқарады. 

Төртінші, Есім ханнан бастап қазақтың барлық ресми хандары, сондай-ақ қарапайым халықтан 
шығып, өз заманындасаяси, əскери, рухани, мəдени көсем бола білген тұлғалар Түркістан қаласындағы 
Қожа Ахмет Йасауи кесенесінің жанына жерленеді де, қаланың ролі мен маңызын, қасиеті мен құдіретін 
одан əрі арттырады. 

Тəуке хан 
Тəуке хан – Қазақ хандығын 40 жылдай(1680-1718) билеген аса елеулі тұлға. Заманы ауыр болды. 

Қазақты шығысынан жоңғар, батысынан қалмақ, башқұрттар, солтүстік батысынан Сібір жəне Жайық 
казактары қысқан кезеңнің өзінде Тəуке хан ел ішінде тыныштық орнатып, халқын үш жүздің хан, сұлтан, 
билері арқылы жұдырықтай жұмылдырып ұстай білді. А.Левшин Тəукені қазақтың Қасым ханнан кейінгі 
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аса құдіретті əрі ақылды патшасы деп атап, оны Спартаның ақылға кең данасы Ликургке теңеген. Тəуке 
заманын халық «қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заман», «алтын ғасыр» деп атады.  

Есім ханнан (1598-1628 жж.) кейін Қазақ хандығының жағдайы одан сайын нашарлай түсті, феодал-
дық қарқысулар ұлғайып, жоңғарлар Жетісудің бір бөлігін уақытша басып алып, бұл өңірде көшіп жүрген 
қазақтар мен қырғыздарды бағындырды. Бұхара əскерлері Ташкентті алып, қазақтарды ығыстыра баста-
ған кезде, қазақ ханы Жəнгір (1628-1652 жж.) Бұхара хандығымен одақтасып, жоңғар феодалдарынның 
шабуылына қарсы күресті. Жəнгір хан өз өмірінің деңін жоңғарлардың шапқыншылығына тойтарыс 
берумен өткізіп, оларға қарсы үшінші рет 1652 жылы болған шайқаста Жəнгір хан өлтірілді.  

1680 жылы хандықтың тағы Жəнгірдің баласы Тəуке ханға (1680-1718 жж.) көшті. Тəуке хан таққа 
отырғанда Қазақ хандығының ішкі жəне сыртқы саяси жағдайлары мəз емес еді. Феодал шонжарлардың 
арасында бақталастық пен алауыздықтар күшейе түстіп, əрбір сұлтан өз иелігіндегі ұлыстарды жеке-дара 
билеп, дербестенуге тырысты. Қазақ жүздерінің арасында бұрыннан келе жатқан байланыстар нашарлап, 
олар бір-бірінен оқшаулана түсті. Үш жүз үшке бөлініп, сөз жүзінде қазақтың ұлы ханына тəуелді болға-
нымен іс жүзінде өз алдына билік жүргізді. Бұл жағдайлар жалпы қазақ халқын біріктіріп, сыртқы 
шапқыншылықтан қорғануға кесірін тигізді. Алауыздық пен өзара дау-жанжал, қақтығысқа белшісінен 
батқан қазақтарға Шығыстан, Арқадан төтеп берген жоңғарлардың шабуылы күшейе түскен еді.  

Осындай қиындық кезеңде хандық құрған Тəуке алдымен Россия жəне оңтүстіктегі көрші елдермен 
қарым-қатынасын түзей отырып, қазақ қоғамының ішкі дау-жанжалды, барымтаны тежемей, уақ хандық-
тардың уақытша болса да ынтымақтастығын көздемей тұрып, сыртқы жаулар мен батыл күресуге 
болмайтынын ол жақсы түсінді. 

Сондықтан да мемлекетті нығайтып, тəртіп орнату үшін тиімді, халық мүддесінесай келетін, орында-
луы арнайы тетіктермен қамтамасыз етілетінзаң жүйесі болуы шарт. Бұл қағиданы Тəуке хан аса 
көрегенділікпен түсінген. 

Тəуке хан мемлекетті нығайту мақсатында үш негізге жүгінді. Олар: 1) Билер кеңесі арқылы қазақтың 
елдік санасын қалыптастыру; 2) «Жеті жарғы» арқылы қоғамды қалыпты ережеге бағындырып, тəртіп 
орнату, əрі қоғамның басқарушы ақсүйектерін сомдап шығару; 3) Ислам дінін күшейту. Ол ислам дінін 
халықтың ынтымағын қамтамасыз ете алатын, əрі халыққа тəрбие бере алатын рухани тірек ретінде 
қоғамдық жүйеге енгізуді мақсат етті. 

«Жеті жарғы» заңын түзуге Төле би, Қазыбек би, Əйтеке би жəне басқа да бек, пірлер қатысқан. «Жеті 
жарғыны» Қазақ мемлекетінің алғашқы заңы деуге болады. Ол «Есім ханның ескі жолы», «Қасым ханның 
қасқа жолы» қатарлы заңдардың жалғасы, оларды жүйелеп реттеген нұсқасы болып табылады.  

«Жеті жарғының» негізгі көзі деп бəрінен бұрын қазақтардың əдеттегі байырғы правосын, сондай – аз 
Тəукеден бұрын өмір сүрген қазақ хандарының жазылмаған заң ережелерін мойындаған жөн. Заңдарға 
негізінен алғанда қазақ қоғамының XVII ғасырдағы əскери-саяси жəне əлеуметтік өмірінің қажеттеріне 
жауап беретін ережелер енді. 

«Жеті жарғының» бірнеше бабтары қазақ мемлекеттілігінің негізгі құрылымын қорғауғажəне оның 
терроториялық тұтастығын, ұлттық бірлігін сақтауға бағытталғанын аңғарамыз. Жаңадан ғылыми 
айналымға түскен «Жеті жарғының» бір бабы мына норманы бекіткен: «Көтеріліс жасап, бүлік шығарған 
кісілерге өлім жазасы бұйырылсын»(7). Бұл норманың мазмұнына зер салатын болсақ, сол кезеңде əрбір 
ру басшыларының сепаратистік, алтыбақан алауыз болған қимыл-əрекеттерінен туған іріткегетежемелік 
əсер еткенінаңғармасқа болмайды. Бұл бабтың мəні дəл қазір де əлсіреген емес. Конституциялық 
құрылымды күшпен құлату əрекеті қазіргі кезеңде де көрініс тауып отырғаны бəрімізге мəлім(8). 

«Жеті жарғыны» жасау қолданылып келген əдеттегі правоның нормаларын қазақтың феодалдық 
қоғамының жаңа қажеттеріне бейімдеу, бұл орайда ол нормалардың феодал ақсүйектердің мүдделеріне 
сай келетіндерін ғана сақтау мақсатын көздеді. «Жеті жарғыға» əкімшілік, қылмысты істер, азаматтық 
право нормалары, сондай-ақ салықтар, діни көзқарастар туралы ережелер енгізілген, яғни онда қазақ 
қоғамы өмірінің барлық жағы түгел қамтылған.  

Сонымен, «Жеті жарғы» заңы, шынында да, қазақ халқының бірігуіне жағдай жасады. Руаралық жəне 
жүзаралық келіспеушіліктер азайды. «Жеті жарғы» заңын түзуде «Қасым ханның қасқа жолы», «Есім 
ханның ескі жолы» басшылыққа алынып, олар заман талабына сай жетілдірілді.Сөйтіп, қазақ халқының 
тарихына ірі құқықтық өзгерістер енгізілді. «Жеті жарғы» – тек сол заманға сай құқықтық құжат емес, 
сонымен қатар көшпелі қазақ халқының этникалық, шаруашылықты ұйымдастыру жəне жағрафиялық 
ерекшеліктеріне сай келетін аса құнды ескерткіш.  

«Жеті жарғы» жаңа қоғам қалыптастыруға, түрлі кемшіліктерді жоюға қауқарлы екендігін танытты. 
Қазақтар көбінесе жазылмаған салт-дəстүрлерін тіршілік заңы ретінде қабылдап, сонымен өмір сүріп 
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келген. Оны халықтың санасынан шығару үшін ұтымды сөз керек болды. Сол себепті көпшілікке жаңа 
заңды қабылдату мақал-мəтелдер арқылы іске асып жатты. 

Сонымен бірге, Тəуке хандық билігін күшейтуге бағытталған ірі-ірі өзгерістер жасады. Ол өзінің 
саясатын феодалдық билер мен шонжарларға, батырларға сүйеніп жүргізді. «Xалық кеңесі» мен «Билер 
кеңесін» тұрақты орган ретінде қалыптастырып, олардың рөлін арттырды. Жыл сайын белгілі бір мерзім-
де Күлтөбеде 3 жүздің басын қосқан жиын өткізіп тұрды.  

Тəуке ел бірлігі бұзылуының ұйтқышылары феодал ақсүйектер мен сүлтандарды əлсіретуге, мемлекет-
тік құрылысты күшейтуге тырысты. Жүздер мен ұлыстар арасындағы күрделі тартыстар билер кеңесінде, 
абыройлы да əділетті де Төле би, Қазыбек би, Əйтеке би, т. б. билер алдында шешілді.  

Тəуке хан билікті өз қолына алғаннан кейін өзінің алысты болжағыш саясаткер екендігін елге таныта 
білді. Оның қолына ең маңызды көш-қоңысты белгілеп бөліп беру, алым - салық салу, сот ісі, қарулы күш 
т.б. қызмет түрлері жинақталды. Сыртқы жағдайды назарда ұстап, кəмелетке толғандарға 5 қарумен 
жүруді міндеттеген.  

Сөйтіп, «қара қазаққа» сүйенген Тəуке хан көп нəрсе ұтты. Өйткені билер кеңесі барлық румен тығыз 
байланыс орнатып, ел бірлігін халық көкөйіндегі көкейтесті мəселелерді: қөш-қоныс, ел тыныштығы, 
сыртқы жаудан қорғану т.б. талқыланды. Ақыры, билер кеңесі ханның кеңесу органына айналып, зор 
саяси маңызға ие болды.  

Тəуке ханның сыртқы саясатына келетін болсақ, атырабындағы елдермен тату көршілік байланыс 
орнатуға, олармен экономикалық, сауда-саттық қарым-қатынас жасауға тырысқан бейбіт дипломатиялық 
саясат болды. Тəуке хан Бухара хандығымен бибітшілік қарым – қатынаста болуға, Орта Азиядағы 
отырықшы аймақтармен, қалалармен сауда-саттық жасауға тырысты. Қазақ хандығымен жауласып 
келген жоңғар хандығына да соғысты тоқтатып, тату көршілік қатынас орнату жөнінде Қазыбек би баста-
ған елшілер жіберген.  

Алайда, мейлінше жауласып алған жоңғарлар мен қазақтардың бітімге келе қоюы мүмкін емес еді.  
XVII ғасырдың соңы мен XVII І ғасырдың басында жоңғар феодалдары қазақ хандығына үздіксіз 

шабуыл жасап тұрады. Олар Оңтүстік Қазақстанды жəне Сырдария бойындағы базарлы қалаларды, со-
нымен қатар ең маңызды кереуен жолдары өтетін территорияны да басып алуға тырысты. 1681-1685 жж. 
жоңғар феодалдары Оңтүстік Қазақстанға бірнеше рет жабуыл жасады, Сайрам қаласын қиратып, 
егіншілікпен айналысқан ауылдарды күйретті. XVII І ғасырдың бас кезінде жоңғар əскерілерінің бір тобы 
Сарысу өзеніне жетсе, екінші бір бөлігі Орта жүздің шығыс-солтүстік аудандарына басып кірді.  

Тəуке хан береке – бірлікті барынша күшейтіп, сыртқы жауға батыл күрес жұмсау үшін қажымас 
қайрат жұмсады. 1710 жылы жауға қарсы қалай төтеп беру мəселесін талқылау үшін Қарақұм маңында 
барлық қазақ жүздерінің өкілдері бас қосты. Халық жасақтары құрылды, бұлар жоңғар əскерлерін 
шығысқа қарай ығыстырды. Бірақ, бұл жеңіс баянды бола алмады. Өйткені бұл кезде жоңғарлар жұм 
(біріккен), қазақтар бытыраңқы болды. Қазақтың феодал шонжарларының арасындағы алаусыздық пен 
енжарлық, сыртқы жаудан қорғану үшін жалпы халық күшін жұмылдыруға кедергі болып отырды. Бұл 
жағдайды пайдаланған жоңғарлар шабуылды қайта бастады. 1716 жылы бұлардың əскерлерінің негізгі 
бөлігі Іле өзенінен Аягөзге қарай жорық бастады. Нақ осы кезде жоңғарлардың отрядтары Абақанға қарай 
беттеп, Бие жəне Катун өзендерінің арасындағы жерді басып алды.  

Тауке хан Россия мемлекетімен де тату, достық қарым-қатынас жасауға тырысты.  
Алайда, Тəуке хан қазақ хандығын бір орталыққа бағынған күшті мемлекет етін құру мақсатын жүзеге 

асыра алмады, халқының басым көпшілігі көшпелі жəне жартылай көшпілі мал шаруашылығымен 
айналысқан жəне патриархалдық-феодалдық қатнас үстем болып отырған елде мұны жүзеге асыру 
мүнкін емес еді, оған қазақ хандығының сыртқы жағдайы да мүнкіндік бермеді. Сөйтіп, қазақ хандығы 
бытыраңқылық жағдайда кала берді. Əрине, бул бұрын-сонды Орта Азия өңірде тарих сахнасына шыққан 
көшпелі хандықтардың бəріне ортақ жағдай еді.  

Солай бола турса да, Жəңгірдің баласы Тауке хан (1680-1718 жж.) тұсында қазақ хандығың бірлік-
берекесі күшейе түсті. Тауке хан қазақ тарихында «Əз Тауке», «адамзаттың данасы» деп аталды. Ол хан 
тағына отырған сөң, қазақ хандығында асқынған ішкі феодалдық алауыздық пен бытыраңқылықты 
жойып, бір орталыққа бағынған қазақ хандығын құруға қажырлы қайрат жұмсаған мемлекет қайраткер 
деп, толық есептеумізге болады. 

Тəуке хан – Қазақ хандығы институтын дамытып, елді сыртқы жаудан қорғауда жəне көрші елдермен 
дипломатиялық қатынастар орнатуда ерен еңбек еткен тарихи тұлға. Ол қазақ қоғамында қалыптасқан 
ішкі алауыздық пен бытыраңқылықты жойып, бір орталыққа бағынған мемлекет құруда біршама жетіс-
тіктерге жетіп, осы бағытта жүйелі реформалар жүргізді. Жыл сайын Ташкент түбіндегі Күлтөбеде үш 
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жүздің басын қосқан құрылтай өткізіп, шонжарлар мен билерден құрылған «хандық кеңес» пен «билік 
кеңесінің» беделін арттырды. Өзіне тəуелді қырғыздар мен қарақалпақтарды басқаруға өз араларындағы 
сенімді адамдарын қойып, олармен бірге жоңғарға қарсы əскери одақ құрды. Ресеймен, оңтүстіктегі 
Бұхара хандығымен дипломатиялық жəне сауда қатынастарын орнатты. 

Алтайдан Атырауға дейін созылған қазақ даласының территориялық тұтастығы мен тəуелсіздігі үшін 
жан аямай тер төгіп, қасық қаны қалғанша ішкі сепаратистік əрекеттер мен сыртқы шапқыншылыққа 
тойтарыс бере бере білген данышпан бабамыз əз Тəукенің қазақ халқына сіңірген еңбегі, атқарған қызметі 
өлшеусіз. 

Абылай хан 
Абылай (1711-1781) Қазақ ордасының ханы, қазақ мемлекетінің тарихындағы аса көрнекті мемлекет 

қайраткері. Жас кезінде Төле бидің тəлім-тəрбиесінде болуы Абылайға зор ықпал жасады. Қазақ даласы-
ның даналылығын бойына жинаған баба ақылы мен парасатыел билеу қабілетін анталаған жауға қарсы 
қазақ халқы басы біріксе ғана ьойтарыс бере алатынтынын жас баланың санасынаұялата білген. Оған қоса 
бала кезінен көрген жұпыны тіршілік, өмірлік тəжірибе Абылайдың ел өміріне ерте араласуына себебі 
болды. Абылай 20 жасында қан майданда ерлігімен танылған.Бұхардың Абылайға «Сен жиырма жасқа 
жеткен соң, алтын тұғырдың үстінде, ақ сұңқар құстай түледің» деуі осының дəлелі. 

Сонымен, Абылай 20 жасқа тола ел билігіне ие болады. Елін жоңғар басқыншыларынан азат ету 
жолына ол енді қызу кірісе бастағанда ту сыртынан «Орыс аюы»төне бастайды. Өзара арпалысып жатқан 
екі көшпенді елді мұқият аңдып отырғани Ресей патша өкіметі, енді уақыт жетті дегендей, Орта жүздің 
ханы Əбілмəмбетті жəне Абылай сұлтанды қайта-қайта келіссөзге шақырады. Ақыры 1740 жылы тамыз 
айының аяғына қарай Əбілмəмбет бастаған Орта жүздің 128 би-батырлары болып Орынборға жетеді. Осы 
арада хан мен сұлтан Орынбор губернаторымен екі мемлекет арасындағы əскери одақ, алыс-беріс, 
тыныштық туралы келісімге қол қояды. Біріақ, орыс жағы оны бодандықты мойындаған деп біледі. 
Абылай бұл күндері 27 жаста ғана болатын. Орыстың дипломаты бұндай шартты қазақ сияқты жұрттың 
бодандықты мойындағаны сөз жүзінде ғана, олар өзін сол империяға тəуелді деп санамайды жəне ештеңе-
ге міндеттімін деп ойламайды деген.  

Кейін Абылай толық хандыққа ие болғанның өзінде де, орыс дипломатиялық құжаттарында бұл кісіні 
тек Орта жүздің ханы деп көрсетіп отырған. Осыған орай Абылай орыс патшасы Екатерина 11 жолдаған 
мəлімдемесінде «Бұдан былайғы жерде мені бүкіл қазақ жұртыныңəміршісі Абылай хан деп біліңіз» – 
депті(9). Бұнысы ол тəуелсіз елдің əміршісі, басқа елдердің патшаларынан еш кем емес тақ иесі ретінде 
ескерткені болатын. Өзінің бүкіл Қазақ хандығының ханы екенін жəне сол жұрт өз еркімен оны хан етіп 
сайлағанын білдіреді. 

Қалыптасқан қазақ дəстүрі бойынша үш жүздің өкілдері 1771 жылы Абылайды ақ кигізге көтеріп, 
бүкіл қазақ елінің ханы етіп сайлайды. Бұны естіген Ресей үкіметі Абылайды орыс шекарасына ант беруге 
шақырады. «Мені өз халқым хан ертеден-ақ бекітіп қойған»(8) деп, Абылай шекараға бармай қояды. Бұл, 
бір жағынан, Орыс империясының кімнің қожа екендігін білдіру болса, екінші жағынан, Абылайдың 
өзінің ешкімге тəуелді емес екендігін баршылыққа паш еткені еді. 

Абылай қалмақ тұтқынына тұскен кезде де өзінің үлкен саясаткерлігін жауына танытады. 28 жасқа 
енді келген жас батырдың əрі сұлтанның батырлығына, қол басшылық қабілетінен бұрын да хабардар 
болған хан, енді көзбе-көз сөйлесе келе оның ақыл-парасатына да қайран қалады. Қалдан Серен дарынды 
қолбасшы ғана емес, көреген саясатшы да болатын. Елінің, халқының болашағы да бұл кісіні алаңдата 
бастаған. Мына қазақтар күн сайын, ай сайын күшейе, енді қалмақтарды елінен, жерінен ығыстыра баста-
ды. Ту сыртынан таққа енді қолы жеткен жаңа басшы бар, алпауыт Цин-Қытай империясы қайта төне 
бастады. Сондықтан Шыңғыс хан ұрпағынан тараған мына жас сұлтанның басын алудың өзі қисынға 
келмейтін жəйт, əрі бұны енді іздеуге елі де кірісе бастаған. 

Қалдан Сереннің талай сұрағына орынды жауап қайтаруы да ханға ұнайды. Бірде, «Бұл дүниеде ең 
күшті əмірші кім?» депті(9). Сонда Абылай тұрып: «Дүниедегі ең қуаттысы қондыгер (осман түріктері), 
содан соң орыстың ақ патшасы, Ежен хан (Қытай императоры), олардан соң сенсің, одан кейін менмін» 
депті. Қалдан «рас, рас» деп, мəз болыпты. «Аз халықты басқарып отырсың, үлкен халыққа лайық əмірші-
сің» депті одан əрі Абылай. Бұның да «рас» депті қалмақ ханы. Қалдан хан да жəй қалмаған.Талай кезде-
сулерінде Абылайға: «Осыдан жүз жыл бұрын тусаң, Азия елінің ұлы жаулаушысы болар едің» депті(10). 

Қалмақтың тұтқынында болған кездерінде де Абылай өзінің намысын жықпай, қазақ қасиетін төмен-
детпей, қаһарлы дұшпанының өзімен терезесі тең сөйлесе білудің өзі оның қайратының қандай екенін 
білдіреді. 

Тұтқыны бола тұрса да қалмақ ханы Қалдан Сереннің Абылаймен жүргізген келіссөздері екі халықтың 
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өзара бейбітшілікке ұмтылу саясатының өзекті мəселесі болғанын көрсетеді. 
Ақыры екеуі бітім – келіссөзге келеді. Қалдан Серен Абылайды тұтқыннан босатуға мəжбүр болады. 

Оның тұтқын жағдайында жүргізген келіссөздерінің күші тоғыз жылға созылады да, ол қазақ елі жоңғар 
шапқыншылығынан біраз тынығуына жол ашады. 

Қалдан Серен өдгеннен кейін оның мұрагерлерінің арасында таққа талас басталады. Абылайға 
керегі де осы болатын. Қарсыластарын бір-біріне қарсы қойып, жауын мейілінше əлсіретуге тырыса-
ды(11). Ақыры өзіне қарсы аттанған қарсыластарынбірнеше рет ойсырата жеңіп, қазақ жерін түгел-
дей қайтарып алады. 

Абылайдың Қалдан Серенмен арадағы бейбітшілік туралы келісімі тура тоғыз жыл бойы берік сақтал-
ды. Соның арқасында соғыстан қажыған ел біржолата оңалды. Малы өсіп, жаны көбейіп, енді қуған-
сүргінді, аштықты көрмеген, жаудан беті қайтпаған ұрпақ та жетіле бастады. 

Қалдан Серен қайтыс бола қалмақ мұрагерлерінің арасында таққа талас басталады. Тақты тартып 
алған Лама Доржыдан бастарын сауғалап, Абылай ордасына Дабашы мен Əмірсана келеді. Енді Абылай 
бұларды кезек-мезек қолдап, қалмақ елін бөле-ажырата əлсірете бастайды. Өзіне қарсы шығып, жорыққа 
шыққан Лама Доржыны 1772 жылы бетпе-бет соғыста тас-талқанын шығарады(12). Ендігі бақталас 
Дабашы мен Əмірсананың арасында басталады. Абылай Əмірсананы жақтайды. Ақыры қазаққа қарсы 
жорыққа аттанған Дабашыны 1754 жылы біржолата талқандайды(13). Бірақ, қалмақ елдгін біржолата 
жоймайды. Жеке бөлшектеп, бұлардың əрқайсысын қолдап отырады. 

Абылай көреген саясатшы ретінде, екі жүз жыл бойы ата жауы болып келген елді енді сақтауға 
тырысады. Сөйтіп, жоңғар елін жер бетінен жоғалауын қаламайды. Себебі, өзінің көрегендігімен Абылай 
шығыстан көрінген топан судың күшіндей қуатты жаңа жауын бірден болжайды. 

Ал, ғасырлар бойы алып Қытай империясымен жауласып келген Жоңғар мемлекетінің аман қалуын ең 
басты саяси мəселе деп санайды. Цин империясына қарсы күресте жоңғарларға дем беруге тырысады. 

Осылай қазақ еліне төніп келе жатқан апаттан оның ежелгі жауын тосқауыл ретінде пайдалануды 
қолға алады. 

Əлсіреп біткен жоңғарды аңдып отырған Цин империясы 200 мың əскерін шығарып, қалмақтың тып-
типылын шығарады(14). Қазақтарды қалмақпен əлі онша ажырата білмегендей, қытайлықтар сол 
қарқынмен қазақ жеріне де енжелей кіреді. 

Абылай Үш жүзден қалың қол жинап, жауын қарсы алады. екі жыл бойы итжығыс күресі екі жаққа да 
жеңіс əпермейді(15). Ақыры, қытай жағы шексіз қазақ даласындабұларды оңайлықпен жеңе алмайты-нын 
түсінгендей болды. 

Абылай болса 40 жылғы қырғыннан қалған азғантай қазақты мүлдем құртып алмауын ойлайды. 
Осылай екі жақ та келіссөзге келеді. Бейбіт-бітім шартқа да қол жетеді. Цин императоры мен Қазақ ханы-
ның арасында «ағалы-інілі қатынас» орнайды(16). Бұл қытайлықтардың түсінігінше, бодандық жүйе – 
«əке мен баланың» арасындағы қатынас деп аталатын.  

Бұл жолы да дарынды қолбасшы, көреген саясатшы Абылай хан елін, жерін жауға алғызбайды, тəуел-
сіздік туын берік ұстайды. 

Абылай енді аздаған жыл тыным алғаннан соң, бұрынғы Қазақ ордасының төрт бұрышын түгендей 
бастайды. Жоңғар қалмақтарын қазақ жерінен ығыстырған соң, иесіз қалған елді көршілері келіп иемдене 
бастаған. Сонымен қырғыз ағайындарды Іле, Шу өзендері бойынан, Қордайдан асырады. Екінші 
жорығында Абылай Нарынкөлден Меркеге дейінгі алқапты қайтарып алады(17). Он жылға созылған 
тынымсыз жорығының арқасында Қоқан хандығы иеленіп алған Қаратау өңірін, Сыр бойын, одан əрі 
Ташкент шаһары мен Жизақ кентін де өзіне қосып алады(18). 

Ел шаруашылығын көтеруде де Абылай жаңалыққа бет бұрады. Қазақ халқы түгелдей дерлік мал 
шаруашылығымен айналысатыны белгілі. Өзін қоршаған елдердей, ол отырықшы шаруащылықты да 
енгізуге тырысқан. Егін салып, соның өнімімен халқын тиянақты өмірге де жол ашады. 

Отырықшы ел болмай қазақ халқы берік мемлекет негізін қалай алмайтынын Абылай жақсы түсінген. 
Қалдан ханға тұтқында жүріп, бір əңгімесінде «ең үлкен арманым – айдалада жосып жүрген қазақ деген 
халыққа хан болып едім, бір жерге қала салып, отырықты ете алмай, жосыған күйінде қалдырып 
барамын», деп жəй айтпағандай(19). 

1774 жылы Үйсін ру басыларының өтінішімен басшы ретінде оларға Əділ деген ұлын жібереді. Талас 
өзені бойында оған қалашық салып беріп, онда еңбекқор қарақалпақтарды орналастырады(20). Бұнысы, 
сірə, суармалы жерге егін егумен айналыссын дегені болар. 

Өзіне, қазақ еліне он шақты үй егінші шаруа жіберіңіз,олар қазақтарға егін салуды үйрететін болсын 
деп, Ресей үкіметіне өтінеді. Бұған орыс патшасы «егер сенімді аманат жіберсе, онда шаруалар жіберіле-
ді» деп жауап беріпті. 
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30-35 жылдарға созылған тыныштық қазақ халқына «қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған» дейтін 
арманына ұқсағандай болды. 

Қазақ елінің терістік өңірі де Абылайдың есінен кетпеді. 1718 жылдан басталған Жоңғар жорығы 
ақыры Қазақ мемлекетін ыдыратуға əкелді. Қалмақ иеленіп үлгермеген жерлерінде кіші-гірім төрт-бес 
хандықтар пайда болды. Осы күйзелісті байқап отырған Ресей империясы тез қимылдауға кіріседі. Ертіс 
өзенінің оң жақ қабағын ала он бес шақты қамал тұрғызып үлгереді. Қазаққа өзеннің арғы шығыс бетінде-
гі Құлынды, Барабы жайлауларына жолы жабылады. Жайық өзенінен басталып, Ертіс өзеніне шейін шеп 
құрып, əуелі орманды, өзен-көлді өңірге сүйенен, кейін жағдай оңтайлы бола, сол шепті оңтүстікке, 
далалы жерлерге қарай неше дүркін жылжыта берген. Ара қашықтығы 30-50 шақырым сайын қамал, 
бекет, бекініс орнатып, онда орнықты түрде, кəсіби əскер мен казак-орыс əскерімен қамтып отырған. 

Енді осы жерлерді де қайтару Абылайдың ойында болған. Бірақ, оның бұндай ойына өзінің ақылшысы 
Бұхар жыраудан бастап, көпшілік қауым қарсы болады. Өйткені, Ресей империясы сол заманда əлемдегі 
ең қуатты елінің бірі болатын. Оның от қаруымен қаруланған сансыз кəсібиəскері болған. Сондықтан 
ондай жорығы қазаққа жаңа қасіреттен басқа ештеңе бермейтініне көзі жеткен Абылай, ақыры бұл 
ойынан айығады. 

Абылай хан Ресей мен Қытай сынды алып мемлекеттермен тіл тауып, қазақ халқының еркіндігін ұстап 
тұруға барлық күш-жігерін жұмсады. Ол осы екі аса ірі империялар арасында икемді саясат қолданып, 
«бағыныштық» көрсетіп, елінің, жұртының тыныштығы мен азаттығын қорғай білуін «жалтақты» саясат 
емес, елінің ізгі мұратын көздеген құбылыс деуге болады. 

Абылай өз халқының ұлы ретінде Қазақ мемлекетінің егемендігін бүкіл əлемге танытуға тырысып 
бақты. Əртүрлі дипломатиялық кездесулерде Қазақ хандығы жəй ғана жиылған тобыр емес,ол қуатты, 
қайратты мемлекет екенін,ал оның ұстанған бағыты ел бостандығын қамту екенін əр мезгілде аңғыртып 
отыруға тырысады. 

Атақты орыс ғалымы А.Левшин Абылайдың ішкі жəне сыртқы саясатын өте жоғары бағалаған: 
«Абылай тəжірибелі, ақыл-силасыжағынан болсын,қол астындағы халқының саны жағынан болсын, 
сондай-ақ өзінің Ресей патшалығымен, Қытайдың боғдыханымен жүргізгентапқыр, шебер қатынастары 
жағынан болсын, өз тұстағылардың бəрінен де басым еді. Ол ұстанымды, досына қайырымды, жауына 
қатал,қаһарлы кісі еді. Сондықтан жұртты өзіне тарта, ерте білетін еді» – деп жазған(21). 

Мұны Абылай ханның өз дəуірінде Қазақ мемлекетінінң тəуелсіздігін одан əрі нығайтып, ел бірлігін 
сақтау мақсатында жүргізген даналық ішкі жəне сыртқы саясатына берілген жоғары баға деуге болады. 

Жоғарыда айтқандарымызды қорыта келсек, Абылай ханның қазақ қоғамы мен мемлекеттігі жөніндегі 
саясаты əлеуметтік-саяси ойдың шыңы деуге болады. Себебі, Абылайдың бұл саясаты жаңашылдық 
рухта еді. Оның бұндай саясаты қазақтарды егеменді ел болуды, көшпелі тұрмыстағы халқын отырықшы 
мəдениетке көшіру, Үш жүздің басын қосып, елдің тұтастығын сақтап,күшті қазақ мемлекетін құру еді. 
Басқа мемлекеттермен саяси қатынаста əр мемлекет бейбіт қатар, бір-бірінің ішкі істеріне араласпай өмір 
сүру.  

Міне, Абылай бабамыздың осындай саяси сара жолы бүгінгі күндері тəуелсіз Қазақстанда одан əрі 
жалғасын табуда. 

Кенесары хан(1802-1847 жж.) 
Қазақтың ақырғы ханы Кенесары Абылай ханның немересі. Əкесі Қасымтөре Шохан Уəлихановтың 

мəліметі бойынша, Абылайдың бесінші əйелі Топыш ханымнан туған(22).  
Қасым төренің екі əйелі болған. Бірі қалмақ қызы. Осы кісіден Саржан, Есенгелді, Ағатай, Бопы, Кішік 

жəне Кенесары туған. Тоқалдан жалғыз Наурызбай туған.  
Кенесары 1802 жылы бұрынғы Көкшетау облысы Бурабайға тақау Бүркітті тауының баурайында 

дүниеге келген. 
1819 жылы Уəли ханның өлімі Орта жүзде хандық билеуді жоюға жол ашты. Ресей империясы 

осындай жағдайды жіті бақылып отырған, енді тез арада қыймылға көшті. 
Қалыптасқан дəстүрге сай қазақтар Уəлидің үлкен ұлы Ғұбайдолланы ақ киізге көтеріп, хан 

сайлайды(23). Бірақ бұны Ресей өкіметі қолдамайды. Жүз жылға жақын қазақ жерін қамалдармен 
шырмап алған олар енді нақты іске кіріседі. 

1822 жылы «Сібір қырғыздары (қазақтары) туралы жарғы»деген үкімін шығарып, Көкшетау мен 
Қарқаралыда қамал сала бастайды. Оған қарсы тұрамын деген Ғұбайдолланы ақыры Сібірдегі Березов 
қалашығына жер аударады. 

Ресей үш бағытта шаралар жасауды қолға алған. Біріншісі, жоғарыда айтылған қамалдарды гарнизон-
дарын қаптатып, казактардың тұрақты мекендеріне айналдыра бастады. Екіншісі, округтар енгізіп, округ-
тік приказдар құрып, əкімшілік басқару реформаларын жасап, қазақтардың саяси құқықтарын шектеу. 
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Үшіншісі қазақтардың жерін жаппай басып алу, салық салу, өздерінің əртүрлі монополиясын 
енгізу,балық аулауға, ағаш кесуге шектеу дегендей(24).  

Осыны іске асыру саясатында бір жағынан əскери қарулы күшке сүйену болса, екінші жағынан, қазақ 
шонжарларының феодалдық басшы тобына сүйену болды. Бұл сұлтандарға, билерге қыстауларын, 
жайлауларын меншік ретінде иеленуге рұқсат етілді. Оларды əкімшілік қызметке тағайындады, салықтан 
жəне басқа міндеттемелерден босатты. 

Қазақтардың саяси дербестігін жоюмен бірге, бір мезгілде құнарлы жерлерін тартып алып, оған орыс-
казактарын орналастыру жоспарлы түрде жүргізілді. 

1835жылы «Жаңа шеп» құру дегені басталды(25). Ол Ор жəне Троицк қамалдарының аралығын 
жалғастыратын болды. Бұл кеңістікті Қыпшақ жəне Жағалбайлы рулары мекендейтін. Қыстаулары жəне 
шабындықтарына ие 12 мың түтін шамасында болатын қазақтарды осы өлкеден ығыстырып, ол жерге 
Орынбор казак əскерлерін қоныстандырды. Орыстардың өздері бұл жерді қазақтардың қыстауларына, 
мал тебіндетуге ең қолайлы жер деп санаған. Сол секілді Ертіс өзенін бойлап, Алтай өлкесін қамти 
Өскеменнен Омбыға дейін өзеннің екі беті, ені он шақырымға шейінказактарға кесіп берілді. Бара-бара 
олар далаға тереңдеп, енген сайын бұл жерлер де олардың иелігіне өте берді. 

Ал, қазақтар үшін жер мəселесі ең басты болып саналды. Өйткені табиғи өсімдігі мол 
шұрайлыжайылым мен өзен-көлді жер болмаса мал өсіруге де болмайды. Далалы өңірде сирек кездесетін 
тоғай мен қамысты көлдер, өзендер бойы, оларды қысқы ұйтқыған боранда, суықта малға пана əрі қорек 
ретінде жəне үй жылытатын отын ретінде керектін. 

Ресейдің сол замандағы бір адамы былай деп жазған екен: «Ресейді қорғанышым болды деп сеніп, 
оған алым-салық төлеп тұруға көнген қырғыз-қайсақтардың бұл күнде генерал-губернатор казактардың 
шекаралық командаларының тепкісіне салып қойды, екеу ара жанжалдасып қалатын болмашы іс үшін де 
қырғыз-қайсақтарды сап құрып таяққа жығады, тұтқындайды, ал олардың əйелдерін адам құрлы көрмей 
қорлайды, осының бəрі осы халықты Ресейден сырт айналдыруды көздеп, əдейі істейтіндей əсер 
қалдырады». 

Осылай қазақтардың көптеген жазғы жайлауы мен қыстауларының патша өкіметінің қарамағына 
көшуі ғасырлар бойы қалыптасқан көші-қонның дəстүрін бұзды.  

Осыған ұқсас əр түрлі келеңсіздік, халыққа жасалып жатқан қиямет жыл сайын көбейе берді, қазақ 
бұқарасының наразылығын көбейте берді. Ақыры Көкшетау, Қарқаралы қамалдары қалана бастауымен 
1824 жылы шыдамы таусыла бастаған халық көтеріліске шыға бастады. Көтерілісең əуелі Орта жүздің 
солтүстік-шығыс беткені, немесе Ресей империясының өз еркімен батыстан шығысқа қарай созыла 
тартқан жаңа шебі қазіргі Солтүстік Қазақстан, Көкшетау, Қостанай облыстарының терістік беткейі еді. 
Осы көтеріліске 1824-1836 жылдардың арасында сұлтан Саржан Қасымұлы басшылық етті. Əрі 
қарайкөтеріліс жайыла Қарқаралы округіне де жетті(26).  

Бұл қарсылыққа Қасым сұлтанның да ықпалы болды. Сондықтан болар көтерілістің бас қасында 
жүргендер көбіне осы кісінің ұлдары Саржан, Есенгелді, Кенесары,Наурызбай жəне Бопы болды.  

Қасымның ерекше қабілеттілігін дұшпандары да мойындаған. Орынбор,Сібір шекара комиссиясының 
төрағасы Ладыженский былайдеп жазған. «Ол пайда табуды ғана ойлаған, тонаумен өмір сүретін, жай 
қарақшыдан жоғары тұр. Ол қырда ат ойнақтатып шыға келіп, ал Үкімет тарапынан сəл ғана сес көрсетіл-
се, із-түссіз көзден тасаланатын жан емес. Ол шығу тегі жағынан да, алдына қойған мақсаты жағынан да, 
алдына қойған мақсаты жағынан да жəне қабілеті жағынан да жоғары тұр. Сондықтан оны елемеуге 
болмайды». Сібір генерал-губернаторы Капцевичке жазған хатында Қасым «приказдардың жойылуын 
жəне орыс отрядтарының қырдан кетуін талап етті»(27). 

Кенесары бала кезінен-ақ əкесі Қасымның патша өкіметіне қарсы күресінің куəгері ғана емес, сол 
күреске қатысушысы да болған. Кенесары күреске жас кезінен араласқан. Ол əкесінің қол астында 
шайқасты, ал кейін ағасы Саржанбастаған көтеріліске белсене қатысты. Оның көтеріліске қатысуы 
туралы мəлімет 1825 жылға жатады(28). 

Кенесары көтерілісшілердің көсемі ретінде саяси аренаға өзінің əкесі мен ағаларының өлтіруінен кейін 
ғана шықты.  

1836 жылы Қоқандықтар оның ағаларыСаржан, Есенгелді, Əлжанды, ал 1840 жылы əкесі Қасым мен 
оның жұбайы Бұбайды өлтіреді. Ағалары да, əкесі Қасым да елін, ауылын қуғынға ұшыратқан патша 
жазалау тобына қарсы күресу үшін Қоқан ханынан, Бұхара, Хиуа хандарынан қару-жарақ сатуды өтінеді. 
Мүмкін, Ресей империясына қарсы бұлардың күресін бұл хандықтар қолдар ма деген ойлары да болған 
шығар. Бірақ, бұл хандықтар өздері бөлшектеп қиып алған қазақ руларын Қасым мен оның 
балаларықаратып алады деп қауіптенген. Сондықтан бұлардың көзін құртуолардың мақсаты болған.  
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Кенесары туыстарын өлтірген қоқандық жендеттерден кегін алғасын, 1837 жылының көктемінде Орта 
жүздің Ақмола приказының оңтүстігіне келеді. Бұл оқ дəрісі бар бөшкеге түскен ұшқындай əсер етті. 
Ішінен тынып жүрген қазақтар Кенесары туының астына топ-тобымен жинала бастады. Ақмола приказы 
аймағында мұндай қозғалыстың пайда болуы кездейсоқ емес еді.  

Ақмола приказы патша отарлауының тірегіне айналғанды. Приказдың қарамағындағы қазақтар патша 
өкіметінің отарлау езгісінің ауыртпалығын өз бастарынан өткерген болатын. Жергілікті қазақтардың 
жайылымдарын, көлдер мен өзендерге бай жақсы жерлерін тартып алып, бекіністер құрылысына оларды 
қара жұмыстарға салып, ауыр алым-салық төлеуге мəжбүр етті. 

Көтеріліске шығардың алдында Кенесары патша өкіметіне арнап, төмендегідей бірнеше хат жолдай-
ды. «Ата-бабамыз мұра еткен Есіл, Нұра, Ақтау, Ортау, Қарқаралы, Қозылық, Жарқайың, Обаған, Тобыл, 
Құсмұрын, Оқият, Оралға дейінгі Тоғызақ-қазіргі патша тұсында бізден тартып алынып, ол жерлерде 
бекіністер салып, сонысымен тұрғындарды өте қиын жағдайға ұшыратуда. Бұл біздің болашағымыз үшін 
ғана емес, сонымен бірге бүгінгі өмір сүруімізге де қауіпті»(29).  

Бұл хаттарына жауап ала алмайды. 1839 жылы бес сенімді адамдарын жұмсап, Омбы арқылы патшаға 
жəне хат жолдайды... 

«Тақсыр... Сіздің ата-бабаларыңыз, бізде – менің атам Абылай хан билеп-төстегенде халық тыныш 
өмір сүрді. Оған еш пенде қолын сұққан жоқ, екі-жақты саудаласты, жайлы өмірді сақтады. Біздің елден 
ешкім алым- салық жинамайтын. Кейінгі кезде бізден салықты жөнсіз сыпыра бастады. Əртүрлі жəбір 
көрстеуді сезіп отырмыз. Бұрынғы бейбіт келісімді бұзып, сіздің төменгі буынғы басқарушыларыңыз, 
ақиқатты аяқпен таптап, барша қазақ халқын Ресейдің уысында деп қарайды. Менің марқұм атам 
Абылайдың иелігіне кіретін өңірде сіздің адамдарыңыз сегіз дуан ашқанына қатты қынжыламыз. Барща 
қазақ халқына қысымды тоқтату жəне бұрынғы тыныш өмірді қалпына келтіру үшін сізден, Ұлы патша, 
өмірімізге қол сұқпауыңызды, сегіз дуанды жəне басқа да даламызда салған қоныстарыңызды жоюды 
өзіңізден өтінуді бақыт санаймын»(30). 

Осындай хатты Сібір губернаторы В.Д.Горчаковқа да жолдаған. Кенесары былай деп жазады... «Сіздің 
есіңізге салайын дегенім, екі халықтың тыныштық өмірін қамтамасыз ету. Өзіңіз Ресейге бағынышты 
жұртты мен өз жағыма қаратып алды деп реніш білдіресіз. Мəселе тіпті басқаша. Менің атам Абылайдың 
иелігінде жөнсіз бірнеше дуандарды ұйымдастырып, салық жинаттырып отырған сіздер емес пе? Бізге 
қысым көрсетудесіз. Оған наразылық білдіреміз, бұдан былай алым- салығыңызға көне алмай-мыз. 
Ойланыңызшы, егер Ресейді басқа бір мемлекет билеп-төстеп отырса, қалай шыдар едіңіз? Біздің де 
пайымымызды еске алыңыз»(31). 

Соңында өз өтінішін білдіреді:  
Ақтау бекінісін жермен-жексен ету; 
Ақмола округін тарату; 
Далалық өңірдегі үкіметтің басқа да қоныстарын жою; 
Қапаста отырған көтерілісшілерді босату. 
Соңында Горчаковқа осы айтылған талаптарға пікірін хат тапсырған елшілері арқылы хабарлау-

ын өтінген.  
Бұнысы Кенесары Сібірдегі патшаның сатрапынан өзін мейлінше биік санағаны. 
Кенесары ең басынан қазақтардың басын қосатын бірыңғай мемлекет құрмай, алпауыт Ресей өкіметіне 

жəне Орта Азия хандықтарына қарсы куресуге болмайтынын жақсы түсінген. Қазақтардың түбіне жететі-
ні, олардың бытыраңқылығы, араларындағы ру араздығы жəне барымта деп санаған.  

Кенесарыныңмемлекет құрудың ұйымдастыру қызметінде ел билеудің барлық жағын қамтуға 
тырысып бақты. Ел билеудің басында өзі тұрды. Жанында батырлар, билер жəне туыстарынан құралған 
Кеңес жұмыс істеді. Хан Кеңесі тек кеңесуші орган ғана болды. Бұның құрамына бытыраңқылықты 
қолдайтын текті феодал-шонарлар кіргізілмеді. Хан Кеңесінде елдің ішкі жəне сыртқы жағдайының аса 
маңызды мəселелері қаралды.  

Кенесары мемлекеті сот, елшілік, қаржы, əскери іспен жəне азық-түлік жинау мəселелерімен айналы-
сатын болды. Оны жеке адамдар басқарды. Жоғары сот билігін өз қолына алды. Рулық істерді шешу үшін 
ол билерді өзі тағайындады. Елшілік мүшелері патша əкімшілігімен, Қытай, қырғыздармен болған келіс-
сөздерінің бəріне қатысып жүрді.  

Қаржы мекемесі алым-салық жинаумен жəне керуендерден баж салығын алумен айналысқан. Ірі тек-
тің феодалдардың малы мен мүлкін мемлекет қарамағына тартып алу ісі де жүргізілді. Олар отаршылдар 
жағын жақтап, Кенесарыға қарсы шыққан көтерілісшілерге көмектесуден бас тартқан ірі феодалдар еді.  

Əскери күшті ұйымдастыруда өткен дəуірмен салыстырғанда түбегейлі жаңалық енгізбесе де кейбір 
өзгерістер енгізді.  
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Əскер басында Кенесарының өзі тұрды. Аға, інілері, жақын-достары əскери Кеңес құрды. Бұл Кеңесте 
соғыс жоспары қаралып, үлкен жорықтар алдындағы жауапты шешімдер қаралды(32). 

Сөйтіп, ел басқару ісі белгілі бір жүйеге келтіріліп, мемлекеттік аппарат жеке салаларға бөлінді. Əр 
атқарушы белгілі бір мемлекеттік қызметке ие болды.  

Осылай мемлекеттік аппаратты реформалау өкіметтің орталықтандыруына белгілі бір дəрежеде игі 
əсер етті. 

Енді осы салалардың жұмысын жеке қарап өтейік. 
Хан Кеңесі кеңесуші ғана орган дедік. Ақырғы билік сөзі хандыкі ғана бодды. Бұл бұрынғы ру, тайпа. 

жүз билерініен ерекшелігі еді. Кеңеске азаттық күрес басында жүрген, хан құрметі мен сеніміне енген 
адамдар ғана мүше болды. Бұлар – інісі Наурызбай батыр, Ағыбай, иман батырлар жəне кейбір билер. 
Кеңес барлық уақытта Кенесарының пікірімен санасып отырды. 

Сот реформасын жасағанда Кенесары Тəуке хан реформасын жалғастыра білді. «Жеті жарғы» құқық 
жинағы бойынша Тəуке заңдары ру, тайпа мен сұлтандардың мүддесіне тежеу қойған болатын...(33). 

Ірі текті феодалдардың малы мен мүлкін мемлекет қарамағына алу ісін əпкесі Бопай басқарды. 
Күшпен тартып алынып, олардан бұрын мал-мүлік иелері алдын-ала хабарландырылып отырған. 

Жергілікті билікті «Кенесары жасауылдары» жүргізді. Олар руға бектіліп қойылған. Жасауылдар 
алым-салық жинау барысын, өкімет шешімдерінің орындалуын бақылау, көшіп-қонуаудандарын белгі-
леу жəне басқа да елдің тұрмысын, көңіл-күйін бақылау жүктелген. Кенесары үндеулерін таратып, елді 
көтеріліске шақырған.  

Кенесары иеленген аймақтарда оның айтқандары бұлжытпай орындалыпотырған.  
Сот ісі үш топқа бөлінді: Кенесары қарауындағы рулардың барымта жəне адам өліміне байланысты 

сот істері; Кенесарыға бағынышты емес рулардың арыздары қаралатын сот істері; Кенесарыға қарасты 
қазақтар мен патша болыстары арасындағы дауды шешу сот ісі.  

Ендіосыныжеке қарап көрейік. 
Кенесары өзінің қарамағындағы қазақтардың малын рұқсатсыз тартып алуға қатаң тыйым салды жəне 

ондайлар болса қайтарылып беріп отырды.  
Ел ауызында мынадай əңгіме сақталған. Ағыбай, Бұхарбай жəне Наурызбай батырлардың көздері бір 

сұлу қызға түседі. Əкесіне барса, ол кісі қалыңмалсыз ешкімге бермейтінін айтады. Бұл үш батыр 
Кенесарыға келіп, əлгі байдың қызын тартып алып, малын айдап əкетуге рұқсат сұрайды. Сонда 
Кенесары тұрып «бізге халық керек пе, қалыңдық керек пе? Бұл қол астымыздағы халықтың бірлігін 
бұзуды ойлағандарың ба? Қалыңдық керек болса, Созақ қамалын алыңдар да өзбек қыздарына үйленіңдер 
депті».  

Кенесарыға өздерінің даулы мəселелерін шешуге өтініп, қол астынан сырт жердегі ауылдардан да 
келетін болған. Кенесары олардың ісін қараудан бас тартпаған.Оған алыстағы Адай жəне Шекті рулары-
ның өкілдері де жиі келіп отырған. Бірде Көтібар батырдың балаларыДəрібай мен Есет келіп, қарсы 
румен тіпті ескі дауын шешіп беруін сұрағанда, Кенесары «одан бері 20 жылдан астам уақыт өткен ескі 
дау» деп оны қабылдамай қояды. Олар қарсылас румен татуластыруды ұсынған екен, бірақ оған олар 
келіспейді. Осыдан кейін Көтібар батыр Кенесарымен өштесіп кеткен деген сөз бар.  

Соңғысы –Кенесары жақтастары мен Ресейге бағынышты ауылдар арасындағы сот. Кенесары жақтас-
тары ауылдарының малын əкетуге айдап, салушылар патша жақтастары болатын. Мұндайда Кенесары 
сол қарсылас ауылдарға өз адамдарын жіберетін. Одан ештеңе шықпаса, билеуші сұлтандарға сөз 
салатын. Одан ештеңе шықпаса, Орынбор, Шекара Комиссиясымен, не тікелей губернаторға хат жолдап, 
билеуші сұлтандар істі шешпегенін жеткізетін. 

Кенесары қызметін бақылаған патша орындары оның барымтаны тоқтату шешіміне көңіл аударған. 
«Кенесары өз жағындағы қазақтарға барымтаны, ұрлықты тоқтатуға жəне тыныш өмір сүруге бұйрық 
берді, сонан кейін оның көшіп-қонып жүрген жерінде тыныштық орнады» деп жазған. 

Ру араздықты жоюға күш салғаны жетістіктері көзге түскені сонша, Орынбор Шекара Комиссиясы 
төрағасы Генс хатында былай деген: «Жаман жағы оның татуластырушы, жарық беруші рөлін орындауға 
кірісуі, яғни ол Орда басшысына айналған, ал осылайша табысты қымылдаған сайын жақтастары көбейіп, 
Ордада ықпалы күшейеді де, бізге соншама қауіпті бола түседі». 

Салық саясатында өзгеріс – феодалдар жинайтын алымдыхан қазынасына түсетін бірыңғай салықпен 
ауыстыруы. Кенесары билігін мойындаған қазақтар Хиуа, Бұхар хандарына жəне Ресей өкіметіне түтін 
салынған төлеуден босатылғандығы. Бұл қазақтардыңалым-салықтан біршама жеңілдеуіне əсер етті(34). 

Малшаруашылығымен айналыстаны аудандардан «зекет», ал егіншілерден «ұшыр» салығын сақтап 
қалды. Барлық жиналған салық əдетте жалпы мемлекеттік қазынаға түсті. Бұны əскер қажетін өтеуге 
жəне көтерілшілер мұқтажы мен əскер ұстауға жұмсалды. 
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Мысалы: 40 басқа дейінгі малдан салық мүлдем алынбады. 40 бастан 100 басқа дейінгі малдан 1 бас, 
одан əрі 40 бастан бір бас алынып отырды. Диқандар астықтан 10 бөлігінен беріп отырды(37).  

Ал, Қоқандықтар мен Хиуалықтар жан басы, үй басы салығын қолданған. Орыстар түтін басы 
салығын қолданған. 

Бұларға қарағанда Кенесары енгізген салық неғұрлым жеңілдеу болды.Тек үкімет қана жинаған салық 
елдің материалдық жағдайын нығайтып қана қоймай мемлекеттің бірлігін де күшейтті. 

Енді əскери күштерді ұйымдастырудағы жаңалықтарына тоқталайық. 
Кенесары 20 мың адамнан тұратын армия құрды. Бұлар батырлар бастаған жасақтар жəне төлеңгіттер-

ден тұрды.  
Жауынгер жорық шатырымен жəне азық-түлікпен əр уақытта қамтамассыз етіліп отырған. Əскер 

жүріп өтетін жолда тынығатын жəне аттарын ауыстыратын, азық- түлікпен,жем алатын қоныстар дайын-
далатын. Əскер жүздікке жəне мыңдыққа бөлінген.  

Кенесары əскери күштіүйретуді алғаш рет жолға қойған адам. Əскердің бір бөлігі тұрақты түрдеəскери 
өнерге үйретілді. Қатаң əскери тəртіп орнатуға ерекшекөңіл бөлінді. Қару-жарақ күзет қойылатын 
жылжымалы киіз үйлерде сақталған. Жорыққа шығарда əлгі киіз үйлерден қару беріліп, жорықтан соң 
қазына мүлкі ретінде қайтарылып отырған. Қарудың көп бөлігі шайқастарда қолға түсірілген, біразы 
сатып алынаған, ал жетпегені сол жерлерде ұсталар дайындаған.  

Енді Кенесарының жеке жетістіктерін саралайық. Ресей патшасына жолдаған хатына көңіл аударсақ, 
бұл екеуі арасындағы қайшылықтардың астарын, Сұлтанның мақсаттарын байқаймыз. Қысқа хатта негізгі 
талаптарынАбылай заманындағы жəне онан кейінгі ахуалмен шеберлікпен байланыстырып көрсете білу 
Кенесарының терең ойлы саясатшылық қасиеттерін байқаймыз. Оның басты тілегі – тыныш өмірдің 
шырқын бұзбау. Қазақ дербес елінің ішкі істеріне қол сұқпау. 

Бұл хат нағыз шығыстың саясатшысына тəн – балтамған тілмен баданадай талаптарды білдіру! 
Ал, Батыс Сібір губернаторы Горчаковқа жолдаған хатына көңіл аударсақ, Сұлтанның талабында біраз 

айбарлығы байқалады.  
Кенесары реформалары қазақ халқы күштерінің бірігуіне, қазақ мемлекеттігінің күшеюіне алып келді. 

Əрине, бұл феодалдық мемлекетті күшейтуге арналған, ол кезде басқаша болуы да мүмкін емес еді. 
Сол заманның қазақ елінің тағдырына сай, көне дəстүр құқығын тура жоққа шығару байқалмаса да, 

оны барынша уақытша пайдаланған жоқ. Оның заманы өткені екенін түсінді. «Өзіне халық ықыласын 
аудару үшін əділ сот жүргізуде, ол сот ісін аталар заңы бойынша емес, ешкім білмейтін Мұхаммед заңда-
ры бойынша жүргізді» дейдібір орыс жазушысы.  

Заң шығару қызметін Кенесары əдеттегі құқықтарға өзгерістер енгізуден бастады.Ру билерінің сотын 
тартып алып, сот ісін өзі тағайындаған билер менжасауылдар қолына берді.  

Бір көңіл аударарлық нəрсе – ол құл мен айып мəселесі.  
Феодал құлдарының ешқандацй құқығы болмағаны белгілі, тіпті иесі оны өлтіргені үшін де жауап 

бермеген.  
Кенесарынң өзінде жəне жалпы көтерілісшілер арасында құл деген болмаған. Оның құлды еркіндікке 

босату туралы жəне оған басы бос қазақ құқығын беру оның адамшылық қасиеті өте жоғары 
деңгейдеболғанын байқаймыз. Бір мысал: феодал Сейтен Азнабаев дегеннің есігінде Тілеген Кегнетаев 
отыз жылдай құлдықта болады, қашпақшы болған оны өлтіруге Азнабаев Кенесарыдан рұқсат сұрайды. 
Кенесары рұқсат берудің орнына оның ұзақ жыл еңбегі үшін 20 құлынды бие беруді жəне құлдың анасы 
мен қарындасын өлтіргені үшін құн төлеп,өзін бостандыққа босатуды бұйырады.  

Қорыта келе, үш жүздің өңірінде атой салған Кенесары ханның бостандық үшін алысуының ұзақ 
уақытқа созылуы, басқа да көптеген мəселелермен қатар ұлы тұлғаның жеке басындағы дипломатиялық 
жəне саясатшыл қасиеттерінің биік деңгейде болғанын көреміз. Сонымен қатарРесей патшасының 
атқаруымен мылтық, зеңбірікпен қамтылған жазалаушы отрядтарының тұс-тұсынан шабылуына қарамас-
тан, он жыл бойы көбіне тек қылыш пен найза ұстаған сарбаздармен тойтарыс бере отырып, елдің дербес-
тігін сақтағаны , оның үлкен қолбасшы болғаныда даусыз. Оны қарсылас жағы да солай деп бағалаған.  

М.Красовский деген Кенесарыны Абылаймен салыстыра отырып, былай дейді: «Ақылы жағынан 
атасынан төмендеу тұрса да, мінезі жəне қимылы жағынан əкесі Қасымнан жəне Абылайдан алшақ 
тұрады. Ол аз ғана уақытта бүтін Сібір даласына белгілі болды»(36). 

Қырғыздардың қоршауында қалған Кенесары төртінші күнініне қараған түні батырларын жинап, кеңес 
құрады. Əр батыр əр түрлі амал айтады. Ақыры інісі Наурызбай сұлтан «маған екі жүз жігіт беріңдер, мен 
сол жігіттермен шабуыл жасап, қоршауды бұзамын. Сіздер ашқан жолмен қоршаудан өтесіздер» депті. 
Сонда Кенесары тұрып: «Қоршауды бұзып шыққаннан кейін аты жүйріктер ғана құтылады да халықтың 
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көбі қырылады. Осы əсерге басшы болып жүрген мен қашсам, онда бұл елге қандай хан болғаным» деп 
келіспейді(37).  

Осының өзі ханның өз басын тəуекелге қойып, ерген халқын аман сақтап қалуды жөн көргенін 
көреміз. 

Сонымен, қазақ халқының өз мемлекеттілігін құру жолындағы саяси күресінің тарихы сан ғасырға 
созылған саяси процсс екенін анықтадық. Бұл мəселе қазақ халқы құралған кезеңнен бастап қалыптасып, 
оның бүкіл тарихымен біте қайнасып отыруы, Қазақ хандығының құрылуы, оның ішкі саяси дамуы, 
көлбеу жəне тікелей саяси-экономикалық, əлеуметтік жəне рухани байланыстары, иерахиялық қатынаста-
ры, өзінің саяси құндылықтар жүйесінің түзілуі, халықтың саяси мінез-құлқының, ұлттық психологиясы-
ның қалыптасу ерекшеліктері талай рет тарих тезіндегі сынақтардан өтті. Міне, мұндай саяси процесс 
қазақ даласында орта ғасырларда сондай болса, қазіргі кезеңде де ол тəуелсіз Қазақстанда көптеген 
қиындықтарды жеңе отырып, тұрақты даму үстінде. 
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Түйін 
Бұл мақалада қазақ хандарының тəуелсіз мемлекетімізді нығайту жолындағы жүргізген саясаттары, елдің бірлігін 

сақтау жолындағы қызметтері, саяси ойлары қарастырылады. 
 

Резюме 
В статье рассматриваются политика казахских ханов по укреплению независимости государства, их политиче-

ские мысли, политическая деятельность по сохранению единства страны, 
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Summary 
In the article examined politics of the Kazakh khans on strengthening of independence of the state, their political ideas, 

political activity on maintenance of unity of country. 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ БІЛІМІ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ МƏДЕНИЕТІ: 

САЯСИ АСПЕКТІЛЕР 
 

Ғ.Р.Əбсаттаров– Абай атындағыҚазҰПУ-ніңтарихфакультетідеканыныңорынбасары,с.ғ.к. 
 
Ең алдымен, құқықтық білім беру мен құқықтық мəдениет жəне олардың өзара байланысы ғылыми 

əдебиетте əлі де жете қарастырылмағансаяси ғылымның өзектімəселесі болып табылатынын айтуымыз 
керек.Сондықтан, Қазақстандықматериалдар негізінде осы мəселені қарастырмақпыз. 

Құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамға қарай қозғалыс азаматтардың құқықтық мəдениетінің 
қалыптасуының шарты ретінде Қазақстан Республикасы тұрғындарынақұқықтық білім беру жүйесінің 
дамуының айрықша белсенділігін анықтайды.  

Қазақстандықтыңмəдениетінің қалыптасуы – оның адамдардың өткен ұрпақтары жинақтаған жəне 
материалдық,рухани мəдениетінің құндылықтарында көрініс тапқан болмысты шығармашылық тұрғыда 
игеру тəжірбиесіне, құқық құндылықтарына, құқық саласындағы əлеуметтік пайдалы, оңтəлім-тəртіп 
тəжірибесіне қатысуы.  

Құқықтық мəдениет қазақстандықтың бойында өзара біте қайнасқан қоғамдық қатынастарға икемделе 
білуменжəне əрекет етудің заңға сыйымды əдісімен байланыстыжауапкершілікті, тəртіптілікті, өзіне 
деген сенімді қалыптастырады. Мəдениеттің маңыздыэлементі ретіндеадамзаттық, қазақстандық тəжіри-
бені ұйымдастырудың əдісін, қазақстандықтар ұмтылуы тиіс адамдар тəжірибесінің əртүрлі қырлары 
өзара қалай байланысты екендігі туралытүсініктерді немесе қатынастарды, адамдардың өз мəдениетінде-
гіқұндылықтарына сəйкес олардың тəлім-тəртібін реттейтін ережелер мен нормаларды 
білдіретінұғымдарды қарастырады. Мəдениеттің осы элементтері Қазақстан қоғамының құқықтық 
мəдениетіне тəн екенін де айта кетейік.  

Қазақстан қоғамының құқықтық мəдениеті өзінің құрамдасэлементтері ретінде заң ғылымын; құқық-
тық құндылықтарды негіздейтін жəне бекітетін құқықтық идеологияны; құқықтық психологияны, яғни 
құқықтық құбылыстарғабайланыстықарапайым құқықтық түсініктер мен əлеуметтік көңіл-күйді; объек-
тивті құқық жəне заң шығару, құқықтық қатынас, құқықтық тəртіп жəне оның қорғау əдіс-тəсілдерін; 
адам құқығы мен бостандығынқорғауды қамтиды.Құқықтық болмыстың құндылықты, нормативті негіз-
дері қалыптасатын дамыған қоғамдық құқықтық сана, қазақстандық құқықтыңбасты ұстанымдарының 
жəне құқықтық нормалардың жиынтығының негізін құрайтын заң, мемлекет пен биліктуралы идеяның 
өзіҚазақстан қоғамының құқықтық мəдениетінің ядросын құрайды. Сонымен, қоғамдық құқықтық 
сананың дамуы қазақстандықтардың құқық саласындағы жасампаз іс-əрекеттерінің идеялық бастауына 
айналады. 

Қазақстан қоғамының құқықтық мəдениетінің мəнін қарастыру, оның нақты-тарихи сипатын, қоғам-
дық құрылыммен тығыз байланысын,сонымен қатар, халықтың ділі мен салт-дəстүрін, ойлау түрін жете 
түсінуге мүмкіндік береді.Нақ осы факторлар қазақстан қоғамының құқықтық жүйесінде көрініс 
табатынқұндылықтар мен идеалдарды анықтайды. 

Əрине, Қазақстан қоғамының құқықтықмəдениеті қазақстандықтың құқықтық мəдениетіне тікелей 
əсер ететіні табиғи құбылыс. Өйткені үш негізгі құрамдас бөліктен – құқықтықбілім, түсініктер, көзқа-
растар; құқықтық сезімдер; субъектінің еркінен тұратын жеке адамның құқықтық санасы Қазақстан 
қоғамының құқықтық құбылыстарының жиынтығының, оң(мəдениет) жəне теріс (антимəдениет) жақта-
рының толық көрінісі болып табылады.Қазақстандықтың құқықтық тəртіпті сақтауғажəне нығайтуға 
деген құлшынысы оң сипаттағы ерікті іс-əрекетті тудыратын факторларға жатады.  

Қазақстандықтың жеке құқықтық санасыкөбінесе қайшылықты болып келетін құқықтық болмыстың; 
субъект ретінде құқықтық қатынастарға қатысу тəжірибесінің (кейде теріс), сонымен қатар, индивидті 
қоршаған микроортаның ықпалыныңəсерінен стихиялы түрде қалыптасуы мүмкін. Осыған орай қазақ-
стандықтың бойында дамымаған, құқықтық болмысты бұрмаланған жəне біржақты түрде бейнелейтін 
құқықтық сананың қалыптасуы жиі кездеседі. 

Қазақстандықтың құқықтық санасының қалыптасуының өзге жолы –оныңқұқықтық білімі, қазақстан-
дық жəне халықаралық құқықтың əлеуметтік құндылығын жете түсінуге, қолданыстағы заңдардың 
мағынасынжəне олардың жеке адам үшін мəнін ұғынуға көмектесетін оның құқықтық білім алуы. Бұнда, 
қазақстандықтіпті құқық саласында теріс құбылыстармен кездескен жағдайда,оларды өмірдің заңдылы-
ғы емес, қазақстандық құқыққа қайшы, сондықтан жойылуы тиіс деп қабылдайды. Сонымен, құқықтық 
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білім алу үдерісінде қазақстандықтың құқықтық мəдениетінің өзегі болып табылатын, онықұқықтық 
əрекеттер мен игі істерге бастайтыноң, дамыған, біртұтас құқықтық сананың қалыптасуы жүзеге асады.  

Алайда,қазақстандық индивидтіңқұқықтық мəдениеті өзі мен құқықтық жүйе арасында қайшылық 
жоқ дегенді білдірмейді. Ол көбінесе жеке-қазақстандықтыңөзінің жəне қоғамныңқажеттілігін жете түсі-
нуінен қолданыстағы заңнаманыңартта қалуымен байланысты [1]. Қазақстан қоғамының өміріндегіқо-
ғамдық қажетті жаңа ережелер,заңға айналудан бұрын, санада міндетті секілді қалыптасады.Қазақстан-
дық құқықтың жеке құқықтық институттары меннормаларының азаматтардың құқықтық санасының 
дамуынан артта қалуы, азаматтар мен мемлекеттің арасындағы қақтығыстардыңбастауы болуы мүмкін ( 
болуда). Осылай азаматтардың құқықтық санасы заңнаманы жаңалаудыңидеялық бастауы бола отырып, 
құқықтық шығармашылыққа тікелей əсер етеді. Бұған қоса, қазақстандық-индивид меңгерген қазақстан-
дық құқықтың жаңа ережелері реттеу атқарымынорындай отырып, заңды іс-əрекеттің аясын кеңейте 
түсіп,(қандай да бір тыйым салуларды жойған жағдайда), оның тəлім-тəртібіне əсер етеді. Аты аталған 
əрбір жағдайда қазақстандық құқық мəдениетініңэволюциясы орын алған.  

Қазақстандықтың құқықтық мəдениеті, сонымен бірге қазақстан қоғамының құқықтық мəдениеті 
нақты-тарихи құбылыс. Қазақстан қоғамының өмір сүруінің нақты-тарихи жағдайы өзгерсе – оның 
азаматтарының құқықтық мəдениетінің сапасы да өзгереді.  

Қазақстанда қоғамдық өмірдің құқықтық негізі сапалы түрде өзгеруде. Қазақстан Республикасының 
Конституциясы құқық жүйесін толығымен адам мен азаматтың мүдделерінің басымдылықтарына бағдар-
лайды, халықаралық құқық құжаттарында жарияланған адамгершілік ұстанымдарын бекітеді. Осыған 
сəйкес демократия мен гуманизм құндылықтарына бағдарланған құқықтық мəдениеттің мазмұны да 
өзгереді. Ол өз кезегінде өмір шындығы мен қазақстан қоғамының даму келешегін ескере отырып, 
азаматтардың құқықтық мəдениетінің басқа сапасына бағдарланатындай құқықтық білім алудың мазмұ-
нын қайта қараудыталап етеді. 

Кеңестік дəуірден кейінгі кезеңде Қазақстан азаматының құқықтық мəдениеті (кеңестік дəуірмен 
салыстырғанда) жаңа сапалық белгілергеие болуы керек. Тоталитарлық қоғамда құқықтық мəдениетке 
байланысты талаптар құқықты, заңды құрметтеумен шектелген; индивидтен заңды мойындайтын тəлім-
тəртіпжəне құқықтық тəртіпті қорғауға байланысты қоғамдық жұмысқа қатысу талап етілген.  

Қазақстан азаматтарыныңзаң шығарушы салаға ықпал етуінің нақты тетіктері көрініс табатын 
демократиялық қоғамда қатардағы азаматтардың қабылданатын заңдардың сапасына байланысты жауап-
кершілігі артады. Сондықтан, азаматтардың қабылданатын заңдарды сыни тұрғыда бағалау, құқық 
рухына (гуманизм мен демократия ұстанымдарына) қайшы келетін заңдарға қарсы шығу қабілеті – 
демократиялық қоғамда тұратын қазақстандықтың құқықтық мəдениетінің міндетті құрамдас бөлігі. 

Демократиялық қоғамдағы қазақстандық құқыққа мемлекеттің адам мен азаматтың құқығын мойында-
уы жəне қорғауы, азаматтарға барлық заңды жолдармен өз құқықтарын өздері қорғау құқығының берілуі 
тəн. Сондықтан, демократиялық қоғамдағы қазақстандық азаматтың құқықтық мəдениетінің маңызды 
көрсеткіші тек өзінің құқықтары мен бостандықтарын білу ғана емес, сонымен қатар өз құқықтарын олар 
бұзылған жағдайда қорғауға дайын болу жəне қорғай алу, құқықтары бұзылған басқа азаматтармен 
ынтымақтастық орнату болып табылады. 

Демократиялық қазақстандық қоғамда əрекет ететін «тыйым салынбағанның бəрі рұхсат етілген» 
ұстанымы мемлекет азаматтарына Қазақстанқоғамы өмірінің əртүрлі салаларында іс-əрекеттің бағыттары 
мен əдістерін таңдауға үлкен мүмкіндіктер берілгенін білдіреді. Сонымен қатар, олардың өздеріне беріл-
ген бостандықтарды пайдалана отырып, құқықтық кеңістік шеңберінен шығып кетпеуі үшіназаматтар-
дың құқықтық біліміне деген талапты күшейте түседі. 

Сонымен, қазіргі заманғы Қазақстанның азаматтарына құқықтық білім беру ашық демократиялық 
қоғам азаматтарының құқықтық мəдениетінің қалыптасуына бағдарлануы қажет. 

Ондай мəдениеттің құрамдас бөліктері:  
-құқық жəне оның негізін құрайтын гуманистік ұстанымдар, Қазақстан қоғамы өмірінің əртүрлі 

салаларында əрекет ететін құқықтық нормалар мен оларды қолдану тəртібі, азаматтардың құқықтары, 
бостандықтарыжəне міндеттері жүйесі, Қазақстан қоғамындағы нақты қолданыстағы құқықтық тəртіп, 
оны нығайту шаралары жəне қорғау тəсілдері туралы жүйеленген ғылыми білім; 

- қазақстандық құқықтың жəне қатал құқықтық тəртіптіңəлеуметтік құндылығына бағытталған құқық-
тық құбылыстарға деген эмоционалды қатынас – қазақстандық құқыққа деген құрмет жəне құқықтық 
тəртіпті бұзуды белсенді түрде қабылдамау, заңға бағыну, жеке басының мəселелерін шешу барысында 
құқықтық білімдііс жүзінде қолдану, құқықтық ұйғарымдарды өзі үшін маңызды деп қабылдау жəне 
олардыөз еркімен орындауға, қолданыстағы заңнаманы жетілдіруге дайын болу;  
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- саналытүрдегі заңды тəлім-тəртіп, өз құқықтары мен бостандықтарын оңтайлыжүзеге асыру, өз 
құқықтарын оларды бұзған жағдайда қорғау, құқық қорғау акцияларына қатысу (басқа азаматтардың 
құқықтары бұзылған жағдайда), Қазақстан азаматының міндеттерін адал жəне дұрыс орындау, жылдам 
өзгеріп отыратын əлемдегі өмірдің əртүрліжағдайларында қолданыстағы заңдарға сүйене отырып, заңды 
түрде сауатты, мақсатты əрекет етуге қабілетті болу,жеке өзінің Қазақстандық заңнаманы жетілдіруге 
қатысты болуы арқылы көрінетін қазақстандықтың əлеуметтік пайдалы тəлім-тəртібі. 

Барлықадамдардың заң алдындағы теңдігі; адамның табиғи құндылықтарының тартып алынбайтынын 
мойындау; адамның өзіндік, даралы болу құқығы; азаматтардың жеке өміріне мемлекеттің араласу 
мүмкіндігін шектеу;өз құқықтары мен бостандықтарын мемлекет тарапынан қорғау құқығына ие болу; 
жазықсыздық презумпциясы жəнеөз құқықтары мен бостандықтары бұзылған жағдайда азаматтың өзінің 
оларды қорғауы; азаматтардың саяси құқықтары мен бостандықтарының шынайылығы мен кеңдігі 
жəнетағы да осындай құқықтық құндылықтарды азаматтық қоғам мен құқықтық мелекеттің қалыптасу 
кезеңіндегі демократиялық мемлекет болып табылатын Қазақстанның азаматы жете түсіне алады жəне 
жете түсінуі тиіс. 

Қазақстандықтың гуманистік жəне демократиялық құқықтық мəдениетін қалыптастыруға бағытталған 
азаматтарға мақсатты, тиімді құқықтық білім беруді жүзеге асырудың өзектігін мемлекеттің, қоғамның 
жəне тұлғаның қажеттіліктері айқындайды. Ол қазіргі заманғы Қазақстанға тəн үдерістермен жəне оның 
болашақтағыдаму үрдісімен тікелей байланысты. 

Қоғамда орын алғанКеңес қоғамының құндылықтарын сыни тұрғыда қайта бағалауға, бірақ көптеген 
адамдардың санасында олардың жаңа демократиялық жəне гуманистікқұндылықтармен ауыспауына 
байланысты Қазақстан тарихының бұрынғы кезеңдеріне де тəн, бірақ  1990 жылдардан бастап күшейе 
түскен азаматтардың құқықтық нигилизмін жоюсыз Қазақстанның құқықтық мемлекетке айналуы мүмкін 
емес. Өтпелі кезең барысында ұйымдасқан қылмыс пен мемлекеттік шенеуніктердің сыбайлас жемқорлы-
ғымен күресте мемлекеттің əлсіздік көрсетуі құқықтық нигилизмнің бой көтеруінің нағыз құнарлы 
ортасына айналды. Сонымен бірге,жастардың қылмыстық ортаға тартылуының арта түсуі қорқыныш 
тудырады.  

Қарастырып өткен қазіргі заманғы Қазақстан өмірініңжағымсыз құбылыстарының, ең алдымен, 
əлеуметтік жəне саяси себептері бар.Бірақ, олар Қазақстан азаматтарының жалпы мəдениеті мен құқық-
тық білімінің төмендігін де көрсетеді. Сондықтан, азаматтарға құқықтық білім берудің тиімді жүйесін 
қалыптастыру үшін ғалымдар мен практикалық қызметкерлерді іздестіру керек. Осы ізденістің нəтижесі 
Қазақстанда құқықтық нигилизмді болдырмау жəне мемлекеттің қылмыспен күрес барысында маңызды 
роль атқаруы мүмкін. 

Қазақстандық мемлекет пен қоғам үшіназаматтарға құқықтық білім беру текқұқық бұзу мен қылмыс-
ты болдырмауға, əсіресе жастар арсында, ықпал етумен шектелмейді. Оның мүмкіндіктері кең.Бүгінгі 
таңда Қазақстандағы құқықтық білім берудің нəтижелеріне қойылатын талаптардың əртүрлі болуы да 
осыдан туындайды.  

Қазіргі заманғы Қазақстандық құқықтық жүйенің əрекет етуіне түбегейлі жаңару тəн.  Негізгі 
азаматтық, қаржы, əкімшілік, сот жəне басқа да құқықтық институттардың кодификациясы мен инкорпо-
рациясы іскеасқаны айқын. 1980-1990 жылдар аралығындағы заңнама пайда болған жаңа азаматтық 
қатынастарды тиімді реттей алмағанын еске алайық. Сондықтан, құқық жұйесіне деген бұрынғы көзқа-
растардың əлсіреуі жəне жойылумен қатар, өз сипатамалары бойынша жалпыөркениеттікдеңгейге жақын 
жаңа заңнаманы қалыптасу үдерісі жүзеге асуда. 

Бірақ заңнамалық актілердегі жаңа құқықтық нормалардың Қазақстан қоғамының өміріне ықпалы аза-
маттардың күнделікті өмірде оларды басшылыққа алуға дайын болуымен тікелей байланысты. Қазақстан-
дық құқықтық білім берудің нақ өзіазаматтардыжаңарған заңнаманы іс жүзінде қолдануға дайындауы 
тиіс. 

Қазақстандық қоғамның демократиялық құрылымыныңөзі жеке азаматтардың немесе тіпті нақты 
əлеуметтік топтардың құқықтары бұзылуы мүмкін болатынжағдайлардың болуынжоққа шығармайды [2]. 
Бұндай кезде азаматтардың бұзылған құқықтарын қорғайтын жəне қалпына келтіретін қуатты, жақсы 
жұмыс істейтін механизм іске қосылады.Сонымен қатар, азаматтың өзіне де маңыздыорын беріледі. Ол 
сəйкес құқықтық нормаларға сүйене отырып, адвокатура, сот, прокуратура, бұқаралық ақпарат құралда-
ры, қоғамдық институттарды пайдалана отырып, өз құқықтарын қорғайды жəне қалпына келтіре алады. 

Қазіргі кездегі Қазақстан жағдайында осындай жүйенің бар болуы туралы айту əлі ерте.Бірақ азамат-
тардың өздерінің құқықтарын қорғауға мүмкіндік беретін кейбір құқықтық құралдарбар. Болса 
да,олардың жеткілікті түрде қолданылмайтыны да шындық.Мысалы, азаматтарға қатысты 
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шенеуніктердің бассыздығы мен жөнсіздігі, озбырлығына жағдай жасайды. Қазақстан азаматтарының 
көпшілігінің өз құқықтарын қорғауда селқос, бейтарап болуының себептері əртүрлі.Олардың қатарына 
психологиялық факторлар кешенін жатқызуға болады: бұрынғы Кеңестік дəуірден келе жатқан басшыға 
бағынышты болу, кезкелген шенеуніктің алдындағы жасқаншақтық пен қорқыныш, азаматтардың өз 
күшіне жəне ақиқатқа жетуге деген сенімінің, еркін адам үшін қажет өз қадірі туралы сезімінің болмауы. 
  

Қазақстан азаматтарының өздерінежəне өздерінің құқықтарына деген осындай қатынасы олардың 
құқықтық санасының төмен екенін көрсетеді. Көпшілігі өздерінің құқықтарын білмейді, басқалары 
оларды білсе де, өз құқықтарын қорғау үшін заңды түрде қалай əрекет ету керек екендігінен 
хабарсыз.Осы арқылы Қазақстан азаматтарында заңды түрде өз құқықтары мен бостандықтарын қорғау 
туралы түсініктің, сонымен қатар сондай əрекеттерге деген еріктің болмауын,яғни құқық қорғау əрекеті 
тəжіри-бесінің болмауын түсіндіруге болады.Сондықтан, Қазақстандағы құқықтық білім беру құқықтық 
кеңістік шеңберінде азаматтарды өз құқықтары мен бостандықтарынқорғауға үйрету міндеттерін 
орындауы, қазақстандықтың бойында өзін-өзі құрметтеу, өз қадірін білу секілді маңызды қасиеттерді 
қалыптастыру-ға ықпал етуі тиіс.  

Қазақстан азаматтарының өз құқықтарын қорғауға дайын болуы мен қорғай алуыжəне олардың адам 
құқығын бұзу туралы кезкелген фактіге төзбеуіҚазақстан қоғамын сауықтырудың, құқықтық мелекет пен 
азаматтық қоғамға қарай қозғалыстың маңызды факторы болып табылады. 

Қазақстан азаматтарына құқықтық білім берудің ерекше өзекті болуын айқындайтын қоғамдық қажет-
тіліктер туралы айтар болса, онда Қазақстанда демократия мен азаматтық қоғамның қалыптасуымен 
байланысты бірқатар жағдайларды атап өту керек.Тоталитарлық режимнен демократиялық қоғамға өту 
қазақстан қоғамы өмірінің қарапайым, үйреншікті тəртібінің бұзылуымен, тұрақсыздықтың өсуімен, 
күрделі əлеуметтік шиеленістер мен қақтығыстарды пайда болуымен қауіпті.Қазақстан тұрғындарының 
саяси мəдениетінің, көптеген азаматтардың құқықтық санасының төмен болуы, көп адамдарда адамгерші-
лік бағдарларының айқын болмауы жағдайында бостандықбəрі де еркін болу деп қабылданады. Бұл 
«көше» маңызды роль атқара бастайтын, тобырдың психологиясы ақылдан асып түсетінанархиялық, 
қиратушыəлеуметтік əрекеттерге əкелуі мүмкін. Сонымен, қоғам «қауіптіқоғамға» айналады, яғни белгі-
сіз, екіұштыжағдайдағы,тұрақты саяси режимі, экономикалық жүйесі жоқ, моральды-психологиялық 
іргетасы қаланбаған əлеумет болып табылады 

«Қауіпті қоғамда» анархия ментəртіпсіздік қатерімен қатар басқа да – қоғамда«мықты қол» 
арқылытəртіп орнатуға деген ұмтылыстың пайда болуына байланысты диктатураға бетбұру қауіпі бар. 
Сондық-тан, Қазақстан қоғамы өміріндегі қауіпті бетбұрыстарды болдырмауға демократиялық режим 
ауқымында əрекет ететін мемлекеттік институттарды нығайту ғана емес, азаматтардыңсаяси жəне 
құқықтық мəдени-етінің дамуы, олардың бойында өз əрекеттері мен елдің тағдыры үшін жауапкершілік 
сезімінің, қазақстан-дық құқық пен құқықтық тəртіпке деген құрметтің қалыптасуы көмектесуі тиіс. 

Ең соңында, қорытындылай келе, біріншіден,Қазақстандағы құқықтық білім беру дегеніміз қазақстан-
дықтардың құқықтық мəдениетінің адамгершілік, əлеуметтік-саяси негізін құрайтын бастапқы айқындау-
шы идеялар, талаптар, түсініктер; екіншіден, Қазақстан Республикасыныңқұқықтық мəдениетінің 
нəтижелі болуына байланысты негізгі талап қоғамның жəне қазақстандық тұлғаның əлеуметтік-құқықтық 
өмірінің сапасы мен деңгейін көтеру болып табылатынын айтуға болады. Бұл азаматтардың мəртебесін 
қамтамасыз ету, келешек мүмкіндіктер, Қазақстанның саяси билігінің əрекетінің келісілушілігі 
жəнеболжамды болуы арқылы көрініс табады. Бүгінгі таңдақазақстандықтардың құқықтық 
мəдениетініңуақыты жеткен əлеуметтік-саяси мəселелерін шешуболашаққа ұмтылатын демократиялық, 
əділетті қоғамның тұрақты болуына жəне қоғамның бірігуінежалпы ықпал етуі маңызды. 

 
1 Концепция правовой политики Республики Казахстан с 2010 до 2020 года // Казахстанская правда.- 2009, 27 

августа. 
2 Politische, soziologische und rechtliche Probleme der GesellschaftsentwicklungKasachstans – Berlin: Verlag Dr. 

Köster, 2013. – S.63. 
 

Резюме 
В статье рассматриваются на материалах Казахстана правовое образование и правовая культура и их взаимо-

связь, которые в политической науке еще не изучены. 
 

Summary 
In article legal education and legal culture and their interrelation which in political science aren't studied yet are considered 
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on materials of Kazakhstan. 
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Развитие теории гендера в русле социального конструкционизма способствовало рождению идей о 

множественности гендера, опровергнув бинарность пола и гендера. Вместе с тем постулирование двух 
основных гендерных групп – мужчин и женщин – остается, во всяком случае, на постсоветском интеллек-
туальном пространстве, универсальной темой гендерной теории. Таким образом, «гендер продолжает 
означать одно и то же: асимметричное (Прим. – курсив авторов), если не антагонистическое отношение 
между мужчинами и женщинами, структурирующее функции этих гендерных групп таким образом, что 
они вовлечены в разные типы деятельности и существуют в разных социальных пространствах» [1]. 

Гендерная асимметрия не всегда имеет дискриминативный характер. Так, говоря о гендерной асимме-
триирассматривают непрямой акт целенаправленного подавления и угнетения человека, принадлежащего 
к определенной гендерной группе [2], в то время как под дискриминацией подразумевают конкретные 
случаи нарушения «принципа равных прав и возможностей». Таким образом, в рамках данной статьи 
гендерная асимметрия рассматривается как социальное явление, отражающее неравное количественное 
распределение мужчин и женщин в различных сферах общественной жизнедеятельности. 

На сегодняшний день гендерная асимметрия, проявляющаяся в самых разных сферах жизнедеятельно-
сти общества, является одной из глобальных проблем, стоящих перед человечеством. В первую очередь, 
это обусловлено тем, что гендерный дисбаланс вызывает глубокие противоречия и проблемы, а также 
колоссальные по своему масштабу негативные социальные последствия. 

Так, гендерная асимметрия в сфере занятости имеет следствием формирование гендерного неравен-
ства социально-экономических результатов от реализации мужчинами и женщинами своего образова-
тельного потенциала. Более того, гендерные диспропорции в уровне образования в пользу женщин 
показывают, что само по себе выравнивание уровня инвестиций в человеческий капитал не обеспечивает 
равенства в экономическом и социальном положении мужчин и женщин [3]. Так, сложившаяся структура 
занятости при современных гендерных различиях в уровне образования свидетельствует о том, что 
наиболее образованная часть трудовых ресурсов страны в силу сложившихся стереотипов имеет худшие 
параметры качества занятости и, следовательно, используется неэффективно [4]. К слову, по подсчетам 
правительственной комиссии Великобритании по вопросам женщин и труда, потери экономики страны 
от наличия барьеров для женщин в сфере труда составили 25-40 млрд. долларов. Таковы масштабы 
экономических последствий гендерной асимметрии для отдельно взятой страны. 

Заметим, что гендерная асимметрия, хотя и активно разрабатывалась долгие годы, в настоящее время 
требует нового осмысления, новых оценок, подходов и способов ее решения. Проблема гендерной 
ассиметрии охватывает большой круг вопросов, поэтому в одной небольшой статье рассмотреть все 
аспекты с одинаковой обстоятельностью и глубиной невозможно. В связи с этим, не претендуя в сужде-
ниях на абсолютную истину, нам хотелось бы рассмотреть на примере социальных практик женщин-
математиков Франции и Казахстана, некоторые узловые вопросы семейной жизни и академической 
карьеры. 

Гендерная асимметрия в научно-образовательном пространстве проявляется главным образом в виде 
существующей как в сфере высшего образования, так и в науке гендерной сегрегации вертикального и 
горизонтального типов. Наиболее контрастная картина, с точки зрения гендерной асимметричности 
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образовательных и профессиональных практик мужчин и женщин, складывается в области математиче-
ской науки. Математика, будучи самой древней, сложной и, несомненно, элитарной из наук, недоступной 
для женщин античности, спустя много столетий также остается наименее феминизированной. 

В сфере высшего образования гендерная сегрегация вертикального типа проявляется в том, что среди 
учащихся наиболее престижных высших учебных заведений в области математических наук, во всяком 
случае, Казахстана и Франции, женщины представляют собой меньшинство. При этом высота «стеклян-
ного потолка» для казахстанских женщин несколько выше, нежели чем для французских.Так, в 2005-2006 
учебном году девушки составили лишь 24% учащихся подготовительных курсов по математике(CPGE – 
МР), предназначенных для поступающих в Высшие математические школы Франции. Среди учащихся 
Высшей Нормальной школы Парижа (ENSdeParis), Лиона (ENSdeLyon) и Школы Кашан (Cachan), 
которые являются наиболее престижными высшими учебными заведениями Франции в области 
математики, девушки также оказались в меньшинстве и составили лишь 7%, 5% и 16%, соответственно 
[5]. Несмотря на то, что подобная тенденция наблюдается и в казахстанской сфере высшего образования, 
ситуация с точки зрения гендерного баланса среди студентов обоих полов обстоит несколько лучше. 

В системах высшего образования Казахстана и Франции можно заметить и другой, горизонтальный 
тип сегрегации. В частности, на уровне высшего образования наблюдается гендерная сегрегация специ-
альностей обучения на наиболее и наименее феминизированные. Таким образом, согласно статистиче-
ским данным обеих стран, при выборе специальности обучения в вузе девушки чаще отдают предпочте-
ние педагогическим наукам (75,4%), и в меньшей степени предпочитают естественные науки (31,3%). 
Следует также отметить, что это далеко не единственные примеры гендерного дисбаланса в научно-
образовательной сфере. 

Несмотря на интерес зарубежных исследователей к гендерной тематике, в науке отсутствует устояв-
шийся методологический подход к изучению гендерной асимметрии в сфере образования и науки. Ввиду 
отсутствия систематически осуществляемых статистических подсчетов, остается много неясных и 
дискуссионных вопросов относительно квалификационного, возрастного, гендерного состава и иных 
социальных характеристик научных кадров. Механизмы формирования гендерной асимметрии в области 
образования и науки на сегодняшний день также остаются малоизученными в отечественной науке. В 
этой связи проблема гендерной асимметрии в научно-образовательном пространстве на конкретных 
примерах требует отдельного, специального исследования. В рамках настоящей статьи авторы намерены 
представить фрагментарные результаты социологического опроса, проведенного в рамках исследования. 

Самые последние тенденции изучения проблем половой дифференциации связаны с развитием 
социально-конструктивистского подхода, в рамках которого акцент сделан не на измерении и описании 
гендерных различий, а на анализе процесса их конструирования. Акцент на изучении таких процессов 
обусловил и методы их исследования, это преимущественно качественные, а не количественные методы, 
среди которых основным является анализ дискурсивных практик, как средства конструирования реально-
сти вообще и гендера в частности. Иными словами, изучение социальных практик, на наш взгляд, позво-
ляет выявить влияние не только институциональных, объективных, но и роль субъективных логик в 
формировании гендерной асимметрии в научно-образовательной деятельности, способствуя тем самым 
полноте осуществляемого социологического анализа. 

На основе изучения литературных источников по тематике исследования, анализа выполненных 
социологических исследований, предваряющих эмпирическую часть исследования, было сформулирова-
но несколько исследовательских гипотез. Согласно одной из гипотез, необходимость совмещения 
профессиональной научной деятельности с семейными обязательствами негативно сказывается на разви-
тии академической карьеры скорее женщины, нежели мужчины, что приводит к меньшей представленно-
сти первых в составе профессорского корпуса. Из этого следует, что женщины-математики, стремящиеся 
в высшие эшелоны академической иерархии, вынуждены приносить в жертву свою семейную жизнь. 

Для проверки данного и ряда других гипотез были использованы материалы прикладных социологиче-
ских исследований, проведенных непосредственно авторами высших учебных заведениях Франции и 
Казахстана в период с 2008 по 2011 годы в рамках отечественной и европейской образовательных 
программ Магистратуры и Докторантуры PhD. Получение эмпирических данных базировалось на 
комплексе методов (количественных и качественных), включающих методы конкретного социологиче-
ского исследования. В частности, с июня 2008г. по май 2011г. в рамках исследования авторами был 
проведен целый ряд полуформализованных глубинных интервью с 30 женщинами – преподавателями 
математики в высших учебных заведениях Франции и Казахстана, отобранными посредством двухсту-
пенчатой квотной выборки с использованием метода «снежного кома». 
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В феврале 2011г. был проведен интернет-опрос французских математиков, с общей совокупностью 
респондентов в 50 человек (25 мужчин и 25 женщин), также отобранных посредством двухступенчатой 
квотной выборки, где основными критериями отбора выступили пол и наличие ученой степени. 

С целью вторичного анализа были использованы результаты социологического исследования 
«Женщины в европейских университетах», проведенного в 2003г. под эгидой Европейской комиссии в 
семи европейских странах, в том числе и Французской Республике. В рамках данного исследования было 
опрошено 3400 мужчин и женщин преподавателей – доцентов и профессоров – по трем группам специ-
альностей: литература и социально-гуманитарные науки, экономика и право, а также естественные науки. 

Как уже было отмечено ранее, общая совокупность респондентов, опрошенных посредством интерне-
та, составила 50 человек (25 мужчин и 25 женщин-математиков). В категории женщин, также, как и в 
категории мужчин, доценты и профессоры составили 13 и 12 человек, соответственно. Так, результаты 
рассылки по электронной почте биографической справки, состоящей в общей сложности из восьми 
вопросов, в действительности выявили различия патримониальных статусов мужчин и женщин препода-
вателей вузов, обладающих ученым званием доцента и профессора. Несмотря на то, что согласно резуль-
татам данного исследования, большинство женщин и мужчин доцентов, и профессоров состоят в браке, 
можно отметить, что среди мужчин профессоров состоящие в браке встречаются чаще, чем среди их 
коллег женского пола (75% семейных профессоров мужчин против 66,6% замужних женщин профессо-
ров). Более того, интернет-опрос преподавателей вузов выявил количественный разрыв между мужчина-
ми и женщинами, как доцентами, так и профессорами, не состоящими и не состоявшими ранее в браке. 
Так, если среди мужчин доцентов и профессоров, не состоящие в браке составили 15,3% и 8,3%, соответ-
ственно, то среди женщин-преподавателей, обладающих ученым званием доцента и профессора, 
незамужние составили 23,02% и 16,6%, соответственно. Еще более значительным представляется количе-
ственный разрыв между разведенными или проживающими отдельно мужчинами и женщинами профес-
сорами. Так, количество разведенных или проживающих отдельно женщин-профессоров математики 
превысило количество мужчин профессоров, в аналогичном семейном положении, в 2 раза (см. Табл.1). 

 
Таблица 1.Семейное положение доцентов и профессоров 

 
 

Семей положение 
Женщины Мужчины 

Доцент 
n=13 

Профессор 
n=12 

Доцент 
n=13 

Профессор 
n=12 

Холост/не замужем 15,3 8,3 23,02 16,6 
Женат/ замужем 61,5 75 53,8 66,6 

Разведен/ разведена 15,3 8,3 15,3 16,6 
Вдовец/вдова 7,69 8,3 7,69 0 

Количество детей 
Кол-во детей 0 15,3 8,3 23,02 8,3 
Кол-во детей 1 23,02 8,3 15,3 8,3 
Кол-во детей 2 38,4 50 46,1 58,3 
Кол-во детей 3 15,3 16,6 15,3 25 
Кол-во детей 4+ 0 8,3 0 0 

 
Что касается количества детей, то женщины-математики чаще, чем их коллеги мужчины, становятся 

родителями 2-3 детей. Вместе с тем женщины-профессоры математики также чаще своих коллег мужчин 
состоят или состояли в бездетном браке. 

Таким образом, результаты проведенного нами интернет-опроса ученых математиков выявило количе-
ственное подтверждение тому, что, несмотря на достаточно высокий показатель брачности среди 
женщин-математиков, как доцентов, так и профессоров, разводы и безбрачие встречается чаще среди 
женщин-профессоров математики, нежели женщин-математиков, обладающих ученых званием доцента. 
Однако вероятные причины данного явления представляется возможным выяснить лишь посредством 
анализа проведенных нами полуформализованных глубинных интервью. 

Так, в рамках проведенного нами ряда глубинных интервью с женщинами-преподавателями математи-
ки в вузах Франции и Казахстана, обладающими учеными званиями доцента и профессора, мы имели 
возможность побеседовать с тремя женщинами, пережившими развод. Приведем наиболее интересный 
отрывок из интервью с этими женщинами: 

...Я была замужем за человеком, который был совершенно не из моей среды. Так как я не смогла най-
ти надежного партнера в научном окружении, и ...я видела, как поступают девушки моего поколения–
месье является исследователем, мадам-преподаватель в школе. Таким образом, мадам могла бы гаран-
тировать стабильность повседневной семейной жизни, месье мог бы заниматься своей исследователь-
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ской деятельностью. В общем, я выбрала человека, у которого, как я думала, не будет больших профес-
сиональных амбиций. Я ошибалась от А до Я. У него были профессиональные амбиции, которые...Брак 
распался именно на этой основе. Мы очень любили друг друга, но, как мне кажется, профессиональные 
амбиции оказались важнее... (Женщина-математик, исследователь, в CNRS, Франция) 

…Je me suis mariée avec quelqu’un qui n’était pas du tout de mon milieu. Parce que j’ai pas trouvé de 
partenaire stable dans le monde scientifique et puis…surtout je voyais comment c’est fait les filles de ma 
génération – monsieur était chercheur, madame était professeur dans le seconde degré. De cette façon madame 
pouvait assurer la stabilité de vie quotidienne le monsieur pouvait se livrer à ses travaux de recherche. Donc, moi 
j’avais choisi quelqu’un qui je pensais n’aurait pas beaucoup d’ambitions professionnelles. Je me suis trompé de 
A à Z. Il avait eu des ambitions professionnelles qui …Mariage a cassé essentiellement là-dessus. On s’aimait 
plus mais je pense que la part des ambitions professionnelles a été importante…(Femme-mathématicienne, 
enseignante-chercheuse au CNRS, France). 

Анализ лишь трех интервью с женщинами, в социальных практиках которых имел место бракоразвод-
ный процесс, не позволяет нам сделать выводы о причинах увеличения количества разводов среди 
женщин-профессоров и данный вопрос требует дальнейшего, более глубокого изучения. В рамках данной 
статьи мы ограничимся лишь подтверждением предположения, согласно которому, необходимость 
совмещения семейной жизни с профессиональной деятельностью негативно сказывается на академиче-
ской карьере скорее мужчин, чем женщин. 

В целом, анализ результатов проведенных нами биографических интервью с женщинами-преподавате-
лями математики в вузах обеих стран показали, что женщины-математики Казахстана чаще, чем их 
французские коллеги, воспринимают необходимость совмещения семейной жизни с профессиональной 
деятельностью в качестве обстоятельства, препятствующего карьерному росту. Приведем следующие 
отрывки из интервью: 

...Безусловно, у мужчин больше условий для научной работы. У них больше свободноговремени, тогда 
как у женщин очень много обязанностей, связанных с бытом, домом, воспитанием детей. Конечно, 
женщина вольна заниматься любым видом деятельности, чем она и занимается, но все- таки женщине 
это делать очень сложно, потому что забывают, что ты женщина, что ты мать. Требуют большой 
самоотдачи и самопожертвования...(Женщина-математик, к.н., доцент в университете, Казахстан). 

...Мужчины могут заниматься наукой практически без оглядки на дом, детей. Они могут заниматься 
наукой, если есть хороший надежный тыл. Конечно, каждая женщина может выбрать себе любую 
специальность по сложности. Это ее право, но каждая женщина, прежде всего, помнит о том, что она 
женщина, и у нее есть определенные семейные обязательства. У мужчин, конечно, тоже обязатель-
ства есть. Но это в основном связано с содержанием семьи. Хотя, сейчас все же ситуация по-другому 
складывается... Сейчас образ женщины в науке совсем другой. Если мы утром заходили в библиотеку, а 
вечером выходили, сейчас все есть в Интернете, можно сидя дома готовиться, набирать, заниматься, 
раньше мы бывали такие замотанные,было видно по человеку, сейчас это меньше наблюдается(Женщи-
на-математик, к.н., доцент вуниверситете, Казахстан) 

...Мужчинам легче заниматься наукой. Больше возможностей, потому что в основномнагрузка по 
содержанию дома, воспитанию детей и прочим бытовым вопросам ложится на плечи женщин. 
Женщине не заказана дорога ни к одному из видов наук, все зависит от семьи, взаимопонимания в 
семье...(Женщина-математик, д.н., профессор в университете, Казахстан). 

...Женщина в математике – это «құмырсқа». Максимум приложенных усилий для равных привилегий. 
Мужчине в этом смысле легче. Они хоть могут себе позволить ездить в командировки, участвовать в 
симпозиумах, семинарах, конференциях с участием международноизвестных математиков. Кстати, на 
мой взгляд, это очень способствуют самореализации ученого, ну во всяком случае, математика. Да и 
дома они (мужчины) особенно не обременены обязанностями...(Женщина-математик, д.н., профессор в 
университете, Казахстан). 

О том, что семейная жизнь не является препятствием для успешного развития академической карьеры 
женщины-математика, чаще утверждали женщины, не состоящие в браке или разведенные казахстанские 
женщины. Приведем следующие отрывки из интервью: 

...Совсем не обязательно, чтобы женщина, идя в науку, чем-то жертвовала. Если это специалист от 
"бога", то все, что она делает, будет ей в радость. Этот человек счастлив. Эта женщина нашла свое 
предназначение, а сознание этого всегда облегчает сам трудовой процесс. Я лично была знакома с 
женщиной-профессором, у которой все спорилось, не чувствовалось никакого напряжения, успела выйти 
три раза замуж, нарожать детей, воспитать их...(Женщина-математик, не замужем, д.н., профессор в 
университете, Казахстан). 
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...Думаю, женщине легче заниматься наукой в силу того, что она умеет совмещать практически 
несовместимое, а также умение детализировать с одной стороны, с другой подходить к вопросам 
масштабно, умение рассматривать влияние всех факторов...(Женщина-математик, разведена, д.н., 
профессор в университете, Казахстан). 

Необходимо отметить, что подобные мнения часто демонстрировали также казахстанские женщины-
математики, супруги которых были работниками сферы высшего образования. Отрывки из интервью: 

...Все обязанности мы распределяем поровну, так как муж тоже в науке (математик), поэтому он 
все прекрасно понимает, помогает мне...(Женщина-математик, к.н., доцент в университете, Казахстан). 

...Без помощи мужа я не добилась бы ничего. Он помогал во всем, даже печатать мою работу. Он 
уже был тогда кандидатом наук. Пока дети были маленькие он помогал напроцентов 60-70... (Женщи-
на-математик, к.н., доцент в университете, Казахстан). 

Так, анализ социально-профессиональных статусов обоих супругов в семьях опрошенных нами 
математиков показал, что в большинстве случаев социальный статус супругов женщин-математиков как 
Франции, так и Казахстана, равен или выше статуса, занимаемого самой женщиной. Так, 42,2% женщин-
математиков, опрошенных нами в рамках исследований оказались супругами университетских работни-
ков. Данное обстоятельство также может послужить толчком к более детальному изучению влияния 
«моральной поддержки», оказываемой женщине-математику со стороны супруга, коллег, научных 
руководителей и пр. на динамику их академических карьер. 

Что касается женщин-математиков Франции, то мнения касательно негативного влияния необходимо-
сти совмещения семейной жизни с академической карьерой на развитие последней, разделились. В целом, 
необходимо отметить, что женщины-математики реже упоминали семейное положение и связанные с 
ним обстоятельства в качестве существенного препятствия осуществляемой ими научно-исследователь-
ской деятельности или продвижению по карьерной лестнице. Отрывки из интервью: 

...Мне было несложно совмещать семейную жизнь с профессиональной деятельностью. Скажу, что 
в этом плане я довольна. Мой супруг очень мне помогает. У меня впечатление, что мы делаем все 
вместе. Для некоторых женщин наличие ребенка оказывается невероятным толчком и в один момент 
они становятся невероятно эффективными (продуктивными). Времени не так уж много, но за это 
время они успевают переделать немало дел...(Женщина-математик, преподаватель-исследователь в 
CNRS, Франция). 

…C’était pas très difficile de concilier la vie familiale et professionnelle. Etjediraijesuiscontente. 
Monmarim’aidebeaucoup. On l’impression de tout faire en moitié. Pour les certaines femmes le fait d’avoir un 
enfant est un moteur de incroyable et elles sont incroyablement efficaces du coup. Il y a beaucoup de temps, mais 
dans ce temps elles font pas mal des choses (Femme-mathématicienne, enseignante-cherceuse au CNRS, France). 

...Для меня скорее прерывание научной деятельности является одним из препятствий на пути ученых. 
Для женщин это в большинстве случаев прерывание деятельности по причине рождения детей и ухода 
за ними, для мужчин это часто служба в армии. То, что «совмещение семейной жизни с профессиональ-
ной» препятствует научной деятельности женщин, способствует их меньшей представленности среди 
профессоров - это не самый лучший аргумент для меня. Возможно, вы знаете, что во Франции у нас 
есть огромный выбор детских садов и центров дошкольного развития, яслей и т.д. В общем, я не думаю, 
что это является проблемой! ...(Женщина-математик, преподаватель-исследователь в CNRS, Франция). 

…pou mois c’est plutôt l’interruption du travail scientifique qui peut être l’un des obstacles dans le 
cheminement des scientifiques. Pour les femmes c’est majoritairement l’interrution pour la naissance et la garde 
des enfants, pour les hommes c’est souvent – le service militaire. Mais concilier la vie familiale et professionnelle 
empêche les femmes de faire la science et la cause de leur sous-représentation parmi les professeur – je pense pas 
que c’est un bon argument. (Femme-mathématicienne, enseignante-cherceuse au CNRS, France). 

Встречались среди женщин-математиков Франции и мнения в пользу сложности совмещения семей-
ной жизни с профессиональной, и ее влияния на динамику академических карьер женщины. Приведем 
отрывки из интервью: 

...У меня больше нет семейной жизни. Дети взрослые. Я уже бабушка. Дочь замужем. Сын живет 
отдельно от меня. В общем, у меня нет семейной жизни, которую нужно было бы совмещать с 
работой. Это дело прошлое. Я очень страдала, развелась (горькая усмешка). Я ушла от мужа в 1986г., 
обосновалась в Лионе с детьми. Было ....очень сложно...вот так!..(Женщина- математик, преподаватель-
исследователь в CNRS, Франция). 

…je n’ai plus de vie en famille. Lesenfantssontgrands. Jesuisgrand-mère. Donclafilleestmariée. 
Monfilsnevieplus à lamaison. Doncj’aiplusdeviefamiliale à concilier.Donc çac’estunequestiondupassé. 
J’aisouffert, j’aidivorcé (rire). J’aiquitté monmarien 1986, jemesuisinstalléeavecmesenfants à Lyon. Bas..ça était 
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dure..voila ! (Femme-mathématicienne, enseignante-cherceuse au CNRS, France). 
… Было очень сложно (совмещать семью и работу) и я всегда была недовольна. Иначе говоря, мне все 

время казалось, что я плохая мать, и я также была недовольна своей исследовательскойработой. 
Казалось, что я делаю все наполовину(Женщина-математик, профессор вуниверситете, Франция). 

… c’étaittrèsdifficileetj’étaisjamaiscontente. C’est-à-dire j’avais l’impression d’être mauvaise mère, puis 
j’étais pas très contente de ce que j’ai fait dans ma recherche non plus. On l’impression de tout faire en moitié.. 
(Femme-mathématicienne, enseignante-cherceuse au CNRS, France). 

Таким образом, анализ результатов социологических исследований, проведенных нами в рамках 
статьи импакт семейного положения женщин-математиков на их профессиональную деятельность. В 
частности,выяснилось, что современные женщины-математики Франции и Казахстана являются, как 
правило, замужними и имеют, в среднем, двое детей. Немаловажным является и тот факт, что семьи 
женщины-математики склонны создавать, главным образом, с коллегами, преподавателями в университе-
те. Разводы и безбрачие среди женщин-математиков встречаются также часто. Более того, если сравнить 
эти данные с показателями мужчин математиков, то становится ясно, что необходимость совмещения 
семейной жизни с профессиональной деятельностью негативно сказывается на развитии карьеры скорее 
женщин, нежели мужчин математиков. 

Несмотря на то, что необходимость совмещения семейной жизни с профессиональной деятельностью 
и др. факторы представляются значимыми институциональными механизмами формирования гендерной 
асимметрии в социальных практиках женщин-математиков, они лишь частично способны объяснить 
меньшую представленность женщин среди профессоров математики обеих стран. Это в иной раз свиде-
тельствует о том, что лишь комплексное изучение объективных и субъективных факторов, в частности 
акцент на субъектности женщин-математиков в изучении их социальных практик позволит выявить 
максимально широкий спектр факторов, обусловливающих формирование гендерной асимметрии в 
научно-образовательной сфере. 
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Түйін 
Мақалада Қазақстан мен Франция материалдары негізінде ғылыми əдебиетте əлі де жеткілікті зерттелмеген 

ғылыми-білім беру кеңістігіндегі гендерлік ассиметрия мəселелері қарастырылған. Сонымен қатар, пікірталас 
тудыратын сұрақтарға да көңіл бөлінген. 

 
Резюме 

В статье рассматриваются на материалах Казахстана и Франции актуальные вопросы гендерной ассиметрии в 
научно-образовательном пространстве, которые недостаточно изучены в научной литературе. 
Вместестемуделеновниманиеидискуссионнымвопросам. 

 
Summary 

In article topical issues of gender asymmetry in scientific and educational space which are insufficiently studied in 
scientific literature are considered on materials of Kazakhstan and France. At the same time the attention and to debatable 
questions is paid. 
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ƏЛИХАН БӨКЕЙХАНОВ: ƏЛЕУМЕТТІК САЯСИ ҚЫЗМЕТІ 

 
Т.Ж.Қалдыбаева – ə.ғ.д., Абай ат. ҚазҰПУ-дың саясаттану жəне əлеуметтік-философиялық пəндер 

кафедасының профессоры 
 

Əлихан Бөкейханов ХІХ жəне ХХ мыңжылдықтар қиылысында, күні өте бастаған ескі биліктер мен 
тебініп келе жатқан жаңа биліктер аралықтарында жан-жақты ширыққан саяси тай таластық жағдайлар 
қалыптасқан əлеуметтік-тарихи кезеңінде өмір сүріп, сол аумалы-төкпелі қоғамдық қатынастар қойнау-
ында өзіндік саяси-əлеуметтік көзқарастарымен жəне соған сай іс-əрекеттерімен ерекшеленген ел азамат-
тың бірі. Оның қоғам қайраткері ретіндегі əлеуметтік мінезі мен іс-əрекеті сол тарихи тұста оны қазақ 
даласынан көтеріліп шыққан мемлекеттік деңгейдегі тұлға, батыл саяси күрескер жəне Алаш (əлеумет) 
ортасының лидері, жетекшісі етті. Оның жүріп өткен ерекше мəнді қоғамдық ғұмырын талдамас бұрын, 
негізінен, оның өмір-тіршілігінің хроникасын қарап шығуды жөн көрдік.  

Əлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов, көрнекті саясаткер, қоғам жəне мемлекет қайраткері, ұлт-
азаттық Алашқозғалысының жетекшісі,алғаш құрылған «Алашордаавтономиялы үкіметінің» төрағасы, 
публицист, ғалым, аудармашы 1866 жылыХІХ ғасырдың аяғындағыСемей облысы,Қарқаралы уезі, 
Тоқырауын болысының 7-ші ауылында (бұл қазіргі Қарағанды облысыныңАқтоғай ауданындағы,90-
жылдарыдың аяғындағы Қаратал кеңшарының жері) туған. 

ƏлиханОрта жүзханы Бөкейдің ұрпағы (Бөкей-Батыр-Мырзатай-Нұрмұхамед-Əлихан). Баласына 
«Бөкейхан» деп фамилия бергенНұрмұхамед зерек ұлы Əлиханды тоғыз жасында Қарқаралыға алып 
барып, жергілікті молданың қолына оқуға береді. Талапты Əлиханды молдадан алған білім қанағаттан-
дырмады. Ыбрай Алтынсариннің салып кеткен жолымен бұл қалада да қазақ балаларына арналған бастау-
ыш мектеп жұмыс істеп тұрған болатын.Ə.Бөкейханов Қарқаралы қаласындағы қазақ балаларына арнал-
ған орыс-қазақ мектебінде оқыды. Бұдан кейін ол Қарқаралы қаласының үш жылдық училищесіне түсіп, 
оны да «өте жақсы» деген бағамен бітіріп шығады. Осыдан кейін он алты жасар Əлихан 1886-1890 
жылдар аралығында Омбының техникалық училищесіне қабылдананып, білім алып шықты Төрт жыл 
бойы үздік оқыған алғыр шəкірт ұстаздарының ризашылығына ие болды. Нəтижесінде ол жиырма жасын-
да Дала генерал губернатор кеңсесінің ұсыныс хаты мен қазақ қауымдастығының 200 сом щəкіртақысы 
беріліп, Ресейдің астанасы Санкт Петербургке оқуға жіберілді. Императорлық орман шаруашылығы 
иснтитутына түседі. 1890-1894 жылдары осы білім институтында оқи жүріп, күнделікті сабақтарына қоса 
студенттердің саяси, əдеби, экономикалық жəне тағы басқа үйірмелердің жұмысына қызу араласты. 
Қоғамдық қатынастар, оның болашағы туралы пікірталастардың арасында болып, саяси өмір жағдайлары-
мен танысты. Сол тарихи жəне саяси кезеңде Ресей кеңістігінде, əсіресе оның батыс бөлігінде жасырын 
жолмен кең тарала бастаған марксистік теориямен, марксизм идеясымен, оның экономикалық қағидала-
рымен қаруланды, саяси астыртын күрестің түрлері мен əдістерін үйренді. Студенттік толқуларға да 
қатынаса бастауы оның қоғамдық қатынастарға қызығушылығының артқанын жəне қоғамдық саяси 
көзқарасының, ой-пікірінің қалыптаса бастағанын көрсетеді. Екі ғасырға жуық Ресей империясының қол 
астында отырған халқының ауыр тағдырына ой жүгіртіп, талдау жасаған оның көңіліне толғаныс енді. 
Қараңғылық пен надандықтың шырмауында отырған халқының жағдайы алдыңғы қазақ даласының 
саясиойшылдары сияқты Əлиханның да қоғамдық санасының мазасын кетірді. Бұл жас саясаткер де 
білімсіз, ғылымсыз, мəдениетсіз ешбір мəселенің шешілмейтіндігін ұғынды. Алғашқы кезекте тұрған 
мəселе – əлеуметтің білімі мен мəдениетін көтеру, халықтың тұрмыс-тіршілігін көтеру деген тұжырымға 
келді, оны күрескерлік қызметінің басты мақсаты етіп қойды. Осылайша оның əлеуметтік-саяси іс-əрекеті 
басталды. 

Жоғары білікті мамандық алып Омбығақайта оралысымен Əлиханқаланың саяси, əлеуметтік, 
қоғамдық жұмысына белсене араласады. «Народная свобода(«Халық бостандығы» партиясыныңқатары-
на өтіп, өзі қазақ зиялылары мен саяси белсенділерінің арасында осы партияның шағын тобын ұйымдас-
тырды.Жас маманның саяси көзқарасының пісіп, жетілуіне, қоғамдық ортада белгілі саяси, қоғам, мемле-
кет қайраткері жəне қазақ ұлт азаттық қозғалысының ұйымдастырушысы жəне көсемі ретінде қалыпта-
сып, шынығып, күрескерлік бейнесінің бой көтеруіне Омбы қаласында өткен қызметі мен іс-əрекет тірші-
лігі зор роль атқарды. 
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Бөкейхановтың саяси күрестің үлкен жолына шыққандығын оның 1905жылыРесейлік конституция-
лық-демократиялық партиясына(кадеттер) мүше болып енуібайқата түседі. Ол аталған партияның қазақ 
бөлімшесін құру мақсатында бірқатар жұмыстар атқарды, осы мақсатта Орал жəне Семейөңірінде арнайы 
жиындар өткізді. Патшалық үкіметтің отарлық саясатына қарсы ұйымдастырушылық істері қарқындады. 
Оны Қарқаралыда болған уақытындаресми үкіметінің отаршылдық саясатына қарсы өткен қозғалысқа 
қатысып қана қоюшы емес, 14500 адам қол қойған Қарқаралы Петициясын ұйымдастырушы-лардың бірі 
болғанынан анық байқауға болады. Петицияда халықтың ресми билікке қоятын талабы мен оның 
бағдарламалық қойылымдары баяндалды. 

ХХ ғасырдың басы, Ресейлік державаның орталығын ғана қамтып қоймай, оның аймақтарына да кең 
тарала бастаған революциялық (бір жағынан буржуаязиялық қоғам үшін, екінші жағынан еңбекшілер 
қоғамы үшін) көңіл күй өрлеп тұрған жағдайында демократияландырудың бір өзіндік бетбұрысы ретінде 
заң шығарушы орган болуға тиісті Думаға сайлау өткізуге мүмкіндік беру келісілді. Өзінің ой-өрісі жəне 
іс-əрекетімен бұқара арасында танымал болып үлгерген Əлихан Бөкейханов1905жылы Семей 
облысықазақтарының атынан 1-шіМемлекеттік Думағадепутат болып сайланды. Бірақ 1-шіМемлекеттік 
думажұмысына қатысу сəті түспеді, дəл осы кезеңде Дала өлкесігенерал-губернаторыныңнегізсіз 
жарлығы-мен, соттың тергеуінсіз, Əлихан 3 айбойы Павлодарабақтысына отырғызылды. Ал абақтыдан 
шығыпСанкт-Петербургқажеткен уақытында елдің батысындағы таптық жəне саяси күрес пен қарама-
қайшы-лықтар өрши түскен. Дума патшаның үкімімен таратылып, оның біраз мүшелері наразылық 
актісін қабылдау үшін сол кездегіФинляндияныңВыборг қаласына жүріп кеткен еді. Ə.Н. Бөкейханов та 
солар-дың артынан жетіп, Выборг үндеуінеқол қойды. Сол əрекеті үшін тағы да айыпталып,Санкт-
Петерборсот палатасының төтенше мəжілісінің шешімімен 3 айғаСемейтүрмесіне жабылды. Алайда 
Əлихан сияқты күрескерлерді ешқандай саяси айыптаулар мен қамаулар тоқтата алмайтыны тарихтан 
белгілі, себебі ол жеке басының немесе шағын топтың емес, халықтың, халқының мүддесі үшін күрес 
жолына біражола бел буып шыққандардың бірі болатын. 

Тарихи мерзімнің қарама қайшылықты саяси-əлеуметтік күрестер мен пікірталастар, айтысулардың 
толассыз жүріп жатқан тарихи уақыт екеніне тағы бір дəлел – əртүрлі бағыттар мен бағдар ұстанған бас-
пасөздердің көптеп бой көтеруі. Дəл осындай тартысты ахуалдың бел ортасында жүрген Əлихан 1906жы-
лы Омбыдан шығатын кадеттік «Голос степи», «Омич» жəне «Иртыш» газеттерінде,1908жылыСанкт-
Петербордажарық көрген меньшевиктік «Товарищ», кадеттік «Речь», «Слово» сияқты əлеуметтік-демо-
кратиялық сипаттағы газеттерінде редакторлық қызмет атқарды. Аталған тарихи фактілер оның белсенді 
қызметі мен ұстанған саяси бағытын дəлелдейтін айқын айғақтар. Тарихи фактілер оның кезінде «Боль-
шевик» жəне «Меньшевик» болып, ұстанған көзқарасына қарай іштей екіге бөлініп кеткен, Владимир 
Ленин бастап құрған (2005), революцияшыл Ресей социал-демократиялық жұмысшылар партиясының 
екінші қырында, яғни, меньшевиктік қанатында болғанын куаландырады. 

Күрескер қоғам қайраткері тек саяси күрес жолында ғана жүрген жоқ əрі білікті маман ретіндегі 
қызметін де жалғастырды. 1909-1917жылдар аралығында«Дон егіншілік банкі» бөлімшесінде жұмыс 
істеген. 

Əріптесі Ахмет Байтұрсыновпен бірге 1913 жылы қазақ қауымдастығының алғашқы əлеуметтік-саяси 
сипаттағы «Қазақ» газеті ұйымдастырды, аяғынан тұрғызылып, қазақ зиялыларын өз төңірегіне топтас-
тырды. Газет жалпы ұлттық деңгейдегі əлеуметтік-саяси үнге айналды. 

Жалпыресейлік революцияшыл, реформашыл қозғлыстардың өріс алуы жағдайында қазақ даласы да 
буырқанып, ояна бастады. Жалпыресейлік сипаттағы əркелкі көзқарастар мен саяси бағыттарды ұстанған 
партиялар мен қозғалыстармен қатар Патшалық Ресейдің «бұратана» халықтары арасында да оның озық 
ойлы азаматтарын біріктірген қоғамдық қозғалыстар мен партиялар пайда бола бастады.Əлеуметтік-
тарихи зерттеушілер тұжырымдарынша ХХ ғасырдың басында қазақ даласында екі саяси ағым бой көтер-
ген. Бірі –БұқарменТүркістан өлкесінбетке алған дəстүршіл, панисламшыл ағым. Екіншісі – негізінен 
Батыс өркениетін үлгі тұтқан жаңашыл, пантүркішіл ағым. Екінші ағымның басында Əлихан бастаған 
орыс мектептерінен тəлім тəрбие алған озық ойлы қазақ зиялылары тұрады. Бұл топ саяси ұстамдылық 
танытып, Ресей империясына қарсы ашық күреске шығудың əлі ерте екенін анық түсінеді. Сондықтан 
олар, ең алдымен, халықтың сана сезімін оятатын жағдай жасау керек деп білді[1]. 

Студент кезінің өзінде-ақ жандармерияның (полицияның) тарапынан қара тізімге енгізілген Əлихан 
мен оның жергілікті əріптестерінің қозғалысы үнемі бақылау жағдайына қойылды. Олардың соңынан 
аңдушылық əрекеттер ойындағыдай толыққанды іс-əрекет жасауға мүмкіндік бермеді. 
«Жансыздар»(тыңшылар) көрсетулерімен ол тағыда түрмеге қамалады. Алдымен Семей түрмесіне 
қамалып, кейінСамарқаласына жер аударылды. Бақылаудағы тіршілік оны саяси сипаттағы іс-əрекеттен 
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шектеп, тек ғылыми-шығармашылық қызметпен айналысуға мəжбүр етті. 
Жер аудару мерзімі 1916 жылы аяқталған соң ƏлиханОрынбор қаласына келді, өзі мүддесін көздеген 

əлеуметіне жақындады. Тағыдақоғамдық, саяси өмірге белсене араласу. Ол осы Орынбор қаласының 
қазақ тұрғындары атынан қалалық Думаға сайланды. Сайлану іс-əрекетінің аясын кеңейтіп, біршама 
батыл қозғалыстар жасау мүмкіндігін молайтты. Нəтижесінде саясаткер Ресей жергілікті жəне қалалық 
қоғам қайраткерлері съезінің делегаты, мұсылман халықтары съезінің депутаты, IVМемлекеттік 
Думаныңмұсылмандар фракциясының Бюро мүшесі болып сайланды. 

1917 жыл, Ақпан төңкерісі. Патшалық биліктің құлатылуы жəне буржуазиялық биліктің орнауы. Кадет 
партиясының мүшесі Əлихан Ақпан айы əкелген түбірлі өзгерістен зор үміт күтті. Оның аңсағаны – қазақ 
халқының еркіндік алуы жəне еркін, дербес ел болуы болатын. Бүкіл күрескерлік іс-əрекетінің түпкі мəні 
осыған саятын.  

Бірақ ол үміті ақталмады.Тіршілігі сонша ұзаққа созылмаған, тек Қазан революциясына дейін ғана 
əрекет еткен Уақытша үкімет қазақ даласына автономия беруге қарсы болды. Қайраткердің жанына 
батқаны – өзі мүшесі болып жүрген кадет партиясының көсемдерінің де қазақ халқына автономия 
беруден бас тартуы.  

Дау туғызған келесі мəселе – жер мəселесі болатын. Қоныстыанушылар Ресейдің еуропалық бөлігінен 
əлі де ағылып келіп, неғұрлым шарушылыққа қолайлы, шұрайлы жерлерді қолына алуы, жер мəселесінде 
жергілікті халықтың еш құқының болмауы оны ірі саяси мəселеге айналдырды. Жер мəселесі бойынша да 
өз партияластарынан қолдау таба алмаған Бөкейханов бұл партиядан шығып кетеді. Автономия алу 
жолын ойластыру ісін жалғастырады. Осы мақсаттаТомск қаласында Сібір автономистерінің құрылтайы-
на қазақтан сайланған тоғыз өкілді бастап барып, қатынасты. Нəтижесінде болжамдалған болашақ«Сібір 
республикасының»құрамында Қазақ автономиясын құру үміті пайда болды. 

Жоспарланған ойды іске асыру үшін қуатты ұйымдасқан саяси күш керек, оның ұйымдастырушы іс-
əрекеті қажет. Томск Құрылтайынан Орынборға оралысымен Əлихан қазақ тарихындағы тұңғыш саяси 
ұйым«Алаш» партиясынұйымдастыруға кіріседі.  

Ал 1917 жылы 24 маусымдағы «Қазақ» газетінде автономиялықтың негізі туралы əртүрлі пікір-
ұсыныстар айтылып талқыланды. 

1917 жылы 21-28 шілдеде Бірінші Жалпықазақ съезінде «Алаш» атты партия құрылып, бұл съезде 14 
мəселе қаралды. Солардың ішінде мемлекетті билеу түрі; қазақ облыстарының автономиялығы; жер 
мəселесі; оқу мəселесін ерекше атауға болады. Қазақ мемлекеті дербес құрылуы крек пе, əлде болашақ 
Федеративтік Россияның бір автономиялық бөлігі болғаны жөн бе? Қазақтар өз бетімен тəуелсіз ел бола 
ала ма, əлде тəуелсіздікке басқа халықтармен одақтасқан жағдайда жете ме деген сұрақтар талқыланды. 
Бірақ, съезд нақты пікірге келе алмады. Күн тəртібінде айрықша мəнге ие болған мəселенің келесі салала-
ры дін, əйел мəселелері жəне сот жүйесі болды. Бұрынғы ескі сот жүйесі таратылып, олардың орнына 
«Қазақ тұрмысына лайық айрықша сот құрылуға» тиіс деген тұжырым жасалды. «Алаш» партиясы 
программасының жобасындағы тоғызыншы «Ғылым-білім үйрету» тарауында оқу ордаларының есігі 
кімге де болса ашық, ақысыз болуы; жұртқа жалпы білім беру жайлы; бастауыш мектептерде ана тілінде 
оқыту т.б. мəселелер атап көрсетілді[2]. 

1917 жылдың 21 қараша күні «Қазақ» газетінде Алаш партиясы бағдарламасының жобасы жариялан-
ды. Бұл сол кездегі ғылыми жұмыстармен де, оқу-ағарту ісімен де, алғашқы қазақ тілінде басылымдар 
шығарумен де, көркем шығармашылық жұмыстарымен айналысып келген қазақ интеллигенциясы 
ойынан туындаған нəтиже болды.  

1917жылы желтоқсан айында саяси партияның құрылу рəсімі бүкіл қазақтардың 
құрылтайындаұласады. Осы құрылтайда «Алаш автономиясы»жарияланды.Ə.Бөкейханов сол алғашқы 
Қазақ респуб-ликасының тұңғыш төрағасы (президенті) болып сайланды. Ал бұл уақытта, 1917 жылдың 
қазан айында, Қос өкімет құлатылып, еңбекші жұмысшылар мен шаруалардың үкіметі – Совет өкіметі 
орнағаны жария-ланған болатын. Оның саяси жəне қоғамдық ұйымдастырушылары жəне басшылық 
жасаушылары Владимир Ленин бастаған большевиктік бағыттағы коммунистер партиясы болатын. 
Бұрынғы Ресейдің отарында болып келген халықтарға автономиялық (кейін келе «Республикалық») 
саяси-əкімшілік мəртебе берілуі жаңа мемлекеттік биліктің жоспарында бар құбылыс еді.  

«Алаш» партиясы азаматтары кеңестік үкімет саясаты мен идеологиясымен келіспейтіндігіне қарамас-
тан байсалдылық танытты. Партияның жаңа билікке, елдегі болып жатқан өзгерістері арнайы талқылан-
ды. Алашордашылар жаңа билукпен компромиске келді.  

Қазақ халқының жекеленгенавтономиясын құрмақшы болған «Алаш» партиясының өкілдері əрекеті-
не 1919жылы жаңа үкімет кешірім жасады. Жаңа мемлекеттік билік жағдайында қазақ автономияның 
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құрылатынына үмітпен қараған бұрынғы алашордашылардың басым көпшілігі мемлекеттік бағдарлама-
лардыңжергілікі жерде іске асуына белсене қатынасты.Бөкейханов Əлихан қалған өмірін ғылыми 
зерттеушілікке, шығармашылық еңбекке арнады. Ол бұған дейін де ғалым ретіндегі қызметінен қандай 
қиындық жағдайында жүрмесін қол үзбеген. Омбы орман шаруашылығы училищесінде оқытушылық 
қызмет атқарып, ғылыми жұмыстармен айналысады. 1896жылы ресейлік көрнекті ғалымдардың кепілде-
месіменОрыс географиялық қоғамыныңБатыс-Сібір бөлімшесінің толық мүшесі болып сайланды. Əлихан 
1903 жылы жарық көрген «Россия. Жалпы географиялық сипаттама» атты көп томдық еңбектің қазақ 
өлкесіне арналған 18- ші томына автор ретінде қатынасты. 1904жылы қазақ даласына қоныс аудару 
қозғалысын ғылыми-практикалық негіздеушілердің бірі Ф.А. Шербина экспедициясының құрамында 
болды. Қазақ даласының қонысының жер жағдайын зерттеген, яғни өкіметтің қазақтың «артық жерін» заң 
жүзінде негіздеу үшін құрылған Ф.А.Щербина экспедициясының құрамында болып, қазақты жерге 
орналастыру мəселесімен түбегейлі танысып, зерттейді. 

1911-1914жылдары ол «Жаңа энциклопедиялық сөздіктің» 4-21 томдарына автор ретінде 
қатысты.Əлихан Бөкейханов – ғұлама ғалым ормантанушы, экономист, мал шаруашылығын зерттеуді 
ғылыми жолға қоюшы, тарихшы, этнограф, əдебиеттанушы, аудармашы, əрі публицист ретінде қазақ 
халқының саяси əлеуметтік, мəдени рухани тарихында өшпестей із қалдырған ұлы тұлға[3].  

1924 жылы ССРО басшысы В.И.Ленин қайтыс бола салысымен бар билікті қолына жинап алған 
большевиктік коммунистік партияның бас хатшысы И.В. Сталиннің беделі күшейе түскен.Оның əмірі-
мен Лениннің Сталинді дөрекі жəне қатал мінезіне байланысты ел басшылығына жіберудің орынсыз 
болатыны туралы өсет хаты жария етілмей қалды. Мемлекет басшысы қолшоқпарлары өз қарсыластары-
ның көзін біртіндеп құрта бастады. Ел ішінде “қызыл террор” деп аталған аса қатерлі қозғалыс өршіді. 
Оппозиция жетекшілеріпартиядан қуылды, жер аударылды. Өкінішке орай, қызыл террордың қақпанына 
түскендер, негізінен, барлық ұлттардыңбетке ұстар талантты ұлдары, ғалымдар мен саясаткерлер болып 
шықты. Бастапқыда еңбекші халықтың үкіметі болып, ұлттық тілдер мен мəдениеттің дамуы жөнінде де 
дұрыс бағыт ұстанған жаңа биліктің кейін келе халықтар тағдыры үшін көптеген ауыр салдарлар əкелген 
қателіктерге бой алдыруының бір басты себебі де осында болар. «Ел ортасындағы саясаткерлерді жойып 
жіберу биліктің өзіндік ықпалын сақтап отыруға қажет болды десек те, неге озық ойлы ғалымдар мен 
мəдениет өкілдерінің көзі құрытылды? Интеллектуалдық ойды жойып жіберуге тырысушылық кімнің 
«ақылынан» шыққан бастама, оның түпкі көздегені не болған?- деген сұрақтың жауабы, меніңше, əлі де 
табыла қойған жоқ, өзінің жұмбақтығын сақтап қалып келеді. – Авт.) 

Билікке қол жеткізген қарапайым халықтың қоғамдық ой-санасы мен мəдениеті бірден қалыптасып 
кете қоймады. «Бай» жəне «кедей» болып екіге жарылып, басқа түгілі ағайын туыстардың бірін-бірі, тіпті 
көңілінен шықпаған көршісін де көрсетіп, талай боздақтардың кінəсіз айдалып кетіп жатқан кезеңі туды.  

Абайтанушы, философия ғылымдары докторы, профессор Е.И.Григорьев атап айтқандай, 1925 
жылдан бастап Қазақстан Крайкомының басшылығына «сенімді сталиншіл», қатігез жəне саяси, адами 
барынша таяз адам, психологиялық ауытқушылықтары бұрын да революцияшыл əріптестері арасында 
белгілі болған, қандықол – Ф.Голощекиннің келуімен байланысты «Алаш-Орда» қайраткерлерінің 
мойнына ілінген арқан тағы да тартыла түсті. Голощекиннің изуверлік «дəуірі» 1933 жылға дейін созыл-
ды. Ол социализм теориясы мен практикасын теріс айналдырды, лениндік ұлттық қатынастар идеясын 
сталинше бұрмалааудың «озық» үлгісін көрсетті,ұлттың бетке ұстар азаматтарына «ұлтшыл», «антисо-
ветшіл», «антикоммунист», «басқа елдің тыңшысы», «контрреволюционер» сияқты «таңба» салып, 
жалған жала жабудан алдына жан салмады. Оның қазақстандағы билігі кезінде «қазақ троицкистері», 
«неміс агенттері», «жапон шпионы» туралы, сатқындық, опасыздық туралы саяси айптаулармен қаралау-
ларға толы үгіт-насихат жұмыстары баспасөз бетерінен, ақпарттың барлық түрлері аузынан түспеді, 
қарпайым адамдар санасына зор ықпал етті, сендірді. Оған қарсы тұру, жоққа шығару мүмкін болмады. 

1926 жыл, Бүкілодақтық коммунистік партияның Қазкрайкомының партиялық конференциясында 
сөйлеген сөзінде Голощекиндерлік «Алаш-Орда» лидерлерінің «контрреволюциялық» қызметімен олар-
ды қолдаушыларды əшкерелеу туралы компанияны бастап берді. Ол қазақ интеллигенциясынан өзінің ес-
уастық идеясын – «Кіші Қазан» деп аталған қанды саясатын іске асыруына жасалатын бөгетті көрді» [4]. 

Бірқатар адал азаматтардың обалына қалып, өмірін қыйғызған əлеуметтік санадағы таяздық, жағым-
паздық, намыссыздық пен қолшоқпарлық, кері тартпалық психология талай зиялылардың өмірін қиды. 
Бұл жағдай Əлихандыда айналып өтпеді. Сондай «белсенділердің» көсетуімен ол1926жылыекі рет 
тұтқындалып, түрме азабын тартты. Оның халық арасындағы зор беделі мен ықпалынан жасқанған үкімет 
белсенділері Ə.Бөкейхановты Мəскеугежер аударды.  

1927 жылдың 1 қазанынан бастап Əлихан Бөкейханов Мəскеуде ОГПУ органдарының бақылауы 
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астында тұруға тиіс болды. Сол себепті Мəскеуде қызмет ету мүмкін болмағандықтан Қазақстанға 
қайтып оралды. 1928 жылы Ə.Бөкейханов Алматыда Қазақ мемлекеттік университетінде ұстаздық қызме-
тін бастады. Алайда 1929 жылы 2 маусымда 43 Алаш қозғалысының қайраткерлерімен бірге ол Алматыда 
тұтқынға алынып, осы жылдың соңына қарай Мəскеудегі Бутырка абақтысына жөнелтіледі. Оған “1921 
жылы Орынборда контрреволюциялық ұйым құрды, ортаазиялық пантүрікшіл ұйымның басшысы 
Валидовпен байланыста болды» деген айып тағылды[5]. 

Мақсат – оныҚазақстанғажолатпау, алыста ұстау болатын. Мəскеуде он жыл бойы үй қамауында 
отырған Əлихан1937жылдың тамызында, қызыл террордың нағыз қызып тұрған уақытында, қайта 
түрмеге жабылды.  

Түрмеге жабылғаннан бір ай өткенде жалған жаламен 67 жасында Мəскеу қаласында ату жазасына 
кесілді, атылды. 

Алаш қозғалысы мен «Алаш-Орда» үкіметімен байланыста болғандарды қудалау жұмысы сталиндік 
диктатура аяқталғанша тоқтамаған. Тек Сталин өмірден өткен соң, 1956 жылы Кеңес одағы коммунистік 
партиясының ХХсъезінде сталиндік жекебасқа табынушылық кезіндегі «идеология саласындағы керібұр-
малаушылықтар мен оның салдарлары жойылып, шығармашылық сипаттағы макстік-лениндік ілімнің 
қайта қалпына келтірілетіні» жария етілді. «Хрущевтің жылылығы» кезеңі басталды. Халық ұлттық 
рухани қалпына келтіру басталды деп сенді. Алайда көп нəрсе өзгере қойған жоқ. 

Арада 52 жыл салып, Советтік социалистік республикалар Одағы тарихында М.Горбачевтың басшы-
лығы кезінде 1985 жылдың сəуір айынан басталған «Қайтақұру жəне жариялылық» деп аталған кезеңде, 
1989жылы14 мамырдамемлекеттің Жоғарғы сотының қаулысы бойынша Əлихан Бөкейханов «əрекетін-
де қылмыс құрамы жоқ» болғандықтан, ақталды. Бірақ өкініш қала берді. Əлихан көзі тірісінде ССРО 
құрамында «Қазақстан советтік республикасының» құрылғанын көрді, бірақ оның дамуына қоғам қайрат-
кері ретінде де, ғалым ретінде де қалауынша тікелей өз үлесін қоса алмады. Ал оның басты арманы 
орындалмай қала берді. Ол – қазақ елінің дербес, тəуелсіз мемлекет болып құрылуы еді.  

 
*** 

 
Əлихан Бөкейхановтың Ресей елі қойнауындағы қарама-қайшылықты саяси жағдайда жүріп өткен 

күрескерлік жолы, бір-біріне қайшы келіп жатқан өмір шындықтары, оның өмір-тіршілігі жөніндегі дебір 
жерден шыға бермейтін пікірлер оның өмір сүген кезеңін əлеуметтік-тарихи тұрғыда тағы бір 
шолыпшығуды талап етіп тұр. Ондай қажеттілік тəуелсіз Қазақстан жылдарындағы тарихың 
жазылуындағы пікірлер алалығымен де байланысты. 

Патшалық Ресей державасының отарлаушы саясаты, одан кейінгі Мəскеу Орталығының ұзақ жылдар 
бойғы орыстандыру саясатты мен оның салдарларының көптеген ұлт зиялыларының, азаматтардыңіштен 
тынған ашу-ызасын тудырып келгені рас. Қазақ жерін жойқын қару-жарақтың сынағы аймағына айлануы; 
қалалардың дерлік слаян тектес халықтардың мекеніне, ауылдың негізінен қазақтар тіршілік ететін терри-
ториялық кеңістік болып қалуы; ғылым мен білімнің орыстілділігі; шұрайлы жəн кенді аймақтарға респу-
блика сыртынан келіп жатқан жаңа қоныстанушылардың орналасуының жалғасуы; қазақ даласының 
ерікті жəне еріксіз жолмен əртүрлі этностар «лабораториясына» айналуы т.б. Бұрқ еткен 1986 жылғы 
Желтоқсан уақиғасынан, Семей полигонын жапқызуға себеп болған «Невада-Семипалатинск» қозғалыс-
тарынан кейінде бұл жағдай дерлік бұрынғысынша жалғасын тауып жатты. 1991жыджың 10-шы желтоқ-
санынан кейін Тəуелсіздік келіп, жаңа жас Қазақстан өзінің мемлекетілігін қолына алған уақытта іштегі 
«запыран» сыртқа шықты, айтылмай келгенді, ашық жазуға болмайтынды айтуға, жазуға мүмкіндігі 
туды. Осы толқында бірқатар авторлар өткеннің бəрін қаралап, ашу-ызамен талқандап, ақ пен қараның 
аражігін жоғалтты. Басқаны қойып, өткенді қаралау кейбір ғылым мен баспасөз өкілдері үшін «мода» 
болып алды. Салиқалы талдаудың орнына есі кеткенше өткен тарихты қаралау кешегі кейбір кеше ғана 
өзін нағыз «коммунист» санайтын, нағыз «марксист» деп кеуде ұрған азаматтарға да тəн құбылыс. 
Осындайлардың қаламынан шыққанды оқыған тəуелсіз елдің жас толқыны түсінігінде де өткенге деген 
жеккөрініштілік, «тоталитаризм» деген ұғыммен бəрін жоққа шығарушылық, аға ұрпақ өскен уақытқа 
күдікпен қараушылық көңіл-күй пайда болды. Бұл жағдай ересек ұрпақ пен жəне жас буынның əлеумет-
тік арабайланысына идеологиялық сызат түсірмей қоймады. Өздері де кешегі солақай саясатының 
құралына айналған көптегенэтностық топтарға жаға əлеуметтік-саяси жағдайға бейімделуге тура келді. 
Жалпы алғанда көпэтносты қазақстандық қоғамның ынтымағын сақтап қалу аса маңызды мемлекеттік 
жəне азаматтық міндетке айналды. Өткен тарих та өз тарихымыз. Өткенімізге тағы бір көз тастап шығуға 
итермелейтін фактордың бірі де осы – өз тарихымызға байсалдылықпен, шынайылықпен, сабырлықпен 
қарау қажеттілігі. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысы ХХ ғасырдың алғашқы екі онжылдығы адамзат тарихындағы ең бір 
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қоғамдық ойдың өрістеген,ескі қоғамдық қатынастарға наразылықтың азғана зиялылар арасынан шығып 
бұқара арасына еніп, халық арасының да саяси тыныс-тіршілікке ден қоя бастаған кезеңі. 1848 жылдардан 
еуропаның іргелі елдерінде бой көрсете бастаған буржуазиялық қанауға қарсы революциялық сипаттағы 
толқулар толқыны əлі күнге феодалдық қоғам қойнауынан шығып кете алмай отырған Ресей державасы-
на да жете бастады. Ол уақытта Батыс капитализмі өндірісті дамытудың ғылыми-техникалық жетістікте-
рін пайдалана отырып өзінің дамуының неғұрлым жоғары даму деңгейіне (империализм) жетіп, өткен 
ғасырдарда жаулап алған отарларында емін еркін билігін жүргізіп, табысын табыстап, «Жоғары дамыған 
Батыс» деген атқа иеленіп алған. Алайда таптық қанауға қарсы күресуге, еңбекшілер мүддесін қорғауға 
бағыт алған ғылыми жəне саяси қозғалыс қарқындай түсті. «Барлық елдердің пролетарлары бірігіңдер!» 
ұранымен кең қанат жая бастаған марксиситік қоғамдық қозғалыс негізінде саяси партияларқұрылып, 
оған ниет қойған оқығандар көбейіп, халық арасындағы идеялық-саяси жұмыстар өріс алды. Максистер 
мен қатар бірқатар саяси қозғалыстар мен партиялар да жұмысы қарқынын арттырып, тозығы жеткен 
қоғамдық қатынаспен күреке белсене аралысып кетіп жатты. Қаншалықты қарсы тұрғанымен мұндай 
қарқынды қозғалысты тежеуге Патшалық биліктің мұршасы жете бермеді. Батыс капитализмі жоғары 
белесіне көтерілген жағдайда Ресей əлі əлдеқайда күні өткен қоғам қойнауында қалып жатты. Сол себепті 
Ресейдегі революцияшыл күштер алдындағы міндеттер де қабаттасып жатты. Бірі буржуазиялық (капита-
листік) қоғам орнату үшін, екіншілері – еңбекшілерді қанауға жол беретін қоғам, яғни, капиталистік 
қоғамдық қатынасқа да қарсы күресе отырып, социалистік қоғам құру үшін күресті. Ал бұл уақытта қазақ 
даласы əлі күнге білімсіз, ғылымсыз, дамуы жағынан артта қалып қойған халықтар қатарында тіршілік 
етті.Сондықтан да оны əлеуметтік-саяси, мəдени-білімдік ояту, қоғамдық санасына қозғау салу Дала 
ойшылдары мен саясаткерлерінің ең басты міндеті болып қала берді. 

1905 жылдың басындағы Ресейдегі алғашқы революциялық сипаттағы ірі қозғалыс қанды уақиғаға 
айналып, бүкіл елді дүр сілкіндірді. Тарихта ол Патша билігінің іргесін шайқалтқан қарсылық деп санал-
ды. Буржуазияшыл билік үшін саяси күрескерлер мен пролетариат (жұмысшы табы) билігі үшін күресу-
шілер іс-əрекеттері бір елде, оны орталығы мен аймақтарында қатарласа жүріп жатты жəне олардың 
арасындағы қарама-қарсылықтар да қыза түскен. Осындай қабат-қабат идеялар, идеологиялар, мақсат пен 
мүдделер толқынында саяси көрегендік, айқын жолды анықтап алу саяси күрес жолына бел буып шыққан 
азаматтар үшін де оңай бола қоймады. 

Еңбекші халықтың, қалық бұқараның ХХ ғасырдың басында таптық қанаусыз, əлеуметтік теңдік пен 
адами бостандық əкелетін қоғам идеясын өзіне бəрінен жақын санап, сол идеяны алыпбарушы керескер-
лердің соңынан еруінің ешбір оғаштығы, қателігі болған жоқ деп санаймыз. Мəселе ұсталған саяси-
əлеуметтік бағыттың қалай іске асырылғандығында.  

Бүкіл адамзат өз тарихында əлеуметтік еркіндікті, теңдікті, əлеуметтік-саяси теңдік негізінде адамдар-
ды бір-біріне жақындататын əділ қоғамды аңсап келгені белгілі. Ондай əлеуметтік арман халық аңызда-
рында, ертегілерінде, «утопистер» деп аталып кеткен ғалымдардың идеяларында, еңбектерінде өзінің 
бейнеленуін тапқан. Кейін келе бұл түсінік «социализм» (əлеуметтік əділдік қоғамы), оның неғұрлым жо-
ғары сатысы – «коммунизм» деген ұғымдармен байланыстырылды. Біздіңше, оның қалай аталатынымы-
мен байланыссыз, барлық азаматттар үшін əлеуметтік теңдік пен қолайлылық туғызатын қоғам ХХІ ға-
сырда да өзінің өзектілігін жойған жоқ. Керісінше, жаһандану жағдайындағы трансұлттық экономика мен 
бизнестің дамытылуы жағдайында барлық елдердің мемлекеттерінің алдында өз еңбекшілерін жаһандық 
қанаудан бірігіп қорғау міндеті өзекті бола түсуде.Əлеуметтік əділдік қоғамын, қазіргі тəуелсіз Қазақстан 
Республикасы жағдайында, біз Мемлекет Конституциясында жазылып қойылған «Əлеуметтік қоғам» 
болшағымен байланыстырудамыз. 

Сонымен, 1917 жыл, еңбекшілер билігі орнатылды, 1991 жылға дейін халқымыз «Социалистік» деп 
аталған қоғам қойнауында өмір сүрді, еңбек етті. Тарихи салыстырулар мен талдаулар оның позитивтік 
қырлары мен қатар негативтік қырларының аз болмағанын көрсетеді. Оның осы екі аспектісіне де 
қысқаша шолу жасап көрелік. 

Бірінші, позитивтісі: қарапайым еңбекші халықтың саяси билікке қол жеткізуі; бірлесіп, коперативтік 
ұйымдар түрлеріне біріге отырып, ел үшін, отбасылары үшін бірлесіп ұйымдастырылған еңбек түрлеріне 
қол жеткізуі,ұжым алдындағы əлеуметтік жауаптылық мəдениеті; сауатсыздықтың жаппай жойылуы, кез 
келген отбасы баласының тегін орта жəне жоғары білім алуы мүмкіндігі; білімнің қолжетімділігі нəтиже-
сінде ұлттық интеллигенцияның қалыптасқаны; мектептердегі, басқа оқу орындарындағы жастардың 
азаматтық, қоғамдық көзқарасы мен əлеуметтік тəжірибеленуі мектебі болған балалар мен жастардың 
қоғамдық ұйымдарының тиімді қызметтері; қалалардың, ірі индустриялық өндірістердің дамуы жəне 
Қазақстан республикасының индустриялық-аграрлық даму деңгейіне көтерілуі; тегін медициналық 
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қызмет жəне жергілікі жерлердегі медициналық қызмет жүйесінің елеулі дамуы; мəдениеттің, өнердің 
салаларының дамытылуы жəне жергілікті халыққа мəдени қызмет көрсету жүйесінің де елеулі дамыты-
луы; ғылым академиясының, əртүрлі зерттеу институттарының дамытылуы; қыздар мен əйелдердің 
əлеуметтік теңдігіне қол жеткізу. Нəтижесінде 1989 жылы қазақстандық жоғары білімділердің 51 пайызы 
қазақстандық əйелдер үлесіне тиді; өндіріс орындары басшылығының еңбек ұжымы алдындағы əлеумет-
тік жауаптылығы;əлем халықтары теңдігі мен көптеген үшінші дұние мемлекеттерінің отаршылдық 
жағдайынан шығуы мəселесінің, мемелекеттердің бейбіт қатар өмір сүруі мəселесініңССРО 
тарапынанхалықаралық деңгейде көтеріліп, талап етіліп тұратыны; ХХ ғасырдың алғашқы 
жартысындағы Ресейдегі еңбекшілер үкіметінің орнауы батыстық дамыған елдер елдер үшін елеулі 
əлеуметтік-саяси сабақ болды, буржуазия мен жұмысшылар арақатынасын реттеудің эволюциялық 
əдістерідамытылды т.б. 

Екінші, негативтісі: қоғам өмірінің, əлеуметтік қатынастардың шектен тыс идеяландырылып, бір 
ғана билік партиясының ұстанымына қатаң бағындырылуы; одақ республикалары мен олардың өңірлік 
экономикалық-мəдени дамуы арасындағы елеулі айырмашылықтардың сақталуы; қазақстандық қалалар-
дың дамуы үшін, ондағы өндірістердің дамуына қажетті білікті мамандардың негізінен елдің еуропалық 
өңірлері мен қалаларынан жаппай тасымалдануы. Соның салдарынан жергілікті еңбек ресурсы дер кезін-
де білікті еңбекке даярланып, шешуші өндірістердің қатысушылары бола алмады. Нəтижесінде 1990 
жылға дейін қазақ халқының 70 пайызы ауылдықтар болып, ғылыми-техникалық жабдықталуы жағынан 
артта қалған аграрлық саланың еңбеккерлері болып қала берді; 50-ші жылдардың екінші жартысынан 
бастап білім саласының орыстандыруының жоғары қарқын алуы. Қазақ мектептерінің жаппай жабылуы, 
кəсіби оқу орындарының орыс тілділігіне байланысты (тек педагогикалық институттарда ған қазақ бөлім-
дері болған) жаппай орыстілділкке бетбұрыстың тереңдей түсуі; экономикалық маңызды қазақстандық 
индустриялық өндірістердің тікелей Мəскеу Орталығына бағындырылуы. Бұл өндірістер қазақстанды 
орыстандырудың, экономикалық жəне саяси бағынышты етудің басты тірегіне айналды. 1990 жылғы 
ғылыми зерттеулер көрсеткендей, қазақстандық орыстардың 80 пайызы (басқа славянтектестерді қоспа-
ғанда) қалаларды қоныс етті. Соған сай қалалық тіршіліктің басында да осы əлеумет ортасы өкілдерінің 
ықпалы басым болып қала берді. Əрине, комсомолдық, партиялық бастамамен, моральдық жəне матери-
алдық ынталандырумен келіп жатқан халықтың жазығы да жоқ. Дəл осылайша қазақстандық тың көтеріл-
ді, мыңдаған жігерлі, ынталы жастар мен мамандар Ресей, Украин, Белорусиядан мемелекет ісін атқаруға 
ағылып келіп жатты, республиканың құнарылы, өндірісті өңірлеріне келіп қоныс тепті. Нəтижесінде 1989 
жылы Қазақстан халқының 42 пайызын қазақстандық орыстар, 38 пайызын қазақтар құрады. Республика-
дағы қазақтар саны диаспоралық деңгейге төмендеді; сөзсіз, халықтан жасырын жасақталған атом, тағы 
басқа қару-жарақтарды сынау полигоны, оның талай гендік жүйеге тарап кеткен салдарлары мен азамат-
тардыңқалпына келмес денсаулығы;капиталистік жəне социалистік елдер жүйесі арасындағы тартыс пен 
бəсекелестіктің жаппай қарулануға алып келуі мен екі жүйе арасында мəдени, ғылыми байланыстардың 
үзіліп қалуы т.б. (Айта кетерлігі – əлемдік бақталастықтың себебін бірқатар қоғамдық орталар екі саяси 
жүйенің болуымен байланстырып келген. Бірақта социалистік елдер жүйесі ыдырағаннан кейінгі, қазіргі 
жаһандану заманында да əлем алпауыттарының бақталастығы азаймады, керісінше, ақпараттық техноло-
гия көмегімен, жаппайпсихологияландыру көмегімен ықпал ету аймағы үшін күрестің қыза түскендігі, 
əлем аймақтарындағы идеологияға негізделген қақтығыстардың өрши түскендігі). 

Сөзсіз атап айтылған негативтер «Совет Одағы» деп аталған державаны іштей ірітті, ұлттық аймақтар 
наразылығы жалғасты, біртұтас ел жағдайындағы еңбек бөлінісі жекелеген республикалар экономикасы-
ның қуаттылығы мен тұрақтылығына нұқсан келтірді. Дəл осындай еңбек бөлінісі бұрынғы Одақтың 
орнында жас дербес мемлекеттер бой көтерген уақыттағы дерлік 8-9 жылға созылған алапат экономика-
лық дағдарыстың негізін салды. 

Тарих үшін азғана жылдардағы бірнеше қайталанған, əркелкі бағыттағы қоғамдық, саяси, əлеуметтік-
экономикалық өзгерістер əлемде бұрын соңды кездесе қоймаған уақиғалар. Оның əсіресе рухани сала, 
қоғамдық сана үшін салдарларыда, салмағы да əркелкі. Тек саяси емес əрі рухани бостандығын алған жас 
мемлекет əлеуметінің əліде бұл салада ұрынып –соғынып, ізденіс жағдайында жүріп жатқан жайы 
бар.Адастырушылар да адасушылар да баршылық. Осындай транзиттік тарихи кезеңде ғылым да, 
мəдениет те өзінің солқылдақтығын байқатып алды. Дегенмен ұстанған бағыт түзу, ол – Қазақстанның 
тəуелсіздігін жан-жақты бекіте түсу, халық ғасырлар бойы аңсаған, армандаған саяси, экономикалық, 
рухани еркіндікті қолдан шығарып алмау. Сондай арман мен сол армандардың шынайылығын жақындату 
үшін жан-дүние-сімен, біліктіліктілікпен күрескендердің алдыңғы қатарында қазақ даласы ойшылдары, 
Алаш қайраткер-лері тұр. 
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Əлеуметтану ғылымы, негізінен шынайы əлеуметтік фактілерге сүйенетін ғылым. Осы тұрғыда, Алаш 
көшбашыларын көзімен көрген, араласқан, ниеттес болған азаматтардың ой-пікірінің танымдық маңызы 
ерекше. Соның бірі – қазақ ойшысы, əлеуметтік əділеттік үшін күрескер, Даланың ұлы ақыны 
Сұлтамахмұт Торайғыров. Ол өзінің 1918 жазылған «Таныстыру» деген өлеңінде қара қазақ пен оқыған 
қазақты айтыстыра отырып өз ойындағысын төмендегідей білдірді. 

Қара қазақ: 
Туғанда құдай иіп мұндай заман, сұрайтын бір сөзім бар сенен, балам, 
Тап біздің Семей облысының көшбасшы адамдарын айтшы маған. 
Біз-дағы жоспарлайық өзімізше, деседе түк білмейтін қазақ надан. 
Оқыған: 
Ешкімнің Əлиханда бар ма сөзі, демейді қандай қазақ оны оң көзі,  
Семей түрсын, жеті облыс бар қазақтан, талассыз жеке дара тұр ғой өзі. 
Елі үшін құрбандыққа жанын берген, бит, бүрге, қандалаға қанын берген, 
Ұрыдай сасық ауа, темірлі үйде, зарығып алаш үшін бейнет көрген. 
Үймеге жарқылдаған алданбаған, басқадай бір бас үшін алданбаған,  
Көркейер қайткенде де алаш деген ойдан, басқа ойды өмірінде малданбаған. 
Заманда бастан аяқ кейін кеткен, жасымай алашына қызмет еткен, 
Болса да қалың тұман, қараңғы түн, туатын бақ жұлдызына көзі жеткен. 
Қара қазақ: 
Басында ол қарағым тұр ғой дайын, тек ұзақ өмір берсін бір құдайым, 
Дулатов, Байтұрсынов, Бөкейханов, білемін бұл үш ердің айтпай жайын. 
Кешегі қара күнде болмаппа еді, бірі күн, бірі шолпан, бірі айым,  
Солардан басқа кеше кім бар еді, қазақ үшін шам қылған жүрек майын. 
Қазаққа кеше заман қандай еді, ашылмас сорға батқан маңдай еді,  
Керек күні сойып жеп сату үшін, шөп беріп асыраған малдай еді. 
Жастан да, кəріден де үміт сөніп, астында жұдырықтың жүрдік көніп, 
Амалдап əркім жасап өз басы үшін, кімге кім қарап еді көңіл бөліп. 
«Күн не?» десе «пристав», «уезд» дедік,  
«Жер не?» десе – «болыстық» демеп пе едік, 
«Саясат, ілім, өнер не?» дегенде, «соларға үйір бол»деп жауап бердік[6], – деп, кешегі мен бүгінгі қазақ 

əлеуметінің жайын-жай күнін салыстыра отырып, жаңа өмірге сеніммен қарайтынын айтады. 
Осы өлеңінде Сұлтанмахмұт оқырмандарын басқа да алашордашыларды танысыруды мақсат еткен. 

Олар Əлиханның жақын достары жəне сенімді əрптестері Ермекұлы Əлихан, Ғаббасұлы Халел, 
Поштайұлы Мұқыш, Ақбайұлы Жақып, Құлжанова Назипа, тағы басқалары.  

Əлімхан, Халел, Назипа –жастар жағы, 
Сайлаңдар кім лайық болса соны, 
Биік мақсат, идея, шын сүйгіштік,  
Əм жəн мінсіз таза көңіл ағы... 
Аяныш жұмсақ жүрек мейірбанды, ренжіткісі келмейтін тірі жанды,  
Қайткенмен он облыс бар қазақта, əзір шыққан əйел жоқ сонан мəнді. 
...Зорлықта күң есебі жүріп едің, күнің туып қатарға кірші сен де, 
Əйелді шалға беру, малға сату, болмасын мұнан былай ешбір жерде[7]. 
Келтірілген өлең шумақтары тек Торайғыровтың ғана емес, социализммен, еңбекшілер үкіметімен 

өздерінің əлеуметтік үмітін байланыстырған сол кездегі бірқарат көзі ашық алаш (қазақ əлеуметі) азамат-
тарының көңіл күйін бейнелейді. Дегенмен, өмірден алынған фактілер Алашорда (Батыстық жəне 
Шығыстық) жетекшілерінің мемлекеттілік үшін күресінің кеңестік үкіметтің келуінен кейін де тоқталма-
ғанын көрсетеді.  

1917 жылдың 5-13 желтоқсанында Орынбор қаласында «Қазақ мемелекеті туралы Екінші жалпықазақ 
съезі өтті. Ə.Бөкейхановтың «Кеңестік билікке қатынас» баяндамасы тыңдалды. 25 орынна тұратын 
үкімет – «Ұлт кеңесі» құрылып, оның төрағасы болып Бөкейханов сайланды. «Алаш автономиясы» 
жариялады, оның тұңғыш президенті болып Бөкейханов сайланды. 

1917 жылы 28 қарашада Қоқан қаласында Төтенше өлкелік мұсылмандар съезі болып, Түркістан 
өлкесін «Түркістан автономиясы» деп жариялады. 12 орыннан тұратын уақытша үкімет бекітілді. Оның 
тұңғыш төрағасы М.Тынышпаев, кейін оны Мұстафа Шоқай ауыстырды[8].  

Əлихан Бөкейханов бастаған Алаш заматтарының алға қойған мақсаты қазақ əлеуетін императорлық 
қанау мен отарлықтан босату, феодалдық артта қалушылық құрсауынан алып шығу жəне тəуелсіз, эконо-
микалық жəне мəдени еркін қазақ елін орнату болатын[9].  

Алаш лидерлері Қос үкімет кезінде буржуазиялық үкіметке үміт артты. Ал елде «ақтар» мен «қызыл-
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дар» арасында қызған азамат соғысы жүріп жатқан уақытта ақгвардияшыларды (кеңес үкіметіне қарсы-
ларды) қолдады,ақгвардиялар жеңісі қазақ автономиясын береді деп сенді.  

1919 жылы Қызыл Армия жеңіске жетті. Ə.Бөкейхановың ендігі ұстанған бағыты оның 1937 жыл-
ғы атылар алдында айтқан соңғы сөзінде бейнеленді: «Кеңес үкіметін жақсы көрмеймін, бірақ 
мойындаймын».Алаш қозғалысының көшбасшылары кеңес үкіметімен компромиске келу жолын 
дұрыс деп тапты. Бірақ өз көзқарастарын билік иелерінің назарына ұсынды. Ахмет Байтұрсыновтың 
В.Ленинге жазған хатында халықты күштеп көндіру жолы емес, еңбекші қазақ халқының сеніміне ие 
болу жолы ұсынылды[10].  

Ресей ұлт істері жөніндегі комиссариатының баспа органы болып табылған «Жизнь национальностей» 
апталығыда 1919 жылы білім, ағарту саласының қызметкері қызметіндегі Ахмет Байтұрсыновтың 
«Революция жəне қазақтар» атты мақаласы жарияланып, онда автор Алаш қоғалысы мақсаты мен істері 
жөнінде жан-жақты негіздеулер мен талдау берді. Мақалада Ресейдің басқа аймақтарына қарағанда қазақ-
тар арасында таптық, топтық жіктелудің, меншік заттары мəселесінде де басқа орталардағыдай меженің 
болмағанын айтып, таптық қайшылыққа негізделген революцияның қазақтар үшін соншалықты қажетті-
лік болмағанын негіздеуге тырысты. Осы аталған апталықта (1921 жыл 3-қараша, №20) Тер-Погос-
Асетисовтың алаштықтар туралы мақаласы жарияланып, онда автор «1918-1920 жылдары «Алашорда» 
атты ұлттық мемелекет құрылып, кейін оның екіге (батыстық жəне шығыстық) бөлінуінің себебін бірін-
бірі түсінбеушілік емес, қазақ ерінің кеңдігінен болды» деп жазған. Осы мақалада Батыс Алашорданың 
Орал мен Орынбор қазақтары жəне башқұрттарымен бірігіп, кеңес үкіметіне қарсы күрескені жəне 
мобилизация жариялап, əскер құрғаны жайлы мəліметтер бар[11]. 

Қазан революциясына дейін де, кейін де қазақ даласында Алаш азаматтарының ұйымдастыруымен, 
тікелей қатынасуларымен өткізілген ондаған Қазақ съездері, сөзсіз, даланың оянуына, саяси, əлеуметтік, 
мəдени ой-өрістің дамуына зор ықпал еткен уақиғалар. Ондай жиындар барлық облыстар мен уезд 
орталықтарында өткізілді. Басқаша айтқанда үлт-азаттық қозғалыс тек жалғастырылып қана қойған жоқ, 
неғұрлым терең мəнге толды, нақты міндеттер айқындалды, жасалуы керек өзгерістердің бағыт-бағдарла-
ры айқындала түсті, озық əлеуметтік-саяси ой қалың бұқара арасына жақындатыла түсті. 

Алашордашылардың екі бағытының пайда болуы, біздіңше, тек қазақ жерінің кеңдігімен ғана байла-
нысты емес. Оның көшбасшыларының саяси жəне идеологиялық ұстанымдарында. Бірінің негізгі 
əлеуметтік базасы жалпы қазақ əлеуметі, қойған мақсаты – Ресей демократиялық-федеративтік республи-
касы құрамына өз билігі өзінде Қазақ мемлекетінің автономия ретінде енуі, зиялы, зайылы қайта құрулар-
мен мемлекеттің өзінің шұғылдануы мүмкіндік алуы болды. Білім мен ғылым, ағарту жолы, оны қамтама-
сыз ету ісіне зор мəн беру. Ождан бостандығы да назардан тыс қалған жоқ. Дəл сол тарихи кезеңде қазақ 
мемлекетінің біражола дербес ел болып бөлініп шығып, баянды болып кетуіне сенім беретін негіздердің 
жоқтығы есепке алынды.  

Екіншісі – мұсылман қауымын негізгі тірек етті. Мұсылмндық көңіл күй мен психологиясы басым 
оңтүстік жəне оңтүстік-батыс аймақтарға ден қойылуы да кездейсоқтық емес. 

Жалпы алғанда, Ə.Бөкейханов бас болған, əлеуметінің оқыған, білімді, зиялы ұлдары бірге болған 
қоғамдық қозғалыс, партиялық қызмет қазақ даласының отарлаушы патшалық билікке, қандайда болма-
сын əлеуметтік жəне саяси теңсіздікке қарсы қойылған ұлттық-азаттық қозғалыстың ең жоғарғы деңгейі 
болғаны айқын. Неге бұлар «мемлекеттілік» пен «автономияны» қатар қойды деген сұрақ та жоқ емес. 
Дəл сол тарихи кезеңде, біріншіден, державалық сипаттағы ел қойнауынан біражола бөлініп шығу мүмкін 
емес еді. Екіншіден, неше ғасыр бойы еңсесі басылып, еркі жаншылып, қараңғылықтыңтұманына батып 
отырған əлеумет (алаш) ортасы ондай əлеуметтік-саяси жəне дербес экономикалық, мəдени секіріске даяр 
да емес болатын. Дербес мемлекеттілік қаншалықты көкейкесті мəселе болып тұрғанымен шығыстық 
алаш азаматтары əлеуметтік сезімталдық, шыдыққа тура қарай білушілік, шындықпен санасушылық 
танытты.  

Əрине, көкейкесті «қазақ мемлекеттілігі» ойға да, шынайылық шеңберіне де сия бермей, мазаны 
алды, басты мақсат болып, сананы жаулап, алға сүйреп, күрестің басты бағдары болып тұрып алды. 
Жарияланды, тіпті оның құрамыда, алғашқы президенті де сайланды. Алайда əлеуметтік уақыт пен 
шындық басқа еді.  

Кеңес үкіметі жеңісін қарапайым халық зор рухани өрлеумен қарсы алғаны да тəлеуметтік-тарихи 
шындық. Еңбеккер халық жаңа, əлеуметтік теңдікке, еңбекке бағытталған қоғам үшін жан аямай еңбек 
етті. Айналаны қоршағаған буржуазиялық қоғамдық қатынастағы мемлекеттер ортасында осындай жаңа 
бағыттағы елдің пайда болу, даму, сақталып қалу оңай мəселе болмады. Бірақ мемлекеттіліктің негізі 
əлеуметтік базасы болып келген халық рухы мықты болды. Өндірістер, қалалар дамыды, білім мен ғылым 
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дамып, жаңа сападағы халық ортасынан шыққа интеллигенция қалыптасты. Халық бірлігі мен рухының 
мықтылығы фашистік Германия бастаған Екінші дүниежүзілік соғыста жеңіске жеткізді. Халық соғыстан 
кейінгі қалпына келтіру жұмысында ерлікпен атқарып шықты. Осының бəрін жоққа шығару өз тарихыңа 
жала жабу болып шыққан болар еді. 

Алайда жоғарыда атап көрсетілгендей, позитивті көріністермен қатар негативті құбылыстар қатарлас-
ты. Аталып өтілген негативті қоғамдық құбылыстар кеңес одағын іштей əлсіретті. Одақты құрап отырған 
15 республиканың əрқайсысының еркіндікке қол жеткізу мақсаты өзекті бола түсті. Мұндай қоғамдық 
қозғалыс əсіресе Одаққа екінші дүниежізілік соғыстан кейін қосылған Прибалтика республикаларында 
ерекшеленді. Қалғандарының да іштей тынып, қолайлы жағдайды күтіп отырғанының бұлжыпас дəлелі 
1986 жылғы Қазақстандағы бой көрсеткен жағдай. Ол тарихқа «Желтоқсан уақиғасы», немесе «Желтоқ-
сан көтрілісі» деген атпен жазылды. Ашық бас көтеруге мүмкіндігі болмай, бірақ іштей буырқанып, 
бұлқынған, тəуелсіздікті мақсат еткен əлеуметтік-саяси ой қазақ зиялылары арасында өзінің жоғарғы 
«температурасына» жетіп тұрды. Одақтың бұрынғысынша өмір сүре алмайтыны белгілі болды. 1991 
жылы наурыз айында біртұтас Одақты сақтау немесе сақтамау мəселесі бүкілхалықтық референдумға 
шығарылды. Халықтың көпшілігі «сақтау» пайдасына дауыс берді. Алайда өзгерістің керектігі айқындала 
түсті. Жоғарыдан оны ендігі жерде одақты суверенді республикалардың конфедеративті одағы етіп қайта 
құру жоспарланды. Бұл жоспар 1991 жылдың 22 желтоқсанында бұрынғы Одақтың (1924ж.) құрылған 
күнінде іске асырылуы тиіс еді. Алайда жекелеген республикалардың бұл күнді күтіп отырғысы келмеді 
əрі «суверенділік» жаңа мазмұн ала бастады. Осындай жағдайда Қазақ советттік социалистік республика-
сы 1990 жылдың 25 қазанында«Тəуелсіздік туралы Декларациясын» жарияланды. Державалық елдің 
жоғарғы эшолонындағы саяси дағдарыс шиленісе түсті. ССРО құрамындағы 15 республиканың дербес 
мемлекеттілік күнінің жақындай түскені айқындалды. 1991 жылдың 9-нан 10-на қараған түнгі славяндық 
үш республиканың (Ресей, Украина, Белорусия) бірінші басшыларының Белобеж орманында өткен 
жасырын келісімі «Кеңес Одағы» тіршілігіне нүкте қойды. Сол мезгіле болашағы бұлынғыр болғанымен 
үштік құрған «Славян одағы» кеңестік державаның ыдырауының жариялануы болды. Бұл хабарды 
республикалардың байырғы халықтарының зор қуанышпен, рухани өрлеумен қарсы алуы тəуелсіздіктің 
іштей күтілген, жүрек қалауы түкпірінде келген құбылыс екенін дəлелдеді. Алаш лидерлерінің əлеумет-
тік-саяси ойының, жоспарының дұрыстығы, негізділігі де тарихи дəлелденді. Олардың ой-пікірінше қазақ 
мемлекеттілігініңдербес тəуелсіз болып құрылуы үшін алғышарттардың қалыптасқаны, əсіресе қоғамдық 
сананың пісіп-жетілуі қажет еді. 

Ендігі жерде дербес, тəуелсіз мемлекеттігін алған мемлекетті орнату, шекарасын бекіту, елдігін өз 
азаматтарының қолымен жасау «тауқіметі» тұрды. Өткен уақыттағы экономикалық еңбек бөлінісінің 
жəне экономиканы басқарудың қалдырған салдары ретінде жаңа жас қоғамдарды жайлап алған жан-
жақты экономикалық дағдарыс, одан шығу жұмысы дерлік 10 жылдай уақытты алды, талай əлеуметтік-
экономикалық күйзеліс əкелді. Алайда дер кезінде ес жиып, болашақты бағдарлап, қазіргі заман үрдісінде 
жаңа түбірлі экономикалық өзгерістер жасап, жас қазақ мемлекетін аяғынан тұрғызып қана қоймай, 
əлемдік қоғамдастыққа танытып, алпауыттармен əріптетікке шығару мүмкін болды.  

Сонымен, қазақ елінің, Қазақстан Республикасының тəуелсіз мемлекеттілігіне 22 жыл толды! Азғана 
тарихи кезеңде ғасыларға тəн қоғамдық қозғалыс, жаңару, жасампаздық жасалды. Қиындығы да аз болма-
ды. Бүгінгі əлемге танымал Қазақстанның тəуелсіздікпен қатар өскен өскелең ұрпағы қоғамдық əлеумет-
тік қатынас ортасына еніп те үлгерді.Бірақ та «Тəуелсіз елдікті, мемлекеттілікті біражола бекітіп алу үшін 
не жетпей тұр?» деген сұрақ күн тəртібінен түскен жоқ. 

Осы орайда қазақ даласы ойшылдары мен Алаш қайраткерлері тағы да ойға келеді. Шоқанның, 
Ыбрайдың, Абайдың, Сұлтанмахмұттың, Ахметтің, Əлиханның, тағы басқа ұлт азаматтаррының алдары-
на қойған басты мақсаты не еді? Қазақ мемелекеттілігін олар негізінен үш нəрсемен байланыстырды. 
Олар – білім, ғылым жəне əлеумет санасы! Бұл үшеуі өзара тығыз байланысты. Соңғысы алдыңғы екеуі-
нен негіз алса, соңғысы ғана білім мен ғылымды əлеуметигілігіне асыруға бағдарлай алады. Бүгінгі таңда 
қоғамдық сана қолдағы бар білім сертификаттарының, дипломдарының санымен емес, оның жоғары 
сапасымен, жастардың, жас жəне тəжірибелі мамандардың өз еңбегін қоғамдық мүддемен, оның страте-
гиялық мақсат-мүддесімен үйлестіріп, жоғары адами ұйымдасқандығымен айқындалады. Əсіресе мемеле-
кет зор үміт артқан іскер орта мен ресми билік арасындағы тиімді əлеуметтік əріптестіктің тек экономика-
дығы емес, қоғамдық санадағы орны ерекше. Ғылымның əлеуметтік міндеті – қоғамдық өркениеті 
дамудың сара жолын салып отыру десек, бұл сала да əлі іштей проблемалық жағдайда. Оны өз тарапы-
мыздан Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Қорының əлеуметтік тапсырысы бойынша 
жүргізген əлеуметтанулық зерттеулер нəтижелері де байқатты[12;13].Айталық кең байтақ қазақстандық 
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территорияның əлеуметтік-географиялық, əлеуметтік-территориялық тұрғыдан ғылыми зерттелмегендігі-
нен оның табиғи, экономикалық ресурстарының тиімсіз пайдалынылып отырғандығы; жеңіл өнеркəсіп 
жəне тамақ өндірісінің жаңа технологиялық негізде дамытылуының артта қалуынанорасан көлемді аграр-
лық сала шикізатының өңделмей, ұқсатылмай, халық пайдасына асырылмауы; экономика саласын 
дамытушы басты субъект болып табылатын отандық іскер ортаның əлі күнге жеке басы пайдасы мен 
мемелекеттік, қоғамдық мүддені тиімді ұштастыруға əлеуметтік мəдениетінің жетіспей жатқандығы; 
отандық ғылым мен оны коммерцияландырушы инвестициялық қабілетті ортаның арасындағы байланыс-
тың əліде тым алшақ жатуы; ресми билік субъектілері мен экономика субъектілері арасындағы əлеуметтік 
əріптестік арабайланыстың əлі күнге жоғары қоғамдық сана деңгейінде жете қоймағандығы; əлеуметтің 
елеулі бөлігінің демократияны, рухани бостандықтыəлеуметтік жауапсыздықпен шатастырып алатыны, 
тағы басқалар. Қортыдылап айтатын болсақ, сана мəдениеті, қоғамдыық сана, азаматтық сана, білім мен 
ғылым мəселесі бүгінде, тəуелсіз Қазақстан Республикасы үшін де ең басты мəселе болып қала беруде. 
Əлеуметтік сана мəселесі жаһанданушы əлемнің əкеліп отырған сындары мен салдарлары жағдайында 
өзекілігін арттыра түсуде. 

Əлеуметтік сана – трансформацияланушы жəне қалыптасқан жаңа қазақстандық қоғамның ең өзекті 
мəселесі.  
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Резюме 

В статье Т.Ж. Калдыбаевой рассмотрены и изложены общественная деятельность и социально-политические 
взгляды. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МОЛОДЕЖЬ:СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Ж.К. Каримова– докторPhD социологии, 
Р.А. Кудайбергенов– магистрантполитологии, 

Ж.К. Буканова– магистр истории 
 
Проблема человеческого капитала в Казахстане вышла на одно из первых мест в связи с реализацией 

задач, поставленных в стратегических программах и документах, принимаемых государством. Речь идет 
о способности населениярешать задачи, которые возникают на современной стадии мирового развития.  

Перемены, которые произошли в жизни казахстанцев за последние десятилетия, оказали большое 
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влияние наразличные группы молодежи, особенно на их ценности, ориентации и стратегии поведения и 
адаптации. Очевидно, что новая когорта молодых людей, формирование которых приходилось на период 
становления рыночной экономики, ломки советских ценностных конструкций, возрождения и укрепления 
национального самосознания в значительной мере будет определять облик Казахстана в последующие 
десятилетия XXIвека. 

Сегодняшняя казахстанская молодежь вступает в самостоятельнуюжизнь в очень сложное и динамич-
ное время. С одной стороны, произошли кардинальные сдвиги в политической жизни страны, развивают-
ся процессы демократизации общества, стабильно функционируют государственные и общественные 
институты, страна имеет стратегические материальные и человеческие ресурсы для совершения 
качественного рывка в развитии. С другой,противоречиво протекает социально-экономическое развитие, 
вызывают опасения усиливающиеся процессы социальной дифференциации и фрагментации общества, 
стремительно развивается системамассовых коммуникаций и компьютеризация, все чаще мы наблюдаем 
проявление негативных явлений глобализации.  

В данном контексте современные реалии актуализируют понимание закономерностей развития 
молодёжи как социальной группыи определение её роли и места вобщественном производстве, субъек-
том которого она является. В условиях Казахстана важнейшим аспектом рассматриваемой проблемы в 
рамках глобального тренда–цивилизационного перехода от культуры общества потребления к культуре 
всеобщего созидания –выступает способность молодежи к инновациям и созданию экономики знаний. 
Причем, от успешности реализации этого сценария во многом зависит процесс перезагрузки обществен-
ного воспроизводства на принципах глобальной конкурентоспособности исозидания, что позволит 
Казахстану уйти с траектории инерционного развития и не остаться на периферии мира. 

Вместе с тем, необходимо отметить, чтов Казахстане в вопросе перехода на новое качество развития 
политическая воля на самом уровне чётко и неоднократно выражена. Проблема в том, как выполнить это 
решение, практически готовить страну, вводить её в новое состояние, найти механизмы трансформации. 

Полномасштабная реализация обозначенных стратегических установок обеспечит огромные возмож-
ности для творческого и, главное, плодотворного труда, востребованного новой технологической и науко-
емкой экономикой страны. Но для этого государство, общество, молодежь и наука должна четко опреде-
лить свою роль в социальных и экономических процессах, выработать действенные механизмы своего 
участия в обеспечении национальных интересов Казахстана. «Страна, не умеющая развивать знания, – 
отмечает Президент РК Н.А. Назарбаев, – в XXI веке обречена на провал»[1]. В свете такой постановки 
вопроса неизбежной и неотложной становится задача системного реформирования отечественной науки, 
смена целевых ориентиров и модернизация механизмов ее дальнейшего развития. Более того, «…перед 
Казахстаном стоит задача динамичной модернизации всей системы социально-экономических и 
общественно-политических отношений, которая позволит Казахстану закрепить лидирующее положение 
на постсоветском пространстве и в Центральной Азии, а также войти в число 30-ти наиболее конкуренто-
способных и динамично развивающихся государств мира. 

В результате смены поколений осуществляется простое илирасширенное воспроизводство социаль-
ной структуры, в ходе которогораскрывается социальная сущность самой молодежи, как социальной 
группы,выявляются ее основные социальные функции. Важнейшей из них являетсявоспроизводствен-
ная, благодаря которой, молодежь наследует ивоспроизводит сложившуюся структуру общественных 
отношений.  

Реализуяэту функцию, «…каждое новое поколение обеспечивает сохранение целостностиобщества и 
участвует в его совершенствовании и преобразовании, благодарясвоему инновационному потенциалу. 
Тем самым осуществляется как развитиемолодёжи, так и воспроизводство общества»[2]. 

В ходе воспроизводственного процесса общество предъявляетопределенные требования к молодому 
поколению, выходящему на арену социальных отношений. Источниками этих требований выступают, с 
однойстороны, исторические, социальные и иные традиции данного общества, сдругой – господствую-
щие представления о целях его развития. Общество, такимобразом, контролирует направленность 
социальной интеграции молодежи,исходя из целесообразности воспроизведения тех или иных структур 
иотношений в интересах целостности, устойчивости и развития. 

Механизм социальной репродукции– воспроизводства жизненных средств и жизненных сил человека 
– во всех современных обществах выглядит одинаково, но это вовсе не значит, что похожи и воспроиз-
водственные процессы в целом. Напротив, они резко отличаются в обществах стабильных, трансформи-
рующихся и кризисных. 

Решая актуальные современные проблемы молодежи, общество закладывает фундамент своего после-
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дующего развития, ведь сегодняшняя молодежь, проходящая первичную социализацию, уже завтра будет 
активным субъектом социальной жизни, основной производительной и творческой силой общества. 

Благодаря инновационной деятельности происходит возвышение индивидуального сознания молодых 
людей в воспроизводственном процессе, качественный переход от преемственности социальной структу-
ры к обновлению социальных отношений. Социальное воспроизводство из простого превращается в 
расширенное. Однако новизна, новаторство всегда сопряжены с риском. Это особый тип риска, именуе-
мый инновационным. Он является феноменом преимущественно молодежным, поскольку пора взросле-
ния, самоутверждения личности молодого человека сопровождается отрицанием прошлого опыта[3]. 

Что касается выработки новой модели воспроизводства, насущная потребность в которой крайне 
актуальна, то она напрямую зависит от решения двух принципиальных вопросов. Первый– все ли струк-
туры и отношения могут и должны быть воспроизведены молодым поколением, в какие структуры 
интегрируется молодежь, что она выберет своим ориентиром и с чем она себя идентифицирует –окажет 
судьбоносное влияние на развитие и самой молодежи, и общества в целом. 

Второй важнейший вопрос касается способности современного молодого поколения к социальному 
новаторству, т.е. его готовности быть не только объектом более или менее успешных интеграционных 
стратегий, но и субъектом, ускоряющим или замедляющим интеграцию общества, либо изменяющим 
направленность этого процесса.  

Инновации же в данном процессе выступают как основной результат реализации человеческого 
капитала молодежи. 

Основоположником теории инноваций считают Й.Шумпетера. Он в своей работе «Теория экономиче-
ского развития», изданной в 1911 г., рассматривал инновацию (новые комбинации) как средство предпри-
нимательства для получения прибыли. Позднее, в 30-х годах,Й.Шумпетер выделил пять типичных 
изменений в экономическом развитии: использование новой техники, новых технологических процессов 
или нового рыночного обеспечения производства (купля-продажа); внедрение продукции с новыми 
свойствами; использование нового сырья; изменения в организации производства и его материально-
технического обеспечения; появление новых рынков сбыта[4]. 

Инновационная экономика – это «экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, на добро-
желательном восприятии новых идей, новых машин, систем и технологий, на готовности их практической 
реализации в различных сферах человеческой деятельности»[5]. 

Основная характеристика инновационного развития состоит в том, что «…центр тяжести обществен-
ного производства с материальных составляющих (орудия производства, станки, машины, материалы, 
физический труд) переносится в нематериальную сферу – информация, знания, творчество.Преимуще-
ственно именно от этих составляющих зависят производительность труда, результаты производства и его 
воздействие на всю жизнедеятельность социума»[6]. 

Идея формирования в Казахстане интеллектуальной нации, базирующейся на инновационном разви-
тии входит в число наиболее системных инициатив главы нашего государства. Н.А.Назарбаев выделяет 
три базовых аспекта формирования интеллектуальной нации: прорыв в развитии системы образования, 
развитие науки и повышение научного потенциала страны, развитие системы инноваций.  

К моменту принятия программы «Интеллектуальная нация-2020» многое в этих направлениях было 
сделано. Была сформирована принципиально новая система подготовки кадров, которая по уровню 
соответствует современной международной практике. Казахстан первым на постсоветском пространстве 
перешел на принятую в мире трехступенчатую подготовку в вузах бакалавров, магистров и докторов 
философии (PhD). Ведущие университеты Казахстана начали международную аккредитацию учебных 
программ, которая стала важным инструментом повышения качества обучения.  

В сфере инноваций были созданы институты развития, впервые в Казахстане была поставлена задача 
выработки и реализации стратегии индустриально-инновационного развития. Все это явилось достаточно 
серьезной базой для инициирования Президентом страны национальной программы «Интеллектуальная 
нация-2020». 

Еще одним важным шагом на пути формирования креативного поколения молодых стало присоедине-
ние Казахстана к Болонскому процессу. Впервые в Казахстане широко осваивается и распространяется e-
learning – электронное обучение, которое дает совершенно новые возможности и перспективы для 
наращивания интеллекта нации, развития обучения в течение всей жизни, что является одной из ведущих 
мировых тенденций. 

Для высокоразвитого, информационного типа общества, каким стремится быть современный 
Казахстан, характерны повсеместное внедрение новых информационных и наукоемких технологий, 
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развитие и рост индустрии знания. Сегодня образование является приоритетной ценностью, оно имеет 
также и практическую значимость в разных сферах жизнедеятельности человека – от усвоения образцов 
культуры до профессионального исполнения различных форм труда. Это обстоятельство ставит во главу 
угла необходимость не только всеобщности и доступности, но и избирательности в получении качествен-
ного образования. Для успешного, развивающегося казахстанского общества нужны грамотные, деловые, 
конкурентоспособные, предприимчивые личности, вооруженные качественными знаниями. В этой связи 
Глава государства в своем Послании народу Казахстана 2012 года «Социально-экономическая модерниза-
ция – главный вектор развития Казахстана» особо подчеркнул: «Образование должно давать молодежи не 
только знания, но и умение их использовать в процессе социальной адаптации». 

Сегодняшние экономические возможности нашей страны позволяют увеличивать инвестирование в 
развитие человеческого потенциала. За последние годы финансирование системы образования возросло в 
7,5 раза. В 2011 году затраты составили 898,8 млрд. тенге на образование и 21,1 млрд. тенге на науку. Это 
4,2% от ВВП на образование и 0,1% от ВВП на науку. В среднем образовании за последние 5 лет построе-
но 490 новых школ. Начали функционировать школы для одаренных детей по программе «Дарын». 
Создана и развивается сеть Назарбаев Интеллектуальных школ. В ведущих вузах открыты международ-
ные центры, которые будут выпускать специалистов для индустриально-инновационного развития 
Казахстана[7]. 

Настоящим прорывом в сфере науки стал принятый в феврале 2011 года новый Закон «О науке», 
который реализует абсолютно новую модель ее управления, выдвинутую Президентом страны. Этот 
закон внес кардинальные системные изменения в научную сферу. В нем впервые разграничены админис-
тративные и экспертные функции.  

Все предлагаемые приоритеты формулируют конечные цели исследований – выход науки на мировой 
уровень и высокую востребованность ее результатов экономикой и обществом. Они соответствуют 
мировым тенденциям развития науки и напрямую связаны с решением задач Программы форсированного 
индустриально-инновационного развития, содействия технологической модернизации, межотраслевым 
планам научно-технологического развития страны. 

Президент отмечал, что «сегодня Казахстану требуется взрыв инновационной деятельности… Носите-
ли инновационных идей, творцы инноваций, будь то компании или отдельные ученые, должны стать 
героями дня»[8]. Опираясь на стратегический документ развития страны до 2020 года, который преду-
сматривает переход экономики Республики Казахстан от сырьевой направленности к индустриально-
инновационной, открывается огромный простор для Казахстана. 

Таким образом, реалии суверенного и независимого Казахстана предполагают возможность формиро-
вания и развития интеллектуальной нации, которая должна быть ориентирована на традиционные нацио-
нальные, общечеловеческие ценности и нормы культуры. Целью программы «Интеллектуальная нация-
2020» является производство главного капитала и высшей ценности – человека, и не только специалиста-
профессионала, а человека во всей полноте его качеств и свойств духовно-нравственной личности. 

Еще одним показателем успешности страны в XXI веке является развитие молодежного предпринима-
тельства с инновационных позиций. В современных условиях глобальной экономики развитию молодеж-
ного предпринимательства в мире придается особое значение. Как в развитых, так и развивающихся 
странах данному сектору отводится ключевая роль в создании новых рабочих мест и улучшении социаль-
но-экономического положения населения в целом. 

Казахстан занимает 49-место в рейтинге «Ведение бизнеса 2012 (Doing Business)». Конкурентоспособ-
ность инновационного потенциала Казахстана оценивается Всемирным банком ниже среднего уровня 
среди 183 стран мира. Для казахстанской экономики характерны недостаточное использование передовых 
технологий, низкий уровень управленческого опыта, ограниченность технических навыков у большин-
ства менеджеров, недостаточный доступ к финансовым ресурсам и различные административные 
барьеры. 

Исходя из этого, основными задачами национальной экономики на перспективу являются реализация 
инновационно-технологической политики, развитие человеческого капитала, малого и среднего бизнеса. 
Практика показывает, что в быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех 
государств, которые смогут эффективно накапливать и продуктивно использовать человеческий капитал, 
а также инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь.  

Мировой опыт свидетельствует, что именно молодежь является основной движущей силой малого и 
среднего бизнеса, в том числе инновационного, и, играет главную роль в решении социально-экономиче-
ских проблем.  
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В Казахстане инновационная деятельность набирает обороты, и, стремится стать ведущим фактором 
экономического роста и повышения производительности труда. Поэтому требуется обратить особое 
внимание на развитие инновационного поведения молодежи и молодежного предпринимательства.  

Необходимо выделить развитие молодежного предпринимательства в отдельную полноценную 
политику государства.  

Реальные возможности для молодежного предпринимательства связаны, прежде всего, со сменой 
социально-экономических ориентиров через реализацию таких важнейших документов, как «Государ-
ственная программа форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы», 
«Производительность-2020», «Дорожная карта бизнеса-2020», «Агробизнес-2020». 

Ряд важных межсекторальных мер и инструментов поддержки молодежного предпринимательства 
содержится в «Программе занятости-2020».  

В настоящее время сформирован целый ряд институтов по поддержке предпринимательства в целом, 
включая АО «Банк развития Казахстана», АО «БРК-Лизинг», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», 
АО «Казына капитал Менеджмент», АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex 
Invest», АО «КазЭкспортГарант», АО «Национальное агентство по технологическому развитию», АО 
«Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Казагромар-
кетинг», АО «Казагрофинанс», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и другие. 

В целом государственная поддержка оказывается при разработке или экспертизе комплексного плана 
инвестиционного проекта, предоставлении долгосрочного лизингового финансирования, предоставлении 
инновационных грантов. Начинающий малый и средний бизнес непривлекателен для инвесторов, а также 
национальных компаний и фондов, работающих с крупными проектами. В основном финансируются 
крупные компании или «прорывные» проекты, а малый и средний бизнес ограничивается системой 
микрокредитов.  

Меры оздоровления предпринимательского сектора отражены в программе «Дорожная карта бизне-са-
2020». Усиление предпринимательского потенциала подразумевает поддержку начинающих предпри-
нимателей; сервисную поддержку ведения действующего бизнеса; обучение топ-менеджмента МСБ на 
базе АО «Назарбаев Университет»; проект «Деловые связи». 

В области образования запущен проект бизнес-обучения предпринимателей, осуществляемый Фондом 
«Даму» в рамках программы «Бизнес - Советник», охвативший все регионы страны, и, предоставивший 
комплекс унифицированных и доступных знаний по созданию и эффективному ведению бизнеса 
предпринимателям и населению с предпринимательской инициативой.  

Сервисная поддержка сельским предпринимателям оказывается АО «Казагроинновация» посредством 
региональной сети центров распространения знаний в сфере АПК. 

Развитие венчурного капитала в финансировании МСБ в Казахстане также находится на ранней 
стадии развития. Кроме того, финансирование начинающегося бизнеса сдерживается отсутствием залого-
вого имущества, что является значительным фактором, сдерживающим развитие МСБ. 

В целом среди населения, и, прежде всего, среди молодежи, число желающих открыть свое дело 
значительно. Но подавляющее большинство молодых людей, готовых идти на риски ради увеличения 
своего благосостояния, в настоящее время имеют для этого ограниченные финансовые возможности. 

Предпринимательство как вид деятельности продолжает восприниматься в обществе с оттенком 
негатива. В то же время современная молодёжь иначе относится к занятию коммерческой деятельностью, 
рассматривая ее как возможность обретения самостоятельности и перспективу достойного заработка.  

Таким образом, инновационное развитие, становление инновационной экономики сложный много-
гранный процесс от приобщения к которому зависит будущее, как всего человечества, так и каждой 
страны отдельно, и Казахстан в этом ряду не исключение. 

Общественное воспроизводство через активное участие молодежи в инновационном развитии отвеча-
ет фундаментальным национальным интересам Казахстана и является одной из узловых проблем, на 
решение которой остается все меньше времени. Переживаемая казахстанским обществом кардинальная 
трансформация, вызванная распадом Советского Союза, крушением экономических, политических, 
культурно-гуманитарных связей, изменением идеологических концептов и матриц сама по себе представ-
ляет масштабную социальную инновацию.  

Во-вторых, инновационное развитие способно приобщить Казахстан к мировым технологическим 
достижениям, к рычагам и механизмам глобального мироустройства.  

Общая оценка состояния казахстанского общества позволяет заключить, что исходные предпосылки 
для инновационного развития у нас налицо. Страна обладает человеческими, территориальными, энерге-
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тическими и минеральными ресурсами, вполне достаточными для обеспечения стабильного роста совре-
менной экономики базирующейся на знаниях. Сравнительно высокий уровень научного потенциала и 
образованности молодежи может служить стартовой площадкой для «экономики знаний» –высокотехно-
логичного производства с преобладанием интеллектуального труда. Имеются и перспективные заделы в 
ряде отраслей производства. Все это дает импульс политике инновационного развития страны. Однако 
эта политика сталкивается с проблемами и противоречиями, обусловленными перипетиями и результата-
ми, происходящих в стране и мире перемен. 

Инновационную модернизацию страны тормозят последствия деиндустриализации 1990-х годов: 
деградация целых отраслей национальной индустрии, падение технического уровня производства, 
дефицит рабочих кадров высокой квалификации. Эти деформации крайне затрудняют распространение 
технологических новшеств. То же самое относится к науке, главному генератору новых знаний, т.е. 
креативного содержания процесса практического внедрения нововведений.  

Инновационному развитию препятствует также сохраняющаяся экспортно-сырьевая направленность 
экономики, что затрудняет ее структурную перестройку в пользу высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей. Эта сама по себе сложная проблема проецируется в сферу социально-политических отношений.  

Переходу Казахстана к инновационному развитию не способствует и уровень инновационной культу-
ры, характеризующей восприимчивость граждан к новым идеям и нововведениям, их способность быстро 
«схватывать» преимущества тех или иных новшеств и столь же быстро отрешаться от устаревших 
стандартов и образцов, добиваясь максимально гармоничного сочетания новаторства и стабильности в 
своей жизни и жизни общества.  

Как видим, путь освоения казахстанским обществом инновационного типа развития сложен и проти-
воречив. Для успеха на этом пути жизненно необходима национальная инновационная система - система 
институтов, отношений, социальных практик, закрепляющая достигнутые результаты и создающая новые 
возможности движения к намеченным целям.  

Инновационное развитие, модернизация общества – фундаментальный для нас процесс, который 
требует взвешенных решений, упорной работы, консолидации усилий государства, социума, бизнеса, 
неправительственного сектора. И молодежи здесь отводится ключевое место. Она, как наиболее мобиль-
ная, активная, креативная и адаптивная социально-демографическая группа выступает катализатором и 
индикатором всех инновационных процессов. От того, насколько молодёжь будет устремлена к достиже-
нию поставленных целей, зависит будущее страны. 
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Түйін 

Мақалада нақты материалдар негізінде əлеуметтік-саяси ғылымдарда əлі де жеткілікті зерттелмеген инновация-
лық даму тұрғысындағы жастар мəселелері қарастырылады.  

 
Резюме 

В статье рассматриваются на конкретных материалах актуальные проблемы молодежи в контексте инновацион-
ного развития, которые еще недостаточно изучены в социально-политической науке. 

 
Summary 

In article actual problems of youth in a context of innovative development which are still insufficiently studied in socio-
political science are considered on concrete materials. 
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ШЕТЕЛ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ МІНБЕСІ 
ТРИБУНА ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА – ОБЪЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВ  

М.Т. Нуралиева – преподаватель кафедры«Философии и гуманитарных дисциплин» 
Кыргызского Государственного Университетаим.И.Арабаева 

 
Становление демократического правового государства невозможно без создания социально высокоэф-

фективной государственной службы, движущей силой которой выступают ее кадры. Они рассматривают-
ся как особая социальная общность со своими качественными параметрами, корпоративными интереса-
ми, общими ценностями, нормами и традициями, связями и авторитетом, представляющая собой основ-
ной (штатный, постоянный) состав государственных служащих. Государство как организация общества – 
необходимое условие, предпосылка решения общих дел, в рамках которых функционируют государ-
ственная управление и государственная служба. 

Традиционносоветскаягосударственнаяслужбарассматриваласькакособыйвидгосударственнойдеятель
ности,осуществляемойнапрофессиональнойосновеработникамигосударственныхоргановвцеляхвыполнен
иязадачифункцийгосударстваиоплачиваемаяим. 

Притакомподходекопределениюгосударственнойслужбы,выделяются, 
соднойсторонызадачиифункциигосударства,которыеоновыполняетвлицегосударственныхоргановислужа
щих,асдругой–трудоваядеятельностьпоосуществлениюданныхфункцийирешениюконкретныхзадач. 

Государство есть необходимый способ жизнедеятельности общества, иного человечество не придума-
ло. Любое общество имеет общие (публичные) дела, общий интерес и потребности в самосохранении, 
обеспечении своей жизнедеятельности. Неслучайно у Платона и Аристотеля появились от слова полис 
(город, государство) однокоренные понятия: политика – общие дела, "искусство жить вместе" (Платон), 
полиция – управление внутренними делами полиса. Тогда же возник институт гражданства как способ 
правовой связи отдельного человека с обществом и властью, определяющий юридическое состояние, 
статус, взаимные права и ответственность гражданина и государства. Само слово "государство" с XVI 
века употребляется в форме stato (Макиавелли), в число значений которого входят положение, статус 
общества. Можно сказать: государство – это способ целевого объединения людей, заинтересованных в 
обеспечении мира и порядка на территории проживания.   

Государство – это конечно, политическая организация общества. Любое общество заинтересовано в 
том, чтобы успешно управлять своими делами, решать проблемы публичные, отражающие общий 
интерес и потребности, организовывать, упорядочивать, регулировать поведение, отношения людей, 
поддерживать общественный порядок. Иначе не наладить производство, не обеспечить развитие культу-
ры, не помочь человеку в удовлетворении его потребностей и интересов (самореализации). Государство и 
создавалось как механизм публичной власти, воплощающей право и силу. Возможности решения общих 
(публичных) дел определяются наличием государственного аппарата управления, правомочием (иметь 
право и мочь) государственных органов власти создавать законы, общеобязательные нормы, а также 
осуществлять предусмотренные законом определенные действия или требовать известных действий от 
других участников правоотношений, обеспечивать пределы власти над человеком, права и свободы 
гражданина, условия, при которых он вправе требовать от власти защиты своей жизни и интересов. При 
этом государственные органы власти могут использовать в своей деятельности не только политико-
правовые, административно-правовые методы воздействия, но и аппарат принуждения, насилия: воору-
женные силы, органы госбезопасности и охраны общественного порядка, надзора и контроля. Можно 
сказать: государство – это организованная власть и правопорядок. 

Органы государственной власти и управления взаимодействуют с институтами гражданского 
общества – партиями, общественно-политическими движениями, группами интересов и т.д. при решении 
общих (публичных) дел, принятии законов, иных общезначимых нормативных актов, управленческих 
решений. Поэтому государство можно признать как важнейший элемент, составную часть политической 
системы общества.  
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Политическая система решает важную задачу общества: выделение из всего комплекса общественных 
отношений, процессов тех проблем, которые требуют принятия обязательных решений. Политическая 
система охватывает государство и общество в их взаимодействии при проработке проблем в рамках 
политического процесса. Таким образом, государство предстает как сложнейшая общественно-политиче-
ская система, важнейшими компонентами которой являются: народ, территория, система права, система 
власти и управления.  

В современной науке различают следующие виды республиканской формы правления: парламент-
скую, президентскую и смешанную парламентско-президентскую. Вид республики определяется тем, кто 
реально влияет на исполнительную власть.  

Исполнительная (административная) власть– это аппарат государственного управления, институты 
исполнительной власти в их совокупности на всех иерархических уровнях управления, компетенция 
государственных органов и государственных служащих, их практическая деятельность.  

Исполнительная власть концентрирует фактическую мощь страны, ибо:  
1) осуществляет всю организационную повседневную работу по управлению различными процессами 

жизнедеятельности общества, наведению и поддержанию порядка;  
2) имеет универсальный характер во времени и в пространстве, т.е. осуществляется непрерывно и 

везде, где функционируют человеческие коллективы;  
3) имеет предметный характер: опирается на конкретные территорию, контингенты людей, информа-

ционные, финансовые и иные ресурсы, использует инструменты служебных продвижений, награждений, 
распределений материальных и духовных благ и др.;  

4) использует не только организационно-правовые, административно-политические методы воздей-
ствия, но имеет право на легитимное принуждение[1]. 

Процесс государственного управления есть реализация специфических функций государства посред-
ством управляющих воздействий на общество государственного аппарата.  

На определенном этапе развития общества, когда сохранять его целостность и обеспечивать совмест-
ные действия, полагаясь на добровольное подчинение общеобязательным нормам, стало невозможным, 
потребовалось создание специальных институтов для выполнения управленческих функций в обществе и 
согласования конфликтующих интересов различных групп, своего рода "арбитра", координатора, регули-
ровщика в одном лице, которое бы олицетворяло общую волю и определяло общее благо. С появлением в 
обществе системы институтов, выполняющих данные функции, формируются государство, государствен-
ный аппарат.  

Государственный аппарат– основное звено механизма государства, обеспечивающее повседневную 
работу системы органов власти и управления по осуществлению практических мер, направленных на 
реализацию функций государства. Имеет структуру, соответствующую базовым функциям государства.  

Структура госаппарата– это совокупность государственных органов власти и управления и государ-
ственных служащих, занятых в госорганах, наделенных властными полномочиями для реализации 
функций государственной власти всех видов – законодательной, исполнительной, судебной. В широком 
смысле госаппарат включает не только собственно органы государственной власти, но и такие важней-
шие орудия власти, как вооруженные силы, правоохранительные или иные органы принуждения. В более 
узком смысле под госаппаратом часто понимается совокупность административных органов власти, 
выполняющих исполнительно-распорядительные функции управления государством[2]. 

Госаппарат практически организует всю исполнительную работу, реализует принятые в обществе 
норм и правил, принимает меры, обеспечивающие функционирование как всей системы государственных 
органов (отдельно каждого и в их совокупности), так и самого государства. Через него проходят ответные 
реакции взаимосвязи общества и власти, посредством его вырабатываются необходимые мероприятия 
государственного регулирования всех сфер жизнедеятельности населения страны.  

На деятельность госаппарата в силу общественной природы его властной сущности оказывают 
влияние всевозможные факторы экономического, политического, социального, культурного, историче-
ского и иного характера. Причем, происходящие в нем функционально-структурные изменения с 
неизбежностью требуют его совершенствования в целях адаптации кпроисходящим в обществе процес-
сам, способности государственных служащих адекватного реагирования и влияния на них. Тенденции к 
увеличению численности работников госаппарата, расширению объема функций и полномочий ведут к 
возрастанию его влияния в обществе. В этой проблеме таится опасность бюрократизации форм работы и 
отношений как внутри самого госаппарата, так и между различными органами государства, их системой и 
обществом.  
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Содержание деятельности госаппарата, всех его подразделений составляет управленческая, организа-
ционная деятельность, которая протекает в основном, в правовых формах, правотворческой, право-испол-
нительной и правоохранительной. Правовые формы госаппарата имеют властный характер и реализуются 
в общеобязательных предписаниях, направленных к определенным адресатам. В организационно-управ-
ленческой деятельности госаппарат стремится к наибольшей эффективности своей работы и в этой связи 
находится в постоянном поиске и внедрении новейших управленческих технологий, совершенных 
методов организации труда, ведет разработку рекомендаций по обмену и распространению опыта 
"аппаратной" работы.  

Таким образом, госаппарат имеет следующие черты: обладает властными полномочиями, осуществля-
ет от имени государства его задачи и функции, имеет определенную компетенцию и сферу ответственно-
сти, характеризуется определенной структурой, образуется в порядке, установленном законом[3].  

Первичным системообразующим элементом государственно-управляющего воздействия на общество 
является государственный орган.  

Государственный орган (англ., state body, греч. organon – орудие, инструмент) – учрежденное в 
установленном (официальном, юридическом) порядке образование, выполняющее от имени государства 
какую-либо одну или несколько его функций в соответствии со своим специальным общественным 
предназначением, обладающее организационным единством, собственной компетенцией (кругом вопро-
сов, которые составляют предмет его ведения), полномочиями (совокупностью прав и обязанностей, 
которые он должен реализовать и за пределы которых не должен выходить в своей деятельности).  

Государственным органом может быть одно должностное лицо (институт президента) или известным 
образом организованная группа должностных лиц, уполномоченных государством на реализацию власт-
но-управленческих функций.  

Сущность государственного органа, его характер можно определить как целостную совокупность 
составляющих компонентов: политического (государственно-властный характер), социологического 
(предназначение решать общезначимые дела, задачи, ориентация на потребности и интересы социума), 
юридического (принимает нормативные правовые акты, осуществляет правоприменительную и право-
охранительную деятельность), административно-управленческого (выполняет функции, стоящие перед 
государством на определенном участке руководства обществом в безусловном, императивном порядке, 
наделяется для этого необходимыми средствами).  

В положении – нормативном, основополагающем учредительном акте – устанавливаются задачи, 
обозначаются специальная компетенция, функции и полномочия, т.е. в целом то, что должен и может 
осуществлять госорган, оправдывая свое предназначение.  

Государственный орган наделен государственно-властными полномочиями как внешнего, так и 
внутреннего характера. Внешние регулируют его связи с другими органами по горизонтали и вертикали 
власти с обществом, зарубежными структурами и т.д. Внутренние полномочия регулируют деятельность 
внутри своей организации (прием на работу, руководство конкретными подразделениями, кадровым, 
материально-техническим, финансовым обеспечением и др.). Госорган принимает нормативные правовые 
акты, осуществляет правоприменительную и правоохранительную деятельность. Его правовой статус 
состоит из трех блоков: целевого, организационно-структурного и компетенции как совокупности власт-
ных полномочий и подведомственности.  

Понятие "орган" является частью более широкого понятия "организация". Организация – это совокуп-
ность людей, их коллектив; организация предполагает деятельность этих людей, направленную на дости-
жение определенных целей и решение конкретных задач. Всякая организация совершает свои действия 
через образуемые ею органы. Поэтому орган – это часть организации, реализующая ее функции по ее 
поручению.  

Государственно-управляющее воздействие на общество реализуется только через совокупность 
государственных органов, а само государство выступает как консолидирующий субъект управления, как 
система организационно-правовых форм составляющих ее субъектов управления.  

Государственные органы – это совокупность всех субъектов государственно-управленческой деятель-
ности, включая субъекты государственной власти, а также органы государственного управления, которые 
создаются как рабочий механизм представительной, исполнительной и судебной власти – государствен-
ный аппарат, обеспечивающий их лучшую организацию и функционирование[4]. 

Все субъекты управления обладают рядом универсальных признаков, в которых проявляется их 
сущность. Каждый субъект управления:  

• выражает интересы определенной социальной общности – народа, класса, социальной группы и т.д. 
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Иерархия интересов, отражающая целостность общества, реально претворяется в жизнь сложной систе-
мой субъектов госуправления, преодолевающих возможные противоречия (и существующие) во имя 
достижения общезначимых социальных целей;  

• является системно организованным, ему свойственны черты любой социальной системы, прежде 
всего – корреляция в структуре, функциях, деятельности как неизбежный ответ на изменения объекта 
управления;  

• имеет присущие ему определенные, отражающие общесистемное разделение труда функции, но во 
всех случаях выполняет в том или ином наборе такие управленческие функции, как прогнозирование, 
планирование, организация, регулирование, контроль;  

• обладает собственной, юридически обоснованной организацией, включающей личностный и инсти-
туциональный (структурный) компонент;  

• занимает строго определенное место в иерархии государственного аппарата, принимает строго 
определенные виды решений.  

Государственное управление– это целенаправленное организуюше – регулирующее воздействие 
государства (через систему его органов и должностных лиц) на общественные процессы, отношения и 
деятельность людей.  

Государственное управление – разновидность социального управления, но его природу и специфику 
определяют присущие только данному виду управления свойства.  

Субъект целенаправленных, организующих и регулирующих воздействий – государство. Характер 
государственного управления в конкретное историческое время определяется характером, конституцион-
ными основами (принципами) развития государства. Государство как мозговой центр дает импульсы – 
приказы государственному управлению – своего рода "нервной системе" общественного организма [5]. 

Государственное управление опирается на властные полномочия и представляет собой способ реали-
зации государственной власти, которая распространяется на все общество (и на другие сообщества в 
рамках проводимой государством международной политики). Законы, иные основные, общие, типовые 
решения, правила, нормы, устанавливаемые государственной властью – общеобязательны, обеспечивают-
ся авторитетом силы государства.  

Специфику государственного управления составляют характер и объем охватываемых управлением 
общественных явлений. В центре государственного управления (смысл государственного воздействия) - 
решение общих дел, согласование действий всех граждан, защита совместного интереса, удовлетворение 
потребностей общества, а не отдельных граждан и социальных групп.  

Комплекс методов и средств государственного воздействия составляют не только правовые, политиче-
ские, экономические (регулирование, согласование, убеждение, стимулирование и т.д.), но и принужде-
ние с помощью сил правоохранительных государственных органов. Государственная власть иуправле-
ние в источнике имеет правовую и политическую обусловленность (легитимность), а в реализации – силу 
госаппарата, обладающего и средствами принуждения.  

В широком смысле государственное управление как система означает непосредственное осуществле-
ние государственной власти: принятие политико-государственных решений и их реализацию, контроль за 
соблюдением в обществе правозаконности и правосудие. Субъектом государственного управления высту-
пают законодательные органы государственной власти, исполнительные органы государственной власти, 
органы суда и прокуратуры. Именно такое расширительное толкование государственного управления как 
действий государственной власти по исполнению целей государства, включающее три основные функции 
государственной власти, предлагали отечественные юристы - государствоведы прошлого столетия.  

Узкое толкование государственного управления связано в нашем обществе с традицией советского 
периода, когда государственная (политическая) власть ассоциировалась с КПСС, а политико-государ-
ственные решения, основные направления внутренней и внешней политики утверждались на партийных 
съездах. В то время государственное управление понималось как деятельность государственных органов 
исполнительной власти.  

Целесообразно будет уточнить понятия следующим образом. Государственное управление –воздей-
ствие государства на общественные процессы, управление делами всей общественной системы. Государ-
ство в данном случае выступает как основной (но не единственный) институт политической системы 
общества. Для государственного управления, осуществляемого президентом, правительством и иными 
органами исполнительной власти, представительными, законодательными органами и органами местного 
самоуправления, характерны следующие признаки:  

− выполнение общезначимых функций;  
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− нормативно-распорядительное регулирование;  
− подзаконный характер деятельности;  
− использование властных полномочий.  
Государственно-административное управление представляет собой вид государственной деятель-

ности по управлению делами государства, в рамках которого практически реализуется исполнительная 
власть, ее органов и должностных лиц на всех уровнях государственно-административного устройства: 
государственном и местном. Государственно-административное управление, осуществляемое органами 
исполнительной власти, характеризуется теми же признаками, что государственное управление в целом, а 
также и дополнительными [6]: 

− непрерывным и оперативным характером деятельности;  
− осуществлением специализированных функций, требующих единообразной технологии;  
− установлением юридическо-функциональных режимов;  
− применением мер административной ответственности;  
− иерархически построенным аппаратом управления;  
− профессиональным персоналом;  
− административным усмотрением.  
Государственное администрирование– практическая деятельность государственных органов, техно-

логический процесс подготовки, принятия и исполнения управленческих решений в совокупности 
методов и средств, с помощью которых решаются задачи государства и его структур различного уровня, 
осуществляется прямое, систематическое и специализированное воздействиеорганов управления на 
подведомственные им органы и объекты на основе административной ответственности за выполнение 
решений.  

Государственное администрирование – это и обширнейшая сфера практической деятельности государ-
ственных органов, учреждений, должностных лиц, и особый род занятий по государственной службе, и 
особое искусство (как высшая степень мастерства), приобретаемое профессиональными управленческими 
знаниями, опытом, талантом, и специальная научная дисциплина, точнее – междисциплинарная область 
научного знания и практической деятельности.  

Будучи во многом схожими между собой, субъекты управления довольно существенно различаются 
по формам построения, степени юридического основания, по сочетанию принципов коллегиальности и 
единоначалия, профессиональных и общественных начал, выборности и назначения на должности по 
методам и формам деятельности, пределам ее регламентации. Перечисленные различия обусловливают 
специфику государственных организаций. Познание специфики, особенностей субъектов управления 
позволяет разграничить и сочетать их функции, полномочия, избежать дублирования воздействия множе-
ства субъектов по отношению к одному и тому же объекту. Реализация познавательной специфики 
государственных органов происходит в государственной службе как отдельной атрибутивной системе 
государства. 

Необходимостьсозданиягосударственнойслужбыиеёправогорегулированияобусловленасамимсуществ
ованиемгосударствасегозадачамиифункциями,атакжепотребностьюворганизациикадрово-
гопотенциалагосударственныхорганов(законодательной,исполнительнойисудебнойвласти).Именнослужа
щиедействуюткакперсоналвмногочисленныхструктурахгосударственныхорганов,учрежденийиорганизац
ий,внутриинститутовуправляющейиуправляемойсистем;именноихкомпетентностьопределяетреальноеисп
ользованиевозможностейуправлениясцельюустановлениятребуемогоправо-
вогопорядкавгосударствеиобществе. 

Государственнаяслужба–
этопубличнаяслужба,т.е.службаворганахпубличнойвласти.Сточкижезрениятрадиционнойтеории,подгосу
дарственнойпонимаетсяслужбавгосударственныхучреждениях,предприятиях,организацияхиобъединения
х [7]. 

Всамомширокомтеоретическомпониманиигосударственнаяслужба–этоосуществлениегосудар-
ственнымиорганамикадровойфункцииуправленияипрактическойдеятельностивсехлиц,получающихзарабо
тнуюплатуизгосударственногобюджета(т.е.отгосударствавлицеегооргановиподразделений)изанимающих
постоянноиливременнодолжностиваппаратегосударственныхорганов,включаяорганызаконодательной,ис
полнительнойисудебнойвласти,прокуратуры,контрольно-
надзорныхорганов,администрациюгосударственных(казённых)предприятий.АлёхинА.П.иКозловЮ.М.сво
дятпонима-
ниегосударственнойслужбывширокомсмыслеквыполнениюслужащимисвоихобязанностей(работы)вгосуд
арственныхорганизациях:ворганахгосударственнойвласти,напредприятиях,учреждениях,иныхорганизаци
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ях;государственнаяслужбавузкомсмысле,помнениюэтихавторов,состоитввыпол-
нениислужащимисвоихобязанностейтольковгосударственныхорганах.Сюдажеможноотнестиисуществова
ниеиосуществлениефункцийдецентрализованногогосударственногоуправлениялицамизанимающимисядо
лжностиворганахместногосамоуправления,т.е.муниципальнымислужащими,хотянапрактикесовременноез
аконодательствоотделяетгосударственнуюслужбуотмуниципальной. 

ЛазаревБ.Ю.определяетгосударственнуюслужбукак«…служениегосударству,т.е.выполнениепоегопор
учениюизаплатуотнегодеятельностипореализациизадачфункцийгосударства вгосударствен-ныхорганах» 
[8]. 

Таким образом, под государственной службой понимается профессиональная деятельность по обеспе-
чению исполнения полномочий государственных органов.  

Основные положения концепции развития государственной службы в РФ были разработаны 
Г.В.Атаманчуком еще в 1992 г [9]. 

В предложенном им варианте концепции научно обоснованы сущностные понятия государственной 
службы. Выделены три базовых понятия: 

государственная служба – практическое и профессиональное участие граждан и осуществление 
целей и функций государства посредством (путем) исполнения государственных должностей, учрежден-
ных в государственных органах; 

государственная должность – юридическое (правовое) установление, характеризующее в каждом 
государственном органе специально выделенный объем и содержание деятельности (участия) в реализа-
ции его компетенции (функций и полномочий); 

государственныйслужащий –гражданин,занимающий государственнуюдолжностьиисполняю-
щийеена профессиональной основе (постоянно и за оплату). 

Таким образом, государственная служба является связующим звеном, с одной стороны, между 
гражданином и обществом, а с другой – между политикой и законодательством. 

Как показывает мировая практика, в любом демократическомгосударстве жизненно важен единый 
государственный орган, которыйкомплексно занимается разработкой стратегии в области создания 
организационных структур в государственном аппарате (от центральных правительственных органов до 
местных органов управления), формированием кадровой политики и основ управления персоналом; 
подготовкой основных законов и нормативных документов, а также реализацией системы функциониро-
вания государственных служащих, оценкой эффективности отдельных государственных структур, осуще-
ствлением реформы системы штатов и координацией широкой научно-исследовательской работы по 
основным проблемам развития государственной службы, в том числе по основным направлениям управ-
ления персоналом. 

"Влюбойсистемесоциальногоуправления, непосредственно, люди управляют людьми. Это относится и 
к государственному механизму. Без персонала он представлял бы собой безжизненные структуры, 
правовые статусы и схемы взаимосвязей. В большинстве современных государств этот персонал включа-
ет в себя депутатский корпус и служащих представительных органов, органов исполнительной власти, 
судов, прокуратуры и других органов государства"[10]. 

Центральный элемент персонала государственного управления составляют лица, занимающие 
государственные должности и обозначаемые понятием «кадры государственного управления». Персонал 
государственного управления классифицируется по различным критериям: поадминистративно-право-
вым – представители власти, должностные лица, технические исполнители; по функциональным руково-
дители, специалисты, технические исполнители. 
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Резюме 
Службаявляетсяоднимизважнейшихвидовцеленаправленнойдеятельностичеловека.Службасостоитвуправ-

лении,осуществлениигосударственнойдеятельности,обеспечениисамогоуправления,социально-
культурномобслуживаниилюдей. 

 
Summary 

The serviceis one of themost important types ofpurposeful human activity. The service consistsin the management, 
implementation of government activities, providingthe mostcontrol, socio-cultural servicepeople. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
А.К. Эргешов– Кафедра ЮНЕСКО Академии Государственного Управления при Президенте 

Кыргызской Республики 
 
В научной литературе существуют различные подходы к исследованию интеграционныхпроцессов в 

современном мире. Концепция федерализма 50-х гг., XX в. исходила из того, что в конечном счете надеж-
ды на интегрирующую силу функциональных интересов обречены на неудачу до тех пор, пока не будеть 
иметь место сильная и конституциональная интеграция на региональном или международном уровне.  

В Западной Европе в 60-е гг., а затем в середине 80-х гг. XX в., наблюдалось некоторое слияние 
федералистских и функционалистских подходов в рамках неофункционализма. В этих теоретических, с 
одной стороны, в продолжение федералистских традиций подчеркивается роль инициативной функции 
наднациональных институтов, а с другой стороны аргументируется, что начавшийся интеграционный 
процесс в одной сфере по логике должен привести к интеграции и в других сферах. В период развития 
западноевропейской интеграции в 70-х и ранних 80-х гг., под этим углом зрения и проводился анализ 
существующих проблем интеграционных процессов.  

Научно-теоретическим подходом для изучения процессов возникновения региональной интеграции 
следует назвать теорию«трансакционизма», разработанную Карлом Дойчем в 50-е гг., XX в. которая ныне 
переживает возрождение, в частности, в деле обоснования целесообразности включенияЕС новых членов 
из числа государств Восточной и Центральной Европы. Трансакционный анализ направлен, на 
количественное определение масштабов начавшихся интеграционных процессов. При этом трансакцио-
нисты исходят из предположения о том, что растущий обмен и развивающиеся связи могут привлечь за 
собой, резкие социальные изменения.  

В научной литературе выделены три основные причины возникновения региональных объединений: 
общая заинтересованность государств в этой форме кооперации вследствие географической близости и 
наличия единых экономических, социальных и культурных интересов; идеи конституционного объедине-
ния; рациональные соображения выбора.  

Одни исследователи рассматривают регионализацию, как отход от принципа многосторонней либера-
лизации с ненужными последствиями для всеобщего благополучия. По их мнению, региональные префе-
ренции по товарам, услугам и капиталу приводят к дискриминации третьих, оставшихся вне данного 
интеграционного объединения. Вторая группа исследователей исходит из того, что региональная интегра-
ция является необходимым процессом, ведущим к глобальной многосторонней либерализации. Региона-
лизацию рассматривают как необходимый промежуточный шаг, так как свободная торговля в мировом 
масштабе может быть достигнута только после сложных и длительных переговоров. 

Большинство исследователей исходят из того, что расширение международных торгово-экономиче-
ских отношений, приводит к снижению цен, увеличению степени занятости, расширению ассортимента 
предлагаемой продукции и улучшению качества предлагаемых услуг и, тем самым, к повышению 
качества жизни населения. Как глобальная торговля, так и региональная интеграция, сопровождается 
постоянной необходимостью инновационных процессов, обучения и переобучения кадров. 

Анализируя основные направления исследования постсоветской и центрально-азиатской региональ-
ной интеграции необходимо отметить исследовательских групппо этой теме:  

1. Отделение международных экономических и политических исследований (ОМЭПИ) Института 
экономикиРАН. К 2012 г отделение являетсяцентром экспертных знаний по региональной интеграции. В 
число его сотрудников входит ряд ученых, которые уже, на протяжении многих лет отслеживают между-
народные экономические и политические отношения в постсоветском регионе и внутренние отношения в 
странах СНГ.  
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2. Ряд исследовательских групп и центров, занимающихся постсоветской интеграцией, функциониру-
ютв других институтах РАН, а также в университетах. 

3. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) включает в себя 
Центр постсоветских исследований. 

4. Институт Европы РАН создал Центр эволюционных процессов на постсоветском пространствеи 
Центр средиземноморских и черноморских проблем. Институт мировой экономики и международных 
отношений РАН, регулярно выпускает журнал «Россия и новые государства Евразии», посвященный 
эволюции стран региона. 

5. Российский государственный гуманитарный университет, включает в себя Кафедру постсоветских 
стран, а исторический факультет Московского государственного университета создал Информационный 
центр по изучению социальных и политических процессов на постсоветском пространстве. Институт 
стран Азии и Африки Московского государственного университета, создал в своей структуре Центр 
Кавказа и Центральной Азии. Центр изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья, Института 
востоковедения РАН также уделяет внимание вопросам развития постсоветских интеграционных группи-
ровок.А также, функционируют, еще четыре научно-исследовательских центразанимающихсяпо данной 
теме, которые не входят в состав государственных университетов или академических институтов. Один 
из них – Институт стран СНГ, учрежденный в 1996 году как автономная научно-исследовательская 
организаци, Фонда «Наследие Евразии», основанный в 2004 году, в настоящее время является важным 
центром, поддерживающим и осуществляющим проекты в области изучения постсоветских стран и 
постсоветской интеграции. Евразийский банк развития – международная организация со штаб-квартирой 
в Алматы, основным акционером которой является Россия и в 2011 году банк основал Центр интеграци-
онных исследований, по изучению постсоветской экономической интеграции.А также, существует 
«Евразийский монитор», по проведению регулярных опросов общественного мнения в постсоветских 
странах. Во многихработах, отмечаются, что главной причиной неудачи постсоветской интеграции – 
«отсутствие политической воли». Отсутствие политической воли – интерпретируется в контексте нацио-
нального строительства в новых независимых государствах.Во многих исследования утверждается о том, 
что интеграционным процессам мешает политическое давление со стороны западных стран. Укрепление 
региональной интеграции, многими исследователями рассматриваются как позитивный процесс для всех 
странСНГ.  

Некоторыепредставители научного сообщества стран СНГ изначально рассматривали, постсоветскую 
региональную интеграцию, как тупик в экономическом и политическом развитии своих стран. Для них 
важно было определить, действительно ли есть, какие-тореальные положительные эффекты от постсо-
ветской региональной интеграции. А также выяснить, действительно липостсоветская региональная 
интеграция замедлилась из-за дефицита политической воли. На самом деле, причины неудачи постсовет-
ской интеграции, остаются не исследованными. К сожалению, утверждение, о том что региональная 
интеграция по образцу ЕС является «естественным» путем для стран СНГ, не помогают 
рассмотреть«альтернативные» варианты региональной интеграции в постсоветском пространстве. В этой 
связи, наибольший интерес представляют сравнительные исследования интеграции в различных регионах 
мира. Надо отметить, чтомногие работы по постсоветской интеграции» уже критиковалась рядом 
известныхученых. Ю.Шишков, один из ведущихисследователей в области региональной экономической 
интегра-ции, в ряде статей, опубликованных за последние двадцать лет указывает, что любая форма 
постсовет-ской региональной интеграции бессмысленна, из-за низкого уровняэкономического развития 
стран-участников[1] Д.Фурман в ряде статей рассматривает постсоветскую интеграцию в контексте 
постепен-ного распада Российской империи, который был приостановлен на 70 лет существованием 
Советской Федерации. Исходя из этого, постсоветская интеграция тоже представляется 
бесперспективным проектом[2]. В последние годы растет число эмпирических и теоретических 
исследований по постсоветской интеграции, главным образом нацеленных на понимание взаимодействия 
на микроуровне. А также интересной темой остается связь между постсоветской интеграцией и общей 
внешней политикой стран СНГ[1],выделяется пять «школ геополитического мышления»: 
экспансионисты, сторонники цивилизационного подхода, стабилизаторы, геоэкономисты и западники. 
Западники настроены весьма скептично в отношении будущего постсоветской интеграции в любой 
форме[3]. Постсоветское пространство рассматривается как «исчезающая реальность», в которой каждая 
страна, в долгосрочной перспективе пойдет своим собственным путем. Отношения со странами 
постсоветского пространства, хотя и призна-ются важными, считаются менее значимыми, чем отношения 
с западными странами. Геоэкономисты и стабилизаторы не так уверены в том, что постсоветское 
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пространство в будущем исчезнет как единый регион и отмечают необходимость исследований в этой 
сфере: либо с точки зрения экономических связей, либо с точки зрения совместного обеспечения 
безопасности. Эти три школы охватывают практи-чески весь диапазон академических дискуссий. Две 
оставшиеся школы включают неакадемических исследователей. Сторонники цивилизационного подхода 
рассматривают постсоветское пространство, как регион, объединенный общей и особой цивилизацией, 
которая должна защитить его историческую терри-торию и уникальность. Экспансионисты считают 
постсоветское пространство, первым шагом в процессе достижения региональной интеграции.  

Вторая группа работ отходит от рассмотрения региональной интеграции с чисто нормативной точки 
зрения и концентрирует свое внимание на изучении вопросов, в которых постсоветские страны на самом 
деле достигли взаимодействий в экономике. Доступнаяинформация относительно процесса региональ-
ной интеграции на постсоветском пространстве крайне ограничена, поэтому необходимы детальные 
эмпирические исследования. Низкая доступность количественных данных делает необходимым исполь-
зование качественных показателей, главным образом на основе материалов, опубликованных в СМИ и на 
корпоративных веб-сайтах. Главный вопрос связан с изучением реальной динамики развития экономиче-
ских отношений на постсоветском пространстве[1] В середине 90-х годов появилось множество исследо-
ваний, подчеркивавших роль так называемых транснациональных финансово-промышленных групп как 
инструментов постсоветской интеграции. Резко возросло количество исследований, посвященных 
прямым иностранным инвестициям, осуществляемым российскими (и частично казахстанскими) компа-
ниями, возможным препятствиям и последствиям подобной «корпоративной интеграции» для постсовет-
ского региона, а также взаимодействию в отдельных секторах, таких как банковский и финансовый 
рынки, атомная энергетика сельское хозяйство, связь и т.д.[3]. Исследования в этой области осуществля-
ются как академическими, так и неакадемическими исследовательскими группами. Еще одной сферой, 
привлекающей все большее внимание, является трудовая миграцияна постсоветском пространстве, 
которая также стала актуальной темой внутриполитических дискуссий в ряде стран[4].На сегодняшний 
день, исследования по миграции являются наиболее изученной областью в исследовании постсоветской 
интеграции с методологической точки зрения: так как достоверной статистики и данных в этом случае 
явно недостаточно, социологи проводят большую работу, изучая конкретные сообщества мигрантов (что 
серьезно отличает эти труды от другой литературы, которая обычно основывается на вторичной инфор-
мации). Еще одна группа исследований касается роли субнациональных регионов в постсоветской эконо-
мической интеграции и многообразия использующихся ими стратегий[5]. В ряде недавних работ рассма-
тривались последствия экономического кризиса 2008-2010 гг. для постсоветской регионализации. Вклад 
этой эмпирической литературы, вероятно, наиболее интересен для исследователей, которые не интересу-
ются конкретно постсоветской интеграцией, и занимаются сравнительным анализом регионализма. 

Эмпирические работыдополняются рядом крупномасштабных проектов, в этой сфере такие как 
«Система показателей евразийской интеграции», подготовленный Евразийским банком развития, 
который предоставляет обширную базу данных, характеризующую эволюцию интеграции на постсовет-
ском пространстве. Доклад содержит показатели, относящиеся к экономической конвергенции постсовет-
ских государств. Проект Фонда«Наследие Евразии» в 2008 году – о социальной интеграции постсовет-
ских государств[5]. Основной акцент, делается на качественный анализ, поскольку по-настоящему досто-
верных количественных данных крайне мало. В последние годы опубликованы работы, содержащие 
количественную оценку эволюции, торговых взаимосвязей на постсоветском пространстве в том числе 
цен во внешней торговле [6] и институциональной конвергенции.Низкая результативность формальных 
институтов постсоветской интеграции в стремлении создать «евразийский ЕС» требует внести корректи-
ровки и в нормативный анализ постсоветского регионализма. За последние годы появился ряд работ по 
этому вопросу, которые предлагают альтернативные решения данной проблемы. Первая может быть 
определена как «открытый регионализм».В отличие от «открытого регионализма» в Восточной Азии, 
который был направлен на создание недискриминационных по отношению к третьим странам торговых 
союзов, в постсоветском контексте «открытый регионализм» является главным образом попыткой, на 
реалистичное взаимодействие на уровне сфер без создания сильных наднациональных органов, а также 
обеспечить возможность использования многочисленных региональных интеграционных структур для 
осуществления многовекторной международной экономической политики, которая учитывает неоднород-
ность интересов и стран в постсоветском регионе. Работы Б.Хейфеца,А.Либмана отмечают преимуще-
ства региональной экономической интеграции на микроуровне, а также многочисленные публикации 
Л.Косиковой по оптимальной модели постсоветского регионализмаособенно важны в этом отношении. 
Развитие от постсоветской к евразийской интеграции обсуждалась в различных контекстах и с разных 
методологических, теоретических и идеологических точек зрения. Эти исследователи исходят из того, что 



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №3(43) 2013 ж. 

85 

постсоветская интеграция не должна рассматриваться как нечто обособленное от интеграционных проек-
тов в сопредельных регионах, она должна исследоваться в контексте интеграционных проектов и эконо-
мических связей, возникающих в Евразии, и базироваться на детальном анализе эффектов постсоветского 
регионализма. 

 
 
 

 
1Шишков Ю.(2007) СНГ: Полтора десятилетия тщетных усилий – Вопросы экономики (4) Шишков Ю.(1996). 
2 Фурман Д.(2005) От Российской империи до распада СНГ. – Публичная лекция на Polit.ru; Фурман Д.(1996). 
3 Tsygankov A.P. (2003) Mastering Space in Eurasia: Russia's Geopolitical Thinking after the Soviet Break-up. – 

Communist and Post-Communist Studies 36 (1). 
4 Trenin, D.(2002) The End of Eurasia: Russia on the Border between Geopolitics and Globalization. – Wash.: Carnegie 

Center. 
5 Хейфец Б.(1989) Новая модель интеграционного сотрудничества стран СЭВ. – М. 
6Головнин М.(ред., 2010) Взаимодействие финансовых систем стран СНГ– СПб.:Алетея; Винокуров Е.(2009). 
 

Түйін 
Бұл мақалада автор посткеңестік кезеңдегі аймақтық интеграция зерттеледі. 
 

Резюме 
В данной статье автор проводит исследования по региональной интеграции в постсоветском пространстве. 
 

Summary 
Inthis article the authorconducts researchon regional integration inthe post-Sovietsp. 
 

КИСТОКАМ ФОРМИРОВАНИЮ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА 
 

В.Турсунова– АспирантИФ и ППИ НАН КР 
 
С приобретением независимости и с изменением ценностных ориентаций кыргызский народ, как и все 

народы республик СоветскогоСоюза, начали переосмысливатьсобственную историю. Соответственно 
появились множество работ ученных-обществоведов, посвященных данной проблематике.Так, проводи-
мых научных исследованиях, истории становления общественно-политической и философской мысли 
кыргызского народа стало принятым выделять следующие этапы: 

I. Предыстория кыргызской философской мысли отражается врунических орхоно-енисейских 
письменных источниках древних номадов, датируемых VI-VII веками н.э. При этом, важное место 
занимаютпроизведения устного народного творчества,фольклор, и эпические произведения.Чуть позже 
IX-X в.в. мировое достояние культуры эпос «Манас». 

II. Мировоззрение легендарных кыргызских мыслителей периода средневековья, виднымипредстави-
телямикоторых являются: Толубай сынчы, Санчы сынчы, Асан кайгы,Кетбука, Токтогул ырчы.К этому 
периоду можно отнести ипроизведения представителей тюркоязычной литературы, поэтов-мыслителей: 
Махмуда Кашгари иЖусупа Баласагына. 

III.  Социально-философские идеи творчества акынов мыслителей XVIII-XIX в.в. так называемых 
«заманистов» Калыгула, Молдо Кылыча, Арстанбека 

IV. Акынов демократовXIX-XX в.в. Тоголок Молдо, Токтогул Сатылганов, Женижок, Барпы 
Алыкулова 

Первый этап как предыстория философской мысли содержит в себе совокупность духовных предпо-
сылок, которые в видеобыденного знания и мифических представлений, религиозных верований и раз-
личных образцов фольклора затрагивают извечные проблемы, которыестояли передкочевымнародом.  

Устное народное творчество формирует в себе этиконравственные,и эстетические нормы и идеалы, 
отражающие самобытную традицию и духовное богатство народа. Фольклор и философия народа истори-
ческиенаходятся в тесном взаимодействии.Ибо они выражают разные, но неразрывно связанные аспек-ты 
народного творчества. Фольклор кыргызского народа, прежде всего, выражается в лирических жанрах, 
представленных в виде дидактической поэзии отражающий их бытейские устои: религии, любви, детям, 
труду и др, т.е. ко всему окружающему таинству. В то же время, есть и другиенаправления фольклорного 
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жанра, содержащие в себе элементы философского мировоззрения. К примеру:«Санат», «Насыят» 
(поучение, стихотворные назидания) в совокупности состоящие из крылатых выражений пословиц, 
поговорок, мудрых изречений содержащие в себе элементы эмпирической этики; «Терме» (ритмические 
стихосочетания), в поэтической импровизированной форме проводящий ценностный отбор, разделяющий 
и анализирующий в простой формевещи и предметы, явления природы и общества. В данном жанре с 
учетом места и времени, подгоняя социальным, жизненным обстоятельствам, избирательно, акын-импро-
визатор доводит до сознания людей, накопленную веками народную мудрость и крылатые выражения. 
Слушатель же сравнивая озвученное акыном «истины» делает определенные выводы и использует в 
собственной жизни и практике.«Үгүт» (дословно «пропаганда») – фразеологические афоризмы и мудрые 
слова, пословицы ипоговорки, крылатые выражения. По содержанию они носят направляющий, агитиру-
ющий смысл. «Үлгү» (пример, образец показывать пример) по смыслу носит воспитательный, поучитель-
ный характер. Подобная поэтическая форма отражает внутреннее духовное богатство человека, его 
поведение в обществе на своем собственном примере. Такого рода формы философской лирики в устном 
народном творчестве кыргызов были широко распространены. Их творцами и исполнителями были 
акыны, богатые жизненным опытом мудрые аксакалы и известныепочитаемые женщины,люди с разны-
мипоучительнымисудьбами. Если взятьв целом возникновения и расцвет устного народного творчества 
кыргызов, то этому способствовали объективные условия их кочевой образ жизни.  

Независимо от того, что в фольклоре окружающий нас мир осмысливается синкретично, тем не менее, 
в нем отражается исимволизируется реальная действительность как предпосылки строения ифилософ-
ствования народа. Ибо, именно в своем историческом развитии кочевники достигли высокого уровня 
расцвета фольклорного искусства,благодаря самобытности своейкультуры. Она и сегодня продолжает 
доставлять нам художественное наслаждение,в известном отношении, представляянедосягаемуюнорму и 
образец. Следует отметить, что кыргызскийфольклорявление не обособленное и нечто исключитель-ное. 
Не только кыргызы но и другие кочевыенароды создавали свои самобытные фольклорные произве-дения. 
Однако, относительное отсутствие письменных памятников из прошлой истории тюркоязычного народа 
повышает значение фольклора как источника культуры, в том числе и эпосов. Кыргызский эпос можно 
рассматривать не только как отражение истории народа,но икак отраженияфакта народного самосознания 
и национальной культуры, как философию истории этноса.Как справедливо отмечает Ш.Акмолдоева, в 
эпосах «Манас» и«Эр Төштук», «Курманбек», «Эр Табылды» и др.: «на широком историческом 
материале показаны стороны жизни первичной кыргызской цивилизации, ее этнический состав, быт, 
хозяйство, нравы и обычаи, религиозные представления, географические, медицинские, астрономические 
и другие знания, культурные и торговые связи, язык, менталитет народа, то есть в целом раскрывается 
мировоззрение, общественные идеалы, этические и эстетические представления кыргызско-го народа» [1. 
21].Иными словами и большой эпос «Манас», и малые эпосы кыргызского народа служат бесценный 
энциклопедией. 

Среди многих эпических произведений эпос «Манас» занимает главное место. В нем мы находим 
представления человека об окружающем мире ио природе. Вбесценной трилогии в художественных 
образах прослеживается органическая связь человека счеловеком иприродой. В древности, кыргызские 
религиозные нормы и традиции отражались в политеистических верованиях и в такойсложной системе 
различных культов Небо (Тенир) Земля, Вода и Огонь почитались особенно. Подобное явление показыва-
ет нам что культ природы был обязательным элементом раннего уровня миропонимания народа. 
Мировосприятие, представляющее собой опытпервичного формирования познавательных образовс 
использованием наглядных представлений и, как форма мировоззрения является основой миропонимания 
народа. Поклонение природе во многих случаях исходило из одухотворения почитаемых «первопричин». 
Стихийные элементы как Земля, Вода выступали жизненным началом. Огонь в представлениях древних, 
очищал людей от зла и оберегал от влияния злых чар. Культ Неба(Тенирим) занимает особое место в 
данной системе. Здесь можно говорить о том, что культ Неба (Теңир)и культ Земли (Жер эне) составляли 
одно целое, свидетельствовавшее о их как нераздельности божеств.  

Сказанное подтверждает то,что в древние времена люди были естественно слиты с окружающей 
природой и отождествляли себя с ней. Такая особенность древнего мышления еще в большей степени 
присуща более ранним периодам возникновения, в целом человеческого общества и накладывало опреде-
ленный отпечаток на ценностные сознание.Люди не только отождествляли себя с природным окружени-
ем, но и переносили свои нравственные оценки на природные явления, считая их добрыми или злыми. 
При помощи понятий «хороший» или «плохой» описываются не только отношения социального характе-
ра, но и все многообразие явлений природы. 
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На наш взгляд, здесь весьма важно определить социально-этическое содержание народного эпоса, 
реконструировать систему ценностей, определить ориентиры поведения которые направляли действия 
эпических героев. Такого рода исследование не только интересно само по себе, нои имеет определенное 
методологическое значение для понимания различных сторон истории общественно-философских 
представлений кыргызов.В эпосе «Манас», как и в других эпических произведениях, в содержательном 
виде рассмотрены этические воззрении народа,в которых отражаютсявзгляды в форме моральных 
ценностей, нравственных оценок, одобрения или критике совершаемых поступков.В них социальные 
идеивыражаются через мыслиборьбы добра и зла и,как правило, победа добра над злом составляют 
главную тему эпосов, в основе которых лежит нравственный идеал народа осправедливости,патриотиз-ме 
игуманизме. Следовательно, в эпосе мораль представляет собой одну из универсальных форм и 
общественногои личного миропонимания, воззрения на человека, общество и историю. 

Анализируя поэтическое наследие легендарных кыргызских мыслителей, представителей художе-
ственного слова Санчы сынчы, Толубая сынчы и других, отметим, что их произведения до нас дошли 
лишь в фрагментарном, отрывочном виде, в форме философской – дидактической поэзии. Втаких поэти-
ческих рассужденияхдаются советы инаставления, правилаповедения, а также установка напринципов 
морали. В форме крылатых выражений, пословиц ипоговорок,мудрых изречений осуждались трусость 
иневежество, бесчеловечность и жестокость, алчность. Одобрялись и восхвалялись храбрость исамообла-
дание, умеренности скромность, и справедливость. Гуманистические идеи легендарных кыргызских 
мыслителей играют важную роль ивсовременном становлении моральных норм народа. 

Нужно отметить, что не следует искать вдидактическом наследии легендарных мыслителей и поэтов-
мудрецовЖусупаБаласагынаи Махмуда Кашгари систему философско-социальных и этических концеп-
ций. Тем не менее, сквозь поэтическую оболочку, черезих иносказания проглядывается богатый и 
сложный мир, природа социально-этических парадигм.Все свои нравственные идеалы они брали и 
обобщали на примерах жизнедеятельности народа.  

Так, в своем основном произведении «Кутбилим» (Благодатное знание) Жусуп Баласагын четко 
выделяет специфику морали, выявляя в ней некоторые существенные стороны, отличающие нравствен-
ность от иных социальных детерминант человеческой деятельности.  

«Кутбилим»поэтическое произведение, построенное на диалоге героев. Впоэме в образах и именах 
героевперсонифицируются этические понятия. Например: «Кунтууду» – аллегорически преобразуется в 
справедливость, «Айтолду» – олицетворяет счастье, Акдилмиш – символизирует ум, разум, Откурмуш – 
скромность. Таким образом, персонажи произведения, отражают взгляды мыслителя во добре и зле, 
справедливости исчастье, мудрости искромности, благополучии иволе. Надо сказать, что мыслитель 
интерпретировал эти понятия с позиции рационального гуманизма, придавая морали практическое значе-
ние[2]. По сути, данное произведение имеет назидательно-дидактический характер этической направлен-
ности. Жусуп Баласагын свою единую систему выражает посредством беседы четырех персонажей. Он 
выдвигает свои идеи о развитии общества и государства, об управлении обществом при помощи науки и 
достойных человека морально-этических поступков. Мыслитель ставит ряд социально-политических и 
нравственных проблем, связанных с проведением реформы в общественной системе. Его идеи о роли 
науки в познании реальной действительности, совершенствовании нравственных качеств людей имели 
важное прогрессивное значение в условиях средневековья, когда религия была господствующей идеоло-
гией. Онполагал, что путем повышения образовательного уровня, пополнения научных знаний, воспита-
ния великодушия и щедрости можно достигнуть нравственного совершенства. Только опираясь на 
научные знания личность самовоспитывается, совершенствует свои человеческие качества, становится 
духовно богаче. В отличие от исламских прнципов, согласно которым хороший и плохой поступок 
человека предопределен богом, по его мнению человек не свободен в своем поведении. Выдвигая гумани-
стические идеи,Ж Баласагун доказывает, что нравственные качества людей зависят от них самих, от их 
мировоззрения, убеждений и воспитания. Как и другие перипатетики востока, мыслитель считал, что при 
помощи науки и знания можно полностью управлять разумом, характером и поведением людей. Он 
считал, что в будущем добродетельном обществе, все люди, независимо от их общественного положения, 
будут счастливы только тогда, когда они пойдут по единственно правильному пути – будут совершен-
ствовать образование и осваивать научные знания.В целом следует отметить, что выдающийся мысли-
тель средневековья сыграл значительную роль в развитии общественно-философской и этической мысли 
Центральной Азии но и всего мирового сообщества.  

Социально-философские идеи акынов мыслителейзаманистов(заман – эпоха) и демократов совпало с 
событиями, имевшими исторически переломное значение в развитии общественных отношений. Духов-
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ная культура,тенденции развития общественного сознания кыргызов в начале XIXи в первой в половине 
ХХ веков с наибольшей отчетливостью проявляется в двух направлениях философской мысли. Первое из 
них представлено мировоззрением, именуемых в историко-философской литературе заманизмом, второе 
мировоззрением акынов демократов Токтогула, Тоголока Молдо, Барпы Алыкулова.  

Направление заманизм в историко-философской мысли кыргызов получило достаточно глубокое 
освещение в различных исследовательских разработках. Всесторонний анализ его важнейших концепту-
альных положений дан ив отдельных серьезных исследованиях наших ученых.Тем не менее 
скажемвиднейшими представителями заманизма, чье творчество оставило глубокий след в духовной 
жизни народа былимыслителиКалыгул, Арстанбек,Молдо Кылыч,Алдаш Молдо,Нурмолдо,Женижок и 
др. Они отличались своеобразием произведений, отражающие упадок духовной и материальной жизни 
народа, где речь идет об эпохе конца света, эпохепредтече страдания, эпохе жестокости. В центре их 
внимания постоянно находится человек. Нравственно-этическое крушение человека как егобытия, 
воспринималось заманистамив виде гибели мирозданияибо простые общечеловеческие нормы нрав-
ственного поведения в эпоху заманизма разрушались. Положительные принципы и нормы прежних поко-
лений было основной опорой. Поэтому акыны-заманисты с ностальгией обращались к прошлому.Причем 
из исторического опыта они брали на вооружение те принципы жизни, которые имели гуманистическое 
содержание и именно с этой точки зрения подвергали критике современнуюдействительность[3]. 

Преемственная связь акынов мыслителей заманистов и демократов прослеживаетсяи в том, что их 
творчество неразрывно связано с фольклором. Акыны мыслители черпали из сокровищниц устного 
народного творчества многие компоненты искусства общения со слушателями. Основываясь на эпосы, 
сказания, пословицы ипоговорки, крылатые выражения ониумело в импровизированной форме, 
образносопереживая горестям и радостям повествовалисобытия из жизнипростого народа. Однако, в 
мировоз-зренческом плане, акыны демократы занимают совершенно противоположную позицию 
сравнительно к заманистам. Причина кроется в том, что эпоха акынов демократов представляет иную 
историческую среду и условияжизнедеятельности народа. Акыны демократы в своем творчестве не 
только стремились отразить боль и горечь народа, но и критически осмысливая существующий 
общественно политический порядок, призывали людей к необходимости изменения обстоятельств жизни 
людей, к оптимистическому взгляду перспективы развития общества. 

Таким образом история кыргызского народа уходит в глубокую древность. Еще в конце IIIвека до 
нашей эры древние кыргызы были известны под названием «гян гунь». И действительно, уже более двух 
тысяч лет назад в письменных источниках имеются этнические общности, имеющие близкое отношение к 
далеким предкам кыргызского народа.  

Следовательно,многовековая история кыргызов, его самобытная культура является, для будущих 
поколений,духовным богатством.И вперечисленных нами этапов становления философской мысли 
народа, временной континуум «прошлое, настоящее, будущее» диалектически переплетаются и транс-
формируется. Связь исторически прошлого с современностью состоит именно в том, что мы, оглядываясь 
вглубь истории, извлекаем уроки мудрости. 

 
1Акмолдоева Ш.Б. Кыргызская философия. – Б. 2010 - С.21-27. 
2 Юсуф Баласагуни.Благодатное знание - М.: Наука. 1983. - С. 21-87. 
3Байбосунов А.А. Философские воззрения легендарных мыслителей - Б., 2001. - С. 31-2. 
 

Резюме 
В статье рассматриваются генезис и эволюция мировоззрения кыргызского народа с древнейших времен до 

первой половины ХХ века в контексте развития цивилизации номадов. Так же предпринята попыткаустановить 
этапы становления философской мысли народа и их источников 

 
Summary 

The Article covers genesis and evolution of the world view of the Kyrgyz people from the ancient times up to the first part 
of the XX century in the context of the civilization development of monads. It was also made an attempt to specify the stages 
of formation of philosophic thought of people and their source. 
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ҚАЗІРГІ ЖАСТАРДЫҢ ДІНИ БІРЕГЕЙЛІГІНДЕГІ ДІНИ ФАКТОР 
 

Г.К. Чунгулова– əл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторанты, 
А.Б. Сейтказиева– Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 2-курсмагистранты 

 
Мақалада талдауға алынған мəселе – жастар арасындағы діни бірегейлік. Бұл мəселе анықталған 

категориялы аппаратты талап етеді. Өйткені ол қоғамдық жəнеиндивидтік діни сананың контекстінде 
анализдеуге мүмкіндік береді. Қазіргі əлеуметтануда діни феноменнің əлеуметтік талдауда дəстүрлі тəсілі 
бар. Осыған орай дін тұтас бірдей анықталған элементтерді: діни сана, қызметтестік, қарым-қатынас пен 
ұйымдастыруды ұсынады. Діни санаға сəйкесінше қызметтестік, қарым-қатынас пен ұйымдастырушы-
лықтың қалыптасуы тізбектеледі.  

Діни сана «дүниетаным жүйесін, сенімнің күрделі жиынтығын, таңбаларды, құндылықтарды, қасиетті 
жазбалар мен мəтіндерде кездесетін моральды өсиеттерді» ұсынады [1]. 

Дін – күрделі құбылыс, қоғамның дамуы үшін əлеуметтік салдарына бір тексіз мағыналы əсер етеді. 
Адамзаттың маңызды əлеуметтік институттарының бірі ретінде өркениеттің даму жолдарына зор ықпалы 
бар. Ол əлеуметтік организмнің түрлі тіршілік саласына интеграцияланған. Тіпті сеніммен діні жоқ 
халықты жер бетінен табу қиын. Өздерінің дамуының əр түрлі кезеңдерінде барлық саяси, əлеуметтік 
жəне мəдени интститут қоғамы діни идея мен сенімге сүйенген, ал кейде солармен бірге өздерін құрбан-
дыққа шалған.  

Мəдени-əлеуметтану байланысының негізгі түйіні бола отырып, қазақстандық қоғамда дін барлық 
көне тарихтан даму жолында əлеуметтік қарым-қатнасқа еніп əрі қалыптасу факторына айналды. Сондай-
ақ солардың легитимизациясына айналды. Соңғы он жылдықта дінді бірегейлендіру қызметі жаһандану 
үдерісінің ықпалымен жəне жаһандық тренд шеңберіндемəдени бірегейлікті сақтап қалу аса маңызды 
мағынаға ие екенін ескергеніміз жөн. Үлкен əлеуметтік жəне «геогрфиялық» мобильділікті сипатқа 
иеқазіргі қоғамдабірегейліксезімі түбегейлі қажеттілігі туындап отыр.  

Бірегейліктің анықталуытек жеке индтвидтер деңгейінде ғана емес, сондай-ақ жалпылыққа дамаңыз-
ды. Модерннан кейінгі мəдениеттің келуі жəне ақпараттық технологияның пайды болуы жаһандық техно-
логиялық пен экологиялық проблемалардың, ядролық қауіп, биотехнологиялық тəжірибелер секілді 
себеп-салдарлардың пайда болуы қоғам бірегейлігінің жоғалуына алып келді. Осымен үшінші мыңжыл-
дықта бірегейлендіруді жаһандану мен мемлекеттердің алдына мəселе етіп қойылды. Мұндай жағдайдағы 
жаһандық үдерістер шекара мен бірегейлік табиғаты хақында сұрақтарға жауап іздеуге ынталандырады. 
Мемлекеттердің саяси қызметіндеизоляционистік жəне интеграционды тенденция қарсы тұрады. Кейбір 
ғалымдардың пікірінше, «өтпелі алаңның» саясаты мен «қамал ішіндегі саясат» Батысты «Жаһандық 
тірелімге» алып келуі мүмкін [2]. 

Модерн қоғамында дін басты ықпалдайтын (интергралдайтын) форма ретіндеқосымша рөлді атқара-
ды. Қоғамды секуляризациялау діни механизмнің базалық негізгі сақтауында адаптациялық дамуына 
себептеседі. Алайда, ХХ жүз жылдықтың 30-60 жылдары, барынша өз күшіне еніп, қазірде серкуляриза-
циялау уақыты ғалымдарда күн сайын жаңа сұрақтартуғызуда. Р.Палмер мен С.Хантингтонның пікірін-
ше, жиырмасынша ғасырдың соңында мемлекеттің бірегейлігі жаһанданған діни бірегейліктің қалануы-
мен орнын басады деп есептейді [3]. 

Авторлардың жаһандану мəселесі туралы пікірін бөлмей-ақ, байқауымызша, қайткен күнде де олар 
заманауи бірегейлендіру үдерісінің нақты ерекшеліктерін ашқан. Егер белгілі бір шектелген бірегейлік 
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түсінігіне сүйенер болсақ, авторлардың қабылдаған ЦСИ ПФО баяндамасы [4], ондағы діни 
бірегейліктімəдени бірегейлік жүйесімен байланыстырушы ретінде қарастыруға болады. Байқап отырсақ, 
дін шынын-да да, бірегейлендіру механизімінде ХХ жүз жылдықтың 50-ші жылдарымен 
салыстырғандабелсенді рөл атқарады. Біздің пікірімізше, бұл бірінші кезекте мифологияның 
жойылуымен байланысты. Ол прогрес-систі идеалдың мобилизациялануын құру үшін қоғам модернімен 
байланыстырылған. Бұл діни ренес-санстың шарасыздықпен өзіне еліктірмеген, алайда ол үшін алғышарт 
жасады.  

Бірегейлендіргіш фактор ретіндедін индивидтің өмір бойғы даму жолында маңызды рөл атқарады. 
Көптеген жағдайларды, жас ерекшелігі бар ғұрыптар діни дəстүрдің бір бөлігі болып табылады. Мұнда 
біз өз бірегейлігін сақтайтын сезім туралы айтамыз жəне сəйкесінше, өзін-өзі танытуы, даралығын 
мойындауы, ішкі тұтастығы мен тұлға ретінде қалыптасқанын ұғуы турасында. Əрине, дін адамның 
психологиясына кері əсерін тигізуі де мүмкін. Мысалы, төзімсіздік немесе конформдылық. Қай жағынан 
алсақ та, діннің позитивті ықпалы бар тұсы жеке тұлғаның əлеуметтенуіне ықпалдасады. 

А.Туреннің анықтауы бойынша,«бірегейлік-социалды субъектінің саналы түрде өзін-өзі анықтауы» 
[5]. Бұл контекстіде біз бірегейлендіруді «эмоционалды процес пен өзін-өзі басқа индивидпен теңдесіру, 
əлеуметтік топтардың өзге адаммен, топтық немесе үлгі бойынша, əлеуметтік статусы бар интернациоли-
зация мен маңызды əлеуметтік рөлдерді меңгеру» тұрғысынан анықтаймыз [6]. Бірегейлендірудіңнегізін-
де тепе-теңдікті ортану жатыр. Индивидтіңформальды көрінісіидентификатор анықтайтын жəне өзіне тəн 
атты иемденеді.Бұл рəсімнің зəрулігі бірегейлендіру үшін уақытты қысқарту қажеттілігімен байла-нысты: 
атауларында құпияланған ақпарат өзара жеке қарым-қатынасты анықтамай-ақ əріптесіне өзара 
қызметтестікті жүзеге асыруғамүмкіндік береді.  

Индивидтің бірегейлендіру рəсімі ішінара «өзін-өзі таныстыру» («самопредставление») арқылы 
əлеуметтану үдерісінде жүзеге асуда. Егер əрбір азаматөзіне еліктеу объектісін таңдаса, онда ол тым 
болмағанда өзі таңдаған қаһарманының мінез-құлық стереотиптерін ұғады.Əлеуметтену үдерісінде 
индивид белгілі бір рөлді ойнайды. Ереже бойынша, олар нақтылы нұсқаулықпен орындау сипаттамасы 
болмайды. Мұндайда сол рөлді ойнайтынға ұқсас болу міндетін қабылдайды. Таңдаған рөлін орындау 
мақсатында өзін сол адаммен бірегейлендіреді. Сөзсіз, адам өзі таңдаған рөлден оның өмірлік рөлі 
əлдеқайда үлкен. Өйткені олардың интернференциясы нақтылы ешкімге тиесілі емес бір рөлді алып, 
қажетті конструктыны құрастырады. 

Д.В.Драгунскойдың пікіріне сəйкес, бірегейлік күнделікті қарым-қатынаста негізделетін ментальды, 
инфрақұрылымды жəне институционалдық бірегейлендіргіш деңгейлерді қамтиды. Автор бірегейлікке 
тəн жеңіл тартылатын əлеуметтік əрекет пен қобалжу тəсілінің бірқалыптылықтылық, тұрақтылық пен 
айқындылығына назарды акценттейді. Бұл қобалжу тəсілі аккультурция үдерісінде меңгеріледі жəне өзін-
өзі ұстау стереотиптерімен, өмірлік дағдымен ептеспейтінінД.В.Драгунский баса айтады [7]. 

Ресей жəне пост кеңестік елдердің жастары үшін діни бірегейлік ізденісі айрықша. Өйткені,əлеумет-
тік-мəдени дағдарыс жүйесінің салдарынан посткеңестік кеңістікте тұтастай топтық əрі индивидтік 
деңгейде бірегейлік жоғалды. Бүгінде біз келешек ұрпақтың азаматтық бірегейлігі үшін жұмыс істейміз. 
Кезіндегі «Мен советтікпін» деген ұғым барлық жерден өз мəнін жойды. Алайда бірегейліктің бұзылуы 
соңғы сəтте əлеуметтің толықтай құлдырауына соқтырды. Сондықтан жеке тұлғалық бірегейлік пен əлеу-
меттік топтардың бірегейлігінұстап қалатын жаңа нұсқаларды іздестіру жұмысы толассыз жүргізілуде. 

Жастардың діни мəселесін əлеуметтік зерттеу анализінің нəтижесіжасаралық діншілдіктің өткен 
ғасырдың 90-шы жылдарымен салыстырғанда артқанын көрсетеді [8]. Əйтсе де, көптеген жағдайда бұл 
діни арту көрсеткіші дəстүрлі емес жандардың жақтаушыларымен үлкен есепке жететін. Алайда бейра-
таптылық үшін жастардың аталмыш саны(оның ішінде сенім білдірмейтіндер де бар) дəстүрлі діни 
жақтаушылар ретінде көрінеді. Бұл жағдаят ұлттық жəне діни сананың бір-бірімен берік байланыста 
екенін аңғартады.  

Бұл байланыс тұрғысында М.П.Мчедлов былай дейді: «дүниетанымды өздігінен бірегейлендіруде 
өзінің діндарлығынан бастарта отырып, жастар, сонымен қатар дəстүрлі діни жақтаушылармен бірігуге 
қатысады» [9]. Мұндай жағдайда діни жүйемəдени орта ретінде қабылданып, ұлттық өмір образын 
қалыптастырады. 

Бірақ та, мемлекеттің жүргізген реформалары жастардың қызығушылғына жауап бере алмайтынына 
басқалар да сенімді. Сондай-ақдінге сенім білдіретін жастар Ресейдің алдағы дамуына қатысты оптимис-
тік баға береді. Діншілдік жастардың өздігінен берегейлендіретін компоненті ретінде жəне саяси қызмет-
ке, саясатқа деген қызығушылық деңгейінің оянуы айтылады. Діншілдер сенім білдірмейтін адамдарға 
қарағанда саяси белсенділікке қатыстыөздерін сабырлы ұстайды. Дінге сенім білдіретін жастарға көп 
жағдайда əлеуметтік ортаның шындықты адамгершілік нормада, дəстүрлі түсінікпен сипаттау тəн. 
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Қорытындылай келсек, қазіргі жастардың əлеуметтік діни феномені күрделі құрылымды əрі анықтал-
маған болып табылады. Соңғы жиырма жылдықта дінге сенім білдірушілердің артқанын аңғарамыз. Бұл 
жоғары тылсым күшке сенушілер, бейтарап жандар жəне үнемі сенімінен ауытқып отыратын санын ортақ 
есептегендегі көрсеткіш. Сондай-ақ жастардың діни емес дүниетанымы маңызды орында сақталады. 
Сенім білдіруші жастар көбіне саяси ахуалдарға бейтараптық танытып, саяси тартысқа белсенділік 
танытудан гөрі өз отбасына, ұлттың құндылықтарына басты назарын аударады.  
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Түйін 
Бұл мақалада қарастырылып отырған мəселе казіргі діни ренессанстың етек алуына байланысты қазіргі жастар-

дың діни бірегейлігі мəселесі. Осы тұрғыда діни бірегейліктің ғылыми зерттеулеріне байланысты бірнеше пайымда-
малар мен анықтамалар ашылып көрсетілген. 

 
Резюме 

Обсуждаемая в статье проблема религиозной идентичности молодежи в условиях религиозного ренессанса в 
современных обществах. В статье раскрываются определения и различные исследования религиозной идентичности. 

 
Summary 

Discussed in the article the problem of religious identity of youth in the religious renaissance in modern societies. The 
article describes the definition and study various religious identity. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПОДХОДЫ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США  
Ж.М. Алдубашева–Ph.D докторант отделения политологииКазНУ им. аль-Фараби, 

Н.К.Дюсенова–к.и.н., ст. преп. КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 
М.К. Дауытбекова–к.и.н., ст. преп. КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 

 
В условиях формирования внешнеполитической концепции США является целесообразным обратить-

ся к изучению основных подходов в рамках теории международных отношений.  
Одним из основных подходов является реалистическая теория международной политики. В фокусе его 

внимания традиционно оставались проблемы власти, войны и мира. Идеи реалистов опираются на 
представительную научную традицию, восходя к трудам «История Пелопонесской войны» Фукидида; 
«Государь» и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» Н.Макиавелли; «Левиафан» Т.Гоббса. Форми-
рование реализма как теоретического направления в области изучения международных отношений про-
изошло в 1940-х гг. Среди его представителей наиболее известны имена Э.Карра, Г.Моргентау, Р.Арона, 
У.Липпмана, Дж.Кеннана, Г.Киссинджера, К.Томпсона, Р.Нибура, А.Уолферса, С.Хоффмана [1, с. 11-12]. 

Основные положения политического реализма могут быть сведены к следующему: 
- главными и наиболее важными акторами международных отношений следует признавать националь-

ные государства; 
- международные отношения имеют анархичный характер; 
- столкновение интересов различных государств универсально и неизбежно; 
- основная цель национального государства в проведении внешней политики состоит в обеспечении и 

поддержании своей безопасности; 
- влияние отдельного государства неотделимо от его силы [2, c. 5]. 
Неореализм можно интерпретировать как продолжение традиций американского политического 

реализма. Крупнейшими идеологами и теоретиками неореализма следует признать К.Уолца, Р.Гилпина, 
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Д.Грико, Д.Миршаймэра. 
Американский неореализм базируется на анализе таких проблем и понятий, как «национальные 

интересы», «сила в мировой политике», «рациональное поведение» [2, c. 6].  
Неореалисты попытались преодолеть недостатки классической парадигмы, привлекая концепции и 

методы других наук и одновременно сохраняя черты реализма. Можно выделить несколько отличий 
неореализма от классического направления. Главное из них состоит в том, что предполагается возмож-
ным построение системной теории политики. Хотя приоритет остается за государством, уделяется внима-
ние другим субъектам политики и глобальным процессам. Взаимодействие государств неореалисты 
рассматривают с учетом влияния международной структуры. 

Помимо конфликтности, неореализм изучает и условия сотрудничества. При этом отмечается, что 
каждое государство все же стремится увеличить свою относительную выгоду и учитывает возможность 
обмана со стороны партнера. Альтернативой политике с позиции силы считается политика обеспечения 
безопасности. Предлагается несколько иное понимание роли силы. Если классический реализм видит 
абсолютное благо в ее постоянном наращивании, то неореализм говорит о достаточном уровне силы, 
которое необходимо для выживания государства и защиты национальных интересов. Как избыток, так и 
недостаток силы одинаково чреват втягиванием в нежелательный военный конфликт [1, с. 50]. 

Также важно рассмотреть такие теории международных отношений как идеализм, либерализм, плюра-
лизм, которые объединены под общим знаменателем как «ценности». Истоки идеализма, либерализма, 
плюрализма во многом берущие начало в эпохе европейского Просвещения, связывают с трудами 
Г.Гроция «О праве войны и мира»; «Об общественном договоре» Ж.-Ж. Руссо; «Критика чистого разума» 
и «К вечному миру» И.Канта. Они считали возможным построить мировой порядок без войн, неравенства 
и тирании. Основное внимание уделялось изучению условий мира и утверждению справедливости в 
мировой политике. Такое сосуществование должно опираться на рациональные принципы, науку и 
образование. В основе мировоззрения либерализма лежит убеждение, что государство является продук-
том общественной эволюции. Считается, что человек способен оказывать значительное влияние на ее 
ход. Либералы видят будущее в создании сообщества дружественных государств, где насилие и амораль-
ность могут быть существенно ограничены деятельностью международных организаций и развитием 
международного права.  

Как парадигма теории международных отношений, либерализм начал свое развитие в работах 
В.Вильсона, Б.Рассела, К.Дойча, Р.Даля, Д.Митрани [1, с. 15-16]. 

Согласно неолиберализму (Р.Кохэн, X.Милнэр), основными акторами международных отношений 
являются национальные государства и различные межправительственные и негосударственные организа-
ции. Благодаря тому, что характер акторов различен, природа международных отношений изменяется от 
анархической к ограниченно анархической. Деятельность различных международных организаций приво-
дит к тому, что отношения между государствами становятся несколько более упорядоченными и стабиль-
ными. Основным средством достижения такой ситуации является распространение ценностей либераль-
ной демократии и институтов рынка. В такой ситуации более заметными становятся процессы глобализа-
ции: растет взаимная зависимость между отдельными участниками международных отношений, а нацио-
нальное государство постепенно теряет свою монополию – его роль постоянно сокращается [2, c. 7]. 

Как одна из ключевых идеологии, имеющий свой подход к объяснению современных международных 
отношений, является неоконсерватизм. Бытующая в литературе расширительная трактовка неоконсерва-
тизма представляет его фактически как универсальное явление, включая характеристику неоконсерватиз-
ма и как способа мышления, возникшего в академической интеллектуальной среде в 70-80-е годы, и как 
политической идеологии, и как комплекса поведенческих установок. Представителями неоконсерватизма 
являются И.Кристол, У.Кристол, Н.Подгорец, Л.Штраус [3]. 

Неоконсерватизм трактует систему международных отношений в контексте концепции глобального 
доминирования США. Они обосновывали природу американской мировой гегемонии, которая объясня-
лась различными факторами, которые на разных этапах рассматривались как решающие. 

К примеру, известная статья «конец истории» Ф.Фукуямы, которая зародилась в 1990-е гг., гласит о 
том, что геополитическая архитектура мира будет базироваться на демократических ценностях [4].  

Американский политолог Ф.Фукуяма исходит из того, что у либеральной демократии «нет альтернати-
вы». Это стало возможным в результате поражения СССР в «холодной войне». Прежде распространению 
западных ценностей в мире мешала советская идеология, то после ее очевидного поражения ничто не 
может стать на пути вестернизации мира. Идеологическая эволюция завершена, можно говорить об 
универсальности западной либеральной демократии. «Конец истории» в данном случае совпадает с 
переходом общества к постиндустриальной стадии, где определяющую роль играют наука и техника. В 
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мире нет конфликтов глобального масштаба, закончилось противостояние двух мировых политико-
экономических систем. Нет культурной конфронтации, происходит разрушение национальных рамок 
культуры, экономики, проблемы из сферы политической переносятся в сферу экономическую. Наступает 
конец периода внешних изменений, понимаемых как прогресс. 

Вопреки прогнозам Ф.Фукуямы история продолжается, толькоона становится все более драматичной. 
Мир охвачен целой сетью конфликтовнизкой интенсивности, которых с каждым годом становитсявсе 
больше. Бурное развитие национализма и религиозного фундаментализмав разных концах планеты 
сопровождается ростом антиамериканскихи антизападных настроений. Оптимистические 
прогнозыФ.Фукуямы на практике оказались либеральной утопией: экспансия западных ценностей в мире 
осуще-ствляется посредством ковровыхбомбардировок (так было в Югославии, Афганистане, Ираке). 

В своей новой книге «Америка на распутье: Демократия, власть и неоконсервативное наследие» [5] 
американский футуролог Ф.Фукуяма радикально меняет свой взгляд на систему международных отноше-
ний. Правда, осуществить это, судя по всему, оказалось делом сложным, поскольку, как он заявил сам, 
«отстаиваемые им положения не продиктованы ни одним из ныне существующих направлений во 
внешней политике США».  

В предисловии к книге Ф.Фукуяма пояснил, что долгое время считал себя неоконсерватором и разде-
лял взгляды многих других неоконсерваторов, в том числе своих друзей и знакомых, работавших в 
администрации Дж. Буша-младшего. Но после начала второй войны в Ираке пришел к выводу, что 
«неоконсерватизм – и как политический символ, и как теоретическая концепция – выродился в нечто 
такое, с чем я больше не могу соглашаться». 

В этой работе он попытается показать, что «неоконсерватизм, базировался на последовательной систе-
ме принципов, которые утратили свою актуальность после окончания холодной войны в силу внутренних 
и внешних политических причин». Свое несогласие с проводимой Дж. Бушем политикой «превентивных 
войн» Ф.Фукуяма обосновал следующими соображениями. Во-первых, атака 11 сентября 2001 г. – это не 
более чем единичный, хотя и феноменально успешный удар в ряду заурядных актов, которые обычно 
сводятся к взрывам автомобилей или отдельным убийствам. Во-вторых, агрессивная внешняя политика 
США все чаще демонстрирует «двойной стандарт». В самом деле, «если бы какая-нибудь из стран вроде 
Китая, России или Индии объявила общую стратегию упредительных действий или превентивной войны 
средством борьбы с терроризмом, Соединенные Штаты Америки первыми выступили бы против этого» 
[6, с. 578-580]. 

Очень интересна в этом контексте доктрина «американской гегемонии нового типа». Это современная 
версия мирового господства США, она появилась на рубеже нового века. Ее автором является 
Зб.Бжезинский. В своей работе «Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические 
императивы» [7] он представил современную версию атлантизма – концепцию «американской гегемонии 
нового типа». Зб. Бжезинский выявляет как явные, так и тайные цели и механизмы американской гегемо-
нии, представляя геополитическое пространство в виде шахматной доски, где поведение «фигур» опреде-
ляется их потенциалом. 

Главный императив глобальной политики в XXI в. не сводится к дилемме «атлантизм-континента-
лизм», достижению власти на суше или власти на море. По его мнению, «геополитика продвинулась от 
регионального мышления к глобальному, при этом превосходство над всем Евразийским пространством 
служит центральной основой для глобального главенства». 

Современная американская гегемония, согласно Зб.Бжезинскому, знаменует собой новый тип мирово-
го господства, который ранее не встречался в истории. Среди отличительных признаков новой гегемонии 
он выделяет три свойства. 1) впервые в истории действительно мировой державой является одно государ-
ство; 2) гегемоном выступает неевразийское государство, превосходящее все другие в мировом масштабе; 
3) решающим фактором гегемонии неевразийской державы (то есть США) является контроль за 
центральной (осевой) частью мира – Евразией. Зб. Бжезинский разработал скоординированную американ-
скую геостратегию в отношении Евразии, которая, как на шахматной доске, продумана на несколько 
ходов вперед с учетов возможных ответных ходов. Эта геостратегия, рассчитанная на длительное время, 
включает систему диспозиций (политических практик), сориентированых на краткосрочную (следующие 
пять или около пяти лет), среднесрочную (до 20 лет или около 20 лет) и долгосрочную (свыше 20 лет) 
перспективы. Кроме того, эти стадии он рассматривает не в изоляции друг от друга, а как части единой 
системы: первая стадия должна плавно и последовательно перейти во вторую, а вторая стадия должна 
затем перейти соответственно в третью. 

В краткосрочной перспективе Америка заинтересована укрепить и сохранить существующий геопо-
литический плюрализм на карте Евразии. Согласно геостратегии Зб. Бжезинского на практике это означа-
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ет, что Соединенные Штаты Америки добиваются реорганизации межгосударственных отношений во 
всей Евразии, чтобы в результате на континенте было не одно ведущее государство, а много средних, 
относительно стабильных и умеренно сильных, но обязательно более слабых по сравнению с Соединен-
ными Штатами Америки как по отдельности, так и вместе. Особое значение в этом отношении имеет 
Украина. Зб. Бжезинский считает, что эта задача может быть выполнена, если удастся предотвратить 
появление враждебной Америке коалиции, которая попыталась бы бросить вызов ведущей роли США. В 
среднесрочной перспективе американская геостратегия предполагает акцент на появлении все более 
важных и в стратегическом плане совместимых партнеров, которые под руководством США могли бы 
помочь в создании трансъевразийской системы безопасности, объединяющей большее число стран. В 
долгосрочной перспективе все вышесказанное должно постепенно привести к образованию мирового 
Центра обеспечения «по-настоящему совместной политической ответственности» [6, с. 580-581].  

Однако, по мнению Зб. Бжезинского, глобальная гегемония США очевидна не для всех, она может 
быть оспорена рядом геополитических акторов, которые тяготятся доминированием одной сверхдержавы 
[6, с. 582].  

Следует заметить, что многие сюжеты книги достаточно спорны, а аргументы автора весьма сомни-
тельны. По крайней мере, осуществлять гегемонию в современном мире практически невозможно, тем 
более в условиях нарастающей динамики угроз и вызовов. Это наглядно показали события 11 сентября 
2001 г., провал военных кампаний США в Ираке и Афганистане. Для того чтобы выступать в роли 
мирового судьи и полицейского, США нужны веские моральные основания. Напротив, мир захлестнули 
антиамериканские настроения. Сегодня стало понятно всем, что под вывеской борьбы с международным 
терроризмом и предлогом «насаждения демократии» на практике США осуществляют геополитический 
передел мира в свою пользу. 

Директор Института стратегических исследований при Гарвардском университете (США) 
С.Хантингтон выдвинул и обосновал гипотезу мировых конфликтов между различными цивилизациями. 
Опираясь на культурно-психологический подход к геополитике, он представил систему международных 
отношений как процесс последовательного разрешения конфликтов, сменявших друг друга.  

Безусловно, те проблемы, о которых пишет С.Хантингтон, имеют место и влияют на мировую геопо-
литическую обстановку. Но такой культурологический взгляд на систему международной безопасности 
представляется несколько узким. Культурные, цивилизационные противоречия, под которыми понимают-
ся противоречия этнические и религиозные, имеют огромное значение, но не являются главным, как 
утверждает С.Хантингтон, источником современных конфликтов. Если следовать логике С.Хантинггона, 
противостоящие стороны в конфликтах будут сражаться за цивилизационные связи и верность цивилиза-
ции. На самом деле они предпочтут борьбу за свои геополитические интересы и свою долю в так называе-
мом переделе мирового продукта. Конфликтующие стороны будут поддерживать своих «братьев по 
цивилизации» до тех пор, пока не затрагиваются их собственные коренные геополитические и геоэконо-
мические интересы [6, с. 583-586]. 

В целом, в концепции С.Хантингтона, по нашему мнению, отражает лишь частный, хотя и фундамен-
тальный, случай геополитических конфликтов. К сожалению, цивилизационная геополитика замыкается 
на противостоянии цивилизаций и не развивает идеи геополитики диалога цивилизаций, взаимодействия 
каждой с прилегающими и отдаленными цивилизациями [6, с. 586]. 

Таким образом, проанализированные основные теории международных отношений, различные 
позиции ученых, политических деятелей, течении и сторонников той или иной концепции современных 
международных отношений наложили свой отпечаток в формировании внешнеполитической стратегии 
США. Несмотря на неоднородность взглядов, как американских стратегов, так и аналитического сообще-
ства на повестке дня всегда стоял вопрос о глобальном лидерстве США. То есть их целью было разрабо-
тать такую стратегию, которая бы укрепляла мировое значение Вашингтона, что обусловлено распростра-
нением американских ценностей и интересов, обеспечивающих американское господство. 
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Түйін 
Мақалада халықаралық қатынастар теориясының негізгі үрдістері мен əдістері қарастырылды. Сонымен қатар 

АҚШ-тың сыртқы саяси негізін құрайтын халықаралық қатынастар теориясының негізгі принциптері айқындалған.  
 

Резюме 
В статье рассматриваютсяосновные тенденции и подходы теории международных отношений. Также выявлены 

принципы базовых теории международных отношений, составляющие основу внешней политики США. 
 

Summary 
The article discusses the main trends and approaches of international relations theory. Also identified the basic principles 

of the theory of international relations that form the basis of U.S. foreign policy. 
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Бүгінгі заманның негізгі ерекшелігі – динамика, яғни сағат сайынғы өзгеріс, тасқынды ағыс, ағылған 

ақпарат.  
Күнделікті өмірлік тыныс-тіршіліктің əр-түрлі жақтарынан, өндірістік іс-əрекеттің əртүрлі салалары-

нан ағылған ақпарат əп-сəтте өзгеріп, кешегі күнгі жаңалық, бүгін ескіріп қалып жатқан заман. Осыған 
сай өндіріс жүйелері де, ондағы өндіруші технологиялық желілер де уақыт сұранысына сай өндірілуге 
тиісті жаңа өнімді шығаруға орайластырыла тез өзгертіледі. Ал, бұл дегеніңіз тағыда бір жаңа кəсіп түрі 
пайда болды деген сөз. Онымен жұмыс істеу үшін оны меңгеру керек, жаға дағды-ісмерлікке оқыту, 
үйрету керек. Біліктілікті көтерту қажет. Онсыз əлемдік саудаға шығарылатын тауардың сапасы сын 
көтермейді. Құны болмайды.  

Демек, заман талабына сай білім беру жүйелеріндегі оқыту үрдісі де өзгеріп, уақыт сұранысына сай 
түрленіп отыруы міндетті, заңды.  

Репродуктивті оқытудан конструктивті оқытуға көшу қажет.  
Оқу үдерісінің мазмұнын зерттеу жұмыстары құрауы тиіс. Қазақстан өндірісі білімді, тиісті дағды-

ісмерлікті меңгерген білікті маманға зəру.  
Демек, білім алушылардың бойына білімді белсенді іс-əрекеттер арқылы ғана игеруге мүмкін болады 

деген ұғым-түсінікті сіңдіре білу керек.  
Олай болса, бар мүмкіндіктерді пайдалана отырып, білімді белсенді игерту үдерісін интерактивті 

амалдар арқылы ұйымдастыру қажет. Тиісті пəнді оқытуды практикалық іс-əрекетпен үйлестіре, сабақ-
тастыра дəрістеп, оқуды өмірде кездесетін ауыртпалықтарды жеңудің құралына айналдыра білу керек. 
Білім алушылардың бойына сыни, салыстыра отырып талдай білу тəсілдерін де сіңдіре білу қажет.  

Өйткені интерактивті тəсілдеме əрекет үстінде оқып, үйренуге дағдыландырады. Жоба жасақтап, оны 
құрастыруға ұйытқылық жасайды.  

Оқушы бірінші кезекте өз қолымен жасағанды есінде сақтап, оны толық меңгеріп алады. «Маған 
айтып берсең – ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтаймын, өзіме жасатсаң – үйренемін» – деген 
болатын Қытайдың ұлы ойшылы Конфуций.  

Қазіргі заманғы білім алушы лекциялық дəрісте – 5 пайыздық, өз бетінше оқуда – 10 пайыздық, аудио 
жəне видео құралдарын пайдалануда – 15 пайыздық, көрсетулерді (сызбаларды, кестелерді, диаграмма-
ларды) – 30 пайыздық, пікірталаста – 50 пайыздық, практикалық іс-əрекетте – 75 пайыздық мөлшерде 
меңгереді екен.  

Ал, алған білімін сол мезетте практика жүзінде қолданса, басқаларға үйретсе – 90 пайыздық деңгейде 
есіне сақтай алады.  

Олай болса интерактивті оқыту əдістерін оқу үдерісіне ендірудің берері көп. Олардың қатарына 
мыналарды жатқызуға болады: интербелсенді дəрістер мен семинарлар; пікірталастар; ойындар (оқу, 
рөлдік, іскерлік, өндірістік, имитациялық жəне т.т.); Кейс-стади; Тренингтер; Оқытудың компьютерлік 
технологиялары.  

Сонымен қатар интерактивті əдістеменің дидактикалық амалдарын қолдану да пайдалы.  
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Əр сабақта келесідей дидактикалық тəсілдерді қолданған тиімді: 
- Ой қозғау. Т-кестесі. Вен диаграммасы. Болжау. Кластерлер. Оңай жəне қиын сұрақтар кестесі. 

Ойлан, жұптас, пікірлес. Алдын ала берілген атаулар, үлкен шеңбер. Қос шеңбер. Атаулар туралы үш 
сұрақ. Еркін жазу. Білемін, білгім келеді, білдім. Дөңгелек стөл. Үш қадамды сұхбат. Топтық зерттеу. Кең 
көлемді лекция. Сұрақ қою. Қайтадан сұрақ қою. Үш жазба күнделігі. Белгі қойып оқу. Жигсо. Жигсо-2. 
Қайшыланған пікір талас. Аквариум жəне т.б.  

Интерактивті əдістемемен оқытудың мəнін көбіне көп зерттеу жұмыстарын үнемі жүргізіп отыру да 
мазмұндайды. Зерттеу əдістері төменде аталған тəсілдерден құралады: 

Жобалау; аннотациялау жəне рецензиялау; ғылыми жұмыстарға пікір жазу; əдебиет көздерін талдау 
картасын құрастыру, ғылыми пікір талас пен диспуттар ұйымдастыру; портфолио құрастыру; кейс-стади; 
мақала, реферат, сценарий жазу; идеялар аукционын өткізу; презентациялау; өз ғылыми-зерттеу жұмыста-
ры бойынша ғылыми ақпарат құру; сауалнамалар, тестер, диагностикалық құралдар, жоспарлар, бағдар-
ламалар əзірлеу; тəжірибелер жасап, олардың сандық жəне сапалық көрсеткіштерін айқындау т.б. 

Осы жоғарыда нақтыланған оқыту технологиялары мен əдіс-амалдардың барлығына дерлік қазақстан-
дық білім беру жүйесінде кеңінен қолданылады. Ал, мұның өзі оқушыларға білімді толық қабылдауға 
мүмкіндік тудырып, олардың белсенділігін арттыруда. Оқыту технологиялары мен əдіс-амалдарын орын-
орнымен дұрыс пайдалану, сондай-ақ əртүрлі көркемді əрі дыбысты мультимедиялық көрсетілімдер, 
Activistudio бағдарламасының көмегімен жасалатын дыбысты əрі суретті сабақ көрнекілігі флипчарттар-
ды сабақ үстінде тиімді қолдану білім сапасын барынша арттырып, оқушылардың тақырыпқа қызығушы-
лығын жəне ақпарат қабылдау мəдениетінің толыға түсуіне кəдімгідей ықпал етеді [1.29-30 б.]. 

Сонымен, көріп отырғанымыздай бүгінгі күні білім беру екі əдістемемен жүзеге асырылады: репро-
дуктивтік жəне конструктивтік.  

Репродуктивтік тұрғыда білім беру өткен дəуірдің əдістемесіне жатқызылса, ал, конструктивті тұрғыда 
білімді игерту – бүгінгі жəне ертеңгі күннің білім беру тəсілдемесі. Ол интерактивті əдістерді қолдана 
отырып білім игертуді қалайды.  

Айталық, «Қоғамтану» немесе «Тарих» пəндерін оқытуда сызбалық индикаторларды (көрсеткіштерді) 
толық пайдалануға болады. Бұл тəсіл əрі белгілі бір тақырыпқа мазмұнды жан-жақты əрі нақтылы көрсет-
кіштер, статистикалық мəліметтер, анкеталық сұрау жауаптары арқылы айғақтап түсіндіруде де таптыр-
майтын құрал болып табылады.  

Əсіресе, оқушыларға ғылыми ізденістермен айналысуға итермелейтін көрсеткіштік индикаторларды 
əртүрлі нақышты сызбалармен өрнектеу тəсілі де өте көрнекі көрінеді. Ал, мұндай тəсіл оқушыларға 
сабақ барысында пікір таластыруға, қоғамдық пікірді толғандырып отырған өткір мəселелерді талқылау-
ға, мүмкіндіктері жеткенше проблемалық мəселелерді шешуге қажетті жобаларды жасақтауға септігін 
тигізеді.  

Тізбелей берсек оқытудың конструктивтік технологиясының оқыту мен тəрбиелеу үдерісін одан əрі 
жетілдіруде, сабақ мазмұнын түрлендіріп өткізуде инновациялық тəсілдері жетерлік. Мысалы, оқушылар-
дың пəн мен мұғалімді таңдауы. Ал, мұның өзі оқушының белгілі бір пəннен тиянақты білім алатындығы-
на көңілін ұялата түседі. Ол аз дегендей, оқытудың конструктивтік жүйесінде оқушының білім деңгейін 
бағалау мөлдірлене түседі. Оқушының не ұққандығы, не түсінгендігі жақсы көрінеді.  

Сонымен қатар, оқытудың конструктивтік жүйесі мұғалімнің өзіне де шығармашылық, педагогикалық 
біліктілігін үнемі арттырып отыруға итермелейді. Себебі, білімі төмен, оқыту амалдары жұтаң оқытушы-
ны оқушылар таңдамайды. Ондықтан мұғалімге өз білімін, педагогикалық іскерлігін үнемі жетілдіріп 
отыруға тура келеді. Жалпылама айтқанда, білімі мен кəсіби іскерлігін үнемі көтеріп отыру – мұғалімнің 
міндетті əрекеті, білім беру ісінің тұрақты үдемелі дамуының кепілі.  

Өйткені, мұғалімнің кəсіби құзыреттілігі оның білімдарлығынан, ұстаздық шеберлігімен, оқытудың 
жаңа əдіс-амалдарын меңгеруімен өлшенеді. Демек, педагогтік құзіреттілік – бұл оқытудың белгілі бір 
саласы бойынша іскерлік, хабардарлық, білгірлік, оқушы тарапынан берілетін не бір сұрақтарға нақты 
жауап бере алушылық қасиеттері.  

Педагогтік құзреттілік – тек кəсіби білімді жан-жақты, тиянақты меңгеруден ғана көрінбейді, ол 
сонымен қатар мұғалімнің моральдық-адамгершіліктік мəдениетінің жоғарылығынан, шығармашылық, 
қисынды-логикалық тұрғыда ой қорыту, тақырыпты жан-жақты талдау жəне өмірлік ұстанымдарын үнемі 
ұштатып отыру қабілетінен де білінеді.  

Қазіргі білім беру жүйесі оқытудың жаңа нысандарын, əдіс-амалдары мен технологияларын оқу үдері-
сіне көптеп енгізуді талап етеді. Бұл мұғалімдерге өздеріне оңтайлы нұсқаны қолдануға, оқыту үдерісін 
белгілі бір ыңғайда үлгілеуге, тіптен жеке авторлық үлгіде ұйымдастыруға мүмкіндік тудырады. Тіптен, 
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қала берді, оқытудың қазіргі заманғы технологиялары мен əдіс-амалдарын меңгерудің өзі-ақ мұғалімді 
өзінің шығармашылық қабілетін үнемі дамытып, жетілдіріп отыруға итермелейді. Ал, мұның өзі кез-
келген шығармашыл, өзіне талап қоя білетін мұғалімнің білімін, жаңаға қызығушылығын жəне иннова-
циялық қабілетін көтерумен қатар дүниетанымын, психологиялық-педагогикалық жəне əдістемелік 
машықтылығын жоғарылата түседі.  

Əрине, білім əрбір өсіп келе жатқан жас тұлғаға бірден беріле салмайды. Оған қол жеткізу үшін əрбір 
жас тұлға ерінбей еңбектенуі тиіс. Білім қайнарынан жетік əдістемелерді пайдалана отырып сусындауы 
қажет. Өз бетінше білімін көтеруге талаптануы керек. Ол үшін ол өз бойындағы білімге деген құштарлық-
ты, сана-сезімдік талпынысты, қызығушылық пен ұмтылысты шабыттандыра алуы тиіс.  

Шабыт – адамның руқани күштерінің ширығып өрлеуі, шығармашылық толғанысы. Шабыт жаңа 
туындының пайда болуына бастайды. Ол адамның жоғары белсенділігінен, əрекеттің өнімділігімен, 
шығармашылықтың шаттығын сезінумен «құштарлық» пен эмоциялық ойға шолумен ұштасады. Шығар-
машылық үрдістің санадан тыс тəрізді болып көрінуі шығармашылықтың өзінің барынша саналығының 
нəтижесі, сананың ерекше айқындылығының, ойлар мен бейнелердің өзінше бір үлгідегі болып келіп, 
айшықтана көрінуінің, естің, зейіннің, идеяны орындауға бағытталған құлшыныс пен ерік-жігердің 
жемісі. Шабытты шақтарында адам бойындағы бар күш жігермен əрекет етеді [2. 10 б.]. 

Олай болса, оқушының сана-сезіміне ұшқын түсіріп, оның шабыттануына əсер ету үшін мұғалім 
оқыту барысында қандай əдіс-амалды жиі қолдана білгендігі жөн. Ондай əдіс-амалдың ең тиімдісі – 
импровизация. 

Ұстаздық ерекшеліктің бір қыры – мұғалімнің педагогикалық импровизация жасай білуі.  
Педагогикалық импровизация (латынша improvisus-күтпеген, кенеттен ) – педагогикалық қарым-

қатынас барысында мұғалімнің, тəрбиешінің алдын-ала ойластырылмай жүзеге асырылатын əрекеті. 
Педагогикалық импровизацияның мақсаты – оқыту мен тəрбиелеудің нақты жағдайларда жаңа шешім 
табу. Кенеттен туындаған педагогикалық міндетке тез жəне икемді жауап беру – педагогикалық импрови-
зацияның мəнін құрайды [3.174б.]. 

Педагогикалық шеберліктің мəнділігі жағынан импровизациялық таланттан кем түспейтін тағы бір 
машықтық – бұл мұғалімнің бойындағы артистизм, былайша айтқанда, ұшқырлық, дауыс ырғақтығы, 
ымдау, ишара, оңтайлық элементтерін жетік меңгеруі. Себебі, мұғалім оқушыларға тақырыптық мазмұ-
нын түсіндіру үшін оны құрғақ қана баяндап қоймайды, керісінше бар өнерін салып эмоциялық-бейнелік 
көрсетулер арқылы жан-жақты мəнерлеп ұғындыруға тырысады. Сонда ғана оқушылар меңгеруге тиісті 
білім көркемдік тұрғысынан мазмұндала, образдық бейнелермен ажарланып, түсінікті бола түседі.  

Десек те, педагогикалық қабілеттілік жоғарыда біз талдаған шеберліктермен ғана шектеліп қалмайды. 
Мұғалімді өзінің педагогтік қызметінде табысты нəтижелерге жетуге итермелейтін ұстаздық жұғымды 
қасиеттер мол. Олардың алдыңғы қатарында педагогикалық қабілеттіліктің ең негізгілері ретінде төмен-
дегі қасиеттер сараланады: 

диагностикалық (танып білу жəне одан ляззат ала білу), дидактикалық (түсіндіре білу, білім бере, 
үйрете білу), коммуникациялық (қарым-қатынас, ынтымақтастық жасай білу), конструктивтік (оқу-тəрбие 
материалдарын іріктеп ала білу, жобалай білу), ұйымдастырушылық (шəкірттерін əр алуан қарекет түрле-
ріне тарта білу, қатысушылардың бəрін біріктіріп, олардың мүдделерін қойылған мақсатты орындауға ба-
ғыттай білу), перцептивтік (баланың жан-дүниесін ұғына білу, олардың сезімдері мен жай күйін түсіне бі-
лу, эмпатияға қабілеттілік), болжамдаушылық (педагогикалық көрегендік жасай білу, педагогикалық қыз-
меттегі өзара əрекеттестік нəтижелерін болжай білу), суггестивтік (мұғалімнің эмоциялық, ерік-жігерлік 
иландырушылық ықпалы, нық айтылған жігерлі сөзбен қажетті əсер нəтижесіне жете білу қабілеті), экс-
прессивтік (мұғалімнің өзінің білімі мен сенімдерін эмоциямен əсерлі етіп айтып жеткізе білу) [3.175б.]. 

Ал, оқыту үрдісінде интегративтік əдістерді (латынша integratio – қалпына келтіру, толықтыру; integer 
– бүтіндеу) – қолдану, педагогикалық тұтастықты қалыптастырып, түсіндірілетін белгілі бір тақырып 
аясына əртүрлі білім салаларындағы осы тақырыпқа қатысты мазмұндамаларды жинақтап, тақырып 
мəнін жан-жақты, толық əрі жүйелі түсіндіре білуге ықпал етеді.  

Оқытудың интегративті əдістерінің құрылымын төмендегідей кезеңдерге бөліп-бөліп мазмұн-
дауға болады:  

1. Бұрын меңгерілген білім, дағды жəне іскерліктерді өзекті ету; 
2. Проблемалы жағдайды құрастыру жəне практикалық проблемаларды қоя білу; 
3. Теориялық білімдердің интерпретациясы; 
4. Интерпретацияланған теориялық білімдер негізінде практикалық мəселелерді шешу (жоба деңге-

йінде немесе барлық мүмкіндіктер мен əдістердің синтезі шеңберінде); 
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5. Арнайы іріктелген тапсырмаларды шешу барысында жаңа білімді практикалық қолдану; 
6. Мəселені практикалық түрде түсіну (құрылымын, құрамын, жəне іс-əрекеттің шарттарын анықтау); 
7. Практикалық міселені шешу бойынша орындалатыніс-əрекетті жоспарлау; 
8. Мəселені кеңейту жəне жалпылаудың мүмкіндіктерін меңгеру; 
9. мəселені шешудің жолдарын меңгеру, сонымен қатар басқа да тиімді əдіс-тəсілдерді (интегра-

тивті) іздеу; 
10. Атқарылған жұмыстарды қорытындылау [4.107-109б.]. 
Осыған орайластырып, мектеп мұғалімдерінің оқыту тəжірибесін зерделеу, оқу үрдісінде оқушылар-

дың танымдық іс-əрекеттерін қалыптастыруға ықпал ете алатын төмендегі əдіс-амалдарды анықтауға 
мүмкіндік тудырды. Олар: 

- білімді игерудің түрлі кезеңдерінде проблемалық оқытудың элементтерін қолдану; 
- оқушылардан білімге, шығармашылық элементтерге ие болу мен қолдануды талап ететін өзіндік 

жұмыстарды өткізу; 
- оқытылып жатқан материалдық өмірмен байланысы, оқушылардың жеке тəжірибелерін практикада 

қолдану; 
- фронтальды жұмыстың жеке жəне топтық жұмыспен байланысы; 
- ойын элементтері мен сұрақтарды тапқырлыққа қолдану;  
- оқушының даму деңгейіне, оның мүмкіндіктерін ескере отырып, дифференциалдық тапсырмаларды 

кірістіру; 
- оқудың нəтижесінде оқушыларды өзін бағалау жəне критикалық бағаға, өзін бақылауға тарту;  
- еңбек сүйгіштік, білуге құмарлық, идеялық сенімділікті қалыптастыру; пəнге деген қызығушы-

лықты ояту; 
- əртүрлі көрнекіліктерді қолдану; 
- өлкетану материалдарына көңіл аудару; 
- пəнаралық қатынастар; 
- оқушылардың білім, білік пен дағдыны игеру сапасын жүйелі бақылау; 
- бағдарламалық оқытудың элементтерін қолдану [5.154 б.]. 
Нақтыланған осы əдістерді сабақ өткізу барысында кеңінен қолдану, яғни оқушылардың танымдық іс-

əрекетін қалыптастырудың негізін қалайтын «белсендендіру» амалдары мен құралдарын (мысалы, əртүр-
лі көрнекілік құралдарын, немесе іскерлік ойындарын т.с.с.) пайдалану оқушылардың шығармашылық 
қабілеттерін дамытумен қатар, оларды берілетін білімдерді аса терең əрі қызығушылықпен игеруге де 
талаптандырады.  

Мектептік оқытудың қазіргі заманғы кез-келген білім беру технологиясы оқу үдерісінде белгілі бір 
пəннің белгілі бір тақырыбының мəнін, мазмұнын жəне маңыздылығын түсіндіруде əртүрлі ғылым 
салаларының өзіндік бағымдау əдістері мен құралдарын бір жүйелік құрылымға топтастырып, біртұтас 
əдістер жиынтығы ретінде қолдануға мүмкіндік тудыра алады. Айталық, топтық жұмыс дағдыларын 
дамытатын əдістер (іскерлік ойындар); əрекеттенуге үйрету (жоба жасату амалы); нақты жағдайды талдау 
əдісі (кейс-стади); имитациялық ойындар; презентациялау; сауалнама жүргізу, сандық жəне сапалық 
көрсеткіштерді салыстыру, интервью, қайшылықты пікір таласын ұйымдастыру, т.т. 

Осы аталған əдістердің ішінен оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға кəдімгідей ықпал 
ететін əдістердің бірі ретінде Кейс-стади əдісінің мазмұнын талдап өтелік. Кейс-стади – CASE – əдісі 
қазақшалағанда “нақты жағдайды талдау” деген ұғымның мазмұнына сəйкес келеді. Бұл əдіс педагогика-
лық ғылыми əдебиетте Гарвард əдісі деп аталады.  

Мектептік қана емес, білім берудің барлық жүйелеріндегі оқыту үрдісінде кеңірек қолданылатын бұл 
əдіс нақты жағдайды талдау амалы ретінде əлеуметтік-гуманитарлық жəне жаратылыстану-медициналық 
пəндерді оқытуда молынан пайдаланылады. Мысалы, Қоғамтану пəнінің өзекті бір тақырыбын, айталық, 
бүгінгі таңда жас өспірімдер арасында өрістеп бара жатқан девианттық мінез құлықтың алдын алудың 
нақты жағдайын талдау үшін не істелуі керектігін бағымдап көрелік.  

Ең алдымен, бағдарлама түзіледі, тақырыптық өзектілігі, осы уақытқа дейінгі зерттелу деңгейі нақты-
ланады. Тақырыптың объектісі мен пəні анықталады. Түпкі мақсаты мен міндеттері негізделеді. Болжам 
жасалады. Бұл сəт оқушыларды мың сан рет ойландырып, толғандыратын, бұрын айтылмаған тың, жаңа 
пікір білдіруге шабыттандыратын, сөйтіп жұмысты бастауға талаптандыратын кіріспелік сəт.  

Келесі кезекте, оқушылар сауалнамалық сұрақтар түзіп, зерттеудің əдістемелік жəне техникалық 
құралдарын жасақтайды. Пилотаждық (барлаулық) зерттеулер жүргізіп, сауалнама сұрақтары мен техни-
калық құралдарды алдын ала саралап алады. Зерттеуді ұйымдастыру жұмыстарын пысықтайды.  
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Үшінші кезекте оқушылар зерттеуге қажетті эмпирикалық материалдар-ақпараттар жинақтайды.  
Төртінші кезеңде жинақталған ақпараттар пікір-талас нəтижесінде толықтырылып, пысықталады. Бұл 

екінші талдау деп аталады.  
Алтыншы кезекте жүргізілген зерттеудің нəтижелік есебі əзірленеді. Ғылыми-талдау конференциясы 

ұйымдастырылып, зерттеу нəтижелерін айғақтайтын мақалалар жазылады. Қорытындылық анықтама 
тиісті билік тармақтарына тапсырылады.  

Міне, оқытылып келе жатқан бір ғана пəннің бір ғана тақырыбын Кейс-стади, яғни нақты жағдайды 
нақты зерттеу жағдайында əрі үй тапсырмасы ретінде өзіндік жұмыс жасау амалымен біртұтастық 
жиынтықта жоспарлап, өткізу оқушыларды тек сабаққа қызықтырып қоймайды, сонымен қатар, оқушы-
лардың шығармашылық қабілетін шыңдап, ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысуға, жоба құруға, 
аннотация жазуға, рецензиялауға, əдебиет көздерін таңдауға, пікір таластыруға, мақала жазуға, идеялар 
аукционын ұйымдастырып, өткізуге, бағдарламалар жасақтауға, тəжірибелік эксперименттер құрастыруға 
да баулиды.  

Бұдан көріп отырғанымыздай, интегративті əдістер оқушыларды нақтылы шығармашылыққа баулып, 
олардың танымдық іс-əрекеттерін шыңдауға қолғабыс тигізеді.  

Қорыта айтқанда, бүгінгі таңдағы қазақстандық білім жүйесі оқушылардың өзіндік тұлғалық ақыл-ой 
қабілеті мен бітім-болмысын қалыптастыру үшін оның бойында əртүрлі жағдайда дұрыс шешім қабыл-
дап, жол таба білуіне қажетті білімді, дағды-ісмерлікті жəне машықтық қасиеттерді сіңдіруге толық 
жұмылдырылған. Қазіргі қазақстандық оқушылар өзіндік қисынды-логикалық тұрғыдан ой қорытуға, тұ-
жырым жасай білуге,өзіндік бағалауға, сыни ақпараттарың мəн-мағынасын түсінуге, талдауға, жалпылама 
айтқанда, жеке тұлғаныңқұзреттілігін айғақтайтын адами қасиеттерді жан-жақты меңгере кемел адам бо-
лып қалыптасып келеді. Олардың бойына биік тұлғалық қасиеттер мен білімділікті, машықтылық пен дағ-
ды-ісмерлікті сіңдіруде қазақстандық мұғалімдердің кəсіби шеберлігі, іскерлігі, құзіреттілігі өте жоғары.  
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Түйін 
Қазақстандық білім беру жүйесінің Еуропалық білім беру кеңістігіне кірігуі оқыту əдістемелерінің сапасын 

барынша жақсартуды талап етеді. Осыған байланысты мақалада бұрындары кеңінен пайдаланылып келген репро-
дуктивті оқытудың конструктивті оқытуға көшудің инновациялық жаңа нысандары, амалдары жəне технологиялық 
құралдары нақтылы көрсетіліп, оларды оқу үдерісінде қолдану жолдары пысықталады.  

 
Резюме 

Вхождение системы образования Казахстана в Европейскую образовательную систему требуетповышения 
качества методики обучения. В этой статье рассматриваются инновационные объекты, методыи технологические 
аспекты конструктивного обученияи оптимальные путивнедрения в процесс обучения.  

 
Summary 

Occurrence of the educational system of Kazakhstan to the European educational system requires improving the quality of 
teaching methods. In this article we will discuss innovation objects, methods and technological instruments of the constructive 
training and the optimal ways to implement in training activity.  

 
ИСЛАМ И ОБЩЕСТВО В НЕЗАВИСИМОМ КАЗАХСТАНЕ:СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 
Д.Увалиев–магистрант 2 курса 

 
В настоящее время в Республике Казахстан, в условиях независимости, продолжаются существенные 

социально-экономические и политические изменения, необходимость которых диктуется самой жизнью. 
Одновременно с проведением преобразований происходит процесс переоценки духовных ценностей, ряда 
концептуальных положений различных идеологических теорий и взглядов, что, несомненно, является 
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закономерным явлением. И это вполне понятно, ибо любое образование нового независимого государ-
ства, как исторического явления, характеризуется своей уникальностью и неповторимостью. В этом 
случае как никогда решающее значение приобретает способность к самоанализу, точность прогноза и 
восприятию исторического опыта. 

Коренные изменения в социально-экономической и общественно-политической жизни в независимом 
Казахстане создали не только совершенно новое социальное поле, но и новые условия, и новые возмож-
ности для возврата к жизни исламской религии. 

Поддержка со стороны официальной власти процесса возрождения ислама не была случайным явлени-
ем: исламская религия, являясь наследием национальной культуры, сохранила свое влияние на опреде-
ленные слои населения, отчасти даже на лидеров общественных движений; она сохранила и свой харак-
тер «народной премудрости». Ее функциональные каноны согласуются с теми идеями и концепциями, 
которые стали провозглашать и выдвигать официальное руководство независимого государства; принцип 
радения о подъеме духовности народа не противоречит ставке государства на изучение культурного 
наследия; принцип гуманного, справедливого отношения к людям не противоречит политике усиления 
нравственных начал в обществе; исламский постулат развития культуры взаимоотношений между 
людьми, согласуется с политикой гармонизации в обществе межэтнических и межконфессиональных 
отношений. 

В период независимости официальная власть и духовенство власти стремились увязать исламские 
ценности с национальной традицией, представить ислам в качестве важной составляющей в истории 
народа. Поддержка исламской религии как духовно-культурного начала был одним из механизмов проти-
водействия политизации ислама, укрепления общественно-политической стабильности в стране. 

Современные события, происходящие в Казахстане и в других странах, наглядно подтверждают 
актуальность вопросов ислама и политики, ислама и традиций, проблем укрепления национального и 
духовного единства государства, его безопасности. Особенно злободневны эти проблемы сейчас, когда 
Казахстан становится все более религиозно-плюралистическим обществом, когда активно ведется поиск 
нравственных ориентиров религиозных учений, методов недопущения «политизации религии» как 
одного из опаснейших факторов дестабилизации общества, наблюдается всевозрастающий интерес со 
стороны молодежи и других социально-активных слоев населения к исламским ценностям. А это требует 
глубокого изучения на основе различных теорий и концепций, комплексного и междисциплинарного 
подхода. Заставляет искать ответы на вопросы, каковы истинные цели религиозных движений и течений? 
Каково влияние радикальных религиозных организаций на состояние религиозности в стране? Как 
использовать исламские традиции, не допустив при этом, чтобы они стали препятствием для обществен-
но-политических преобразований, и каким образом заново сформулировать требования современности 
так, чтобы они соответствовали условиям страны и были бы всеми признаны необходимыми? 

Озабоченность общественности проблемой духовных гарантий и массовой базы, современных 
социально-экономических и политических сдвигов, его беспокойство по поводу недостаточной соотне-
сенности модернизационного процесса с духовно-культурным опытом народа нашло свое отражение в 
Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана. В нем подчеркивается, 
что именно развитие духовности является необходимым условием прогресса современного общества, 
поскольку будущее Казахстана неразрывно связано с возрождением национальной культуры, со стремле-
нием людей сохранить свои традиции [1]. И сегодня идет поиск ответа на вопрос: а что если в ходе модер-
низации страна потеряет свой веками складывавшийся духовно- исторический облик и вступит в 
качественно новый, универсализированный период всечеловеческой истории, внутренне опустошенной и 
лишь с внешним «космополитическим лоском». В целом же следует заметить, что выводы, к которым 
приходят исследователи, занимающиеся вопросом о влиянии ислама на современное казахстанское обще-
ство, можно разделить на две группы. Одни убеждены в том, что не следует сильно опираться на религи-
озные традиции, а нужно переустраивать жизнь общества на принципах и началах, не имеющих ничего 
общего с религией. Другие считают, что необходимо придерживаться исламских традиций, без которых 
невозможно поднять духовность народа. Обе указанные концепции отличаются общим и, несомненно, 
упрощенным подходом к данной проблеме. Чрезмерное выпячивание элементов религиозной жизни, так 
же как и отрицание какого-либо их воздействия на новые явления, мешает понять внутреннюю сущность 
социально-политических и культурных процессов, в которых традиционные ценности переплетаются и 
синтезируются с современностью, создавая своеобразную противоречивую картину, своеобразие которой 
не всегда можно уяснить и охватить сознанием [2]. Ясно одно, что сложно понять особенности культуры, 
как и характер современного казахстанского общества, без учета историко-религиозного опыта. Сегодня 
любые исследования, направленные на теоретическое переосмысление и принципиальное понимание 
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процессов, связанных с религией, приобретают как научную, так и практическую актуальность [3].  
В современном мире практически все страны с мусульманским населением сталкиваются с серьезны-

ми вызовами, исходящими от религиозно-политических групп, движений и организаций, нередко угрожа-
ющих международной стабильности, целостности и конституционным основам государств [4]. В ряде 
стран на политическую авансцену вышли религиозно-политические силы, использующие ислам в 
качестве орудия идейной мобилизации на борьбу с конституционными правительствами, с целью измене-
ния общественно-политического строя[5]. Еще в 2008 г. в своем Послании народу Казахстана Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил, что «Казахстан намерен и далее всемерно укреплять свои 
позиции в качестве активного участника международной коалиции по борьбе с международным терро-
ризмом и экстремизмом» [6].  

В заключении следует сказать, нынешний этап политической истории Казахстана – переходный 
оттоталитарногок либерально-демократическому государствуи гражданскому обществу -характеризуется 
принципиально новым отношениемк религии. 
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Түйін 

Бұл мақалада саяси ғылымда əлі зерттелмеген тəуелсіздік Қазахстандағы исламның даму жағдайы 
қарастырылған. 

 
Summary 

The article discussesIslamand societyin independent Kazakhstan: sostoyanoiyaand development,whichin political 
sciencehave not yetbeen studied. 

 
ҚАЗАҚСТАН ҚОҒАМЫНДА ЭТНИКАЛЫҚ ТАҒАТТЫЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТЫСТЫРУ 

 
С.Б. Даулбаева– 2 курс магистранты 

 
Тағаттылық мəселесі жəне оның қалыптасуына немесе жойылуына əсер ететін факторлар əртүрлі 

бағытта жұмыс істейтін ғалымдардың, соның ішінде əлеуметтану саласында да жүргізілетінзерттеулердің 
де өзекті тақырыбы болып табылады. Соңғы уақытта тағаттылық мəселесіне арналған халықаралық 
конференциялар, симпозиумдар мен дөңгелек үстелдер ауқымындаосы мəселеге байланысты қызупікір-
таластардың туындауы бұған дəлел бола алады.  

Сонғы онжылдықтарда бүкіл əлемде болып жатқан əртүрлі шиеленістер мен қақтығыстардың қанша-
лықты қауіпті екенін түсінген көптеген қоғамдық ұйымдар мен саяси бірлестіктердің, соның ішінде Бірік-
кен Ұлттар Ұйымы менБіріккен Ұлттар ҰйымыныңБілім,Ғылымжəне Мəдениетжөніндегі Ұйымының 
(ЮНЕСКО), арқасында «тағаттылық» ұғымы маңызды халықаралық терминге айналды.   

Əлемдік қоғамдастықтың алдында қоғамның, əртүрлі топтар мен индивидтердің қақтығыссыз, бейбіт-
қатар өмір сүруін қамтамасыз ететін құралдарды іздеу міндеті тұр. Дəл осындай құрал ретінде айырма-
шылықтардың болатынын жете түсіну жəне оларды құрметпен қабылдау мүмкіндігінің арасындағы 
өркениетті түрдегі келісім түріндегі тағаттылық қарастырылады. Этника саласындағы қарым-қатынастар-
да осындайнақ ортасын табу өте қажетті, өйткені этника арлыққақтығыстар еңкүрделі жəне тез 
арадашешімі табылмайтынқақтығыстар болып табылады.  

«Классикалық» либералдық үлгіге сай, тағаттылық дегеніміз бейтараптық, немқұрайлық,мəжбүрлі 
əрекетсіздікнемесе басқаны толық қабылдау емес.Бұл – «өз күшінпинципті түрде қабылданбайтын 
ауытқышылыққа зиян келтіруге қолданудан шектеудің ақылға қонбайтын құндылығы» [1]. Тағаттылықты 
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осылай қабылдау негізінде оның өте қиын, қайшылықты ұғым екенін көруге болады. Бернард Уильямс-
тың сөзімен айтсақ, «бір уақытта қажетті жəне мүмкін емес». 

Сондықтан да, ХХ ғасырда неомарксистердің Франкфурт мектебі, коммунитаризм мен постмодер-
низм, феминизм тарапынантағаттылықтың либералды теориясы, дəлірек айтсақоның либералды-
демократиялық қоғамдағы көрінісі сынға алынды. Бұнда, бір жағынан, тағаттылықты қоғамның дəстүрлі 
құндылықтарын жоюшы, тезүдеп бара жатқан құбылыс деп қарастырса, екінші жағынан,көзқарастар-дың, 
пікірлер мен ұстанымдардың көптүрлілігінежауап бере алмайтын жəне оларды өзінің мақсаты бо-лып 
табылатын бір ортақкелісімге келтіру қолынан келмейтінтым ескірген құндылық деп те айыптады. 

Франкфурт мектебінің өкілдері қазіргі қоғамда «тағаттылық (Г.Маркузе, Т.Адорно жəне Ю.Хабермас) 
статус-квоның апологетикасы мен басу-жаншудың идеологиясына айналған. Ал бастапқыда,ол керісінше 
азаттық күштерін қорғаушы қызметін атқарған»[2], – деп түсіндірді. Бірақ, бəріненбұрын қазір тағатты-
лық сана-сезім деңгейінде əлеуметтік қарым-қатынастар барысында қарама-қайшылықтарды шешу үшін 
біраз уақытқа алауыздықты, келіспеушіліктіұмытуды қажет етеді. Сонымен, бүгінгі таңда тағаттылық 
қарым-қатынасы көзқарастарында келіспеушілік болуы мүмкін барлық адамдарға, топтарға, қоғамдарға 
қажет.  

Қазіргі кезде дін институты шеңберінде ғана қарастырылып келген тағаттылық мəселесібарлық салада, 
соның ішінде ғылыми білімде, адамзат болмысында да, алдыңғы қатарға шықты.Тағаттылық ұғымы 
бірнеше ғасырлар бойы қалыптасты. Бұл үдеріс əлі де жалғасуда. Жан-жақты мəндерді жинақтай отырып, 
«тағаттылық» ұғымы қоғамдық өмірдегі төзімсіздіктің көптүрлі көріністерін болдырмаудың жаңа 
құралдарын талап ететіп отырған бүгінгі қоғамға сəйкес болуға ұмтылуда.  

Тек ХХ ғасырдың өзі адамзатқа екі дүниежүзілік соғыс пен көптеген шешімі табылмаған əлеуметтік 
жəне халықаралық қақтығыстарды əкелді. Қазіргі кезде əлемдік қоғамдастық тағаттылық мəселесінің тек 
өзіне ғана емес,сонымен қатаржалпы бүгінгі əлемде тағатты қарым-қатынастармүмкін бе деген сұраққа 
жауапты қажет ететінжаңа қиындықтарға тап болды. XXI ғасырдағы жаһандық үдерістер «өзіміз» жəне 
«өзгелер» деп қабылдауды өзгерте отырып, қазіргі заманғы қоғамды біртұтас социумға айналдырды. 
Жаңа қарым-қатынас технологиялары, көш-қон үдерістері мен экономикалық байланыстардың нəтиже-
сінде «өзіміз» бен «өзгелер» жаһандық ақпараттық жəне қаржы ағындары ауқымында сығымдала түсті. 
Жаһандық халықаралық, топаралық, тұлғааралық байланыстардың тығыздығы қарым-қатынастан бас 
тартуға,бейтарап немесе немқұрай қалуғамүмкіндік бермейді. Осындай тығыз, біте қайнасқан байланыс-
тар ауқымында тағаттылық – «өзінікінен» бас тартпай, «өзгенікіне» төзімділікпенқарау болып табылады. 
Сонымен қатар, тағаттылық өздігінен айқын құндылық емес, керісінше, ол əрдайым түсінік беру мен 
дəлелдеуді қажет етеді.  

Бұған қоса, ұғымды түсіндіру деңгейінде тағаттылық субъект пен объект арасындағы өзара əрекеттің 
ерекше сипаттамасы болып табылады. Бұл субъектінің объектінің əлеуметтік-мəденижəне басқа да 
айырмашылықтарын қабылдауға дайындығын білдіреді. Сонымен қатар, тағаттылықты ғылыми зерттеу 
барысында объект ретінде əлеуметтік институт, əлеуметтік ұйым, топ немесе индивид 
қарастырылады.Сондықтан субъект-орбъект қарым-қатынастары əртүрлі болады: əлеуметтік институт-
индивид, əлеумет-тік топ – əлеуметтік институт, индивид- əлеуметтік топ жəне т.б. 

Тағаттылықтың əрбір субъектісі үшін нақты атқарымдар айқындалынады. Оларды нақтылау тағатты 
немесе тағатсыз қарым-қатынастардың ерекше маңызы жəне ықпалыбар қоғамдық өмірді ғылыми 
практикалықзерттеу барысында өте маңызды. Мысалы, əлеуметтік институттар қоғамдағы тұрақтылық-
ты нығайту жəне қоғамда əлеуметтік қақтығыстарды болдырмау жəне алдын-алу атқарымдарын жүзеге 
асырады; индивидтер, азаматтар мен тұрғындар үшін оң сипатты идеалдардың жəне тəрбие жұмысының 
құндылықты-нормативті негізін қалыптастырады. 

Əлеуметтік топтар үшін топаралық жəне топішілік қақтығыстарды болдырмау, топтың тұрақтылы-
ғын қалыптастыру жəне нығайту, сонымен бірге топтың имиджін жəне топішілік мəдениетті қалып-
тастыру тəн. 

Бұған қоса, қоғамдық қатынастарда тағаттылықтың болмауы, яғни тағатсыздық та өзіннің ең келеңсіз 
көріністерінде деқоғам, топ жəне тұлға үшіннақты атқарымдарды жүзеге асыратынынескеру қажет. Бұл 
жерде сөз ортақ жаудың бейнесін қалыптастыру, өзгелерге қарсы қою негізінде топтың бірігуі жəне 
топтың, тұлғаның нақты бірегейленуі; топта қатал, сатылыбағынышты қатынастардың орнауы туралы 
болып отыр.  

Қазіргі заманғы өркениет тудырған сынқатерлер ауқымында этникааралық тағаттылықты қалыптасты-
руадамзат үшін маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Этникааралық тағаттылықты қалыптастыру 
қоғамның даму үшін ғана емес, сонымен қатар оның өміршеңдігінің сақталуы үшін де қажет.  



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Əлеуметтік жəне саяси ғылымдар» сериясы, №3(43) 2013 ж. 
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Бірде бір адамбасқа адамдармен қарым-қатынассыз өмір сүре алмайтындығы секілді бірде бір этника-
лық қауымдастықтыңбасқа халықтардан толық оқшау жағдайдаөмір сүруі мүмкін емес. Шындығына 
келгенде əрбір этнос белгілі бір деңгейде басқа этностармен қарым-қатынас жасауға, олардың мəдени 
жетістіктерін қабылдауға жəне өз мəдени жетістіктері мен құндылықтарымен бөлісугедайын. Бірақ, көп 
жағдайда этникааралық қатынастар барлық қарым-қатынасқа түсуші этностар үшін оң нəтиже бермейді. 
Жеке этникалық қауымдастықтар мен топтардың бірін бірі қабылдамайтын, төзімсіздікпен, тағатсыздық-
пен қарайтынынэтномəдени қарым-қатынастар тарихынанкөруге болады. Жеке адамдар секілді этностар 
да бірін бір жақсы түсінуі, керісіншеөзара тіл таба алмау жағдайлары да кездеседі. Ондай кезде қоғамның 
дамуына, ондағы əлеуметтік-саясижағдайдың тұрақты болуына қауіп төнеді.Сондықтан, қазіргі кезде 
этникааралық қатынастардың сипатының, ол қатынастарда тағаттылық ұстанымының 
сақталуыныңмаңызызор.  

Этникалық тағаттылық басқа этникалық топқа деген теріс қарым-қатынастыңболмауы ғана емес,ол өз 
тобына деген оң қарым-қатынасты сақтай отырып,басқа этникалық топтың өкілдері қандай болса да 
оларменқарым-қатынас жасауға дайын болу.Тағаттылық «жай ғана пассивті төзімділік қана емес, ол 
барлық мүдделі жақтардың белсенді айқындамасының болуын жəне өз көзқарасын екінші жаққа таңудан 
бас тартудыұйғарады» [3].  

Ал этникааралық тағатсыздық ретінде өз мəдениетін, өз құндылықтарын, өз этносын сөзсіз оң деп 
қабылдай отырып, басқа этносты, оның мəдениеті мен құндылықтарын теріс қабылдаудың басым болуын 
қарастырады. 

Жеке адам мен топтың арасындағы қарым-қатынастар жүйесінде тағаттылықтың төмендегідей түрле-
рін бөліп көрсетедуге болады: 

•белсенді тағаттылық ( ашықтық, этникааралық байланыстарға дайын болу); 
•бейтарап тағаттылық (этникааралық байланыстардың жиі болмауы, басқа этникалық топтардың өкіл-

деріне оң қарым-қатынасты сақтай отырып, өз ұлтының өкілдерімен қарым-қатынас жасауға бейім болу); 
• таңдаулы тағаттылық (этникааралық байланыстар қандай да бір белгі бойынша шектеледі – тіл, діни 

сенім, мəдени ерекшеліктер); 
•мəжбүрлі тағаттылық (этникааралық қарым-қатынастар əртүрлі жағдайлардың қысымымен пайда 

боллады жəне аса ресми сипатта, мысалы қызмет бабына орай, өрбиді); 
•интағаттылық немесе тағатсыздық ( басқа этнос өкілдерімен өзара əрекет етуден бас тарту). 
Қазіргі кезде əлемнің түкпір түкпірінде тұрғылықты халықтардың өмірі мен тұрмыс-тіршілігіне, 

мемлекеттердің ішкі тұрақтылығынақауіп төндіретін, этникаарлық қақтығыстар мен шиеленістер, 
сепаратистік идеялармен қатар жүретінжаңа этноқұрылымдардың қалыптасуы, ескілердің беки түсу 
үдерістері бой көтеруде. Сондықтан, 140 аса ұлт пен ұлыстардың өкілдері қатар өмір сүріп жатқанбіздің 
еліміздетағаттылық ұстанымы негізіндегі сана мен тəлім-тəртіпті қалыптастыруға, төзімділік пен 
ынтымақтастыққа тəрбиелеуге байланысты мемлекет пен қоғам тарапынан іс-əрекетті жандандырудың 
маңызы артып отыр. Əсіресе жастар тəрбиесі шеңберінде бұл мəселе өте өзекті болып табылады. Бұл 
елдегі нақты жағдайлар менөмірлік маңызды айқындамаларды сақтап қалу қажеттілігіне ғана байланыс-
ты емес,сонымен бірге жас буынның бойында аға буынның өмірінде бұрыннан бар мəдениетаралық жəне 
этникааралық қарым-қатынастың оң тəжірибесінің болмауымен де түсіндіріледі.  

Жоғары білім беру жүйесі бұл мəселеден тыс қаламауы керек. Жастардың əлеуметтенуінің маңызды 
институты ретінде университеттербілім беру жəне маман ретінде дайындаумен қатар, студенттердің 
мəдени жəне əлеуметтік-психологиялықбіліктілігі деңгейін арттыра отырып, тұлғаға тікелей əсер етуі 
керек. Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарының əлемдік білім беру жүйесіне белсенді 
түрде енуі этникааралық қарым-қатынастардың өсуіне əкелді. Осыған орай, дəл қазіргі кезде санада тағат-
тылық ұстанымын қалыптастырудың өзектілігі арта түспек. Абай атындағы ҚазҰПУ алдыңғылардың бірі 
болып білім беру мен ғылым шеңберінде халықаралық өзара қарым-қатынас жүйесіне еніп қана қоймай, 
өзінің құрылған кезінен бастап мəдениеттер мен дүниетанымдардың, əртүрлі адамдардың, басқа ұлттар 
мен ұлыстардың өкілдерінің сезімдерін құрметтеу, өзара түсіністік жəне өзара əрекет ету идеяларын 
қолдап, дамытып отыр.  
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В данной статье рассматриваются проблемы формирования этнической толерантности в казахстанском 
обществе. Уделено внимание вопросам воспитания толерантности у молодежи.  

 
Summary 

In this article problems of formation of ethnic tolerance in the Kazakhstan society are considered. The attention to 
questions of education of tolerance at youth is paid. 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ ƏЛЕУМЕТТІК-МƏДЕНИ ЖƏНЕ САЯСИ ҚЫЗМЕТІ 
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атындағы ҚазҰПУ-дың саясаттану жəне əлеуметтік-философиялық пəндер кафедасының меңгерушісі, 
Т.Ж.Қалдыбаева– ə.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-нің саясаттану жəне əлеуметтік-философиялық 

пəндер кафедасының профессоры 
 

Өткен ұлттық тарихты зерделеу жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобының кеңейтілген отырысы 
барысында мемлекеттік хатшы, əлеуметтану ғылымдары докторы, профессор Марат Тəжиннің «Ұлттық 
тарихи жадыны сақтап қалу – өз-өзіңді сақтап қалудың жалғыз жолы» атты баяндамасында (2013 жылдың 
маусымы), «Қазақстан бүгін қалыптасқан мемлекет. Мемлекет құрудық жаңа белесіне көштік. Мақсат – 
ел болашағының дүниетанымдық жаңа моделін жобалау, басты құндылықтар мен бағдарларды айқындау. 
Ұлттық өзгешелігімізді шайып бара жатқан əлем жағдайында ұлттық бірегейлігімізді рухани, мəдени 
нығайту қажеттілік»[1] – деп атап айтқан еді. Ел болашағының «дүниетанымдық жаңа моделі» мəселесі, 
біздің түсінгенімізше, бұғанға дейінгі «ұлттық идея», «интеллектуалдық əлеует», «рухани өмір» ұғымы-
нан өзгеше. Қойылымы жағынан да, идеясы жағы мен саяси мəні жағынан да. Жаһандық көпқырлы əрі 
стратегиялық саяси астарланған қарқынды қозғалыстар жағдайында ұлттық негіздердің шайыла бастаға-
ны да шындық. Əлемдік бақталастықтар қойнауында алпауыт елдердің ұтысы озып, салыстырғанда 
шағын жəне экономиклық, рухани қуаттылығы жеткіліксіз ұлттық мемлекеттердің жұтылып кету мүмкін-
дігі артуда. Жері кең болғанымен тұғырлы халқының саны əлі өсуді қажет ететін қазақстандық қоғам, 
əлеуметтік-мəдени дəстүрі жағынан іргелілердің қатарында болғанымен, соңғы ғасырлардағы саяси жəне 
рухани төңкерістермен өтулер халық жадына өз таңбасын салмай қоймады. Əлеуметтік-тарихи шындық-
тардың танылуы əдіснамасына, жазылуы мен баяндалуына сол тарихи бұрылыстарда басымдық еткен 
идеологияның, құндылық ұстанымдардың ықпалы өтіп отырды. Нəтижесінде бір тарихи шындық əледе-
неше боялып, қарама-қайшылықты пікірлер мен түсініктеуге ұшырап келді. Дəл осындай қарама-қайшы-
лықты бағалаулар мен түсініктеу қазақ даласы зиялыларының, ұлы тұлғаларының əлеуметтік-саяси 
тағдырына да тікелей қатынасты.  

Сыртқы идеологиялық, саяси, мəдени ықпалдарға жалтақтамай, тар өрісті ұлтшылдық əсірелеулерге 
шалдықтырмай, ұлттың ұлы тұлғаларының тар жол тайғақ кешкен тағдырлары мен қызметіне қоғамдық, 
саяси, мəдени бағасын шынайылықпен шығара білу-ұрпақтар алдындағы зор жауаптылық.Ондай істің 
атқарылуы өскелең ұрпақтың рухани жəне білімдік дүниетанымын тəрбиелеуге елеулі негіз береді əрі 
қазақ халқының əлеуметтік-мəдени мұраларын жинақтап алуына қосылған үлес, оны таным, тəлім көзі 
етудің қажетті алғышарты.  

Таным, талдау барысында ауытқуларға жол бермейтін бір құбылыс бар. Оның атын «шындық» дейді. 
Біздің де қазақ даласы ойшылдары, мəдени жəне саяси ағартушылары, күрескерлері туралы ой толғаула-
рымыз мен пайымдауларымыз тарихи-əлеуметтік жəне тарихи-мəдени шындықтарға негізделмек. Сондай 
тарихи, саяси, мəдени тұлғаның бірі Ыбрай Алтынсарин. 

Бірқатар зерттеушілер Ыбрайды бірде саяси күрескер, бірде педагог, ағартушы, демократ, жазушы, 
енді бірде этнограф, озық мəдениетті насихаттаушы деп таниды. Шын мəнінде осының бəрі оның көзқа-
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расы, өмірлік ұстанымы мен қызметінде іштей байланысып, үйлесіп жатыр, сол үшкі біртұтастық оны 
қазақ даласының ұлы тұлғасы етті. Ыбрай қалың қазақ арасында жиі болып, оның экономикалық, 
əлеуметтік, саяси жəне мəдени жағдайымен терең таныса жүріп, тіршілік ауыртпашылықтарын көріп, 
жаны күйініп, осы жағдайдан шығудың жолын іздеді, өз қолынан ненің келетінін ойлады. Отаршыл билік 
пен жергілікті билік адамдары арасында жүріп халық пен олардың арасындағы таптық жəне саяси қайшы-
лықтардың тереңдігіне көз жеткізді, халқына жаны ашыды, оның қоғамдық көзін ашып, сауаттандырып, 
білім шуағын сеуіп, болашағын бағдарлауына қол үшін бергісі келді. Оның басты мезгегені қолға қару 
алып, немесе басқаларды қару күшімен жағдайды өзгертуге шақыру емес, сана мəселесі болды. Өркениет-
тілікке бет алып, қанаудан, қорлаудан арылудың жолын ол білімнен, мəдениеттен, сол арқылы өз халқы-
ның санасын тəрбиелеуден көрді. Мəдениетке, сана мəдениетіне апарар жол білімде жатыр, еңбекте, 
тəрбиеде жатыр. Сол уақыттағы озық мəдениеттен халқының үйренгенін қалады ол үшін жол салуға, 
негіз жасауға бүкіл өмір жолын жұмсады. Өзінің саналы өміртіршілігінде Ыбрай саясаттан тыс тұрмады, 
тұра да алмады, оның қызмет жолы, керісінше, үнемі əлеуметтік-саяси мəнге толы қарама-қайшылықтар 
арасына сүнгітіп жіберіп отырды. Сол əлеуметтік-саяси қатынастар ортасында жүріп, өткір қоғамдық 
мəселелерге өз қатынасын бірқатар тарихи саясаткерлерге қарағанда басқаша айқындады, қоғамдық əс-
əрекетінің өзіндік мақсатты мен бағытын тапты.Ол – ағарту жұмысы, мəдени, саяси, əлеуметтік, 
экономикалық ағарту жұмысы. Білімді, тəрбиені негізге алған ағарту істері. Тек балаларды, мектепте 
оқушыларды емес, сол қоғамдық ортадағы ересектерді де, патшалық жəне жергілікті шенеуліктерді, қазақ 
ортасын ағарту, тəрбиелеу арқылы ықпал ету. 

Оның бұл саяси жəне мəдени стратегиясына бастапқы негіз болған фактор оның атасы, би, старшын 
қызметін атқарған Жаңбыршин Балқожаның оны Орынборда 1850 жылы қазақ балалары үшін ашылған 
орыс-қазақ мектебіне оқуға беруі. Ынталы жас тек мектепті барынша табысты аяқтап қойған жоқ, одан 
кейінгі уақытта да өз білімін өзі жетілдірумен, ізденумен болды. Бұл іске де атасының қатынасы болған. 
Балқожаның жақсы танысы жəнесыйлас адамы болған Орынбор Шекаралық комиссияның төрағасы, 
шығыстанушы белгілі ғалым, профессор В.В.Григорьевтің бай кітапханасын еркін пайдаланып, ондағы 
жазушылар шығармаларымен, орыс жəне дүние жүзі педагогтерінің еңбектерімен,ұлы адамдардың өмірі 
жайлы жазылған кітаптармен терең танысу мүмкіндігі болды. Кейін келе (1876) Петербург, Қазан қалала-
рында болып, Патшалық Ресейдің білім жүйесімен, ағартушылареңбектеріментаныса түседі. Оның нақты 
өмір, өмірлік қатынастар жөніндегі түсінігі мен танымдық қабылетінің тереңдей түсуіне тілмаштық 
қызыметі мен арнайы мектеп, білім ісін насихаттап, оқуға балалар жинап, ел арасын аралаған, жергілікті 
қауымдастықтар арасында болған жылдары зор мүмкіндік берді. Ол əлеуметтік-экономикалық, əлеумет-
тік-саяси жəне мəдени сипаттағы ел арасындағы қатынастарды өз көзімен көріп, ішкі дүниесімен сезінді, 
ойына салып сараптады, ақылына салды, өзінің де атқаратын ісінің бағыт-бағдарын нақтылады. Ақыл-есі 
оны халық тіршілігі мен жағдайын білім, мəдениет жолымен, көзін ашып санасын өсіру арқылы өзгерту 
жолына бағыттады. Оның ұзақ болмаған ғұмыры осы мақсатқа жұмсалды, «халқым!» деп соққан жүрегі 
ашу-ыза менөзі үшін нəтиже бермес күш-қаруға қол созудан гөрі мəдениет, білім, тəрбие жолымен 
қоғамдық қатынастарды өзгертпек мағналытіршілігі үшін соғып тұрды. 

Алтынсарин Ыбрай тек жақсы ұстаз, мектеп директоры, білім саласы басшысы, қоғам қайраткері 
болмады, ол – өзінің халқының болашағы үшін жасаған жасампаздық еңбектің неғұрлым болашақтысын 
қолына алды. Осы жолды барынша насихаттады, алға жылжытты, зайырлы мектеп оқушыларын өзінің 
идеясына сай адами, саяси, мəдени рухта тəрбиеледі. Өзінен басқалардың да осындай істерді атқаруға 
негіз боларлық оқулық, еңбектер жазды. Оқулық мазмұнына əлеуметтік-мəдени, саяси-мəдени сипат 
берді. Білім мазмұнын анықтаудың маңызды əдіснамалық негізін жасады.  

Ыбрай оқулық жасауды мектепте қазақ балаларына білім мен əлеуметтік тəрбие берудің басты негізі 
деп санады. Оқулыққа өзі жазғанбірқатар шағын көркем шығармаларды енгізе отырып, сол арқылы 
балаларды жақсы мінез-қылыққа баулуды мақсат етті. Оқулықтың балалардың білімін көтеретін мазмұны 
болуы аз, тақырыбының өзі оларды қызықтырып тұратын кітаптар жазылып, қазақтың өз тіліндебасып 
шығару керек деп түйді. Қоғам өміріне араласа жүріп, 1876 жыл өзінің "Қазақ хрестоматиясын" жазуға 
кірісіп, даяр болған кітабін 1879 жылы Орынбор (Оренбург) қаласында бастырып шығарды[2]."Қазақ 
хрестоматиясы" балаларға арналған өлеңдер мен шағын əңгіме-новеллалардан құрастырылды. Олардың 
бірқатарын өзі жазса, біразын сол кездегі орыс оқулықтарынан іріктеп алып аударды. Қазақтың халық 
əдебиетінің үлгілерін де енгізді. 

«Оқысаңдарбалалар, шамнан шырақ жағылар, 
Тілегенің алдыңан, іздемей-ақ табылар, 
Өнер-білім бəріде, оқуменен табылған, 
Оқу білген адамдар май тамызған қылыштан, 
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Білмегенді білуге, есті бала тырысқан, 
Кел балалар, оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық!» – деп жазылған «Кел, балалар, оқылық!» 

өлеңіндегіой шумақтары əлі оқып білім алу дегеннің не екені түсініксіз, ересектері білімсіз түнектікте 
өмір сүріп отырған əлеумет орта үшін білім алу дегеннің не екенін дəлелдеп көрсетуге, білім алуды 
насихаттауға арналған. Дамуы артта қалған күйбең тіршілікке ұқсамайтын жаңа өркениетті тіршілікке 
көңілге ықыласпен тоқылған білім ғана жеткізе алады. Келіңдер, оқыңдар! 

«Мал, дəулеттің байлығы, бір жұтасаң жок болар, 
Оқымыстың байлығы-күннен күнге көп болар, 
еш жұтамақ жоқ болар» – шумақтарында Ыбрай көшпелі қазақ ортасының табиғаттың қатаң қысында 

жұтқа ұшырап, мал-жайынан айрылып, экономикалық күйзеліске ұшырауынан шығудың жолын өзінше 
түсіндіріп, ойын оқу материалына енгізіп, оқушы жастар санасына жеткізіп беріп тұр. Дəулет ретінде 
жиған мал қаншалықты керек болғанымен баянды тіршілік көзі бола бермейді. Ғылым мен білім арқылы 
ғана табиғат апатына соқтырмайтын тіршілік көздерін жасауға болады. Сонда ғана қарапайым халық 
табиғаттың тосын қылықтарынан қорықпай тіршілігін жасай алады, «жұт» деген сөзді негізге алып 
айтылып келген жұтамақ жағдайдан азат болады. Шынайы байлық көзі білімде жəне ғылымда. Бірақ оған 
қол жеткізу үшін еріншек болмай, оқы, білім ал. 

«Өнер-білім бар жұрттар» атты өлеңінде ұлы ағартушы қазақ ортасын басқа халықтар қол жеткізген 
мəдениеттен, өнерден үйренуді насихаттайды жəне сондай мəдениеттер бар екені туралы ақпарат береді, 
оларды жастарға үлгі етеді. 

«Өнер-білім бар жұрттар, тастан сарай салғызған, 
Айшылық алыс жерлерден, көзіңді ашып жұмғанша. 
Жылдам хабар алғызған, 
... Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді, 
Теңізді жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай». 
Желкілдеп шыққан көк шөптей, жаңа өспірім достарым, 
Қатарың кеті-ау алысқа, ұмтылыңыз қалыспа...» – деп жазды Ыбрай. 
Автор адамзат қол жеткізген мəдени құбылыс ретіндегі қалалар, қала салдырған білім мен ғылым, 

озық байланыс жүйелерінің бар екені, адамдар тіршілігіне, тұрмысына пайдаланушы озық технологиялар 
мен су айдындарында жүзіп жүрген кемелер, сол кемелердің көмегімен əлемнің əртараптары арасындағы 
байланыстардың жасалуы туралы балаларға баяндап берді, сондай мəдени тіршілікке қызықтырды, одан 
үйреніп, елінің ертеңіне айналдыруға бағдарлады. Өз тіршілікеткен заманда халқының ондай тіршіліктен 
алыс жатқанына, өзінің де ондай мəдениетке қол жеткізе алмағанына өкінішін білдіре отырып, ол: «Біз 
болмасақ сіз барсыз, үміт еткен достарым, Сіздерге бердім батамды!» деп өз өмірінің мəні еткен мақсаты-
на білімге бет бұрған жас ұрпақ жеткізер деген арманын тебіреністі жанымен жазды.  

«Қолда бар алтынның қадірі жоқ дегендей» қазіргі ХХІ ғасырда, Ыбрай армандаған жаңарған 
Қазақстанында, əр баланың Ел Конституциясы негізінде толық орта білім алуға құқы бар жəне оны іске 
асыруға мемлекеттік кепілдік бар. Алайда оны əрбір оқушы жəне əрбір отбасы бағалай бермейді. 
Түсінбестігіне сай көзқарас пен қатынас көрсетеді. Оқытушыдан керек білімді сұрап, бірлесе отырып, оқу 
ісі жағдайында туындаған мəселені бірлесіп, шығармашылық əріптестіке шешіп отырудың орнына бірқа-
тар оқушының соңында «оқи қойшы», «мектепке келе қойшы» деп мұғалімі жүреді. Орта білім беру ісінің 
бұқаралық сипатта, жаппай, жалпыға бірдей болуы қоғамның қол жеткізген өркениеті екені, оның қадірі 
бағалана бермейді.Білімнің аты білім, білімдінің аты білімді болып қала береді ғой. Тек соның əрбір 
болашақ азаматтың санасына əлі жетпей, уақытын оздырып, өз өмірі мен болшағына өзінің бөгет жасау-
шы болып отырғаны, əрине, өкінішті. Мұндай жағдай тəрбие ісіндегі олқылықтың жемісі. 

Екінші жағынан, баласының мектепте сапалы білім алуын қадағалығысы келмейтіндердің өзі де, 
мүмкін, кезінде білімге дəл осылайша қараған адамдар болуы мүмкін. Білім мен мəдениеттің қадірін өзі 
сезіне алмаған адам басқаларға да сезіндіре алмас. Еңбектен қолы тимей, баласын мектепке «біражола» 
сеніп беріп қоюшыларды қоспағанда. Қоғамдық ортада жасөспірімдер назарын білім алу қызметінен 
басқаға алаңдатып, теріс пиғылына оны ертіп əкетуге ынтызар болып отырған екіаяқтылардың қатары да 
өсіп отырғаны бар. Əлемдік өркениетті орта деп отырғанымыз кей жағдайда жас толқын үшін дұшпандық 
қырын көрсетіп, «мына заман прогресс заманыма, əлде регресс заманыма» деген сұрақты да тудырып 
қояды. Қалай болғанда қазіргі уақытта жас ұрпақтың білімді, жоғары мəдениетті азамат болып өсіп, 
Ыбрай армандаған өркениетте өмір сүріп, оны дамытуға тұлғалық ат салысу мүмкіндігі мол.  

Мəселенің үшінші қыры бар. Ол барлық мұғалімдік қызмет атқарып жүргендердің шынай мұғалім, 
Ұстаз еместігі. Егер жанында Ыбрай немесе Ыбрай сынды ұстаздар жүрсе, «қиын», «нашар оқушы» деп 
аталатын оқушылар кездеспеген де болар еді. Жас адам өте сезінгіш келеді. Жан-дүниесі баланың жарқын 
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болашағына біражола бағдарланып, кездескен қиындықтарды ақыл-ойының парасаты арқылы реттей 
алатын білікті ұстазды кез келген жас азаматтың сезіне, түсіне алатыны жəне тиісінше жауап беруге 
ынтызары ауары сөзсіз. 

Ы.Алтынсариннің туған елі табиғатына деген сүйіспеншілігі білімге қызығушылық танытқан жастар-
дың бойында жерін, елін, отан табиғатын сүюге, құрметтеуге тəрбиелейтін өлең шумақтарын тудырды, 
оны білімдік, танымдық, тəрбиелік құралға айналдыртты. Оның табиғатты суреттеген өлеңдеріне отандық 
ғалымдар «бұрын қазақ поэзиясында кездеспеген пейзаждықсуреттеулер, қазақтың жазба əдебиетіндегі 
табиғат лирикасының басталуы» деп баға беріп жүр. 

«Таулардан өзен ағып сарқыраған,айнадай сəуле беріп, жарқыраған, 
Жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта, аралап тау мен тасты арқыраған, 
Көңілің суын ісшең ашылады, денеңде бар дертіңді қашырады, 
Өксіген оттай жанып жануарлар, өзеннен рахат тауып, басылады», – деп, қазақ даласы табиғатының адам 

денсаулығы мен ағзасы үшін қаншалықты пайдалы екенін суреттейді.  
"Жаз" атты өлеңінде тек көктемдегі, жаздағы табиғат əсемдігі ғана суреттеліп қоймайды, əлеумет 

өміртіршілігіндегі «Қыстау» мен «Жайлаудың» алатын орны мен олардың арасын біріктіріп, тұтастырып 
тұрған тұрмыстық сұраныстар мен тіршілікті ұйымдастырудың қыр-сырына, адамдардың жаздағы, 
жайлаудағы көңіл-күйіне, жаз бен жайлаудың адамдар арабайланысына əкелетін мəнді қырлары бейне-
ленген. Мəселен, ол:  

«Бір малы шаруаның екеу болып, қыстаудан ауыл көшер алуан-алуан, 
Күлісіп, құшақтасып, əзіл етер, əйелдер көш жөнелтіп кейін қалған...» – деп жазған. 
Ыбрайдың қысқа жəне əлеуметтік мəнді əңгімелерінің өзегіне алынған басты тақырып – Еңбек, еңбек 

ете білу, оның өмірлік, тəрбиелік мəн-мағнасы. Осы тұрғыда оның төменде келтірген əлеуметтік-мəдени 
тəрбиеге бағытталған əңгімелерін ерекшелеп атап өтуге болады: 

- «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш»: еңбекшіл жəндіктердің өзінің жəне ұжымыныңтіршілігі үшін 
тыным таппай еңбек ететінін,құмысқалар тіршілігіндегі бірлікті, еңбекшілдікті, біріккен еңбектің 
нəтижелігінкөрсете келе оны балаларғаүлгі ретінде ұсынады; 

- «Атымтай жомарт» халық арасындағы Атымтай жомарт туралы аңыздарға өзінше жаңаша мазмұн 
мен мəн береді (Еш нəрсеге мұқтаждығы болмағанымен Атымтай ылғи еңбек етумен шұғылданады. 
«"Күн сайын еңбек жұмсап, бейнеттеніп, өз еңбегіңммен тапқан пұлға нан сатып алып жесем, бойыма сол 
нəр болып тарайды. Еңбекпен табылған дəмнің тəттілігі өзгеше болады"дейді Атымтай). Еңбек ету тек 
жоқшылықтан ғана туған сұраныс емес, адам үшін керекті, қажетті тіршілік түрі, адам тіршілігінің мəні 
деген ой баяндалады; 

- «Əке мен бала» еріншектік пен немқұрайдылық, оның əкелетін салдары туралы дəлелді əңгіме. "Бір 
адам он жасар баласын ертіп, егістен жаяу келе жатса, жолда қалған бір ескі тағаны көріп, баласына: 
"Анау тағаны, балам, ала жүр", – дейді. Бала əкесіне: "Сынып қалған ескі тағаны не қылайын", – деп 
жауап берді. Əкесі үндемеді. Тағаны өзі алды да, жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен, 
соған жеткен соң əкесітағаны соларға үш тиынға сатты, тиындарға жолда шие сатып алды. Шиені орама-
лына түйіп, шетінен өзі бір-бірлеп алып жеп, баласына қарамай аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен соң, 
əкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында оған қызығып келе жатқан бала жерге түскен шиені 
жалма-жан жерден алып, аузына салды. Біраздан соң тағы бір шие..., сонымен, бала қанша шие тасталса, 
сонша рет еңкейіп, шие теріп жеді. Соңында əкесі тоқтап, баласына шиені орамалымен беріп тұрып: 
"Көрдің бе, бағана тағаны жамансынып, жерден бір иіліп көтеріп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған 
шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеюдің орнына он еңкейдің. Бұдан былай есіңде болсын: аз 
жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боларсың; азға қанағат етпесең, көптен құр қаларсың", – депді. 
Қай заманның баласы болмасын, ол үшін тағлымы мол шығарма. Аңғарғыш, болжағыш болып өскең жас 
адам үшін қажетті жақсы қасиет пен дағды. Əңгіме бала тəрбиелеуші ата-аналар үшін де тағлымды. 

- «Бай баласы мен жарлы баласы» əңгімесі оның таптық жіктелген қоғамдағы кездесетін жағдайларға 
балалар назарын аударады. Көшкен елдің жұртында қалған екі баланың бір тəулік ішінде басынан 
кешкендерін суреттеу аркылы екі əлеуметтік қабат өкілі болып табылатын балалардың өмірге, тіршілікке 
икемділігі арасындағы айырмашылықты нақты мысал негізінде ашып көрсетуге тырысты. Жас шамасы 
бірдей, бірі бай, екіншісі кедей баласы, екі құрбы бала. Жарлы баласы Үсен – тұрмыстың ауыртпалығын 
көре жүріп, еңбекте ысылған адам. Ауылдары көшіп кетіп, жұртта қалғанбалалар, далада жүріп тамақ 
тауып жеуіне, ауылдың калай қарай көшкенін аңғаруына, түнде далада түнегенде ит-құстан сақтануына 
Үсеннің тапқырлығы мен еңбек түрлеріне даяр болуы пайдалы болды. Ал бай баласы Асан – өмір үшін 
күресудің жолын білмейтін, шыдамсыз, еңбекке икемі жоқ жан болып шықты. Кісі еңбегімен күн көріп, 
бейқам болып өскен бай баласы басына күн туғанда дəрменсіздігін көрсетті. Осы жағдайды суреттеп бере 



Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №3(43), 2013 г. 

108 

келіп автор келешек Үсендер жағында екенін аңғартады. Сөйте отырып жастарға өмірден еш нəрсе 
үйренбей, жалқау болып өскен бай баласындай болмай, қиыншылыққа төзімді, өнерге бейім, еңбек 
сүйгіш жарлы баласы Үсендей болып өсуді уағыздады. Жазылған əңгіме сол уақыттың өмір-тіршілігінде-
гі шындыққа негізделіп жазылды; 

- «Бақша ағаштары» əңгімесі баланың дұрыс тұлға болып өсуіндегі тəрбиенің маңызын дəлелді көрсе-
туге арналған: Жаздың бір əдемі күнінде бір кісі өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағашты 
көріп жүрді. "Мына ағаш неліктен тіп-тік, ана біреуі неліктен кисық өскен"? – деп сұрады баласы. "Ата-
анаңның тілін алсаң, сенде ана ағаштай түп-түзу кісі болып өсерсің. Бағусыз кетсең, сен де мына қисық 
ағаштай боласың. Мынау ағаш – бағусыз өз қалпымен өскен", – деді атасы. "Олай болса, бағу-қағуда көп 
мағына бар екен ғой", – деді баласы. "Бағу-қағуда көп мағына барында шек жоқ, шырағым, бұдан сен өзің 
де ғибрат алсаң болады, сен жас ағашсың, саған да күтім керек. Мен сенің қатеңді түзетіп, пайдалы іске 
үйретсем, менің айтқанымды ұғып, орнына келтірсең, жақсы, түзу кісі болып өсерсің"[3]. Тек əке мен 
шешеге ғана қатынасты емес, бүкіл қоғамға қатынасты мəңгілік маңызды мəселе. 

Өзінің «Қыпшақ Сейтқұл» атты шығармасын қазақ қауымдастығын отырықшы шаруашылыққа 
насихаттаушы ғана емес, оның жолдарына, əдіс-тəсілдеріне үйретуші, сол уақыт үшін танымдық, тəжіри-
белік ақыл-кеңес, əңгіме жанрындағы бағдарлама деуге болар. Онда «отырықшылықтың» не екені, егін 
егіп, мал азығын дайындап, үй салып, малды қасқырдан сақтау үшін қора салудың қажеттілігі, пайдалы-
лығы баяндалды. Алған егінді өңдеп, ұқсатып, базарға шығару, тауар ретінде сату, тұрмысқа қажетті 
басқа заттарға айырбас жасаудың пайдалылығы жазылды. Көрші халықтармен экономикалық арабайла-
ныста болудың пайдалылығы, егіншілік пен тауар саудалаушы базары дамыған қоғамдық ортамен 
арабайланыс орнатудың тиімділігі атап көрсетіледі. Бір қарағанда қарапайым əңгіме болып көрінгенімен, 
Ыбрайдың бұл шығармасы бірқатар мəдени, экономикалық қоғамдық қатынастар мəселесін ашып көрсе-
тіп, оның қыр-сырын баяндап беріп тұр. Осы əңгіме оның «озық орыс мəдениетінен» халқын шақыруы-
ның елеулі бір қыры байқалып тұр. Оның айтып келген «мəдениет» тек əдебиет,өнер, ғылым емес əрі 
экономика салаларын дамыту мəселесін қоса қамтиды. Əсіресе халықты отырықшылыққа бағдарлау 
мақсатына байланысты. Ол мемлектеттің қазақтарды жұттан қорғаудың басты жолы оларды отырықшы-
лыққа мəжбүрлеу деп танып, осы бағытта арнайы бағдарламаның даярлануымен таныс болатын. Алайда 
күштеп отырықшылықты қолға алуға ол қарсы болды. Ыбрай пікірінше, өзіндік тарихи мəдениеті, эконо-
микалық-шаруашылық мəдениті ғасырлар бой қалыптақан халыққа сырттан əкеліп басқа өмір-тіршілікті 
таңу ауыр салдарларға алып келеді. Оның үстіне, қазақ даласы кең болғанымен барлық жерлер егіншілік-
ке қолайлы да емес. Жер кеңістіктері зерттеуді талап етеді. Жер шаруашылығымен шұғылдану үшін 
аграрлық еңбек дағдысы, жабдықтар қажет. Үкімет билігі қазақжеріне арнайы аударған орыс қоныстану-
шыларынан көрші қазақ қауымдастықтары өздері көріп, үйреніп, егіншілік мəдениетіне өздері бейімдел-
гені əлдеқайда тиімді болар еді деп санады ол. Мал шаруашылығы туралы ойларын білдіре отырып, 
табиғатынан шебер мал өсіруші қазақтардың Ресей елі экономикасына өзіндік қосатын үлесі мол деген 
пікірін айта жүрді. Аталғанидеялары мен ойлары мазмұны ретінде оқулыққа енгізілді. 

Міне, осылайша, Ыбрай шығармалары арқылы тек оқулық мазмұнын жазып қойған жоқ, оның мазмұ-
нының шынайы дамытушылық, болжамдық, бағдарлаушылық мəніне зор көңіл бөлді. Нақты өмірге, 
əлеуметтік орта мəселесіне, болашаққа бағдарлады. Оқулық мазмұнын жасауда тəрбие мен оқу ісін қатар 
алып жүрудің үлгісін көрсетті. Осындай тағлым мен тəжірибе қазіргі уақыттағы оқулықтар жасаушылар 
басшылыққа алынатын Ұлы педагогтың əдіснамалық, əлеуметтік, мəденисабақтары. 

Алтынсарин Ыбрайдың қоғамдық қызметі оның өзінің тікелейұйымдастырушылық, басқарушылық 
жəне оқытушылық қатынасуымен қазақ даласында ашылған зайырлы мектептермен байланысып жатқа-
нын біз баяндаған едік. Ол мектептердің ашылуына патша өкіметінің мүдделілігі, отарланған өлкені 
басқару ісіне оның өз арасынан шыққан сауаты азаматтардың қажет болғаны, ол мектептерде орыс 
алфавитін енгізудің зор саяси мақсаты болғандығын да атап айтып кеткен болатынбыз. Осының бəрін 
біле, түсіне тұра Ыбрай орыс-қазақ мектептердің ашылуы үшін бар күшін салып қызмет етті. Себебі, ең 
алдымен бұл мектептер қазақ ортасына білім мен мəдениет əкелетін еді. Ыбрайдың өзі Орынбор мектебі-
не қабылданған 30 баланың бірі болғанын есепке алсақ, ондаған жас қазақ балаларының осындай мектеп-
терден білім алуы, сөзсіз, өркениеттілікке бастаған елеулі қадамболды. Олар ертеңгі заң қызметкерлері, 
тілмаштар, билік шенеуліктері, мемлекеттік билік істерін жергілікті орындарды жалғастырушылар, халық 
арасын аралап, ресми билік талаптарын өткізушілер. Бұл жастардың патша үкіметінің қызметкерлігіне 
даярланушылар екенін ескере отырып, ағартушы өзі жасаған оқулығы арқылы оларды адамгершілікке, 
əділдікке, қарапайым халыққа мейрімділіккетəрбиелеуге тырысты. Олардың арасынан болашақта 
демократ, гуманист, озық мəдениетті халық арасына таратушылар өсіп шығады деп сенді. 

Білім инспекторлығы қызметі жылдары биліктің шынай ниетін, жергілікті бай-билеушілердің халық 
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мүддесіне келгендегі екіжүзділігін тереңінен танып білді. Екі жақ үшін де қарапайым халықтың сауатты-
лығы, мəдениетін көтеру ісінің қажеті жоқ еді. Біріне сенімді қызметкерлер, екіншісіне билікке қол жеткі-
зуге мүмкіндік беретін көмекшілер даярлау қажет болды. Ал қазақ халқының біліми қараңғылы мен 
кедейшілігі ағартушының жанын ауыртты. Өзінің өмірлік ұстанымы айналасындағы билік тізгінін 
ұстағандар көкейіндегімен қарама қарсы келіп жатуын біле тұра, қызмет барысында моральдық соққы-
ларға жығыла жүріп, түпкілікті мақсаты үшін күресін қайсарлықпен жалғастыра берді. Бірде ол өзінің 
сенімді досы болып саналатын, ішкі ой-пікірі мен жанайқайын білдіріп тұратын, қыметтес болған 
Николай Ильминскийге былай деп жазды: «Менің атқарып жүрген істерім мен мектептерді дамыту турлы 
түсінігім Үкіметтің талабымен сəйкес келетіндіктен мен Басшылық тарапынан қажет болған жағдайда 
қолдау таба аламын деп ойлаушы едім. Алайда менің мұндай қолдауға үміттенуім бекер сияқты.Бірақ мен 
өзімнің халқыма қаншалықты күш-қуатым жеткенінше пайдалы болу сенімім мен тырысушылығымнан 
еш уақытта кейін шегінбеймін»[4]. 

Оның ашу-ызасын тудыратын жайдың бірі қазақ билеушілерінің халқы алдындағы сатқандығы, 
отарлық жағдайдан шығу мақсатындағы ауызбіршіліктің жоқтығы, өздерінің қарапайым халыққа жеккө-
рінішті жəне жаныашымастық, озбырлық, қанаушылық қатынасы. «Қырғыз хрестоматиясы» кітабындағы 
бір шығармасында ол былай деп жазды: 

«В порочной стране, сидят на троне ханы, 
Отнимают они добро у бедных, передают богатым...»[5]– деп феодалдық-патриархалдық тəртіпті сақта-

лып отыруын, оның басты алыпбарушыларын сынға алады. Олардың тек өздерінің ғана егоистік мақсаты-
нан аса алмайтындығын, заң жүргзушілерден де кедей-кепшіктің əділдік сұрап ала алмайтынын былайша 
бейнеледі:  

«Когда стоишь перед судьей, знай-это не защитник твой, 
Что скажет правду смело, лишь взятка сможет все решить: 
Твой скот поможет завершить благополучное дело»[6] 
Сөзсіз, осындай ой мен көзқарастың иесінің билік пен үстемшілерге, тапсырған істе зор іскерлік 

көрсетуіне қарамастан, ұнай бермейтіні анық. Халықты ағарту ісіне олардың немқұрайдылығы ол да бар. 
Қоғамдық маңызды істі зор ынта жігермен орындап жүргеніне қарамастан, Ыбрай жұмыс барысында 
істес болуға тура келетін ресми тұлғалардың тарапынан жек көрушілік, шығарыпсалма психологиясын, 
бұқараның мəдени тіршілігіменмен санаспушылық, білім мəселесіне мəн бермеушілік фактілерімен жиі 
жүздесіп тұратын. Бұл жағдайдың бəрі оны барынша қынжылтты, жанын ауыртып, денсаулығына зиянын 
тигізіп отырды. 

Ыбрай мектепте оқушы қазақ балаларының орыс тілін жақсы меңгеруіне жəнеой-өрісін кеңейтетін 
жалпы білім алуына зор мəн берді жəне оқу бағдарламаларын осындай көзқарастар тұрғысында жасады. 
Қазақ халқының рухани дамуына қарсыларға бұл ұнай қоймады. Басшылық балаларға берілетін жалпы 
білім өлшемін азайтып, оның орнына қолөнерге бағдарлайтын сабақтарды көбейтуді талап етті. Оқыту 
уақыты көлемі өзгеріссіз қалуы керек болды. Алтынсарин бұл бағыт оқушылардың тілдікдаярлығы мен 
сауаттылықты игеруіне зиянын келтіреді деген дəлел айтып генерал-губернатор ұсынысынақарсы 
шығады. Ол бұл мəселе жайлы досына былай деп жазған болатын: «Мен генерал-губернаторға келіспеу-
шілік өтінішін беруге батылдық жасадым, ол ұсынған өзгерісер қырғыз училищелері көздеген басты 
мақсатқа – қырғыз балаларын орыс тілі мен қатесіз жазуға үйрету ісіне бөгет болар еді, онсыз да практика 
көрсеткендей, жалпыбілім беретін пəндер курсына уақыт берген жағдайдың өзінде қырғыз балалары орыс 
тілі мен сауаттылықты зор қиындықпен игеріп жүр»[7]. 

Осындай батылдық жасауы губернатор ашуын туғызып, оны өзінің сүйікті ісінен айырып, жер 
аударып жіберу қаупін төндірді. Тек В.В. Катаринскийдің* араласуымен ғана мəселе реттелді.  

Жоғарыда айтып кетілгендей, Ыбрай қоғам дамуындағы ескілікпен, отарлық саясат салдарларымен 
күрестің мəдениет жолын таңдаған күрескер. Əйтпегенде ол əлде қашан қызметінен қуылып қана қоймай, 
басқа – революцияшылдар сияқты қоғамдық өмірден біражола шеттетіліп, шеткі аймақтардың біріне жер 
аударылып кете барған болар еді. Соның өзінде айналасындағы оған түсінікпен қарайтын азғана топтан 
басқа шенеуліктероның қарқынды ағартушылық ұйымдастырушылық істеріне күдіктене қарады. Қазақ 
ортасында білімі бар сауатты адамдардың көбеюі мемлекеттіңсаяси стратегиясымен үйлесе бермейтін. 
Алайда жасалған бөгеттерді ол жергілікті билеушілердің ғана мүддесіздігі деп түсініп жүрді. Оны келесі 
бір үміт артатын адамына жазған хатындағы ой пікірінен де байқауға болады. 

«Міне, қымбатты Владимир Васльевич, – деп жазады В.В.Катаринскийге хатында, – үкіметтің оларға 
соншалықты үміт артып, бұрынғы қырғыз билігін солардың қолына беріп қоюына қарамастан, дала 
əкімшілігінің халық біліміне қамқорлығының түрі осы. Ұсақ мүдделердің көлеңкесінде қоғамдық ұлы 
істің аяққа тапталуын айтудың өзі өкінішті. Оданəрі не боларын да білмеймін, шамасы жергілікті 
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əкімшілік тарапынан ешқандай жақсылықты күтуге болмайтын сияқты»[8].  
Ыбрайдың жан айқайын оқи отырып, мемлекеттік мүддені өз мəнінде атқаруға құлықсыз шенді-

шекпенділердің кездесуі тек өткен ғасырлардағы патшалық Ресей жағдайына ғана тəн емес құбылыс 
екенін аңғарасыз. Тəуелсіз Қазақстан елінің мақсатты істерін іске асыру барысында осындай құбылыс 
сирек кездеспейді. Басқаны қойып дəл осы халық білімі саласында. Мемлекеттің «100 мектеп, 100 ауруха-
на» бағдарламасын іске асыруға, басқа да мектептермен балабақшаларға қатынасты бекітілген жоспар-
ларды іске қосуға мемлекеттік бюджеттен қаржысы беріліп отырған жағдайдың өзінде жергілікті билік 
орындарының салғырттығы мен басқа да біз біле бермейтін себептердің нəтижесінде олар сапалы салын-
байды. Екіншіден, бизнес-мердігерлер уақытында істі бітірмей, мемлекеттік бюджеттен қосымша 

_________________________________________ 
*Катаринский В.В. Ы.Алтынсариннің өмірі кезінде, одан кейін де 27 жыл бойы Оренбург оқуокругында татар, 

башкир жəне қазақ мектептерінің инспекторы болып істеген азамат. Ол қазақ мектептерінде орыс тілін оқыту 
туралы бірнеше оқулықтар мен оқу құралдарын даярлаған. В.В.Григорьев, Н.И.Ильминский сияқты Ыбрайға жақсы 
ниет білдіріп, оның қызметіне қолдау көрсетіп келген тұлғалардың бірі. Авторлар.)  
қаржы сұрауы дағдылы əдетке айнала бастады. Оқу жылы басталар шақта үш аусымда жəне құлағалы 
тұрған катерлі мектепте оқушылардың оқу ісін бастағаны туралы фактілер журналистердің көмегімен 
қоғамдық ортаның назарына жетеді. Мəселе мемлекет қаржысының жетпей жатқандығында емес, мемле-
кет ісіне жауапты шенділердің бəрінің бірдей ел алдындағы жауаптылығын өз дəрежеснде сезіне бермей-
тіндігінде, немқұрайдылығында. Бірқаралары үшін ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүруді сəтінің де 
түсіп тұрады. Осыған қарап, Ыбрай уақытынан біржарым ғасырға жақын уақыт өткенімен əкімшілік 
қызметті алыпбарушылар арасындағы осындай керітартпалық дағдының өміршеңдік көрсетіп отырғанын 
байқаймыз. Ал ұлы демократ, ағартушы, ұстаз болса, өзі армандаған қазақ болашағынан мұндай келеңсіз-
діктерді кездестіруі ойламағаны анық. 

Ал мектептерді өзінің «жеке меншік» пайдалы шарушылығына айналдырып, білім сапасы үшін істелу-
ге тиісті қызметтік ісі атқаруды ойынан да əлдеқайда шығарып қойған директорлардың болып тұратыны 
да сізді таңдандыра қоймас. Жүздің бесеуі болғанның өзінде жүздеген өскелең жастың білімдік-мəдени, 
кəсіптік, карьералық болашағына балта шапты олар. Саны жəне құқығы жағынан заңдандырылған 
бақылаушы мемлекеттік жүйе шенеуліктері де ондай «қисық» фактілерді көре бермейді. Ы.Алтынсарин 
«тағылық», «адам мүддесіне қастандық» деп айыптаған жемқорлықтың білім жүйесінде тамырланып 
алған соншалықты, бірқатар білім шыққан жастар оның əдіс-дағдыларын жете меңгеріп шығып, оны 
өзінің қызмет бабына тапқырлықпен пайдаланудан тайынар емес. «Ұяда не көрсең ұшқанда соны 
аларсың» деген халық нақылы бұл салада белсенділік көрсетіп тұр. Осы жағдайлардың куəсі болып келе 
жатқан əлеуметтік орта ХІХ ғасырдағы Ыбрайдың жан дүниесін жаралап, халқы, елі үшін жасаған игілік-
ті ісіне бөгет жасағандар əрекетін қалай бағалаламақ... 

Оның сыртында өткен ғасырдағы білімсіз қара түнек ортасы емес, сауатты, білімді ХХ1 ғасырдағы 
қазақ ортасы көз алдында көрініс беріп жатқан келеңсіздіктерді неге əлеумет болып қолға алып, бақылап, 
реттеп отыра алмайды? Қирағалы тұрған мектеп орнына мемлекет бөлген қаржыға салынып жатқан 
мектептің құрылыс жұмысын бақылау ойына да кірмей, жемқор мердігердің саналы түрде ұқсатпай, 
уақытында жұмысты бітірмек түгілі қаржыны қымқыруына жол беріп, немқұрайдылық жасап отырған 
əлеуметтік орта мен ата-аналар бейқамдығын түсінудің өзі қиын. Дəл осы сауатты, бірақ қоғамдық санасы 
кешеуілдеп жатқан əлеумет тарапынан көрсетіліп отырған немқұрайдылық психологиясы өрбіген 
жемқорлықтың негізгі себептерінің бірі. Бұл жағдай таза ауыз су, индустрияландыру өндірістерін дамыту, 
жастарды жат идеологиялар мен психологияландыру қорғау т.б. қоғам өркениеттілігіне тікелей қатысы 
бар мəселелердің шешілуіне тікелей қатысты. Мемлекеттің стратегиялық бағдарламалары мен шешімдері 
ел мүддесіне бағытталғанымен көптеген оны орындаушы субъектілердің мемлекетке көрсеткен қызметі 
сын көтермейді. Қазақ тарихындағы Ұлы тұлғалар аңсаған заман ел басына туды, тек əлеуметтік сана мен 
мəдениет əлі ақсап тұр. Өкінішті əрі танымдық тұрғыда қызықты мəселе. 

Осы тұрғыда Ыбрай Алтынсариннің он тоғызыншы ғасырдың ортасында, əлі крепостниктік тəртіптен 
шыға алмай отырған патшалық Ресей заманында «...бəрінен де қиыны халықтың қараңғылығымен күресу 
емес, үкімет қоғамның табысты тіршілігін қамтамасыз ету үшін тағайындалған білімді адамдармен 
күресу»[9] деген зор əлеуметтік-психологиялық күйзеліспен жазған ойы қазіргі қазақстандық қоғам үшін 
өзекті.  

Екінші жағынан демократ ағартушыға мектеп, мəдениет, əділдік мəселесінде үнемі қазақ феодалдары 
мен мұсылман діни басшылығының қысым көрсетіліп отырды. Көрген қиындығы оның жүйкесін тозды-
рып, адами күйзеліске жеткізбей, денсаулығына зиянын тигізбей қойған жоқ. Осындай бір қиналысты 
шағында ол былай деп жазды: «Туған халқым үшін тағы бір қызмет жасаймын да, ғылыми-практикалық 
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ақпаратқа негізделген білім кітабын жазамын да, шамасы қаруды тастауға тура келеді, өзім малшы болып 
туып едім, енді біражола сол малшыға айналмақпын»[10]. Бірақ бұл кітабын ол баспадан шығарып үлгер-
меді, жүрек ауруы оны өмірден алып кетті.  

Ыбрай мектеп ісін ауылдық қауымдастықтар, билік адамдары арасында насихаттай, мектептер мен 
мұғалімдік училищенің, қыздар мектептерінің ашылуы үшін қаржы жинай жүріп халықтың жəне қарапай-
ым халықпен байлардың, билік адамдарының арақатынасын өз көзімен көріп, тереңінентанып білді. Сот 
жүйесінде қызмет ете жүріп бұл саладағы əділетсіздердің куəсі болды. Қазақтардың «бұратаналар», 
«жабайылар», «арттақалушылар» деп аталуын өзі қызмет еткен əкімшіліктер мен əскерилер арасынан жиі 
естуі оның жанына түрпідей тиіп, намысына тиетін. Білім ісі басшылығында жүріп, Торғай облысы 
бойынша халық училищелерінің инспекторы бола жүріп, халық біліміне деген əкімшіліктердің немқұрай-
дылығын, бұратана халықты сауаттандыруға ресми билік пен оның жергілікті билікті жүргізушілерінің 
барынша қарсы екенін, олардың қазақ халқын мəдениеттендіруге емес, керісінде, орыс жəне мұсылман 
миссионерлігін екпінді жолға қойып, діншілдікті қазақ даласына кең таратып, діни сенім күшімен илеп-
езіп отыруды көздейтінін əбден түсінді. Қалың қазақ ортасынан да оны қолдаушылар көп бола қойған 
жоқ. Дегенмен халық үшін жасаған жасампаздық еңбегі оны қауымдар арасында танымал етті, халқының 
ықласына ие болған елеулі ел азаматы етті. Прогрестік көзқарастағы билікке қатынасы бар орыс, қазақ 
азаматтары оның ісіне түсінікпен қарады, қолдады. Өз өмірінің мақсаты мен мəні еткен туған халқына 
білімділік пен озық мəдениет əкелу ісі жай ғана мектеп немесе орыс əдебиеті мен тілін оқыту мəселесі 
емес еді. Оның басты мақсаты – халқына («своим родичам») өзінің қоғамдық жағдайын өзі өзгерте 
алатындай деңгейге жеткізетін білімділік пен жоғары мəдениет, жоғары мəдениетке негізделген жоғары 
қоғамдық-əлеуметтік сана жеткізу. Бұл өзі тіршілік еткен ортада дауыстап айтыла бермейтін жүрегінің 
түбіндегі сыры болатын. Отаршылдық езгіден, таптық қанаудан, артқа тартқан қараңғылықтан туған елін 
алып шығудың Ыбрай таңдап алған жолы осы еді. Басқадай жол оның қысқа өмірінде атқарып үлгерген 
істеріне біражола тосқауыл болған болар еді.Мемлекеттегі жағдайды сезімталдықпен, шынайылықпен 
сараптай отырып таңдап алған күресі жолыоның даналығының дəлелі. 

Патшалық билікті құлатпақ болып қолына қару алғандар мен террор жолымен билікті өзгертіп, 
демократия жолын орнатпақ болғандардың қай орыннан табылғандары белгілі. Сібирь түрмелері, Ресей-
дің шет аймақтарына айдалғандар, өмірі қыршын болғандар. Бұл жолды таңдағандар Ыбрай сияқты 
жалғыз да болмаған. Олар елеулі əлеуметтік топтар, бірлестіктер, жоғары əлеуеті ортаның өзгеше саяси 
көзқарастағы буындары. Олардың елеулі əлеуметік базалары болған, саяси күрес əдісінің тактикасы мен 
тəжірибесін меңгерген. Демократия, əділдік жолындағы күреске бел буған, белгілі бір деңгейде бұқара 
мүддесін көздегендер. Ал Ы.Алтынсарин болса өзінің жалғыз-жалқы екенін, оның жағдайында ашық 
саяси күрес оның қолы емес екендігін жақсы түсінген, мүмкіндігін шындықпен өлшемдеген қоғамдық 
тұлға. Сол себепті кейбір оның өмір-тіршілігін зерттеушілердің «ол саяси күрес деңгейіне көтеріле 
алмады», «таптық қарама-қайшылықтың саяси қырын жете ұғына алмады» сияқты бағалаулары орынсыз 
деп түсінеміз. Бүгінгі тəуелсіз Қазақстанның «Елдің жоғары дамуының, əлемдік бəсекеге төтеп беруінің 
басты алғышарты интеллектуалдық ұлт қалыптастыру» стр атегиясын саяси мəнді стратегия емес деп кім 
айта алады? Қазіргі жаһанданушы əлем жəне əлемдік алпауыттардың ықпал аймағы үшін жанталасқан 
жарысы жағдайында мəселені қарудың үші емес, мемлекет халықтарының ақыл-ойы, интеллектуалдық 
күші мен атқарушы үкіметтің адамгершілікті ішкі жəне сыртқы саясаты шешеді. Басқа жолдар бүкіл 
адамзат үшін қатерлі жол. Ыбрай дəл қазір арамызда болса, ол тағыда білім, мəдениет, тəрбие мəселесін 
ең бірінші мəселе етіп көтерген болар еді. Өзінің туған халқынан, бұрынғысынша, білімділікпен, жоғары 
мəдениеттілікпен қоғамдық мəселелерді шешуді жəне өзі армандаған тəуелсіз қазақ елін қырағылықпен 
сақтап қорғауды сұраған болар еді.  

Демократ Алтынсарин қазақ даласындағы əлеуметтік қарама- қайшылықтарды көріп, ішкі дүниесімен 
түйсініп, қарама-қайшылықты экономикалық жағдайды да бағдарлады. Адамды адамның қанауын жек 
көрді, өзінің қоғамдық-саяси пікірінде жасырып қалмады. Алайда, жоғарыда атап кеткеніміздей, ол 
еуропадағы революцияшыл ортадан алыста, Орыс державасының отары кеңістігінде, мемлекеттік қызмет 
бабында тіршілік етті. Ресейдің батысында болып жатқан идеялық, саяси буырқанулардан оны хабардар 
болмаған адам деп ешкімде айта алмайды. Ол күрестің өз мүмкіндігі шеңберіндегі қолайлы жəне бола-
шақты мақсатын іске асыру үшін бірден-бір қолайлы жолын таңдады. Басқаша тілде, қоғамды өзгертудің 
ресолюциялық емес, эволюциялық жолын таңдаған саясаткер. Қызыметі мүмкіндігін өз идеясын іске 
асыруға барынша тиімді пайдалануға тырысты. Өз еңбегінің алғашқы жемістері мен жеңістерін көрді де.  

Мемлекеттегі саяси-əлеуметтік жағдайға байланысты ол өзінің баспасөз беттерінде, қоғамдық 
орындарда айта алмаған пікірлерін тек сеніміне ие болған бірен-саран адами еңселі тұлғаларға ғана 
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жазып, білдіріп отырған. Сол хаттың біріне назар салып көрелік. 
«Қызмет барысында мен жиі қазақтармен шайқасып қаламын. Олардың қатарында өз туысқандарым 

да бар. Олар туралы көп білемін жəне көбін өте жек көремін. Менің қаталдықпен айтып отырғандарым 
Орданың қызмет атқарушылары. Олар адамгершіліксіз, ұятсыздықпен қазақтарды тонауда, барын тартып 
алуда.Кедей, қорғаусыз қойлар өздерін еш қарсылықсыз қасқырлар жемтігіне беруде. Менің жұмысым 
болмасада, оларға қарап менің жаным ауырады, өте қатты ауырады»[11]. 

Біздің кейбір отандық тарихшыларымыздың кейбірінің елдің Ресейлік отарлық пен советтік Орталық 
режиміне тəуелділіктеп босап шығып, саяси бостандық алған мемлекет болып құрылуы жағдайында қазақ 
ортасына қатынасты мəселелерді біржақты бағалап кететін жайлары кездеседі. Бидің де биі, ханның да 
ханы болған. Бай мен кедей болып жарылып отырған əлеуметтік қабаттар да болған. Тайпа, Ру, Жүз 
болып бірігу ұланғайыр территориялық кеңістікте топтасып, үйірлесіп тіршілік етуге зор ықпалынтигіз-
гені рас. Қазіргідей біртұтас қуатты мемлекет, басқару, ұйымдастыру жүйесі мен байланыс жолдары мен 
технологиялары болмаған уақыт үшін ол маңызды əлеуметтік-саяси құбылыс болған. Бірақ өткен 
шындықты асыра бағалап, қазақ тарихында болып келген əлеуметтік-таптық қайшылықтарды көлеңкелеп 
көрсетуден ешкімге келер пайда жоқ. Əсіресе қазіргі заманда, қазақстандық халықтың əлеуметтік-таптық 
жіктелудің жаңа замауи құбылысының қойнауында отырған жағдайында. Өткен ғасырларда өмір сүрме-
ген біздер үшін Ыбрай, Шоқан, Абай сынды ұлыларымыздың көріп білген шындығы-шындық. 

Осы тұста əлеуметтік-тарихи ұлылардың жазған хаттары туралы біраз пікір білдіре кетуді жөн көрдік.  
Қоғамтанушы ғылымдарда «Академиялық жазу» деген ұғым бар жəне оның жазылуы бар. «Академия-

лық» деген ұғым, біздің түсінігімізше, ғылыми құндылығы бар, ғылыми негіз, ғылыми зерттеу, ғылыми 
жұмыс деген мазмұнға саяды. Танымдық сипаты мен мазмұны бар, əлеуметтік мəнді мəселелерді қозғап, 
оны ой толғау өзегіне алған, əлеуметтік қатынастардың қырларын көрсетіп баяндаған хаттар, сөзсіз акаде-
миялық жазудың өзіндік жанры болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда Ыбрай Алтынсарин ғылым үшін 
маңызды осы жанрдың түрін кең қолданған. Осы жанр оның қоғамдық ойын, пікірін білдірудің, өмірлік 
шындықтарды сипаттап көрсетіп берудің, адамаралық қатынастардың қыр-сырын ашып баяндаудың 
(осылай болады деп ойламады да) негізгі бір құралы болды. Осындай жанрды құралы етуге оның өмір-
тіршілігі ортасының өзіндік ерекшеліктері алып келді. Қоршаған ортасында трибунадан, көпшілік 
назарына түсетінбасқа ақпарат құралында өз пікірін жария етуге болмады, əйтпегенде оны қабаттасқан 
билік ұстаушылар отасы оқытушылық жəнебілім инспекторы қызыметінен айыратыны сөзсіз еді. Өзінің 
қоғамдық көзқарасын негізінен астарланған, əңгімеге айналдырған формада шығармалары мен оқулықта-
рында жазады. Оқушыларға сабақ, тəрбие болсын деп енгізді. Айталық, зерттеуші А.С.Ситдыковтың 
жазған кітабінда Ыбрайдың мына бір шумақтары келтірілген: 

«Хан, не зная правды, чинит насилие, 
Знай, государь, придет час возмездия, 
И тот, кого ты обидел, доберется до тебя»[12]. 
Мазмұнына қарағанда Ыбрай оны Махамбет Өтемісовтың өлеңдерінен, махамбеттік үнімен оқулыққа 

енгізіп келтірсе керек. Ол өз ойындағыны пікірі сəйкес келетін басқа авторлар тілімен келтіру тəсілін 
қолданған. Тағы бір дəлел, кедейлерге деген жанашырлық сезімін ол ақын Кудеридің тілімен баяндаған: 

«Господин, господин! – заставлял ты везде повторять, 
Сам старалсы до нитки меня, бедняка, ободрать. 
Ей богач! Как у всех, жизнь твоя быстротечно пройдет, 
И бедняк тебе справедливого судью найдет, 
Будеть день-день рзбора всех жалоб»[13]. 
Келтірілген өлең жолдары Ы.Алтынсариннің өзінің де көзқарасы мен əлеуметтік-саяси ой-пікірін 

бейнелеп тұр. Сол себепті іріктеліп алынған, оқулыққа енгізілген материалдар.  
Аталған шумақтарын арнайы іріктеп алып оқулық мазмұнына енгізуі оқып жүрген жастарды сол 

кездегі қоғамық шындықтармен таныстыру, оларды əділ, шыншыл болуға, айналасындағы əлеуметтік 
құбылыстарды дұрыс бағалай білуге, халық, кедейлер мүддесіне түсінікпен қарауға тəрбиелеу. Əрі 
демократ педагог білім саласындағы патриоттықпен, халқына деген шексіз сүйіспеншілігімен атқарып 
жүрген іс-əрекетіне өзінің бөгет болмауын көздейді. Өз тактикасы өзіне де ұнап тұрған жоқ. Алайда басқа 
шара да жоқ.Ыбрайдың: «Мен, бейімсіз, бағына салуды білмейтін қазақ, қажеттілікке байланысты белгілі 
бір айлалы адамның рөлін ойнай бастадым» деп жазуы осының айғағы[14]. 

Бірде Ыбрай өзінің сенетін досы Николай Ильминскийге өз ағайындарымен болған бір уақиға 
туралықызықты хат жазды: оның екі немере туыстары болыс басқармасы қызметіне таласады. Бəсекелі 
күрес болыс тұрғындарының екі жарылуына алып келеді. Екі ағайындылар араздығынан басталған бұл 
дау-дамай болыс халқының да екіге бөлініп күйзелуіне əкеледі. Ақыры халық аталған болыстыққа білім 
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инспекторы ретінде қызмет бабымен келген Ыбрай Алтынсариннен ақыл кеңес сұрауға мəжбүр 
болады.Ал ағайындары болса халық ұстазының татуластырмақ болған əрекетіне көнбейді. Арам талас, 
ұрыс-жаңалға бой алдырған екі феодалдың райларынан қайтпайтынына көз жеткізген Ыбрай халыққа 
басқа бір үшінші адамды болыс бақармасы етіп сайлауды үсынды. Қарсылас жақтар солай жасады да. 
Нəтижесінде феодал туысқандары мен жергілікті əкімшілік өкілдері оған əртүрлі жалалар жауып жоғарғы 
басшылық-тарға өтініш жаудырды. Тіпті оны үкіметке қарсы шығушы революционер социалист, 
халықты бүлікке бастаушы деп жала жабады. Білім министрлігіне шағымданған хаттар да түседі. Ісі сотқа 
дейін жеткізіле-ді. Сол себепті Басшылық оны алыстан шақыртып алып тергеу жүргізеді. Алтынсаринге 
еш негізсіз ар-намысына тиетін іске қатысты болып, түсініктеме беріп, өзінің кінəсіздігін дəлелдеп 
шығуға тура келеді. Əйтеуір, жұмысынан босатылмай, айыптаушылар талап еткендей Торғай өлкесінен 
қуылмады. Білім беруді ұйымдастыру ісін жалғастыру жұмысы мүмкін болып қалдырылды[15].  

Бұл ақпараттан біз ағартушы күрескердің феодалдық кертарпашылықтар, пасық мінез атқамінерлер-
мен, қазақ даласын отарына айналдырған ұлы державаның билікшіл өктемдігімен, бас көтерген көкірегі 
ояу азаматтарды əлеуметтік-психологиялық қорлауымен үнемі бетпе-бет келіп, халқының білімді, 
демократиялық болашағы үшін күресіне белшесінен бата жүріп, əрдайым өзінің жалғыздығын сезініп 
өткенін байқамыз. Бұл жиырмашыншы да мыңжылдық емес, əлі қоғамдық қатынастардың ескілігіне 
батып жатқан онтоғызыншы ғасыр болатын. Осындай тарихи жағдайда толық емес ортабілімі ғана болға-
нымен өзіндік ізденісі мен өмірден тоқығанынинтеллектуалдық қуаттылықтың қайнар көзі еткен ірі 
қоғамдық тұлғаның пайда болуының өзі таңдандыратын жағдай. Біз осы тұста адамның өзіндік ізденісінің 
тұлғаның қалыптасуының шексіз мүмкіндігі екеніне сене түсеміз. Бірақ білім мен ізденіс те жеткіліксіз. 
Өзінің ой жүйесі мен мақсатты ісіне тағылықпен қараған қоршаған ортада тарихи ізгілікті іс атқару тек 
ерекше əлеуметтік мінезі бар адамның ғана қолынан келді. Ондай мінез Ыбрайға оның шыншылдығымен, 
танымдық сергектігімен, зор əлеуметтік сезімталдығымен жəне болашаққа бағдарлану қабілеттілігімен 
келді. Ол бақылау, бағдарлау мүмкіндігі жоғары тұлға. Қоршаған қоғамдық тұманды ортада саралы 
жолын таба білді, жалғыз бір өзі ғана қазақ даласына еш уақытта сөнбейтін, ешкім сөндіре алмайтын 
мəдениет пен жоғары патриоттық рух сəулесін төгіп үлгерді. Шынайы патриоттық, елін, халқын сүю деп 
осыны айт! Қоғамдық ісі барысында тар жол тайқақ кешіп киналсада, жеке адамдарды қойып, ресми 
биліктің қыспағында жүріп жаны жараланған шақтарда да оның аузынан «менің халқым», «туған халқым 
үшін» деген сөз түскен емес. Отарлау саясатына қарсы, халықты бір емес, екі жақты қаналушылыққа 
қарсы жұдырығымен, қолға қару алуымен емес, ақылымен, жоғары санасымен, интеллектуалдық күш-
қуатымен күресті. «Білімді мыңды, білімсіз бірді жығады» деген осы болар. Ол тек балаларды ғана 
оқытып тəрбиелеп қойған жоқ, айналасындағы билік пен байлық иелерін де тəрбиеледі. Оларды «жабай-
лықтан» шығудың, қоғамдық қатынастың артта қалуынан шығудың жолы білім мен озық мəдениетте 
екенін үйретті. Халық арасында тек мал шарушылығымен шұғылданып қоймай, біртіндеп отырықшы-
лыққа да бет бұру қажеттігін насихаттады.Ресми үкіметтің діндерді халық арасына тықпалауының негізгі 
көздеген мақсатын түсіндірді. Басқа халықтардың озық мəдениетінен үйренуге шақырды əлеуметі 
ортасын. Мəдени байланыстың халықтар арасындағы байланысқа негіз болатынын өзі ғана түсініп қойған 
жоқ, кең насихаттады. Өзінің тікелей қатынасыумен, ұйымдастыруымен ашылған зайырлы мектептердің 
осы істерді атқаруға негіз салатынына сенді. Ыбрайдың өз идеялары мен мақсатының болашақта іске 
асырылуына сол мектептер түлектерінің зор үлес қосатынына сенімі жоғары болды. Сенімділік берген 
негіздің бірі – Ұлы ұстаздың өз ойымен жазған оқулықтары, оқу-тəрбие құралдары. Оқулық ішіне автор-
дың ой өрісі, əлеуметтік сезімі, болашақты болжауы салынды, оқулықтар мазмұнынан оның күтілген 
жарқын, өркениетті қоғамын аралап жүрген жүрек соғысы естіліп тұрды. 

Халықта «Жалғыз ағаш орман емес» деген нақыл сөз бар. Иə, Ыбрай Алтынсариннің əлеуметтік тұлға-
сы оны сол уақытта қоршаған адамдық ортадан бой көтеріп шыққан Жалғыз ағаш етті. Алайда ол 
болашақ орманның тұқымын сеуіп үлгерді. Бүгінгі Қазақстан алтынсариндер орманы алаңы деуге болар. 
Білім мен мəдениет ісіне Ыбрай сияқты жан-дүниесімен, ел мүддесі тұрғысында шын ықласымен еңбек 
етіп жүрген ұстаздар да, қоғам қайраткерлері де бар. Олардың алдынан шығатын қиындықтар да аз бола 
бермейді. Қиындықтардың да өзіндік сипаты мен сырлары бар.  

Дегенмен, Ыбрай өзінің жоғары мəдениті мен жалпы адами қасиеттерінің арқасында біражола жалғыз 
да болған жоқ. Қысылтаяң шақтада қол үшін берген білікті, жоғары мəдениеті жандар оның өмір-тіршілі-
гінің мəнді бола түсуіне ықпал етті, сүрініп құлап кетпей, алға жылжи беруіне рух берді. Олардың аттары 
жоғарыда аталды. Дегенмен, ұлы ойшыл пікірлерін жасырмай назарына ұсынып, жан-дүниесінің толға-
ныстарымен бөлісіп келген Николай Иванович Ильминскийдің азаматтығын атап айту парыз. Егер оған 
деген жылы ықласы, адам, əріптес ретіндегі сенімі болмаса біз үшін əлеуметтік-тарихи дерек көзі болып 
отырған хаттар жазылмаған болар ма еді. Ең бастысы, бізге, келер ұрпақтарғаол хаттар, шынайы дерек 
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көздері ретінде жетпей қалуы да мүмкін еді. Н.Ильминскийдің ол хаттарды танымдық ақпарат көзіне 
айналдырғаны, Ұлы тұлғаның өмір-тіршілігінен осылайша хабардар еткені үшін айтар алғыс пен ризашы-
лық сезімі мол.Екі азаматтың достық қатынастары «əртүрлі ұлттар азаматтары сыйласымдылығы негізін-
де екі жақтың білімдік-мəдени теңдігі» жатады деген тұжырымның қай заманда болса да өзекті екенін 
байқатады.Ресей патшалығы үкіметтің бұратаналар арасындағы сенімді өкілінің бірі бола тұрып, 
Ильминский неге Ыбрайға құрметпен қарады, неге оның жазған хаттарын əлеуметтік мəнді құндылықтар 
деп санады, неге оны ғылыми-практикалық еңбек құбылысына айналдырды?Себебі Алтынсарин ол үшін 
тек үкімет жарлығын білікілікпен атқарушы болған жоқ. Əріптесі оның тұлғасынан прогресс үшін, халық 
мүддесі үшін күресушіні көрді; ержүрек қайтпас қажырлы, сөзі мен ісі бір-біріне қайшы келмейтін 
азаматты көрді; білім мен мəдениетті, кəсіби біліктілікті көрді; бір бейнесіне сол уақыт адамдарында 
кездесе бермейтін шынайы адами қасиеттерді топтастырған тарихи тұлғаны көрді. Осы түсінік оны 
Ыбраймен достық қатынаста болуына, зор құрметпен жəне ықласпен ол туралы кітап жазуға алып келді. 
Адам өркениеті үшін маңызды іс жасатты. 

Алтынсариннің жеке тұлғасының өзі тəрбие мектебі болып тұрды. Оны жақын таныған қызметтестері-
нің қазақ даласы мен халқына деген көзқарыстары өзгерді, оның туған елі ортасына құрметпен қарай 
бастады. Ел арасына шығып қазақтың əдет-ғұрпын, тіршілік дəстүрлерін танып білуге қызықтырды. Тіпті 
Ильминскийдің досының көмегімен қазақ тілін үйренуге де талпыныстар жасады. Тілмəштің көмегімен 
емес, өзінің қазақтармен сөйлесікісі, сол арқылы оған жақын келуге ұмтылыс жасады. Аталған жайдың 
өзі Ыбрайдың ағартушылық қызметінің жан-жақтылыған, ондай адамдардың тек қызметі ғана емес, 
əлеуметтік тұлғасының өзінің айналасы үшін тəрбиелік мəні зор Мектеп болатынына сенімімізді арттыра 
түседі.Тіпті мұндай тұлғалардың ісінің көпшілік алдында талқыға түсуінің, ісінің сотта қаралуының өзі 
кері əсермен аяқталады. Процесске қатысушылардың өзі үлкен сабақ алып шығады. Оған «Киргизская 
степная газета» бетінде Ыбрайдың қайтыс болуымен байланысты жарияланған мына бір пікір де куə бола 
алады: «Партиялық күрес жағдайында қазақтар кінəсі жоқ белгілі тұлғаларға қара күйе жағуға қаржысы 
мен күшін салуға ұялмайды. Осылайша марқұм Алтынсаринге, ар-ұяты барынша таза адамға, бар күш-
жігерін салып, өмірінің басым бөлігін өз халқы үшін, өз қаржысы мен денсаулығын аямай еңбек еткен 
адамға, сайлау барысында істі бейбіт жолмен шешуге ақыл-кеңес бергені үшін ғана кір тастар лақтырыл-
ды»[16]. Өзі өмірден өткеннен кейінгі қоғамдық ойдың бір көрінісі осындай. 

Ыбрайдың қазіргі қазақстандық қоғам үшін сабақ болар басқада бірқатар қоғамдық ойлары бар. Соның 
бірі дін мен діни сенімге байланысты. Патшалық Ресей тұсында «бұратана» деп аталып кеткен отарлаған 
аймақтар халқын христиан жəне мұсылман діндерімен діндарландырып, сананы бейімдеп бағындырып 
алу арқылы ықпалын еркін өткізу саясаты, оның қарқындылығы туралы жоғарыда баяндалған болатын. 
Сондай замандарда өмір сүрген ғалымның, қызметкердің, қоғам қайраткерлерінің осындай психология-
лық ағыстан біражола сырт қалуы мүмкін болмаған. Батыста жəне олардың отарланған елдеріндегі 
жағдайлар да осылай болған. Ал Ұлы ұстазға тəн бір ерекшелік, табиғаттан жоғары тұрғанқұдретті күшке 
сенімнен біражола тыс тұрмағанымен, зайырлы мектептердің дамытылуын медреселер оқытатын діни 
схоластикадан балаларды аман сақтаудың бірден-бір жолы ретінде бағалады. Оқушылар арасына мисти-
калық, идеалистік көзқарастың енуін құптамады. Мектеп оқушылардың дүниеге деген шынайы практика-
лық көзқарасын қалыптастыруы керек. Осы ойын білдірген кезекті хатында ол былай деп жазды: 
«Билігіндегі халықтарды адамгершілік жəне экономикалықдамыту үкіметтің мүддесі болуы тиіс, кешік-
тірмен қырғыз Даласында орыс-қазақ мектептері дамытылса ол татарлық ілімдерді ығыстырып шығара 
алмағанның өзінде, халық дамуына тежеу болып отырған керітартпашылық көзқарастарға қарсы келе 
алатын күшке айналар еді; қырғыз халқының əліде жойылып кетпей сақталып келе жатқан, өмірдің өзінің 
практикасынан алынған дəстүрлерін діндердің ықпалынсыз жеткізуге мүмкін болып, халықты адамгерші-
лік іріп-шіруге жібермеген болар еді»[17]. 

Қазіргі жастар арасындағы жазықсыз адамдарды қырып-жоюға барған жанкештілікті, халықаралық 
жəне ішкі террорлық іс-ірекетке ынта-жігерімен қатынасушылардың табылуын, əркелкі діни культар мен 
секталардың психологиялық тұтқынына түсіп, отанын азамат ретінде қорғаудан бас тартуын, шынай 
өмірдің сұраныстарын емес, «о дүниенің» сұраныстарын басты құндылығына айналдыруын, заңды жəне 
тəуелсіз мемлекет орнына мистикалық ілімге негізделген халифат орнатып, елді орта ғасырға қайта алып 
келгісі келетіндерді адамгершілік іріп-шіру демей, не деуге болады. Өкінішке орай, көзқарастық адасуға 
ұрынғандар тек жастар арасында емес, ғылыми жəне саяси ортада да ақыл есін идеализмге алдырғандарда 
баршылық. Осындай қауымдастықтың Қазақстан деп аталатын өркениетті елдің түбірімен құрып кетуіне 
мүдделі халықаралық жəне ішкі күштердің сүйенетін əлеуметтік базасы. Сол үшінде ондай қозғалыстар 
жасырын-жабық қаржылық, психологиялық, ақпараттық, техникалық жан-жақты қолдауға ие болуда. 
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Діни схоластиканың мектеп, білім институттарының ішінен əрекет етуі, егер бұл жағдай əлеуметтік 
бақылаудан шығып кетсе, жақын болашақтағы салдары Ұлылар арман еткен өркениетті қазақ елінің 
алдын кесуі мүмкін.  

Ыбрай қазақ даласы тарихындағы өткен уақыттың шындығы емес, əлеуметтік-саяси, əлеуметтік-
мəдени ілімдері мен жоғары патриоттық рухы арамызда жүрген ұлы ойшыл жəне ұстаз.  
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Резюме 
В статье рассматривается роль Ы.Алтынсарина в развитии просвещения, культуры, патриотизма, социально-

политической жизни казахского народа. Вместе с тем уделено внимание воспитательной работе Ы.Алтынсарина 
среди казахского населения. 

 
Summary 

In article Y.Altynsarin's role in development of education, culture, patriotism, socio-political life of the Kazakh people is 
considered. At the same time the attention to Y.Altynsarin's educational work among the Kazakh population is paid. 

 
СҰЛТАНМАХМҰТ ТОРАЙҒЫРОВТЫҢ САЯСИ ЖƏНЕ ƏЛЕУМЕТТІК ТОЛҒАУЛАРЫ 

 
Р.Б.Əбсаттаров –ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, филос.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-нің саясаттану 

жəне əлеуметтік-философиялықпəндер кафедасының меңгерушісі, 
Т.Ж.Қалдыбаева– ə.ғ.д.,Абай атындағы ҚазҰПУ-ніңсаясаттану 
жəне əлеуметтік-философиялық пəндер кафедасының профессоры 

 
Қараңғы қазақ көгіне 

Өрмелеп шығып күн болам! 
 

Осы бір айтылған ой оның авторының еліне деген шексіз сүйіспеншілігін, үлкен жүректі азаматтықты, 
отаныма барынша пайдам тисе екен деген кіршіксіз патриоттықты, оған қол жеткізу үшін өмір бəйтерегі-
не өрмелеп шықпай болмайтындығын жете түсінгендікті, асыл азаматтың ең жоғарғы арманын бейнелеп 
беріп тұр. Оның мəні Абайдың «Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта, бар, қалан!» мəнімен пара-пар 
жəне ол Сұлтанмахмұттың өзінің тұлғалық қасиетін дəл басып бейнелейді. Білім мен тəрбие 
ғылымында«əлеуметтендіру» деген ұғым бар. Ол биологиялық құбылыс болып өмірге келген əрбір 
баланың тəрбие, білім алу арқылы əлеуметтік тұлғаға айналуы үдерісін бейнелейді. Қаншама ілім мен 
тұжырым жазылып,айтылғын оның төңірегінде. Бірақ Абай мен Сұлтанмахмұттай əлеуметтендірудің 
мəнін тап басып айтқан ғалымды кездестіре қоймайсыз. Ал екі ұлының тұжырымына қайта оралсақ, 
біріншісі жалпы өскелең жас ұрпаққа арналып айылса, екіншісі əр тұлғаның өзінің ішкі адами құбылысы 
мен əлеуметік мəнін ашып, жайып салды. Елі, халқы азаматының өмірінің мəнін алақанға салғандай етіп 
түсіндіріп тұр. Бұл ойды философиялық, саясаттанулық, əлеуметтанулық, психологиялық, 
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педагогикалық, əлеуметтік антрополо-гиялық десек те болады. 
Өзінің барлы-жоқты 27 жасында ұзақ өмір сүрген ғұлама ғалымға теңмұра қалдырған Сұлтанмахмұт 

Торайғыров 1893 жылы 28 қазанда (ескіше 15 қазан) Солтүстік Қазақстан облысының Ш.Уалиханов 
ауданында дүниеге келді. Оған əкесі Əубəкір баланың төртінші атасы болып табылатын Торайғыр 
фамилиясын берді. Сұлтанмахмұттың өзінен кейінгі інісі Байқоңыр (Бəшен) туғаннан кейін көп ұзамай 
анасы Зүлпен қайтыс болды. Балалар тəрбиесіне əжесі Монтай зор үлес қосты.  

Əкесі Əубəкір(1856-1930), кейін «Шоқпыт» деп атанып кеткен адам, 1896-1897 жылдары балаларын 
алып ата қонысы Баянауылға көшіп келді. Үйленді. Балаларының хат танып, оқуға ынталы болуына əкесі-
нің өзі ат салысып, бірінші қолдаушысы болды. Əліппені үйінде үйренген соң молдалар сабағын алды. 
Оқығаннын жатқа айтып, зеректік танытты, алайда ескі кітаптарды қайталап оқи беру оның көңілінен 
шыға қоймады, басқаша білім алсам деген көңілі алаң болды. Лепес молданың өзі өлең жазып жүретін 
жəне ол Сұлтанмахмұттың қабілетін байқап ақындыққа бағдарлайды.Молдалардың бірі оның оның 
өлеңмен əуестігін айыпқа санаса, енді бірі, керісінше, оның шығармашылық ісін құптап, одан əрі оқуға 
кеңес береді. Ұстаздары кеңесімен ол Троицк қаласына барып, медреседе дəріс алады. Қаладағы қоғам-
дық ұйымдардың ұйымдастырған мəдени, саяси шараларының ішінде болып, көріп-білуі, өзінің де 
қатынасуы оның өмірге қатынасына, көзқарасына өз ықпалын тигізді. Көкірегі ояу, ізденісі өрісті жігіт 
«Айқап» журналының редакциясында болып, оның төңірегіндегі азаматтарды да танып біле бастайды. 
Оның шығармашылық талабының ұштала түсуімен қатар мен қоғамдық қатынастарға қызығушылығы 
оянды, əлеуметтік еңсесі көтеріліп, алдағы арманы айқындала түсті. «Қазақ» газетінде де оның алғашқы 
мақалалары жарық көре бастады. Өкінішке орай, оның таудай талабы мен жойқын шығармашылық 
ағынының алдын ораған кесел де осы уақытта бас көтерді. Ол – өкпе ауруының біліне бастауы. Оған қоса, 
ашқан қадамын алға бастырмай, жан-дүниесін шырмаған, қолын байлап-матаған кедейшілік тағы бар.  

Қаржы табу үшін қазақ ауылдарына бала оқытуға шығып тұруға тура келетін.Оның үстіне дарынды 
жəне талантты адамдарға тəн оның өзіндік мінезі, қайсарлығы мен алған бетінен қайтпайтыны, шыншыл-
дығы мен əділетті сүйетіндігі, тік мінез, турашылдығы күнкөріс үшін, қолайлы тіршілік ахуалын тудыру 
мақсатында ешкімнің алдына тізе бүкірмеді, мен-менсіген қамқоршыларға жақындатпады. Оның сыншыл 
көзқарасы алғашқы қазақ баспаларында қызмет атқарған уақытында да оның кейбір ықпалды тұлғалары 
тарапынан қолдау таппады. 1814 жылы ол туған өлкесіне қайта оралып, қоғамдық істермен жəне бала 
оқыту ісімен айналысты. Өмірінің біразын Баянауыл – Семей-Катонқарағай өңірінде өткізді, жастығы мен 
шығармашылығы, кедейшілігі мен еңбек ақы табу тіршілігі, ізденісі мен қиналыстары араласып жатты. 
Айықпас науқас та оның соңынан қалмай, жағаласып, арманға созған қолын кедейшілік те қақпайлап, 
асау талабының жолын кесе берді. Бірақ тоқтата алмады. Сол кездегі билік пен білім, қала тіршілігі мен 
білімнің, ғылымның орыс тілілімен тығыз байланысты болуынан болса керек, ол орыс тілін жеттік меңге-
руге соншама құмартты. Осы мақсат оны Томск қаласына да алып келді. Осында жүріп 1917 жылғы 
Патша өкіметін құлатқан ақпан революциясы туралы хабарды естіді. Барынша қуанды. «Қараңғылық 
тұманы сейіліп, ел өмірі тұтастай өзгеріске түскен заманда халқыммен бірге боламын» деп Семей қаласы-
на қайта оралды. Семейде құрылған облыстық қырғыз (қазақ) комитетінің кіші хатшысы қызметін біраз 
уақыт атқарды. Орынбор қаласында 1917 жылы «Алаш» партиясының құрылғанынан, оның бүкілқазақ-
стандық съезі өткенінен, қабылданған Ұлттық автономия құру туралы бағдарламадан жан-жақты хабар-
дар болды. Мерейі артып, шығармашылық шабыты тасыды. Оның қуанышынан жаңа жəне əлеуметтік-
саяси сипаттағы өлеңдер, поэмалар туындады.  

Сұлтанмахмұт көзі тірісінде қазақтың бірқатар зиялыларымен (Қаныш Сатпаев, Мұхтар Əуезов, тб.) 
таныс болды, араласты. Олар да оның шығармашылығын жоғары бағалап,қол-қабістерін тигізген, 
денсаулығын түзеуіне, таза ауада, қымыз ішіп емделуіне де ықпалдары болған. Мұндай адамдардың 
арабайланысының өзі ерекше, ең алдымен шығармашылық қыры ерекшеленіп тұратыны белгілі. Жас 
ақын өз өмірінің əрбір сəтін өлең жазуға, шығармашылық сұранысын, қайнар көзден ағылған ойын қағаз-
ға үсіруге пайдаланды. Асықты. Науқасының сырын білгендіктен сүюденден, сүйіктісімен қосылудан да 
бас тартты. Жан-дүниесінің зарын, азабын тартты. Қоғамдық өмір өзгерістеріне қуанып, өлеңімен үн 
қосты. Саяси өзгерістерден əділдік, бостандық, білім мен ғылым күтті, əлеуметтік теңдік күтті, арманы-
ның орындалар шағын тосты. Ол белгілі бір дəрежеде К.Маркстің, В.Лениннің еңбектерімен таныс 
болды, социализм идеясынан халықты теңдікке жеткізер қуатты күшті көрді, оны жырына қосты. Оның 
іске асуына өзінің тікелей ат салысқысы келді. Еліне қызмет етудің бір жолы ретінде кезінде «Шоң серік-
тігі» деген атпен қоғамдық ұйым (1914) құрмақ болып əрекет жасаған болатын. Осындай ниетінен, өз 
жолымен елінің саяси-əлеуметтік дамуына үлес қосу ойынан ол көз жұмылғанша қайтқан жоқ. Тек 
денсаулығы ондай мүмкіндік бермеді. 
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Торайғыров Сұлтанмахмұтшығармалары мəні мен мағнасы жағынан көпжанрлы деуге болады. Онан 
сіз табиғат, махаббат лирикасымен қатар терең əлеуметтік, саяси, əлеуметтік-саяси, философиялық шы-
ғармашылықты – поэмалар мен романдарды табасыз. Бастысы, біздің пікірімізше, ақын шығармашылы-
ғындағы саяси жəне əлеуметтік ойлардың басымдығы. Осы ерекшелік оны зор қоғамдық тұлға етті. Ол – 
қазақ даласының көрнекті саяси қайраткері жəне ойшылы. Оның бірқатар белгілі қоғам қайраткерлерінен 
басты айырмашылығы – оның ойының, көзқарасының жəне ісінің оның ақындық жəне жазушылық 
шығармашылығында бейнеленуінде. Ол халқын өз шығармаларымен бостанық, еркіндік, теңдік, əділдік 
үшін күреске шақырды, алашын (əлеуметін) өлеңімен көтерді, жұмылдырды, бағдарлап бағыттады. Оның 
əрбір шығармасынан еліне деген сүйіспешілігі мен шексіз ұлтжандылығының (патриотизмінің) исі аңқып 
тұр. Əттең, өмір! 1920 жылы 21 мамырда, барды жоғы жиырма жеті-ақ жасында, ақын Баянауыл 
ауданында (Павлодар облысы) дүниеден өтті. Өмірдің қысқалығы да оның өнер мен өнегеге, ізденіс пен 
шабытқа, философиялық-əлеуметтік ой кернеген тұлғасынатосқауыл бола алмады.  

Қараңғылықтың көгіне, күн болмағанда кім болам? 
Мұздаған елдің жүрегін, жылытуға мен кірермін..., 
Қыздырып күннің қарауы, надандық теңізі тартылар, 
Орны ортайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер*1 
деп «Шəкірт ойы» өлеңінде жазылғанындай, осындай ой мен əлеуметтік сезім қазіргі əрбір ел 

азаматының жүрегінен орын тепсе, бұл зор қоғамдық бақыт емес пе?! Ақынның ойы да, өмірі де қазіргі 
ұрпақ үшін, ел азаматтар үшін үлкен сабақ, тағлым, əлеуметтік бағдар.  

Сұлтанмахмұттың өз уақытындағы əлеуметтік, саяси, экономикалық жағдайды талдап көрсетуге 
арналған шығармасының бірі – «Кім жазықты?» романы. Ой өзегіне арқау болған қоғамдық құбылыстар – 
байлық пен кедейлік, билік пен бағыныштылық, теңсіздік пен өктемдік, күні өткен көне дəстүр мен оның 
кесірінен тағдыры тəлкекке түскен жандар, бəсеке мен бақталастық, маххабат пен қиянат, табиғаттың 
қатал мəнезіне қарсы қамдануды ойламайтын қазақ қауымдастықтарының экономикалық күйзелісі, 
бодандық пен надандық...Ақын ойы мен көзқарасының мəні мен мағнасын түсінуге, саралауға мүмкіндік 
беретін, ол – ақын біздерге мұра етіп қалдырған шығармасы мəтіні. Автордың өз ойын өз қолымен жазып 
қалдырған құнды мұрасы. Оның жазғандары сол уақыттың əлеуметтік-тарихи жəне саяси-экономикалық 
шындығынан туындаған. Шынайылықтың ақындық ойда бейнеленуі жəне көкірегі ояу, əлеуметтік сезім-
талдығы жоғары тұлғаның көңіле салып, түйгенінің нəтижесі. Ғылым үшін баға жетпес уақыт шындығы. 

Романда өзіне назар аудартпай қоймайтын құндылықтың бірі – қазақ даласының табиғатының байлы-
ғы, əсемдігін жəне қазақ əлеуметінің өзіне тəн арабайланыстары мен басқа қоғамдардан ерекше етіп 
тұрған адами қатынастардың əлеуметтік қырларының терең сезімділікпен бейнеленіп көрсетілгені. Оған 
дəлел ретінде төмендегідей үзінділер келтірейік: 

Əн салды таңды мақтап сансыз торғай, бас иіп, бəйек болып, жерге қонбай. 
Найқалып таң желіне тербетілді, көк майса көзі ілініп тұрған сондай... 
Көлбеңдеп көкке қарай судың буы, айнадай анандайдан көлдің суы, 
Күй билеп суда тұрған барлық қамыс, əн салды домбырамен құстың шуы; 
Ыңыранып қой қотанда таңды көріп, күн шықса жайылысқа кетпек өріп. 
Төбеттер үй алдына жаңа жатты, түн бойы қой күзеткен, ұйқы бөліп.*2 
 
Жайлауға кеше қонған Тасболат бай, дарыған қыдыр оған, дəулеті сай, 
Ақ орда сегіз қанат тігіп тастап, жатқаны қор-қор ұйқтап көңілі жай. 
Бейқисап ол жайлауда жердің шөбі, көрінбес кірсе ішінен малдың өзі, 
Айдын көл айналасы, ат шаршарлық, көркейтіп көздің жауын жердің өңі. 
...Сүт тұрды сауған сайын малдан ағып, ешкім жоқ азаптанған оны бағып. 
«Ет, ет» деп, қымыз ішіп, көпірісіп, қазақтар тек жүрмекте сандал қылып.  
Тасболат жұрттан асқан малды кісі, сол үшін өз табының алдыңғысы, 
«Болсада аузы қисық, бай сөйлесін», дегендей оңға басқан əрбір ісі. 
...Үйінен күндіз-түні ат кетпеген, қонаққа, мырзалыққа жан жепеген, 
Қазақ тұрсын, «начальник»,«төрелерде», қағысып, «пожалуте» етпеттеген. 
Саудагер жүрген-тұрған, қожа молда, жем үшін, тұрымтайдай қонып қолға, 
Қазақша барып тұрған жуан тұқым, үкімі жүріп тұрды оңмен солға*3 
Ақын əңгіме еткен саяси-əлеуметтік уақиға дəл осы Тасболат байдың іс-əрекетімен, қоғамдық ортада-

ғы ұстанымы, түсінігімен байланысты өрбіген.Ол 15 жыл болыс болған, Меккеге де барған, көрмеген 
қызығы жоқ адам. Бірақ биліктен кеткісі, айрылғысы жоқ. Келесі болыс сайлауына қатынасуға орысшасы 
мен білімі талапқа сай келмей, көңілі қаламаса да, еріксіз ағасы Жақыптың білім алған ұлы Байболды 
сайлаттырды.Байбол билікке қызықпаған, керісінше білімін тереңдетуді қалаған жігіт, бірақ амалсыздан 
айналасының айтқанымен жүруге мəжбүр.Өз баласы Əжібай əлі жас болды əрі «Бай кісі бала оқытып 
пайда таба ма?» деген байлар салтынша оны оқытуға да бай əкенің құлқы болмаған. Билік үшін ұлды 
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оқыту ойы болды, оқуға берді. Бірақ Жақып ағасының қайтыс болуымен байланысты оның жесір қалған 
əйелін не істемек? Ерке өскен, шолжаң, бірақ талаптан сырт қалмаған жас баланы əкесі оқытпай, ауылға 
қайтарды. Оның өзі жасы жағынан əлдеқайда үлкен, оқымаған қызға, Алтайды қоныс қылған бай 
Жұмағұлдың салдыр-салақ Жəмиласына атастырылып қойылған еді. Оның сыртында қайтыс болған 
ағасының атастырып қойған қызы да осының жесірі болып шықты. Дəстүрді бұзбас үшін Əжібайға 
Жанғабыл бидің жалғыз қызы Жаңылға да үйлену қажет болды. 

 Алатын, неге десең жесірі бар, қазақтың жесір деген кесірі бар, 
«Бар болса əмеңгері жесір кетпес» дейтұғын ескі ғұрып-кесімі бар.... 
Сымбатты қара торы, орта бойлы, кеудесі жылдам сезгіш, жүйрік ойлы, 
Осындай, əттең дүние, зеректігін, оқытпай надандыққа байлап қойды.... 
Бала айтты: «Алмаймын да, бармаймын» деп, 
Əкесі айтты:» барасың таяқты жеп, 
Қажы бардым, сақалды басым мынау, бата бұзған не сұмдық, сен сөйтті деп». 
Берді деп ойлайсың ба малды босқа, өзіме тумай туған ақымақ, шошқа 
Тілімді əлден менің қайтарасың, айтайын не бетімді дос пен қасқа? 
Ел айтты: «бізде тұрмыз намыстанып, кетеді елге үлгі боп мұндай қалып,  
Сүймесең бір қатынды тағы аларсың, əйтеуір, осы ауылға келсейші алып»*4 
Ата-ана мен қоршаған орта қарғысына қалмайын деп, Əжібай, еркінен тыс екі қызды да аулына келін 

етіп түсіріп берді. Бірақ отбасы бақытынан тысқары қалды. Көңілі ұнатып, жүрегі қаламаған қыздармен 
үйлесіп, үй бола алмады.Екі қыздың да əйелдік, тұрмыстық бейшаралығы басталды. Жабырқаған көңіл-
дер мен ашылмаған қабақтар, кезі келгенде еркегінің таяғына жығылып, ұрыс-керістен көз ашылмайтын 
күдер мен айлар өтіп жатты. Əлі 18-ге толмаған Əжібайды əкесі əйелдерінің отауына күштеп кіргізетін 
сəттері де аз болмады. Екі əйел бір-бір балалы болды, бірақ бұл да отбасы үйлестігін бермеді. Екі əйел өз 
ашуларын балаларынан алды, ұрды, соқты, ұрысудан күн көрінбеді. 

Тасболат бай күйеуі дүние салғаннан бері орнын қиып кете алмай жүргенімен, нəпсісін тежеу қиын 
іске айналғанағасының жесірін де енді Əжібайға тықпалай бастады. Жесіріңді бөтен жайға жіберме деп 
ақыл айтты. 

Жəмилə келіншек болып түскен күннен, Əжібай маңайынан алыс жүрген, 
Онда да Тасболатттың түрткісімен, жылына үш-төрт барып, өмір сүрген. 
Əжібайдан Жаңылдың да үлкен жасы, нақ разы болып келмеген оның басы. 
Баласы жас болған соң іші сенбей, жүр еді қысып ұстап қайын анасы.... 
«Мұны да ал!-деп айтты Əжібайға, жіберме жесіріңді бөтен жайға, 
Алмасаң, балам, сенің ісің тентек, ағаңның аруағымен бір құдайға. 
Əжібай деді: «Отырма оттап, үріп! Қақпасым, жүрген жерің бəрі бүлік! 
Алмақ түгілі тастаймын екеуін де! Деді де кетіп қалды атқа мініп.... 
Əжібайдың көнбесіне көзі жетті, кетем деген жесірді енді нетті? 
Ағайыны Тасболаттың Садық деген, зорлықпен соған қосып, еңіретті*5 
Əжібайдың əкесіне қарсы келіп, тілін алмай, үйден кетуі ешқандай таңданарлығы жоқ, жағдайдың өзі 

тудырған заңды құбылыс деп түюге болар. Ешбір өзіндігі қалмаған, айбынды, каһарлы əкенің ашса алақа-
нында, жұмса жұдырығындағы бір жансыз зат, ойын ойнауға болатын қуыршағы сияқты. Оның жан-
дүниесімен, ішкі сезімімен, ой-піікірімен санасып жатқан адам жоқ.Жанашыр болар жан əке өз байлығы 
мүддесі мен «абыройының» құлы, адам тағдарын тəлкек еткен дəстүрдің сенімді алыпбарушысы. Оны 
қауымдастық ортасы да қолдап шықты, қатып қалған ескі дəстүрдің бұзылуынан қорқады.Нəтижесінде 
қаншама жас пен тағдыр бақытсыздыққа ұрынды, адамдар арасындаадам тіршілігіне ұқсамайтынтірші-лік 
кешуге мəжбүр. Қолда бар байлық та адамның жан-дүниесі күйзелген жағдайда өз мəнінен айрылады. 
Қаншама бүркелегенмен шырқыраған жандар айқайы естілмей тұрмайды, көрінбей қоймайды.  

Осылайша қазіргі уақыт өлшемімен кəмелетке енді жеткен, бірақ əйел затының ортасында болып, ер 
жігіттік қылықты халықтық жолмен ерте танып, əйел затына деген қатігездікке де бойы үйренген Əжібай-
дың өмірінің жаңа кезеңі басталды.  

Астына Əсемкерін мініп алып, үкі тағып, тымағын алшы салып, 
Домбыра, сауық-сайран, өлең құнттап, қызды қызық жиынға қалмай барып. 
Буынып мықынынан ырғаң басып, бой салмай шаруасына тиіп қашып, 
Маңында беті тəуір қыздарменен, жүруді мақтан қылды қылжақтасып.... 
Əжібай білді құрығы қайтпайтынын, көп қыздар теріс жауап айтпайтынын, 
Көркем, пысық, бір байдың жалғыз ұлы, екенін қыздардағы байқайтұғын. 
Осылай табылды ермек Əжібайға, үйдегі қатын қайда, шаруа қайда? 
Айтқанына тез көне қоймағанды, алдаушы еді «алам» деп етіп айла... 
Жəмилə, Жаңылменен тірі жесір, жас өмір сол қорлықпен өтті-ау есіл! 
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Шын жесір мұнандағы болған артық, қазақтың тағы үйткізбес ғұрпы кесір.*6 
Əжібай соңғы кезде «Қызыл су» деген шағын қалаға барғыштайтын болып алды. Байлық пен мырза-

лық оның атын осында да жеткізген. Қалаға келгіштеп жүргенде Бейсен деген орта шаруалы адамның 
əдемі қызы Аппаққайға көңілі ауады. Бейсеннің ішкілікті тəуір көретін кіші баласымен арнайы жақында-
сып, қыз үйіне жиі барып тұру мүмкіндігіне ие болады. Алайда қыз оны жақтырмайды.Аппаққай да қазақ 
ғұрпына сай атастырылған еді. Бірақ ересейе келе болашақ күйеуін ұнатпай, жас жүрегі жан серігін іздет-
кізді. Есті жəне білімді болған үлкен ағасы көзі тірісінде қарындасын қаладағы жас фельдшерге таныс-
тырған болатын. Ол жігіт ара тұра келіп, қызбен жүздесіп,бір-біріне ықласты екенін түсінген. Əжібай 
болса, не істеседе қызға жақпай-ақ қойды. Бірақ оны көрмей тұра да алмайтын шамаға жетті. Амал қанша, 
қыздан жауап таппаған соң, уайым қайғыға батып, үйіне қайтты.  

Əкесі салқан түспен жаман қарап, шешесі жылап сөйледі күйініп-ақ 
«Біз болдық, қу жалғыз-ау, неден сорлы, Бейсеннің қызы болмай, пəле болды, 
...Бір қатының кетті үйіне жаяу қашып, өлсе қайттік, боранда ол адасып? 
Бесікте бала мынау, тастап кеткен, өлуге жақындады қарны ашып. 
Бір қатының ана үйде шашын жұлып, екі көзі бұлаудай, отыр ұлып, 
Бесіктегі баланы уата алмай, отырмын əбден шаршап, діңкем құрып. 
Əкесі: «Сен болдың –сорға берген, ұялтып бітірдің ғой талай елден, 
Егер сенде ми, намыс болса, қыз алам деп бүлінер ме ең сондай жерден? 
Бейсен кім? Бізге тең бе, кедей жатақ? Жұртты құртқан қызымен болдың шатақ, 
Ордалы, жақсы, лайық орын болса, бере бер, аямайын, малын матап»*7 
Зар жылаған əке-шешенің əліде аузындағысы – байлығы бізге тең емес адамға қалай бізді жақындату-

ды ойладың? Жас жігіттің жүрек қалауын түсінер түрлері байқалмайды. Ал ашулы жігіт ішкі дертін қалай 
азайтуға жол таппайды, қолынан келеріəйелдерін қорлау, қамшының астына алу. 

«Жəмилə анау үйден сөйлей еніп, жылады бірдеңе деп, еңк-еңк етіп, 
 Манадан ашу қысып тұрған Əжібай, жіберді жүгіріп барып, теуіп-теуіп. 
Жəмилə сонда жығылып танды есінен, Əжібай тағы мыжыды тізесімен,  
Арашалаған шешесін қоса қабат, жықты итеріп ашумен кеудесімен. 
Əжібай жүрсе үйде айғой-ұйғай, тынымсыз басылмайды салған ойбай. 
Көзіне бəрін қылған солардай боп, ұрушы еді жүрегі ішке симай*8. 
Əбден қажыған, кеудесінде жаны болғанмен құр сүлдесі қалған, басында ақыл, бетінде ары қалмаған 

əкесі бір күні Əжібайға: «Тіл алмадың, айтқанның бəрін дұшпандыққа санайсың. Мазаны алмай, таңдашы 
сүйгеніңді!Əзер болса бір жылғы төлі малдың», – дейді. Алайда Əжібайдың жүрегі жаралы, енді 
махабатқа орын ешқашан табылмайтындай. Қызды ауылды жағалап қыдыруын жалғаструды жөн 
көрді.Қызды ауыл оны ұнатпайды, түрпідей жек көреді. Көзге «мырза» дегенімен Əжібай жүрісінің 
мəнінен шошиды.Əжібай мырза саудайылық қыла жүріп, ет жақын ағайынының бір қызымен көңіл 
қосты, ойнап күлді. Басқа бір жерге атастырған қыз ауыраяқ болып, оның алатын күйеуі оған үйленуден 
бас тартады. ... Əжібай өз үйіне кетті. Мал кетпесін деген есеппен ауыраяқ қызды күйеуінің інісі алады. 
Алуын алғаны-мен отасып дұрыс үй бола алмай, үсті үстіне біреуін алып, екіншісін тастап, былықпай 
тіршілік кешілді. Бұл Əжібайдың ылайлаған бір ғана ортасы емес еді. Қаншама жазықсыздар жалын 
құшты, қаншама жас шаңырақ тозаққа айланды. 

Ал билікқұмар, шіріген бай Тасболат болса, «ауру қалса да, əдет қалмайды» дегендей, көзінің тірісінде 
жалғыз ұл Əжібайды болыстыққа сайлатуды арман етті. Əжібайдың өз ішінде де осындай ой пісіп жетіліп 
жатты. Осы мақсатпен Байболмен араздасып, оған жала жауып, оның ортадағы ықпалын əлсіретуге кіріс-
ті.Оған əкесі қосылды. Болыс ісінде тура жолды ұстанған, əділ, жəбірсіз Байбол жақын ағайынның бұл 
ісіне қатты қынжылды. Ал болыс сайлауы болса жақындап қалды. Болыстықты Байболдан тартып алу ісі 
тұрды алда.Таболаттың көп дəулеті Байболдың жақтастарын азайтты, Əжібайды жақтаушылардыкөптеп 
молайтты. Байбол сенім артқан кешегі дос-жаран мен ауқатты топ оны тастап кетіп жатты. Жазықсыз 
жабылған жала мен сатқындықтар оның басына бұлт төнгізді.Жағдайды ақылына сала келе, Байбол 
Əжібайға өзінің орнын берді. 

Бұдан соң Байбол келіп Тасболатқа, ағасын риза қылды шапан, атқа,  
Сайлауда «Əжібай болыс болды» деген естілді құлақ түрген жамағатқа. 
Əжібай шашсадағы неше мыңды, əйтеуір болыс болып,көңілі тынды. 
Қосылып Байболменен шығын жинап, момынды əл іжеткен типыл қылды,  
«Табайын, малым сатып...» дегенінше, ұрылып бейшараның жағы сынды. 
...Көңілін таппаққа Əжібай енді, өзіне таңдай жүріп қалым берді. 
Өзіндей қайыны да жуан тұқым,жастанды құда болып бір бай жерді*9 
Дүрілдеген той өтті, үйге Зылиқа атты қыз келін болып енді. Əжібай теңін тапқандай сезімде жүрді. 
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Бұл уақытта сүймейтін əйелдерден туған балалары да есейе бастаған. Балаларына деген көзқарасы да 
өзгеріп, əкелік мейрім кіргендей болы. Есейген балалар аналарының бұрынғысынша реніште жүруін 
қаламайтындықтарын да білдіріп қойды əкелеріне. Балалармен жақындық жас əйелдің олардың аналары-
на деген күндестігін қоздырды. Оның үстіне Əжібай бұрынғы желбастылылығынан да біражола бас 
тартпаған. Араға өсек кіріп, жас əйелдең еріне көңілі суып, басқа адаммен жасырын байланыс жасауға да 
барды. Оны күндесі Жаңыл оны біліп қойып, айналаға жариялап жібереді.АқырыƏжібай Зылиқаны 
айналып өтетінді шығарды. Басқа адамнан жүкті болып қалған Зықыштың халі мүшкіл, азапты күндер 
бастан өтіп жатты. 

«Дегенмен мен байғұсқа енді жоқ күн», деп ойлап жас төгеді оқтын-оқтын,  
Ойламай өкен күнін Зықыш қайтсін, шамы жоқ, жатқан үйі қараңғы түн. 
 Ашамай баста жастық, жабу –төсек, ішінде зар еңірер тамам боқтың. 
Ол үйде Зылиқамен бірге қонақ, байлаған қотыр бұзау, арық-тұрақ.... 
Қаша алмай, қапияда қалғандығы, сол үшін ол байғұстың жанғандығы. 
«Айырар бір қара жер,сенен, қалқам!»- деп, мал беріп Əжібайдың алғандығы. 
Басында сəжде еткен болып жүріп, сөзінен жүре-бара танғандығы; 
Сонысына ерегесіп суық жүріп, өзін-өзі қорлыққа салғандығы.... 
Жеңілер «ауруынан» уақыты болды, сұп-суық қараңғы үйге қатын толды. 
Дауысы жас баланың шыр еткенде,үстіне жата қалды Зылиқа сорлы. 
Қатындар: «Мұның не?» деп ұрсып еді, Зықыш айтты: «Қайғырма, сонысы оңды». 
Бір кемпір орап алып кетті шығып, аздан соң қайтып келді қарға тығып.... 
Өн бойын суық үйде шəншу алған, сау жер жоқ, бейне қурай қатып қалған, 
...Тұрсада көріне алмай жұрт көзіне, өлімнен ұят күшті дүние жалған*10 
Əжібайдың ендігі оған қатынасы айтпасада түсінікті. Ол бəрін білгенімен ешкімге сыр ашпады, бірақ 

бір күні есікті іштен жауып алып, Зықышты өлімші етіп ұрып, соққыға жықты. 
Билік пен байлықты қолында ұстаған Əжібай тағы да қыз айттырмақ ойға келді. Өз үйіне келуден өзі 

шошитындай халге жетті.Айғайшы болып жүретін анасы қайтыс болды. Жайрап жатқан үй шаруасы... 
Үйінен көруші еді түзді қызық, қыз аулап, қымыз ішіп, жүрер қызып, 
Өз үйі жаһһанамдай көрінуші еді, келсе азап тартушы еді қанын бұзып.... 
Жəмилə, Жаңылменен көптен мəңгі, мəңгі емес Зылиқаның жайы да əлгі; 
Ұрып, соғу, даң-дұңмен милары ашып, бастары болып кеткен əңкі-тəңкі. 
...Келмейді бұл қалыпты еш көргісі, қайтерін білмей құрыр əбден мысы,  
Сол үшін болыстығын сылтау қылып, көп уақыт үйде тұрмас жазы-қысы. 
Əкесі сөзден қалған, жасы жеткен, о да ауру, ұйқтамай күрк-күрк еткен*11. 
Балалары арасынан оған əкелеп жақын тартып тұратын есті бала Күлтай атты қызы еді. Ол Жаңылдан 

туған. Ақылы мен заты жағынан жасынан жұрт назарын жаулап алған жарасымды қыз болып өсіп 
келетін. Бұғанда Тасболатпен алыс-берісі бар бір бай баласына құда түсіп қойған еді. Жоғарыда айтыл-
ғандай, үнемі шешелерінің ұрып-соғу, ұрысының астында болып келген балалар өз шешелеріне де суық 
болатын. Тек Күлтай ғана анасын шешем дейтін.  

Өзінің бастан өткізгенін ескерді ме, Əжібай Күлтайды ең болмамса 10 жастан ассын деп, қалың малын 
беруге асыққан құдалар жағын тоқтатып қойған. Ұлдарына да жастай қатын айтыруды ол құптай 
қоймады. 

Деуші еді: «Қыз теңіңіне сүйіп барсын, қатынды ер балалар өздері алсын! 
Балаға жастай қатын айттыратын, іс емес, сол ғұрыптар отқа жансын!» 
Жетпеді Əжібай бірақ бұл сөзіне, тағдырма жеткізбеген, əлде өзі ме?  
Əжібай не себепті сертін бұзған, оқушым, көрсетейін ой-көзіңе *12 
Сұлтанмахмұт романындада одан кейінгі мəн жайды баяндайды жəне Əжібайдың өз көзқарасын 

өзгертуіне алып келеген екі басты себепті атап көрсетеді. Оның біріншісі – əкесі Тасболаттың қайтыс 
болуына байланысты мал-байлығының есепсіз шашылып жұмсалуы оның бағының қайтуының басы 
болса, ауылына келген қысқы жұттан малдың қырылып қалуы оны жалғасыра түсті. Ақылшылар мен 
кеңес берушілері «Атаусыз атақты адам қалуы ұят, үлкен қып ас бер» деп бастап, малын шашудың басқа 
да амалдарын тауып берген. Бұл құбылыс қазақ даласы үшін үлкен бір уақиға, əлеуметтік, саяси, мəдени, 
психологиялық елеулі құбылыс қатарында болғандықтан, оның барысын ақынның өз сөзімен сипатталға-
нын жөн көрдік. 

Қонған соң жүз үй тігіп Марқакөлге, қалдырмай сауын айтты маңдағы елге,  
«Асы бар Тасболаттың, ат жарат» деп, сөйленді көп күн бұрын мəжілістерде. 
Жиылды асқа саулап Арғын, Найман, Керейге, қалмаққада хабар жайған. 
Шыңғыртып асқа сойған жылқылардың, қандары бұлақ болып ақты сайдан. 
Бəйгеге жіберілді үш жүздей ат, бəйгесі алдыңғы аттың –он жылқы нақ, 
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Одан соңғы жүз теңге бір топ шуға, қой-қозы, артқылары мақпал мен бəт. 
Сойылған екіжүздей малдың саны, балуан, бəйге...модалар жатыр əлі.*13..  
Өкпелеушілер де, дау-дамай туғызушылар да аз болмады. Бұл уақиғадан соң Əжібайдың бұрынғы 

күш-қуаты мен ықпалы таяздай бастады. Оған келіп қысқы жұт қосылды. Келетін қысқа мал азығын 
даярлау əдетіне əлі кіре қоймаған көшпенді қазақ даласының тағдырында болып, қайталанып тұратын 
жағдай. Алайда əдет өзгеріп, тіршіліктің қамы бəрі бір жасала бермейді. Қазақ ауылдары үшін бұл елеулі 
экономикалық, əлеуметтік мəселелі құбылыс болып қала берген. Қарашада мұз жауып, қар бекіп, малы 
жерден шөп таппай қалған ауылдықтар жайын дəлдікпен суреттелген нақты көрінісін ақын былайша 
баяндаған: 

Жазды күн қазақ байғұс шөп шаппаған, қыдырып, қымыз ішіп қылжақтаған, 
Шапсада омбы қарда шартарапқа, қалғанда мал асырап шөп таппаған. 
Соғады үдей-адай боран қаптап, қар көмген қара жерді қылып аппақ. 
Қатайып қыстың арты барған сайын, күйзелді шаруа жаман сасқалақтап. 
Шапсада тамыр-таныс орыстарға, шана шөп отыз сомға табар зорға. 
Арбасы күзді күні отыз тиын, не дерсің сона алмаған қазақ сорға?... 
Шұбырып, тері арқалап қалаларға, орыстан нан сұрады балаларға, 
Тақтайын Андрейлер былғадың деп, шығарды желкеге ұрып, шара барма. 
Көп жылқы əлдеқашан ығып кеткен, қолынан жылқышының шығып кеткен, 
Бұйырмай тарамысы иесіне, жануар қар астына сапар еткен... 
Жұтатқан жұртыменен Əжібай қалды, үш мыңнан екі жүздей жылқы қалды, 
 Қалғаны да өз құнын өздері жеп, босатты ақша салғансандықтарды. 
Жұтаған малдың орны тырнап ішін, бұзылар ойлағанда сыртқы пішін, 
Орынын немен болсын толтыруға, жұмсады барлық ақыл, айла-күшін*14 
Əртүрлі айла-шарықпен, зорлық-зомбылық жолымен Əжібай жоғалтқанының орнын толтыруға кірісе-

ді. Ұрылар да оның пайдалы адамына айналды. Бірақта бір баукеспе ұрыны «қытай асып кетті» деп 
жасырып қалғаныуезд бастығына белгілі болып қалып, ол осы қылмысы үшін болыстықтан босап қалады. 
Іс сотқа жетіп, оншақты орыс солдаттары оны ұстап, қамауға алады. «Ең мықты Əжібайға істеген осы 
болса, біздің күніміз не болады?» деп қорыққан, абыржып шошынған жұрттың жартысы Қытайға ауып 
кетіп те үлгереді. Бірақ патшалық биліктен бұйрық түсіп, ауған елді солдаттар қырып-жойып қайта айдап 
алып келеді. Осындай тарихи-əлеуметтік жəне саяси-экономикалық жағдайда Əжібай борышқа батты. 
Еріксіз жағдайда ол қызы Күлтайды бұрын өзі айнып жүрген Керейіне бермекші болып, малға сатты. 
Ауқаттана бастаған ол тағы да үш қызын малға сатты. Бай құдаларының қолдауымен қайтадан 
болыстыққа қолы жетті. Бес алты жыл өтпей-ақ қора малға, қойынға ақша толды.  

Əжібай 17 жастағы Ырыстыға үйленді. Үш əйелдің ойбайы мен көз жастары оны тоқтатпады.Бұл қыз 
да əкесі мен ағаларының еркіне қарсы келе алмаған бейбақ.  

Жаздың жадырағын күндерінде бара жатқан күйеуіне риза болмағанымен жəне жастығына қарамас-
тан,Күлтай ұзатылды... 

...Қысырақ қымыз ішіп Əжібайлар, күмпиген күпті тастап құлын-тайлар, 
Көркіне табиғаттың көңіл босап, көл қылған көз жастарын терең сайлар*15. 
Бір ғана шығармада поэзия тілімен осыншама қоғамдық мəселенің бетін ашып, егжей-тегжейін жеткізе 

баяндап, өмір шындығын өз түрінде, өз мəніндеталдап баяндап беру жас дарынның əлеуметтік-саяси ой 
өрісінің жемісі. Автор «Кім жазықты?» деген сұрақты оқырман алдына ғана емес, қоғам алдына, қазақ 
əлеуметі алдына қойды. Жекелеген адамдардың бар игілікті қолына жинап, соның күшіменен айналадағы 
əлеуметті өзінің малымен тең көруіне кім кіналі?Өзінің ішінен шыққан қыз балаларды малға, мəртебеге 
сатып, арын аяққа басып, басқаның күңдігіне беруіне кім кінаəлі? Жасы жетпеген бозбаланы ол үшін 
жеккөрінішті бойжеткендерге зорлап қосып, оның адами жолдан таюына, талай-талай жастардың 
отбасын ойрандауынакім кінəлі? Білімсіз, қаблетсіз, тек байлық пен озбырлық арқасына билік басына 
келушілер үшін кім кінəлі? Əлеумет ортасының күні өтіп, тозығы жеткен дəстүрлерге жабысып, айрыл-
май, ақ пен қараны айырып алуға асықпай қала беруіне кім кінəлі? Қауымның өркениет жолын іздемей, 
бодандық пен таптық қанауға бас иіп, арқасын төсеп, аяққа таптатып отыра беруге кім кінəлі? Бір 
қарағанда бір Əжібай төңірегіндегі əңгімеге ұқсағанымен, автордың қозғап отырғаны тамыры терең 
саяси-əлеуметтік мəселелер. Сұлтанмахмұттың бір ғана еңбегінің бергені осыншама... 
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