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АЛҒЫ СӚЗ 

 

Ҧлттық мәдениет қазақ этносының негізгі ӛзегінің ӛзіндік 

болмысын дамуын ӛзекті мәселесін қарастырады. Қазақ халқының 

ҧлттық мәдениетінің мәдениеттанулық негіздерінің ӛзектілігін бірнеше 

мәдени факторлармен және Қазақстан Республикасында қабылданған 

мәдени даму бағдарламасымен ҥндес етіп жатқан ҥрдістермен  

айқындалады.  

Бҥгiнгi таңда Қазақстан Республикасы тәуелсiздiк алғаннан кейiн 

ӛмiрiмiздiң тҥрлi саласында болып жатқан ӛзгерiстер мазмҧны жағынан 

да, тҥр-сипаты жағынан да жаңа қоғамдық қатынастарды 

қалыптастырудың асқан қажеттiлiгiн аңғартып отыр. Ендiгi жерде 

барлығын жан-жақты ой-сана елегiнен жаңаша ӛткiзiп, жаңаша 

қабылдауымыз қажет. Қазақстан Республикасында мемлекет 

тәуелсiздiгiн нық ҧстап тҧру мақсатымен жҥргiзiлiп жатқан рухани 

шараларға қатысты ҧлттық философия мен мәдениеттiң ӛркендеуiне 

қолайлы жағдайлар туып, кеңiнен жол ашылып тҧр. Оған Республика 

Президентi Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстанның болашағы қоғамның 

идеялық бiрлiгiнде» атты еңбегiнде: «Мәдени дәстҥрлер қашан да 

әлеуметтiк қайта тҥлеудiң қайнар кӛзi болып келедi деген жолдауынан 

аңғарамыз. Ӛзiнiң тарихи, мәдени тамырларына қайта оралу - бҧл 

әрине оң процесс. Қазақстанда ҧлттық  тiлдi, қарым-қатынасты, 

мәдениеттi... дамытуға барынша қолдау жасалып отыр», - деген сӛзi 

мҧның бiрден бiр айғағы [1].  

Қазіргі қоғамдық дамуда, біздің елімізде қанатын жайған ғаламдық 

қатынастардың ӛркендеп дамуы, қоғамның әр тҥрлі салаларындағы 

реформалар, ӛркениетті, дамыған елдердің қатарына қосылу жолында 

ғасырлар бойы сҧрыпталған дәстҥрлі мәдениетімізді және рухани  

қҧндылықтарымызды ескермесек, ҧлттық тӛлтума мәдениетімізден 

айырылып қалуымызға ҧрындырары мҥмкін. Мәдениет мәселесі әр 

кезеңдерде ой толғағына салынып, зерделеніп, ӛз заманына сәйкес 

бағасын алып отырған. Олай болса, мәдениеттің озық ҥлгілері қай 

кезеңде болмасын біртҧтас адамзаттық мәдениетті қалыптастыруда 

басты бағыт-бағдар болған. Осылардың нәтижесінде дәстҥрлі 

мәдениеттің ҥрдістері аясында әлемдік мәдени жаңғырудың ӛзі де 

жаңаша сипатқа ие болып, жаңа сапалы жҥйе - «жалпы адамзаттық 

мәдениет» қалыптасуда. 

Қазіргі ҧлттық мәдениетіміздің қҧндылықтарын жоғалтпау 

маңызды орын алуда. Ҧлттық мәдениеттің қазақ этносының негізгі 

ойының ӛзектілігі сол, бҧл мәселені тереңдете қарастырудың 

нәтижесінде мәдениеттанулық ӛлшемдерінің дамуы айқындалады.   

Дамыған және әдiлеттi қоғам туралы озық ойлы қайраткерлер 

арасында әр тҥрлi ой топшылаулар болып жатыр, оларға бҧл ретте 

нақты ӛмiрдiң ӛзi лайықты тҥйiн – тҥсiнiк жасауға кӛмектесiп отыр. 

Шындық пен қайшылық бар жерде диалектикалық даму немесе 
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динамика  болады, қайшылық оның iшкi мәндi анықтамасы болады 

және тарихи дамитын, әлеуметтiк мән-маңызға толық қҧбылыс деп 

қарастыруға мҥмкiндiк бередi. Ал, ҧлттық мәдениетке келетiн болсақ, 

ол халықтың ежелден жалғасып келе жатқан ӛзiне тән салт-дәстҥрi, 

әдет-ғҧрпы, дҥниетанымы есебiнде қалыптасып жетiлiп отыратыны 

белгiлi. Сонымен бiрге, қазақ ҧлттық дәстҥрлерiн әлемдiк философия 

аясында қарау – бҧл категорияның мән-маңызын тереңiрек ҧғынуға 

қазақ халқының тарихы мен мәдениетiне сай оларға тән 

ерекшелiктердi, айшықтай тҥсуге, сӛйтiп қазақтын рухани дҥниесiн, 

мақсат-мҧратын, адамгершiлiк болмысын бҥкiл адамзаттық ӛркениет 

тҧрғысынан зерделеуге мҥмкiндiк ашады.Тарихи дамуда,қоғам 

талаптарына сай ҧлттықдәстҥрлерде ӛзгерiп отырады. Сол себептi 

бҥгiнгi таңда қазақтың мәдени дәстҥрлерiн, этностық негізгі ойларын 

оның мәдениеттанулық негiзiн дҧрыс кӛрсете танып бiлуге, мәдени 

дәстҥрлердi жинақтап, зерделi зерттеудiң маңызы артып, жастарды сол 

ҧлттың салт-дәстҥрдiң негiзiнде тәрбиелеудiң қажеттiгi ӛсiп отыр. 

Оның ҥстiне, ӛткен ҧрпақтың бай тарихы мен мәдениетiне тереңiрек, 

жан-жақты кӛз жiбергенде байқалатын ақиқат – мақсат мҥдделер және 

қажеттiлiктер мен мҥмкiндiктердi қалыптастыруға барынша ықпал етiп, 

әлемдiк ӛркениетке жету мен халықтардың материалдық және рухани 

қҧндылық қатынастарын жасауда қозғаушы кҥш болып отыр. 

Әр халықтың сан ғасырларға созылған ҧрпақ тәрбиесiнде ӛзiндiк 

рухани тарихы, тағлымы, ой-пiкiрi, қорытынды тҥйiнi болады. Қазақ 

халқының ҧлттық  мәдениеті, ҧлттық ӛнегесi ғасырлар қойнауынан 

бастау алады, осыған орай бҥгiнгi таңда мәдениеттiң тарихи 

қозғалысын, заңдылық, ерекшелiктерiн, жаһандық мәселелерiн танып 

бiлудiң маңызы артып отыр. Кҥн санап халқымыздың ҧлттық 

қҧндылықтарына, олардың қайнар бастауларын тануға деген ықылас 

ӛсiп келедi. Тақырыптың  ӛзектiлiгi, бiздiң алға қойған мақсат-

мҥддемiзбен де осы мәдени қҧндылықтарды танып бiлуге деген iс 

әрекетiмiзбен де сәйкес келiп тҧр. «Ӛткеннiң тәжiрибесiн тал бойына 

дарытқан, озық ӛнегелi дәстҥрсiз, ҧрпақтар сабақтастығынсыз тарихи 

болмысты елестету мҥмкiн емес». 

Ҧрпақтан ҧрпаққа жалғасып келе жатқан қазақ халқының ҧлттық 

әдет-ғҧрып дәстҥрлерiнiң ғасырлар сынынан еленiп, бҥгiнгi таңға дейiн 

жетуi оның жетiлуi оның ӛмiршеңдiгiн, мәдениеттегi ӛзiндiк орнын 

қажеттiлiгiн айқындап тҧр. Ендiгi жерде осы мҧралардың қҧндылығын 

арттыру, дәстҥр сабақтастығын жалғастыру, ғаламдық мәселелердi 

шешу оған дәнекер болу әрбiр ҧлттық мәдениетке кӛзiнiң 

қарашығындай қамқорлық жасар зиялы қауымның борышы мен 

парызы. Қазақ ҧлттық мәдени дәстҥрлерi оның этностық ерекшелiгi, 

ҧлттық қарым-қатынастары мен ӛзiндiк негізгі ойын, халықтың салт-

дәстҥрiмен бiтiм болымысымен бiте қайнасып келе жатқан әсiресе 

қазақтың рухани болмысы мен мәдени талғампаздығын танытатын 

ерекше бiр қҧбылыс.  
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1ҦЛТ- МӘДЕНИЕТ—ЭТНОС 

 

1.1 Ҧлттық мәдениетҧғымы,қазақ этносының тҥсiнiктемелері 

Жаһандану заманында әрбiр жеке этностың мәдени ӛзiндiк 

болмысын сақтап қалу, оны одан әрi дамыту ӛзектi мәселе болып 

табылады. Сондықтан ҧлттық мәдениеттi айқындайтын ерекшелiктердi 

кӛрсету, оның даму элементтерін анықтау – маңызды шара. Мҧндай 

ӛзiндiк мәдени ерекшелiктердi жаһандану процестерiмен ҥйлесуiн 

ескере, ескi мен жаңа арасындағы сабақтастықты заманның ағымына 

сай тануымыз керек. Осы сабақтастықты ҥйлесімді ету ҥшін әртҥрлі 

ғалымдардың  мәдениет туралы жазған еңбектерінің бҥгінгі жаһандану 

процесінде алатын орны ҥлкен. Осыған байланысты мәдениет ҧғымына 

анықтама берген. 

В.С. Степиннің «мәдениет» атты еңбегі негізінде  Культура  

ҧғымы тарихи дамып келді. Алғашында «культура» ҧғымы адаммен 

жерді ӛңдеуді білдірген. Сосын бҧл терминнің мағынасы ҧлғая тҥсті. 

Ол арқылы  адамдардың  материалдық  қызметінің нәтижелерін, кейін 

адамды  тәрбиелеу мен оқытуды белгілей  бастады.  

Ежелгі  римдік  шешен  және философ Марк Тулий  Цицерон 

ӛзінің «Тускуландық жазбалар» атты еңбегінде бҧл терминді басқаша  

мағынасында, яғни  оқыту мен  тәрбиелеу  барысында адамның  ақыл-

ойын  ӛңдеу  ретінде  қолданған болатын.  Осылай  Цицерон  

философияны  ой-сана  мәдениеті деп кӛрсеткен  болатын. «Культура»  

термині  «культура»  ҧғымына  айнала  бастады.  

Енді «культура»  деп адам жасағанның бәрін, адам жасаған  

жасанды  дҥниені және оны табиғи дҥниеге  қарама-қарсы қойып  

белгілей  бастады.  Бҧл мағынасында «Культура» термині  неміс  

философы-ағартушысы және  заңгері С. Буффендорфтың  еңбектерінде 

(«Табиғи  қҧқық туралы», 1684) қолданыс тапқан болатын.  

18 ғасырдан  бастап «Культура» термині  еуропалық  философия 

мен  тарих  ғылымында  кең пайдалана  бастады.  

«Мәдениет» адам болмысының хайуандық ӛмірден ӛзгешелігін  

сипаттайтын,  адами қызметті жҥзеге  асырумен байланысты,  қоғам  

ӛмірінің  аса маңызды  аспектісі ретінде  қарастырыла  бастады.  

19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында «Мәдениет»  

проблемасын зерттеуде антропология мен этнологияның, жҥйелік  

теориясының, семиотиканың, ақпарат теориясының, неофрейдизмнің,  

постмодернизмнің  және т.б. жетістіктері  тартыла  бастады.  

«Культура»  ҧғымының  тарихи дамуында  ӛзіндік ішкі логикасы  

бар.  

Мәдениеттің 1500 астам анықтамалары бар. Американдық  

мәдениеттанушылар Кребер және Клакхан 300 анықтаманы жинақтады.  

Тҥсініктемелермен анықтамалардың кӛптҥрлілігі олардың біркелкі  

екендігін  кӛрсетпейді.  

Мәдениет   - бҧл оппозиция  «мәдениет-натура»,  бҧл адамдардың  
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іс-әрекеттерін реттеу мен жҥзеге асыру тәсілі,  сондықтан, ол, іс-әрекет, 

мінез-қҧлық және қарым-қатынас  жасаудың  биологиялық емес 

бағдарламаларын  тудыру мен трансляциялау» (ҧрпақтан-ҧрпаққа) 

арқылы кӛрініс табатын әлеуметтік  ӛмірдің  ерекше аспектісі. 

Философия мен мәдениет теориясындағы аса маңызды  

проблемалардың  бірі - қоғам және мәдениет ҧғымдарын ажырату.  

Мәдениет  және қоғам тепе-тең емес. Бірақ,  басқа жағынан  қарайтын  

болсақ, «мәдениет» әлеуметтік ӛмірдің барлық қырлары мен сырларын  

қамтиды, «Мәдениеттен» тыс, оның ықпалынсыз жҥзеге асатын  бірде 

бір  әлеуметтік  феномен жоқ деуге  болады.  

Жоғарыда  келтірілген  екі универсалиялар  арасындағы қайшылық  

ӛзімен ӛзі шешіледі, егерде, біз, «мәдениетті» тарихи даму барысында  

жинақталған әлеуметтік  тәжірибені бекітетін  ақпараттық кодтардың 

жҥйесі ретінде  қарастыратын болсақ.  Бҧл тәжірибе  адамдар іс-

әрекетінің,  қарым-қатынасы мен мінез-қҧлқысының биологиялық емес  

бағдарламалары  болып  есептеледі.  

Адам тек қана  биобағдарламаларды емес,  сонымен бірге, 

әлеуметтік  бағдарламаларды, яғни әлеуметтік  кодтарды да  

трансляциялайды. 

Белгілердің  ерекше  формалары  әлеуметтік  тәжірибені  сақтау 

мен  трансляциялаудың  шарты болып  есептеледі. Осыдан  келіп  

белгілердің  кӛптігі,  саналуандығы туындайды (тәжірибе ҥнемі 

дамытылып,  жетіліп,  жасалады). 

Жасанды  және табиғи  тілдердің  кӛптҥрлілігі  сонымен  бірге  

мәдениеттің  тілдері болып  есептеледі.  

В.С. Степин берген  мәдениеттің  анықтамасы: Мәдениет -

әлеуметтік ӛмірді оның барлық  негізгі кӛріністерінде  ӛзгеруі мен  

жаңаша  жанғыруын  қамтамасыз  ететін  адами  тіршілік  етудің (іс-

әрекет, қарым-қатынас, мінез-қҧлық) тарихи даму ҥстінде  болатын  

биологиялық  емес  бағдарламалардың  жҥйесі.  

Бҧл білімдер, нормалар, қабілеттер, идеалдар, ӛмір сҥру  

салттарының  ҥлгілері, қҧндылықтар, идеялар мен гипотезалар, наным-

сенімдер,  мақсаттар мен қҧндылықтық  бағыт-бағдарлар, символдар  

және т.б. Мҧның бәрі тарихи  жинақталатын әлеуметтік тәжірибе  

болып  есептеледі.  

Мәдениет  бҧл тәжірибені сақтайды,  қорғайды,  трансляциялайды, 

жаңа  бағдарламалар  ӛндіреді,  яғни  бҥкіл  қоғам  ӛмірінде  шынайы 

ӛзгерістер  туғызады.  

Мәдениет  ӛзгермейтін, бір  кҥйде қала  бермейтін  қҧрылым 

болып  есептеледі. Ішкі табиғаты жағынан  ӛзгермелі. Барлық 

мәдениеттерде  инновациялар мен  шығармашылықтың  мҥмкіндіктері 

әртҥрлі. Ҧлттық қоғам  мәдениеттерінде  бҧлар  ӛте аз, ал техногенді  

ӛркениеттерде  керісінше  жоғары. Бірақ, мәдениет  пен қоғам  

болмысы  ҥшін  екі  қарама-қарсы процестің (дәстҥр мен 

инновацияның, жаңғырту мен  шығармашылықтың  маңызы  бірдей 
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деуге  болады. 

Қоғамның  немесе ӛркениеттің  әртҥрлі  формаларына белгілі бір 

ӛзгеше  мәдениеттер  сәйкес келеді.  

Техногенді  ӛркениеттің  шығуымен мәдениеттердің  

ӛзарабайланысы  нығая,  кҥшейе  тҥсті.  Бҧл жаңа  технологияларды, 

ғылымды,  білім беру жҥйесін  игерумен  байланысты модернизация  

процестері, бҧл, ғаламдық проблемалардың  шығуы мен қызмет 

етуімен  байланысты  интеграция  процестері.  

Қазіргі таңдаҧлттық мәдениеттердің фундаментальды 

қҧндылықтарын  трансформациялау  процестері белсенді  жҥре  

бастады. Бҧл  қазіргі ӛмірдің  шындығы мен  қажеттілігі. Қазіргі  

заманғы философтар  мен мәдениеттанушыларға техногенді ӛркениет 

жағдайында ҧлттық мәдениеттердің  ӛзгешелігін  сақтап  қалу 

мәселесін  шешу керек.  Сонымен бірге,  қоғамның  жаңа  тҥрлері 

туғызған мәдениеттерді зерттеп, тану керек. Бҥгінгі кҥні ҧлттық 

мәдениеттің қҧндылықтарын танып білу, оның даму принциптерін 

ҧғыну адамзаттың тыныс тіршілігіндегі ең керекті тарихи қҧбылыстар. 

Сол себепті біз мәдениет ҧғымын дҧрыс тҥсініп ҧғынуымыз қажет. 

Мәдениет адамзаттың тыныс тіршілігінің мән-мағынасы, абырой-

атағы, жеткен шыңы, жетер қиялы, ең биік идеалы, әр қҧбылыстың 

ӛзіндік бастау тарихын кӛрсетеді. Ҧлттық мәдениеттің жалпы 

мәдениетіміздің бҥгінгі ахуалын әлемдік мәдени-рухани процесстерден  

тысқары қарастыра алмаймыз.  Қазіргі әлемдік мәдениетте оның 

гуманистік яғни рухани адамгершілік мазмҧны позициясынан 

зерделесек тығырыққа тіреліп, жатсыну мәдениеті қалыптасып 

отырғаны  шындық. Ӛйткені адам ӛз айнала-дҥниесін ғана емес, ӛз-ӛзі 

яғни ӛз болмыс мазмҧнын да жатсынып, мәдени жалған 

қҧндылықтардың әлемінде кҥн кешуде. Ал нақтырақ келсек біздегі 

мәдениет, оның ішінде әсіресе ҧлттық мәдениеттің бҥгінгі жағдайы 

және ҧлттық мәдениеттің «жеңіле бастауы» туралы әңгімелердің 

естілуі әлеуметтік экономикалық дамуымыздың қҧрылымындағы 

ӛзгерістермен және батыс мәдениеті қҧндылықтарына бет бҧрыспен 

тікелей байланысты. Бҧл орайда бірнеше факторды атауға болады. 1 – 

Батыс ҥлгісіндегі кӛпшілік мәдениет тасқыны. 2 – Біздің идеологиялық 

концепциямыздың әлі тҥзелмегені. Кӛпшілік мәдениеті тасқынына 

саналы тҥрде тосқауыл қойылмауы да осының бір кӛрінісі. 

Идеологиялық концепциямыздың әлі тҥзелмегенін ең алдымен мәдени 

даму концепциямыздың жоқтығынан.  

Бҥгінде дҥниежҥзінде ӛрбіген саяси оқиғалар мен әлеуметтік 

ҥрдістердің кҥні ертең қандай нәтиже берері ӛркениетті елдердің 

назарынан тыс қалмауда. Саясатта, экономикада, мәдениет пен 

идеологияда жекелеген ҧлттар мен халықтардың, мемлекет пен 

ӛркениеттердің арасында бейбіт катар ӛмір сҥру принципі сақтала ма? 

әлде ол ӛзгеріске ҧшырай ма? Дҥниежҥзі елдерінің бір бірімен 

келешектегі қарым-қатынасы және ӛзара ықпалдастығы қандай 
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ӛлшемдермен анықталатын болады? Міне, осы тектес сауалдарға XXI 

ғасырға қадам басқан ӛркениетті қоғамның интеллектуалды ӛкілдері 

ерекше кӛңіл бӛліп келеді. Ҧлы ӛзгерістер мен қоғамдық дағдарыстар 

тҧсында кез-келген халық ӛзінің мәдениеті мен ӛркениетінің ӛркендеу 

барысына, оның тарихи тағдырына мән беріп ой тоғытқаны орынды, 

ӛйткені дҥние жҥзінде ӛркениеттің дамуы мен олардың ӛзара 

бәсекелесуі қоғамның, мемлекеттің, жеке адамның ӛмірі мен 

тҧрмысына жаңалықтың жаңа лебін әкеліп, жаңаша әлеуметтік ахуал 

қалыптастыруы ықтимал.  

Алдымыздағы ғасырда орын алатын сол ғаламдық ӛзгерістер 

міндетті тҥрде қазақ қауымын, Қазақстан мемлекетін де шарпып ӛтетіні 

айдан анық. Осы орайда Қазақстан мемлекетінің әлемдік 

қауымдастықпен қарым-қатынасы, ӛзара ықпалдастығы, ӛркениет 

аралық байланысы қандай болады? Қазақстан қайсы бір мемлекеттер 

тарапынан (мейлі батыс, мейлі шығыс елдері) мәдени, ӛркениеттілік 

сипаттағы болымдықта қалмас па екен? Ӛркениет аралық қайшылықтар 

бҥгінгі заманның ең ӛзекті мәселесі болады. Енді сол тарихқа кӛз 

жҥгіртейік… Егер «қырғи-қабақ соғыс» кезеңінде экономикалық, саяси 

қҧрылымның ерекшелігі мен маңызына қарай әлемдегі елдер «бірінші», 

«екінші», «ҥшінші» болып сҧрыпталса, қазір оларды осылайша болу ӛз 

мәнін жоғалтты. Бҥгінгі таңда елдерді саяси-экономикалық 

қҧрылымның ерекшелігіне емес, олардың мәдени және ӛркениеттік 

қҧрамы мен қасиетіне қарай топтастыру маңыздырақ болып отыр.  

«Ӛркениет» деген не ? Ең алдымен – ол халықтардың мәдени 

ҧқсастығы мен бір тҧтастығы әрі аса жоғарғы мегаэтникалық типтегі 

артықтығы.  

Адамдарды мәдени белгілері мен мәдени ҧқсастығына орай ҥлкен 

топтарға шоғырландырып, саны жағынан кӛп халықты (мәселен оған 

Қытай жатады) немесе азғантай (Кариб аралдарын мекен еткен 

ағылшын тілділер) топты, әр жердегі біртҧтас ҧлттық мемлекеттерді 

(Батыс Еуропа, Латын Америкасы, Араб елдері) немесе бір ғана 

мемлекетті (Жапония) бір ӛркениет аясына жатқызуға болады. 

Ӛркениет бҧдан басқаша топтасуы да мҥмкін. Мәселен, Батыс 

ӛркениеті еуропалық және және солтҥстік-америкалық болып жіктелсе, 

Ислам ӛркениетіне, - араб, тҥркі мен малайзиялық топтар жекеленіп 

ене алады. Болашақта адамзат тіршілігі ең алдымен 7-8 негізгі 

ӛркениеттің ӛзара әрекет етуімен анықталады. Олар: батыс, 

конфуционалдық, жапон, ислам, ҥнділік , славяндық-православиялық, 

латын-америкалық және африкалық. Осылардың мәдениеттерінің 

алшақтығы мен айырмашылығы ӛркениет аралық қарама-

қайшылықтардың пайда болуына себепкер болады. Неге дейсіз? 

Біріншіден, бҧл ӛзгешеліктерге мән бермеуге болмайды. Ӛзінің тарихы, 

тілі, мәдениеті, дәстҥрі мен діні (ең маңыздысы діни ерекшелігі) 

бойынша ӛркениеттер бір –біріне мҥлде жуыспайды. Әркелкі 

ӛркениетке жататын адамдардың қҧдай мен адамның ара-қатынасы, 
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жеке адам мен топтың, азамат пен мемлекеттің, ата-ана мен баланың, 

отбасы аралық қарым қатынастың мәнісі туралы танымы мен тҥсінігі 

де әркелкі емес пе? Адамның қҧқығы мен міндеттері оның бостандығы, 

оның мәселесі, теңдік пен теңсіздік туралы кӛзқарастары бірдей емес. 

 Ғасырлар бойы қалыптасқан әрі бейбіт қатар тіршілік еткен 

адамдар арасындағы осындай әркелкіліктер. Сірә, жанжал тудыра 

қоймас. Екіншіден, бҥгінгі адам ҥшін барған сайын әлем арнасы 

тарылып барады. Солай бола тҧрса да халықтар арасында әртҥрлі 

ӛркениетке тән байланыстар кеңіп келеді. Бір жағынан бҧл адамның 

ӛзін-ӛзі тануына, ӛз ӛркениетіне берік болып, ӛзгені қабылдамауына 

жетелейді. Ҥшіншіден экономикалық жаңару мен әлеуметтік ӛзгеру 

процестері бҥкіл әлемде адамдардың ҥйреншікті қарым-қатынас 

жҥйесін тәркі етті. Белгілі бір ҧлт ӛкілінің ӛзі тіршілік ететін ҧлттың 

мемлекетіне деген сенімі кеми тҥскендей. Сӛйтіп Батыстағы ӛзге 

ӛркениет ӛкілдері ӛзінің шыққан аясына қайта оралу ҥстінде. 

Жиырмасыншы ғасырда тҥркі әлемі дҥниежҥзінде қозғаушы кҥш бола 

алмады. Ғылымда, экономикада және мәдениетте әлемді аузына 

қаратқан тҥркі жоқ, дҥниежҥзілік ӛнеркәсіпте экономикаға да ықпал 

ете алмады, тҥркі тілдес топтардың бірі де бірі әлемдік қарым-қатынас 

қҧралы бола алмады. Енді тҥркілер алдында таңқаларлық болашақ тҧр. 

Тарихи қысқа мерзім ішінде дамыған, алдыңғы қатардағы елдер сапына 

қосылу, экономикалық салаға кӛңіл бӛліп, әлемдік ӛркениетіне ҥлес 

қосатындай мәдениетімізді дамыту, қатынас қҧралы ретіндегі тіліміздің 

қажеттілігін жеделдету. Әлем картасында Тҥркиямен қатар, әлемдік 

ӛркениетке қол созған тҥркі тілдес 5 бірдей егемен мемлекет: 

Қазақстан, Ӛзбекстан, Қырғызстан, Тҥрікменстан, Әзербайжан пайда 

болады. «Геосаяси буфер» ретіндегі екі қҧрылықтың – Еуропа мен 

Азияның, Ресей мен Қытайдың ортасында орналасқан Қазақстан небір 

жойқын оқиғаларды бастан кешірді. Алайда уақыт талабы тҥркі 

халқының ҧлдарына сансыз кӛп мәселелерді міндеттеді. Ру, тайпа, 

этнос, ҧлт, халық болып әлеуметтік сапаға ие болған тҥркілер ӛздерінің 

жҥйесін мемлекеттік – қҧқықтық және әлеуметтік экономикалық 

сипатта жетілдірді.  

Мемлекет қайраткері Әбіш Кекілбаев: «Президент Назарбаев, егер 

тәуелсіз мемлекеттер ӛз мақсаттары мен оларды іске асырудың 

жолдарын айқындауға ӛздері кҥш-жігер жҧмсамайтын болса, онда 

таянып келе жатқан ғасыр мен мың жылдықтың саяси бет – бейнесі 

бҥкіл адамзат ҥшін бҧдан былайда беймәлім кҥйде бҧлыңғыр тҧман 

сияқты қала беретін деген елдің алдымен ҧғынып, тҥсіне білген 

қайраткерлердің қатарында. Ол ӛзінің жаңа Жолдауын жариялай 

отырып, қазіргі болып жатқан процесті бҥкіл халық болып терең 

зерделеуге, оның бҧдан былайға барысының барынша пайдалылығын 

және кӛңілге сенім ҧялататындығын айқын сезінуге шақырады.  

Ӛйткені біз кӛздеген мақсаттарымызға неғҧрлым тез жету ҥшін 

алдымызда не кҥтіп тҧрғанын және оған қалай әзірлену керек 
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екендігінде екенін айқын білуіміз керек» - деген болатын.  Мақсат 

айқын, мҧрат биік болғанға не жетсін. Сол айқын мақсат алға 

қҧлшынтып, қыруар іс атқарылғанын қасымыз болмаса, досымыз кӛріп, 

тиісті бағасын беріп те отыр. Жиырма тӛрт жылға жетер-жетпес 

уақытта еркін де егемен тәуелсіз Қазақстан қалыптастырудың сыңарлы 

жолынан сҥрінбей ӛтті десек, әсте асыра сылтау болмас. Алғашқы 

кҥндерден-ақ ол ҧлттық қауіпсіздік нығайтуды ӛзінің басым бағыты 

етіп алып, экономика мен дипломатияны домбыраның егіз ішегіндей 

тең тартып, тӛл дамытып, бҧл салада біраз табысқа жеттік. Сӛйтіп, осы 

екі ӛлшем тҧрғысынан Қазақстан қазір шын мәнінде мықты 

мемлекеттердің, елу елдің  қатарына қосылды деуге болады. Әрине, бҧл 

мақсаттарымыздың да, таңдауымыздың да дҧрыс болғанының айғағы. 

Ал ендігі таңдау – тәуелсіздігімізді кӛздің қарашығындай сақтап, ел 

еңсесін кӛтеру, халқымыздың қастерлі дәстҥрлерін жаңа заманға 

жарасымды жалғастыру, демократияны дамыту. 

 Нарық экономикасына негізделген, тәртіп пен реттілікке мойын 

сҧнған, ешқандай да экстремизмге орын болмайтын қоғам жасау. 

Демек, таңдап алынған жол айқын. Ендеше Жолдауда атап 

айтылғандай, осы тҥскен жолымыздан тайқып кетуге, жаңа 

Қазақстанды қалыптастырып, саяси әділеттілік  пен экономикалық 

еркіндіктің берік іргетасын қалауға кҥш-қуатымыз да, ерік-жігеріміз де, 

ақыл-зердеміз де жететінін дәлелдеуіміз керек. 

 Нҧрсҧлтан Әбішҧлының жҧртты осы игі мҧраттарды  жҥзеге 

асыруға жҧмылдырудағы жемісті еңбегін жоғары бағалауға болады. 

Еліміздегі тыныштық, халықаралық аренадағы биік бедел соның ісіне 

тікелей байланысты. Қазақстанның экономикалық-әлеуметтік 

жағдайын орнықтырып, ілгері дамытудың Президент Н.Ә. Назарбаев 

ҧсынған бағдарламасы еліміздегі әрбір адамның жеке мҥддесін 

қорғауға бағытталғанын әрдайым жадымызда ҧстағанымыз жӛн. Бҧл 

бағдарлама – Қазақстан халқын ӛркениетті қоғамға- нарық саясатын 

барынша дамыта отырып, терең демократиялық ӛзгерістер жасау 

арқылы жете алатынымызды дәйекті тҥрде тҥсіндіреді. 

Президент ҧсынған Қазақстанды дамытудың ҥлгісі  - 

демократиялық әрі бейбітшілік сҥйгіш мемлекет қҧруды кӛздейтінін 

оқып, біліп әрі нақтылы тҥрде ой елегінен ӛткізудеміз. Адамзаттың 

жҥретін соқпағы қандай ауыр әрі кҥрделі болғанмен оны ғылым 

тарихы, әлеуметтік-экономикалық дамудың табиғи жолы деп атайды. 

Біз, ғалымдар мҧны қызыл заман кезінде кӛрсетіп беріп сынға 

алғанбыз, бірақ бір бармағымыз бҥгулі жҥретін. Оның маркстік 

социологиядағы атауы – капитализм әлде буржуазиялық қоғам. «Ӛзіңе 

сен, ӛзіңді алып шығар қайратың мен ақылың екі жақтап» - деп 

Абайдың да шырылдап жазғанын оқыдық. Большевиктер адамзаттың 

даңғыл жолынан бҧрылып, қару ҧстап, еңбек ӛнімділігін соқа және 

кетпенмен емес, мылтық пен шешеміз, дҥниежҥзілік капитализмді 

аттап ӛтеміз деп жҥріп, бізді XX ғасырда ӛркениеттің артқы шебіне 
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қалдырды. Әлемнен оқшау ҧстап, торға тықты, айдады, асты, жасырып 

ҧстады, аштан қатырды. Социалистік қоғамның табиғаты солай еді. Ол 

әлемдік ӛркениетке жаны қарсы тҧрды. Себебі, оның негізінде 

кҥштеуге иек артқан еңбектің тҥрі жатты. Сӛйтіп байлықтың жалғыз 

қайнар кӛзі – еңбек бҧғауға тҥсті. Іштен де, сырттан да тор қҧрылды. 

Жазалау мекемелері қанатын кең жайды. Мҧндай жағдайда 

социализмнің тҥпкілікті жеңу мҥмкін емес еді. Ӛз басынан аяғына 

дейін жасанды «кітабы» сипатта болды. 

Табиғатына жасырынған науқаншылдық «аттан!» олардың 

уақытша сипатын айқындай тҥсіп, тіпті қарсылық жазамен қорқытты. 

Социализм идеясы «орысшылдықпен», «казенщинамен» жайғасты, 

жаппай қарулану әлемге орыс    орнатуға бағыштады. Ел ырысы осы 

авантюраға қҧрбан болды. Ел азды, жер тозды. Енді, Қазақстан әлемдік 

жолға тҥсті. Президентіміздің «жолымыз айқын» деуі де сондықтан. 

Демек, дамудың бірден-бір айқын да даңғыл жолына тҥскен Қазақстан 

халқына тҧңғыш Президентің саясатын дҧрыс бағалайтындай шақ 

келді. Еліміздің қазірі ахуалы ӛзіміздің ҧлттық менталитетімізге 

қабілетімізге сай кҥрделі ӛзгерістер енгізіп отыр.  

Қазақстанның ғылыми ойлары тарихта ғасырлар бойы келе жатқан 

ӛз дәстҥрі бар екенін кӛрсетеді. Егемендік алуымызға байланысты 

оқиғалар мен фактілерге бай ӛткен тарихымызды меңгеруге және 

тҥсінуге ӛте жақын тҧрмыз. Ортағасырдың ҧлы ғалымдары 

Аристотельден кейінгі екінші ҧстаз аталған Әл-Фарабидің, Қожа Ахмет 

Яссауидың, Жҥсіп Баласағҧнның, Махмуд Қашқаридың және басқа да 

ойшылдардың есімдері әлемдік ғылым тарихында мәңгілік жазылған. 

VI-VIII ғасырдағы тҥрік жазуының орхон-енисей ескерткіштері әлемнің 

кӛптеген елдері ғалымдарының назарын ӛзіне аударуда. XIX ғасырдағы 

қазақ ғалым- ойшылдары Ш. Уәлихановтың туғанына 150 жыл 

толғанын ЮНЕСКО-ның шешімі бойынша 1995 жылы халықаралық 

деңгейде атап ӛткен. Абай Қҧнанбаевтың есімдері ғылымда белгілі. XX 

ғасырдағы мәдениеттің ҧлы қайраткерлерінің арасында ҥш жыл бҧрын 

мерейтойы ЮНЕСКО деңгейінде атап ӛтілген әлемге әйгілі жазушы 

және ғалым Мҧхтар Әуезовтың шығармашылығы ӛзінің лайықты 

орнын алды. Академиялық және қолданбалы ғылымның пайда болуы 

мен дамуы.  

Кеңестік Орталық Азияда бірінші болып Ҧлттық Ғылым 

академиясының ҧйымдастырылуы академик Қ.И. Сәтбаевтың 

қызметімен тығыз байланысты. Қазақстанның әлемдік қауымдастыққа 

бірігуінің, мәдени-тарихи және әлеуметтік алғышарттарын 

зерделеуден, егемен мемлекеттің жаңа идеологиясы мен ҧлттық 

саясатын қалыптастырудың кҥрделі мәселелерін шешуде. Шығыс пен 

Батыстың ӛркениеті тҥйіскен жерде орналасқан Қазақстанның (Шығыс 

пен Батыс ӛркениет) қазіргі замандағы геосаяси және геомәдени 

ахуалы білім беруде, ғылымда және басқа салаларда тек батыстың 

бағдар болуын ғана емес, дәл сондай кӛлемде мәдени парадигма 
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арқылы тҥсінуден ӛткен шығыс ойшылдарының теориясы мен тарихын 

меңгеруді де ниет етеді.  

Қазақстандық шығыстану мәселесінің бҧл тҧрғыдан ерекшелігі 

Қазақстанның Шығыс пен Батыс ӛркениеттерінің ӛзара байланысы 

жҥйесіндегі транзиттік (ӛтпелі) жағдайдағы ел ретіндегі тарихы, қазіргі 

заманғы және болашақтағы рӛлімен байланысты. Жаңа қазақ қоғамы ӛз 

ісін халқының мәдениетін кӛтеруден бастаса ғана ҧзақ ғҧмыр кешеді. 

Тек қара басымыздың қҧндылығын, қарынымыздың, ӛз қалтамыздың 

қамын ғана ойласақ орға жығыларымыз хақ. Мәдениетін бірінші 

орынға қойған қоғам ғана цивилизацияға жетпек. 
Ҧлттық мәдениетте берiлген кӛптеген анықтамаларды 

альтернативтiк деп атауға болады. Мәдениет ҧғымына берiлген келесi 

анықтамалар тобын қарым-қатынастық бағыт деп атайық. Адамдар 

арақатынасы белгiлi бiр мәдени деңгейден басталады. Ал сыртқы 

ортаны ӛзгертуге байланысты предметтiк әрекет нәтижелерi адамдық 

мәндiк кҥштердiң заттандырылған кӛрiнiстерi болып табылатын 

мәдениеттер туындыларында жҥзеге асады, басқаша айтқанда, 

мәдениет дегенiмiз адамның ӛзiн, қоғамды, әлеуметтiк қатынастарды 

ретке келтiру.  

Ғасырлар бойы қалыптасып келген салт-дәстҥр, әдет-ғҧрып, 

наным-сенiмдердiң ӛзiндiк ерекшелiктерiмен, айырмашылықтары 

болады. Қазақ халқының ҧлттық мәдениетінің қасиетiн қадiрлеп, жан-

жақты жағдай жасап, болашақтың келешегiне жол сiлтеу. Қазақ 

халқының бай да баянды, қҧнды ҧлттық мәдениеті әр ғасырды 

адамдыққа, адалдыққа баулыған, туған жерiн, елiн, халқын қадiрлеп әр 

қырынан танып бiлуге шақырады. 

Егемендi ел болғаннан берi қазақ халқының арман ойы – ӛмiрге 

денi сау, жерiн, елiн, дәстҥрiн сҥйетiн азаматтарды тәрбиелеу. Ата-

бабаларымыз ӛз ҧрпақтарына таусылмас мҧра қалдырған.  

Атадан ҧл тумас па, ата жолын қумас па? – деп ӛз ҧрпақтарына 

ҥмiт артып, ӛсиет, қалдырған. 

Елдiгiмiзбен ерлiгiмiздiң тiзгiнiн тең ҧстар, болашақ тiрегi 

ҧрпағымызға халқымыздың тарихи ӛнерi мән мәдениетiн, әдет-ғҧрпын, 

дәстҥрiн дарыту басты мiндетiмiз. Себебi туған халқының тҧрмыс-

салтын, әдет-ғҧрпын, дәстҥрiн жақсарту, дамыту – жастардың мiндетi. 

Ӛз тiлiңдi, ӛз дiнiңдi, ҧлтшылдық әдет-ғҧрпымызды дамытуға серпiн 

берсе сонда ғана ҧлтшылдық мәдениетiмiздi, ӛткен тарихымызды бiлiп, 

танимыз. Осыдан барып жастарымыз ӛнегелi-тәлiмi мол, ӛрелi 

азаматтар болып ӛспек. Кӛптеген ғалымдардың еңбектерiмен 

сӛздiктерiне кӛз жҥгiртсек салт-дәстҥрге берiлген анықтамалар ӛте кӛп. 

«Дәстҥр» әдетке сiңген салт-дәстҥр, ғҧрыптар. 

Этнография халықтарды зерттеп, олардың ӛздерiне ғана тән 

тiлiндегi шаруашылығындағы, мәдениетiндегi және қоғамдық 

қҧрылысындағы ерекшелiктерiне кӛңiл бӛледi. Бiрақ әр халықтардың 

мҧндай ерекшелiктерi, қасиеттерi, олардың рулық, ҧлттық және 
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этнопсихологиялық жағдайынан туып жататыны сӛзсiз. Сол халықтың 

әлеуметтiк-экономикалық тарихи дамуынан келiп туатыны ешкiмдi 

таңдандырмайды. Ол қасиеттер де заманға байланысты ҥздiксiз дамып, 

ӛзгерiп отырады. 

Ҧлттық мәдениет адамдарды  бiрiмен-бiрiн немесе ӛздерiн басқа 

белгiлi бiр этникалық топпен салыстырып, ҧқсатуды кӛрсетеді. 

Егерде қоғамның  барлық салалары  тҥбегейлі ӛзгерістерге 

ҧшырап,  әлеуметтік  трансформация  процестері  белсенді қозғалыста 

болады. Бҧрынғы  кҥнделікті, жат  емес  реальды  дҥние  дағдарысқа  

ҧшырайды, бҧрынғы  қҧндылықтар  жҥйесі,  моральдық  нормалар,  

жеке пенде мен  бҥкіл қоғамның  мінез-қҧлықтық  ережелері мен 

бағыт-бағдарларымен сабақтасады. 

Идеологияның, руханилықтық, адам және қоғам болмысының  

идеялық негіздерінің қҧлдырауы ӛз кезіңде дҥниеге кӛзқарастың  

негіздерінің  кҥрт  ӛзгеруіне, оны  жаңаша  қарастыруға әкеп соғады.  

Бҧрынғы әлеуметтік институттардың қызметі тоқтап, қалыптасқан  

мәдени  тҥсінбеушілік  хаосқа, тҧрақсыздыққа,  басқа да негативті  

кӛріністерге  әкеледі. Бҧрын  болған  мәдениет  жоғала бастайды, бҧл  

ең алдымен  мәдени  жҥйенің қҧлдырауы арқылы,  ғасырлар бойы 

қалыптасқан  дәстҥрлердің, ӛмір сҥру  салттарының, ӛмірлік 

стильдермен формалардың кҥйреуі арқылы  кӛрініс табады. Бҧрынғы  

мәдениеттің кҥйреуі (жоғарыда кӛрсетілген  мағынасында) субъективті  

заманның  ақыры  ретінде қабылданады.  

Мәдениеттің  кҥйреуі  келесі  екі салдарға  әкеп соғады: 

1) Дҥниенің  бҧрынғы  ҥйреншікті  бейнесінің  кҥйреуі,  жеке  

даралық  және  топтық деңгейде, сол секілді бҥкіл қоғам  деңгейінде  

индентификациядан  айырылып  қалу.  Адам дҥниені, ал дҥние  адамды 

танымай бастайды.  

2) Адам  мәдени дамудың  жаңа  ҥлгілерін  іздей  бастайды.  

Жаңа  мәдениет тез арада  бҧрынғы  дҥниені  тҧтастай қайтадан  бір  

қалыпқа  келтіруді қажетсінеді.  

3) Қоршаған  ортаның  реакциясы (жауабы)  адамның  

мҥдделері  мен  ынта ықласына  сәйкес болатындай  ӛзін-ӛзі  ҧстау  

қабілетінен  айырылып  қалу.  

Дҥние (әлем) оның, яғни  адамның  әрекеттерін  адекватты тҥрде  

жауап  қайтармайтынын  кӛріп,  тҥсінеді.  

Адамды «ӛзараәрекеттестік» бойынша партнерлер  танымай 

бастайды,  ол бҧрын ешқандай проблема  болған  емес. Әлем  ҥшін  

адам  танымайды,  оның  әрекеттері де,  қарапайым әрекеттері 

танылмай  қалады.  

Адам әлеуметтік  дҥниенің  айнасында  бейнеленбей қалады. Адам 

ӛзін-ӛзі  танымай,  ӛзін-ӛзі тани алмай  қалады. (Мысалы: Г. 

Графинкель атты  психолог, адамның жоғарыда  кӛрсетілген  кҥйлері  

сенбеушілік  пен  уайым сезімін, әртҥрлі психосоматикалық 

синдромдарды  туғызатындығын  дәлелдеді). 
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Адамның кҥйлері мінез-қҧлықтың әлеуметтік  ортаның  

нормативтік  талаптарына  сәйкес келмеуі  арқылы  кӛрінеді.  

Адам бір сәтте институционалдық талаптарға сәйкес келмей,  

институттардың ӛзінің  мінез-қҧлқысына  деген  реакциясын,  жауабын  

қабылдамайды, тҥсінбейді. 

Осыдан келіп, институттардың кҥйреуі немесе мазмҧны жағынан 

кҥрт ӛзгеруіне  әкеп  соғады.  

Мәдениеттің кҥйреуі бҧрынғы дамудың бағыт-бағдарын бҧзады, 

мҧраттардың  жоғалуына,  принциптерді жаңаша  қарастыруға әкеп 

соғады. Мәдени ҥлгілер  кҥйреп,  тіршіліктің барлық  формаларындағы  

авторитеттер  қҧрып,  қоғамның  дезинтеграциясы басталады.  

Қоғамның ең белсенді деген бӛлігі,  бҧл, ең алдымен,  ӛмірлік 

позициясы жоғарғы деңгейдегі адамдар болады: 

  - биліктің бҧрынғы жҥйесі  тарай немесе терең дағдарысқа  

ҧшырай  бастайды. Билік  популизмге  айналады.  

  - қоғамның әртҥрлі қабаттары немесе біртҧтастығы бҧрынғы  

мәртебесінен айырылады.  

Мәдениеттің кҥйреуі оның  толығымен жоққа  шығуы,  қҧрып 

кетуі емес. Әр қашанда  кӛптеген  және алуан  тҥрлі  альтернативті  

мәдени  формалардың  алғашқы бастамалары болады. 

 Басқа мәдени формалар мен модельдерге  назар  аударып,  оларды 

идеал, бағыт-бағдар ретінде пайдалануға болады. (Мәселен, батыстық  

ҥлгілерді). 

Бірақ бҧл басқа  проблемалар болып саналады. 

Әрине, ҧлттық сәйкестендiру жӛнiндегi сҧрақтар жаңа заман 

ғылымының алдындағы ҧлттық мәдениет туралы  ғылымның пайда 

болуынан бастап негiзгi келелi мәселер болып отыр. Ҧлт дегенiмiз не? 

Ҧлттық мәдениеттi сәйкестендiруге бола ма? Бҧл жҧмыстың мiндетi – 

осы сҧрақтарға жауап iздеу бағытында алға жылжып, қозғалу. 

Ҧлт қоғамның бiр бӛлшегi ӛктемдiк, тарих және ҧлт пен ҧлттың 

арасындағы ерекшелiктерi және олардың ӛрiсiн сәйкестендiру 

проблемаларын анықтау болып табылады. 

Ӛктемдiк – бҧл ҧлттардың бiр-бiрiне кӛрсеткен кертартпа, жаман 

қылықтары. 

Тарих – мҧнда уақыттың шарты, белгiлi кеңiстiкте болған 

оқиғалар. Тарих ӛз тiршiлiгi ҥшiн уақытпен кеңiстiктi қажет етедi. 

Оқиғалар уақыттық бағалауды талап етедi. Мысалы, бiр жерде және де, 

әр уақытта кӛптеген әр тҥрлi оқиғалар болады. Уақыт болса кеңiстiктi 

қажет етедi, ӛйткенi ол онымен байланысты. Кеңiстiк – уақыт 

жалғасуының шарты. 

Ҧлттың сапалы ӛрбуi – iс жҥзiндегi қҧндылықтарды, 

ҧмтылыстарды қайта бағалауды, жаңа тҥсiнiктердiң пайда болуын, 

жаңа стратегиялық мақсаттар мен мiндеттер қоюдың қажеттiлiгiн 

туғызады. Сондай-ақ идеологиялық деңгейде адамгершiлiк және саяси 

идеалды, қондырғыларды және ӛзара әрекеттегi этникалық топтар мен 
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қауымдарға қатынасты iзгiлiктендiруді iске асырады. 

Ҧлттың маңызы - Қазақстанның тәуелсiздiк алып, ӛз жолын 

анықтауымен, ҧлттың тҥпкi мҥддесiн қорғау қажеттiгi артқанда 

кӛкейтестiлiкке ие болды. 

Адамзат қауымында шешiмiн табуды талап ететiн мәңгiлiк 

проблемалар бар. Олардың бiреуi – жағдайға байланысты уақыттың 

ӛтуiмен ӛзгерiп отыратын, тҧрақты  қоғамды сақтаудың,  ҧлттық 

тыныштықты қалыптастырудың келелi мәселесi болып табылады. 

Әсіресе  қазақтар  ӛзінің  тәуелсіздігін  алған соң, ӛз ӛнерін, ӛз талап, 

идеяларын  ҧсынып,  ел болып, мемлекет болып ӛмір  сҥре 

алатындығын бҥкіл әлемге паш ете алуындағы «қазақтығы» мәдени – 

ғылыми ӛрісі озық азаматтық ойлардың дамуы біздің де қоғам 

алдындағы  борышымыз. Ал ойлы,  пайымды,  білімді, мәдениетті, 

іскер, еңбекшіл  азамат тәрбиелеуді  адамзаттың ақыл-ойы мен 

мәдениеттің дамуындағы  бағалы  байлықтың  бәрін игере отырып, 

және оны бҥгінгі  ҧрпақтың санасына  ҧстаздық  шеберлікпен  

біртіндеп сіңіру арқылы ғана жҥзеге асырылады.  

Ҧлттық мәдениеттің қалыптасуының теориялық және әдiснамалық 

қырларын талдау мен қатар экономикалық, әлеуметтiк-саяси 

қатынастардың жаңа жҥйесiнiң жасалуымен бiрге жҥзеге асатын жаңа 

қоғамдық пайымдау және дҥниетаным қалыптасуының, жаңа қарым-

қатынастар талаптарына жауап бере алатын идеялар пайда болатынын 

кӛрсетедi, яғни ҧлттың субъективтi келбетi анықталып, азаматтық 

ӛзiндiк мәдениеті дамиды. Ҧлттық мәдени ҥрдiс ӛз мәнi бойынша терең 

демократиялық болып табылады. Ӛйткенi, бҥгiнi және болашағы 

кҥнделiктi пайымдалып отырады. Ҧлттық мәдени қауымдастықтың 

этникалық шығу тегi негiзiнде ӛзiн басқа адамдармен қатар анықтау, ӛз 

халқы туралы, оның ӛткен тарихы, мәдениетi, тiлi, оның iшiнде дәстҥрi, 

мiнез-қҧлық нормалары туралы тҥсiнiк, осының бәрi «бiз» образына 

жатқызылуы мҥмкiн. 

Ҧлттық идея ең бiрiншi ҧлттық, тарихи, нәсiлдiк-этникалық, 

әлеуметтiк-мәдени, дiни сияқты ӛлшемдер ортақтығы негiзiнде жҥзеге 

асатын ҧлттық мәдени нысаны ретiнде жҥзеге асуы мҥмкiн. Аталған 

белгiлер ҧлттық немесе этникалық қауымдастыққа ӛзiнiң бiрлiгiн, 

қауымдастық iшiндегi ҧқсастығын, басқа қауымдастықтардан 

ӛзгешелiгiн тҥсiнуге жол ашады. Қазақстан елі кӛп ҧлтты ел 

болғандықтан  әр ҧлттың  бірлігін, қауымын, бір-біріне әсерін, 

ҧқсастығын, айырмашылықтарын, мәдени ерекшеліктерін реттеп 

сақтауымыз қажет. 

Қазақ халқы ӛзiнiң «қазақтығын» толығымен сезiну мҥмкiндiгiне 

тек тәуелсiздiк алғаннан соң қол жеткiздi. Қазақ елі тәуелсіздігін 

алғаннан кейін  еліміз  басқа европа елдеріне  ӛзінің тәуелсіздігін, 

ӛзінің мәдениет, ӛзінің тілін,  ділін, дінін кӛрсете білді.  Сол себепті  

қазақ елі ӛзінің қазақтығын тәуелсіздігін алғаннан кейін танымал бола 

бастады. 
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 Н.Ә. Назарбаев бiр жағынан, Қазақстан халқын жалпы азаматтық 

және саяси қауымдастық деңгейлерiне бӛлу қажеттiгiн, екiншi жағынан 

елiмiздегi барлық этникааралық қатынастардың қазақ халқының ҧлттық 

мәдени ынтымақтастығын атап ӛтедi. 

Әр ҧлтты оның санына қарамастан, басқалар оларды сол ҧлт 

ӛкiлдерiнiң ӛздерiн ӛздерi қалай сыйлайтынына қарай сыйлайды» деген 

тҧжырым тек жақсы тiлек болып табылады. Артықшылық, яғни, 

сыйластық әскери техниканың жеке қҧрамы мен бiрлiгiнiң саны 

арқылы бiлiнетiн кҥшiнде болып табылады. 

Бiрақ бiр халықты бiр халықтың тҥгелдей бiр кҥнде қҧртып 

жiберуi  мҥмкiн емес. Ӛзiн-ӛзi сақтау инстинктi әлем халықтарын 

тәртiп бҧзушыға тиiмдi әсер етуге жол ашатын ӛзара бақылаудың әр 

қилы тҥрлерiн жасауға мәжбҥр етедi. Табиғатта теңдiк жоқ деген мақал 

– шындық. Қиыршық тасқа толы теңiз жағасындағы бiр ҧяда екi бiрдей 

жҧмыртқа болмайтыны сияқты екi бiрдей тас табылмайды. Ӛлшем 

олардың айырмасын сӛзсiз анықтайды. Қоғамда теңдiк жоқ.  

Қоғамдық теңсiздiктi қоғамның ӛзi тудырады. Мысалға бiр 

ҧрықтан жаратылған егiз ағайындыларды алайық. Бала кезiнде оларға 

ата-аналары бiрдей киiм алады. Олардың талғамдары, әдеттерi, 

қызығушылықтары да бiрдей. Жалпы алғанда олардың бiрге ӛмiр 

сҥрген кезде шешушi роль атқаратын тек бiр жағдайдан ӛзгесiнiң бәрi 

бiрдей. Егiздердiң бiреуi дҥниеге бiрiншi болып келген. Ол ӛз 

сыңарынан бiрнеше минут қана бҧрын туған. Дәл осы бiрнеше минут 

ата-ананың егiздердiң бiреуiне кiшi, екiншiсiне ҥлкен деп қарауға жол 

бередi. Бiрнеше минутқа ғана ерте дҥниеге келуi бiрiншiсiне ӛмiр бойы 

жасы ҥлкен ағаның мiндетiн орындауды жҥктейдi, сонымен қатар 

ҥлкенi кiшiден ҥлкеннiң басымдығы болып табылатын артықшылықтар 

жиынтығына ие болады. Ағайындылар бiрдей болғанымен, туа 

салысымен оларға әр тҥрлi әлеуметтiк роль тиедi. 

Ҧлттық мәдениетiмiзге келетiн болсақ – халқымыздың ар-

иманының айнасы, ҧзақ жылдар iшiндегi сҧрыпталып жинақталған 

асыл да ардақты қазынасын қҧрайтын рухани игiлiгi, салт-дәстҥрi, әдет-

ғҧрпы, наным-сенiм, сапалылық танытатын кӛзқарастар жҥйесi, 

әлеуметтiк топтың, ҧлттың, халықтың ӛмiрдегi бет-бейнесi, зиялылығы, 

бiлiктiлiгi, басқа бiр ҧлттан, халықтан, нәсiлден ерекшеленетiнiн 

кӛрсету, тыныс-тiршiлiгiн айырып ажырату. Ҧлттық мәдениетiмiз – 

ӛнердi, адамның шығармашылық, кӛркемдiк эстетикалық, этикалық 

талғамдарын қалыптастырып дамытатын рухани ӛмiрдiң барлық 

салаларын қамтып, ғҧмыр нәрiнiң бҧлағына жетелейдi. 

Қазақ халқының мәдениетi – ҧлттық мәдениетiмiздiң тарихының 

ӛнiмдi ӛзегi, қҧрамдас бӛлiгi. 

Халқымыздың мәдениетi ең маңызды саласы. Сондықтан оны 

игеру, ӛз алдына ғылым ретiнде танып, оқып ҥйрену қазақпын дейтiн 

әрбiр адамның азаматтық парызы, қасиеттi борышы, тҧрмыс-

тiршiлiгiнiң таусылмас талабы, қажеттiлiгi. 
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Қазақ халқының дәстҥрлi мәдениетi, ғасырлар қойнауынан бастау 

алады, осыған орай бҥгiнгi таңда мәдениеттiң тарихи қозғалысын, 

заңдылық, ерекшелiктерiн танып бiлудiң маңызы артып отыр. Кҥн 

санап халқымыздың дәстҥрлi қҧндылықтарына, олардың қайнар 

бастауларын тануға деген ықылас ӛсiп келедi. Мiне, сондықтан да оқу 

қҧралының ӛзектiлiгi, бiздiң алға қойған мақсат-мҥддемiзбен де осы 

мәдени қҧндылықтарды танып бiлуге деген iс-әрекетiмiзбен де сәйкес 

келiп тҧр. Бҧрынғы тәлім тәрбие мен қазіргі тәлім тәрбиені ҥйлесімді 

қолданса ҧрпақ сабақтастығы дҧрыс болады. 

Ҧрпақтан-ҧрпаққа жалғасын тауып дәстҥрлерiмiз ғасырлар 

қойнауынан бастау алады. Бҧның ӛзi бҥгiнгi кҥнi оның жетiлуiн, оның 

ӛмiршеңдiгiн, мәдениеттегi ӛзiндiк орнын қажеттiлiгiн айқындайды. 

Қазақ халқының қҧндылығын арттыру, дәстҥр сабақтастығын 

жалғастыру  ҧлттық мәдениетке қамқорлық жасау – әрбiр адамның 

борышы. 

Басты мақсат – ҧлттық қҧндылықтар деңгейiн жоғары кӛтерiп, 

адамзаттық қҧндылықтар қатарына қосылу мен теңесу. Бiздiң 

баршамыздың басты тiлегiмiз де осы. 

Негiзгi мәселеге ойыспас бҧрын ҧлттық мәдениет, этнос ҧғымдары 

турасында тҥсiнiк қалыптастырып алайық. Француз тiлiндегi 

cultureсӛзiнiң екi тҥрлi мағынасы бар. Олардың бiрiн – hapc (араб) 

«ҧлттық мәдениет», екiншiсiн – teh зиб «кемелдiлiк» деп аударуымызға 

болады. Ҧлттық мәдениетке қатысты барлық қате тҥсiнiктер француз 

тiлiнде cultureсӛзiнiң осылайша екi мағынасының болуына 

байланысты. Олай болса, бiз ӛз тiлiмiзде бҧл екi мағынаны «мәдениет» 

және «кемелдiлiк» сӛздерiмен белгiлесек, бҧл қате тҥсiнiктерiмiздi 

жоямыз. 

Мәдениет – халықтың салт-дәстҥрiне, әдет-ғҧрыптарына  және 

жазба әдебиетiне, тiлiне, дiнiне, моралi мен эстетикасына және 

экономикасына қатысты туындылары. Кемелдiлiк болса, тек жоғары 

бiлiм алған, мәртебелi тәрбие аясында ӛскен шынайы зиялыларға тән. 

Ҧлт – бiр мәдениеттi ортақтастырып отырған адамдардың жиынтығы. 

«Ҧлтшыл» деген шоқ сӛздiң байлауынан ҥркiп, кӛп жағдайда 

ӛзiнiң ҧлттық дәстҥрiн, әдет-ғҧрпын мәпелеуден иеленiп, сескенетiн... . 

Ҧлттық мәдениет – ҧлттың рухани дҥниетанымы. Халық ӛзiнiң 

ҧлттық дәстҥрiн, әдет-ғҧрпын қадiрлеу қажет. Бҧл бiздiң ҧлттық 

қҧндылықтарымыз.  

Ҧлттық мәдениет – адамзаттық қҧндылықтармен ҥндесiп жатады. 

Ҧлттық мәдениет – белгiлi бiр рухани байланыстың адамгершiлiк 

ҥлгiлерiнiң жиынтығы. 

Ҧлттық мәдениеттi жасаушы – ең алдымен шығармашылық, 

зиялылар. Рухани мәдениеттi ӛз бойында сақтаушы да, оның 

насихаттаушысы да, кейiнгi ҧрпаққа асыл мҧра етiп жеткiзушiлер де 

шығармашылық зиялылар. 

Мәдениет – халықтың мындаған жылдар бойындағы 
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шығармашылығы, онда қауым мен жеке адамның рухани iзденiсi, 

халықтың даналығы мен адамгершiлiк нышандары жинақталады. 

   Мәдениетті адамның рухани ізденісімен халықтық даналығымен 

және қҧндылықтар дҥниесiмен байланыстырамыз. 

Біздің ойымызша ҧлттық мәдениеттi сақтау, игеру, жеке адамның 

iшкi байлығына айналдыру және дамыту – ішкі қайшылықты 

диалектикалық процесс деп ҧғамыз. 

Бҧл термин жетпiсiншi жылдардың ортасынан әлеуметтiк-

гуманитарлық ғылымдар сӛздiгiне енiп, сексенiншi жылдардан бастап 

ғылыми публицистика мен саяси журналистикада жаппай 

қолданылатын сӛздерге айналды. 

Мәдениеттануға әлеуметтiк психологиядан енген бҧл 

идентификация терминi тҧлғаның, этникалық, дiни, әлеуметтiк 

жыныстық, жас мӛлшерiн және кәсiби топтардың iшкi тоқтамы мен 

ӛзiндiк санасын белгiлеу ҥшiн қолданылады. 

Қазiргi кездегi бҧл тҥсiнiк ҧлттық деңгейдегi мәдени феномендер 

аясына кеңiнен енiп отыр. Жалпы алғанда мәдени бiрегейлiк – адамның 

белгiлi бiр ӛзiн-ӛзi мәдени ортада нақты сезiну деңгейi. 

Қазақ халқы – кең байтақ жерiндегi ертеден қалыптасқан кӛне 

мәдениеттiң тiкелей мҧрагерi. Қазақстан жерiне әр тҥрлi елдің мәдени 

әсері ықпал еттi. Кӛне мәдениет сырттан келген мәдениет 

элементтерiнiң сан толқынын бойына сiңiрiп, ҥнемi жаңару, жақсару 

ҥстiнде болады. Қазақтардың мәдениеттерiнiң мәнi, мазмҧны ерекше 

орын алады . 

    Қазақ мәдениетiнiң ҧрпақтан-ҧрпаққа берiлiп отыратыны, ӛзiне 

тән тарихи даму жолы бар екендiгiн кӛрсетеміз. 

Мәдениеттануда әр тҥрлi мәдени жіктеу тҥрлерiн қамтитын 

персонификациялық типология қабылданған. Олардың ҥш тобын бӛлiп 

қараймыз. 

Дәстҥрлi тип. Бҧған қоғам жағдайының тҧрақсыздығын ӛзiнiң 

ҧлттық дәстҥрiн кҥшейту есебiнен толықтыратын аз ҧлт немесе 

диаспора ӛкiлдерi жатады. Заманның ӛзгерiп, ауыспалы ӛмiрiнде, 

бҧрынғы ӛмiр салты мен дәстҥрлi қҧндылықтар жҥйесi бҧзыла бастаған 

ӛтпелi қоғамдарда айырықша кӛрiнiс табады. 

Маргиналдық тип. Латын тiлiнен аударғанда жиекте орналасушы 

дегендi бiлдiредi. Маргиналдық тҧлға бҧл мәдени ӛмiрi мен дәстҥрлерi 

қоғамдағы ӛмiр сҥрген әр тҥрлi халықтардың ӛзi. Осы тҧлғаға ҧқсас 

қазiр «нарықтық адам» типi де қалыптасып ҥлгердi. 

Мәңгҥртiк тип. Ӛзiнiң ӛткен мәдениетiнен мҥлдем хабары жоқ, 

тҥп тамырынан айырылған, ҧлттық салт-дәстҥрлерден жҧрдай, оның 

рәмiз-рәсiмдiк мағынасын тҥсiнбейтiн, ешқандай әлеуметтiк ортаға 

сiңiспегендер. 

Мәдени идентификациялау (теңдестiру немесе сәйкестендiру) 

адамның белгiлi бiр нақтылы мәдени ортада ӛзiн-ӛзi сезiну деңгейiне 

байланысты. Адам туғанынан қҧндылықтарды сол кҥйiнде, дайын 
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қалпында қабылдайды. Еркiн таңдау қабiлетi шығармашылық типтегi 

адамға тән. Бҧл ретте әсiресе этникалық сананың тҧрақты рәмiздерi бiр 

дҥниетанымның ӛткен дәуiрден сусындап тҧруын ескерген жӛн. 

Этномәдени сана «бiз және емес» деген оппозицияға негiзделедi. Бҧл 

бағдар әрбiр адамның алдына ӛткенiн бiлуге, игеруге, танып ҧғынуына, 

қҧрметпен қарауға әр тҥрлi талаптар қояды. Бҧндай талаптар – қазiргi 

ӛмiр талабына сай,  пайдалы, киелi мәселелер. Кӛрiп отырғанымыздай 

ҧлттық мәдениет те, теңестiруде әр ҧлттың мәдени тҥсiнiктерiнiң 

тӛңiрiгiнде шоғырланып, шешiлер тҥйiнi саналы тҥсiнiкке келiп 

тiреледi. 

Бҧдан тӛмендегiдей тҧжырымдар жасаймыз: 

– ҧлттық мәдениет, идентификация ҧғымдары «мәдениет» ҧғымы 

тӛңiрегiндегi тҥсiнiктер; 

– ҧлттық мәдениет – ҧлтты ҧлт ретiнде танытудың басты кепiлi; 

– ҧлттық мәдениеттiң сарқылмас рухани мол қҧндылыққа 

кенелетiн, тәлiмi мол, ҧрпақтан-ҧрпаққа мирас болып келе жатқан 

дҥниесi – ҧлтымыздың әдет-ғҧрып, салт-дәстҥрлерi; 

– Қазақстан тәуелсiз ел болып, елiмiздiң ҧрпақтарын баулуда, сан 

алуан, сан тҥрлi тӛлтума мәдени iзденiстер жҥргiзуде. Бҧл – ел 

болашағы. 

Ҧлт дегенiмiз – адамдардың тарихи қалыптасқан әлеуметтiк-

этникалық қауымдық бiрлестiгiнiң жоғарғы тҥрi. Қай халықтың ҧлт 

болып қалыптасуы ҥшiн қажеттi факторлар қажет: оның қҧрамына 

енген адамдар тобының материалдық тҧрмыс жағдайлары, тiршiлiгi, 

аумағы мен экономикалық ӛмiрi, тiлi мен мәдениетi әлеуметтiк хал-

ахуалдағы сол ҧлтқа тән кейбiр этникалық ерекшелiгiнiң ортақтығы.  

Ҧлттық мәдени сана сезiм мен жан дҥниесi арасында, болмысы 

мен мәдениет арасында тығыз байланыстар бар. Ҧлттық жай-кҥй 

ҥйлесiм ерекшелiгi адамдардың отбасылық қарым-қатынасынан, киiм 

киюiнен, жҥрiс тҧрысынан, спорттық ойын ерекшелiктерiнен немесе 

тҧрмыстық салт-дәстҥрден (келiн тҥсiру, қыз ҧзату, қҧда тҥсу т.б.), 

ҧлттық тағам тҥрлерiнен айқын байқалады. 

Ҧлттық мәдениет, әдет-ғҧрып пен салт-сана қоғамдағы әлеуметтiк 

қатынастар тҥрлерiн, қоғамның мәдени деңгейiн кӛрсетумен қатар, 

тәрбие талаптарының негiзiн қҧрайды, адамдардың қоғамдасып ӛмiр 

сҥруiнiң және ҧйымдасуының маңызды нысандарын қҧрайды. 

Ҧлттық жан-дҥние ҥйлесiмi ҥш бӛлiктен тҧрады: Ол ҧлттық сезiм, 

ҧлттық салт-дәстҥрлер және ҧлттық мiнез. Осы ҥш бiрлiк ҧлттық 

мәдени ерекшелiктiң рухани сапасын, рухани тазалығын кӛрсетедi. Ол 

солғҧрлым жоғары болғанда, ҧлттық мәдениет, сана да биiк деңгейде 

болады. 

Тарихсыз мемлекет болмайтыны сияқты ана тiлiнсiз ҧлттың да 

болмайтындығы – дәлелдеудi қажет етпейтiн аксиома. 

Адамның ана тiлiне, жерiне, елiне деген сҥйспеншiлiгi де ҧлттық 

сезiмнiң ерекше бiр тҥрi. Мысалы, ҧзақ уақыт туған елден жырақта, жат 
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жҧртта жҥрiп, кӛпшiлiк iшiнен ӛз ҧлты ӛкiлiнiң ана тiлiнде тiл қатуына 

елең етпейтiн, iш тарттпайтын азамат болмайды. Ӛйткенi ана тiлi 

адамның iшкi сезiмiн басқаға жеткiзуде кӛкейге тез оралатын, сезiмнiң 

сыртқа шығар кӛрiнiсiн басқаға бiлдiрудiң кҥштi қҧралы. 

Ҧлттық мәдени сезiмнiң әсерлi бояуы, нақышты ой айшықтары 

кӛркемсӛз ӛнерi, оның ең асылы ауыз әдебиетi арқылы сыртқа шығуы, 

тындаушыға әсер етуi. 

Ҧлттық мәдени сезiм ҧлттық мәдени эстетика, әдеп, парасаттылық 

және кҥнделiктi ӛмiрдегi талғам мен сезiмнiң жиынтығы арқылы 

кӛркем шығармаларда кӛрiнiс бередi. Ол – ҧлттық мәдени сана сезiмдi, 

оятуға әсер ететiн кҥштi қҧрал. Ҧлттық мәдени сезiм туған жер 

табиғатына деген сҥйiспеншiлiктi, шаттық сезiмдi оятатын табиғи 

заңды қҧбылыс. Ӛмiр заңдылықтарын ашуда, адамзат қауымын, 

болмыс тҧрғысынан қарастыру қажет. Материалдық әлем заңдылығы 

жалпыға ортақ болғандықтан, ол адам баласының ғана емес, бҥкiл 

қоғамның деңгейiнде де қолданылады. Әсiресе ақындар ӛмiр 

заңдылықтарын дҧрыс ашып, қиындықтарын тура айтады. 

Бҧл жырлар адамдардың жҥрегiн тербеп, сезiмдерiн оятады, 

тезiрек надандықтан арылуды жырлайды. Қай әндi, жырды алмасаң да 

жҥрекке қайрат  бiтiрiп, ҧйықтаған ойды тҥртедi. 

Оны ҧлы Абайдың «Қалың елiм, қазағым, қайран жҧртым» деген 

шумақтарынан кӛремiз. 

Ақын ӛз елiнiң, ӛз халқының қамын жеп, қайғырғандығын 

аңғаруға болады. 

Сондай-ақ ҧлы Абай «Адасқанның алды жар, арты соқпақ» – 

дейдi. Осыны жақсы тҥсiнген ойшыл елдiң «кӛзiн ашып, кӛңiлiн 

оятпақ» болды. Ол халықты имандылыққа шақырып, ӛмiрдiң тҥпкi 

мәнiн, оған жету жолын кӛрсетедi. 

Сәулең болса кеудеңде, 

Мына сӛзге кӛңiл бӛл. 

Егер сәулең болмаса 

Мейлiң тiрiл, мейлiң ӛл, –   

деп жаны ҧйқыдағы адамдарды оятуға ҧмтылады. 

Бiрақ кӛкiрек кӛзi жабық адамдардың рухани дҥниенi қолдауы ӛте 

қиын. Соны кӛрiп ақын қынжылады, тӛменгi деңгейдегi тҧрған 

адамдардың кӛкiрек кӛзiн ашып, кӛмектесуге тырысады. 

Әрине оқу оқып кӛп ізденсең кӛзін, кӛкірегін ашылады. Қазаққа 

бҧндай ӛлең-жырлар селқос қарауға жол бермейдi. 

Әр халықтың мәдениетi ӛзiне тән ерекшелiгiмен дараланып, кӛзге 

шалынады. Алайда басқа халықтардың әсерiнсiз таза, дара ҧлттық 

мәдениет тiптi де кездейспейдi. Ҧлттар мен халықтардың материалдық 

және рухани байланысы, қарым-қатынасы арқылы олар бiрiн-бiрi 

мәдени байлығы жағынан толықтырады . 

Автордың мақсаты – әр ҧлттың мәдениетiнiң, сабақтастығын 

кӛрсету. Мысалы, домбыра тартып, ӛлең айтып, айтысып жатқан 
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ақындардың ӛлең-жырларынан, белдесiп жатқан палуандарының 

кҥресiнен қазақтың ҧлттық тыныс-тiршiлiк, бейнелерiн кӛремiз. 

Ҧлттық салт-дәстҥрлер де ҧлттық сана-сезiмдi оятуға себепшi болады. 

Біздің айтпақ ойымыз, қазақтың ҧлттық мәдениетi адамдықтың, 

iзгiлiктiң, тәртiптiң ҥлгiсi ретiндегi кҥрес нәтижесiнде қалыптасқан, 

егерде бҧл бҧзылса сәйкестiк сабақтастық та ретсiздiкке душар болады. 

Тҧрақтылықты және тәртiптi сақтайтын ата-дәстҥрлерi әрбiр 

адамның тағдырына тiкелей қатысты. Яғни ол қоршаған ортада ӛмiр 

заңдылығын дҧрыс тҥсiнiп мәдениет пен дҥниенiң ӛзiндiк 

ерекшелiктерiн қабылдау. Мәдениет ешуақытта шектелмейдi, ҧрпақ 

дәстҥрiнен жалғасын табады. 

Этнос – дегенiмiз белгiлi бiр аумақта тарихи қалыптасқан, ортақ 

тiлге ие, ортақ белгiлерге тән және мәдениетiнiң бiрқалыпты 

ерекшелiктерi бар адамдардың тҧрақты тобы.  

Осыған орай, этнос әлi ҧлт емес, бiрақ дегенмен де этникалық 

сәйкестену объектiлерiнiң ең бастысы. Этнос топаралық деңгейдегi 

ӛзара әрекеттесу негiзi және қоршаған ортаның адамның қабылдау 

орталығы қызметiн атқарады. 

Қазақ халқының ҧлттық мәдениетi – тарихи мәнi бар, ӛзiндiк 

ерекшелiктерi бар қҧбылыс. Мәдени эмпирикалық деректер мен 

айғақтарға талдау жасай келе және ғылыми iлiмдерге сҥйене отырып, 

этномәдени уақыттың рухани дҥниетанымдағы (негiзiнен қазақ 

халқының) кезеңдерiн (мифологиялық уақыт, архетиптiк уақыт, 

ӛркениеттiк уақыт, дәстҥрлiк уақыт, инновациялық уақыт) ғылыми 

тҥрде, айқындап кӛрсетедi. Ағартушылық – қазақ халқының ХIХ 

ғасырдағы рухани мәдениетiнiң маңызды бӛлiгi болып табылады.  

Ия, ҧлттық мәдениеттiң даму кезеңдерiнiң қай дәуiрiн алсақ та, ол 

халықтың ҧлттық (халықтық) педагогикасымен сабақтасып жатқанын 

кӛремiз. Ҧлттық мәдениет ҧлттық тәрбие арқылы қалыптасады. Ал, 

тәрбие дҥниетаныммен, ӛмiр заңдылықтарымен (философиямен) тығыз 

байланысты. 

«Кӛшпелi ӛмiр сҥру тәртiбi отырықшыларға қарағанда мҥлде 

ӛзгеше тҥсiнiктер мен қҧндылықтарды, ӛзге салт-дәстҥрлер мен әдет-

ғҧрыптарды қалыптастырады. Кӛшпелi ментальдықта бәрi ағады, бәрi 

ӛзгередi. Уақыт пен Кеңiстiк кӛшпендiлер ҥшiн мҥлде басқа мәнге ие. 

Отырықшы адам болмысының фундаменталды ӛлшемi тҥрiнде 

кӛрiнетiн тарихтың кӛшпендi ҥшiн мағынасы жоқ, оның орнын мифтер 

мен аңыздар алмастырады». Қазақтың дәстҥрлi мәдениетiнде кӛркем 

шығармашылық тҥрлерiнiң iшiнде сӛз ӛнерi, фольклор, қолданбалы 

ӛнер, ән-кҥй ерекше дамыған. Қазақ халқының кӛркем мәдениетi 

эстетикалық қырынан осы саладағы белгiлi дәстҥрлері 

қарастырылған.Дәстҥрлі  мәдениетте, ән-кҥй, сӛз ӛнері,  қазақтың  ӛмір 

тіршілігі, ӛмір тынысы жақсы суреттелінген. Біздің ойымызша, қазақ 

халқы кӛшпелілік ӛмір сҥргендіктен олардың ӛмір тіршілігінде ән-кҥй, 

музыкасыз болған емес. Сол себепті  қазақтың дәстҥрлі мәдениеті, 
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кӛркем шығармалары, сӛз-ӛнерлері жетік дамыған.  

Барша қазақ мәдениетiнiң тҥп негiзi саналатын осы теңдесi жоқ 

ҧлттық дәстҥрлi қазына бҥгiн халқымыздың рухани дамуына жол ашып 

отыр. Талай ғасырлар ӛтсе де ҧрпақтан ҧрпаққа тарап, ел зердесiнде 

мықтап орныққан танымдық мәнiн, тәрбиелiк мазмҧнын жоймаған. 

Сол себептен де қоғамымыз саналы да сапалы ӛмiр сҥру ҥшiн 

мәдениет аса қажет нәрсе. Ҧлттықмәдениеттiң қажет екендiгiн тҥсiнiп 

сезiнгенде ғана нағыз азаматтық қоғам орнығатынын тҥсiну керек. 

Қажеттiгiн бiлген кезде толық мәдениетiмiз дамып артады.Ҧлттық 

мәдениет – бiздiң әрқайсымыздың қадiр-қасиет, болмысымыз. 

Мемлекетiмiзге де салауатты, мәдениеттi азамат қажет. Қоғамымыз 

дамыған сайын, адамзаттың ой-санасы мәдениетi ӛрлейдi. 

Қоғамдық ӛмiрдiң мәдени негiздерiн дамытуда бiлiм беру 

мекемелерiнiң алатын орны ерекше. Қазақстан ӛзiнiң ҧлттық мәдени 

мҥдделерi мен қҧндылықтарын бейнелейтiн тӛл мәдени оқулықтары 

мен деректерiне негiзделген бiлiм беру жҥйесiн қҧптайды. 

Әрине ҧлттық салт дәстҥрге ҥлкен кӛңіл бӛлеміз. Кӛңіл бӛлуіміз 

ҧлттың ҧлттық тынысын кӛрсетуіміз.  Келесі тарауда осы мәселелерді 

қарастырамыз. 

Ҧлттықмәдениет адамсыз болмайды, адам дамуы мәдениетке 

байланысты. Ҧлттықмәдениет  тарихи процестермен ҧштасып жатады, 

сол  тарихи  процестердің  тікелей туындысы  болып  табылады.Ҧлттық 

мәдениеттің бір ерекшелігі, оның  ӛз бойында  сабақтастықты терең 

сақтай білуінде.  

Ҧлттықмәдениетті  тҥсіну ҥшін тарихи дәуірді білу қажет,  оның 

ӛндірістік қатынастары қандай болғанын айқындау қажет. Ӛткен уақыт 

мәдениеті – халықтық мҧра. Ол адамның ӛзі, оның ӛскен жолы 

болашағы.Ҧлттықмәдениеттегі адам қызметі ӛзінің обьективті 

мазмҧнымен анықталады. Қандай ҧлттықмәдениет кӛрінісін алсақта біз 

белгілі тарихи жағдайларға байланысты жарық кӛрген адам қызметінің 

нәтижесін мақтан етеміз.  Ҧлттықмәдениет кӛрінісін ӛткінші, бҥгін бар 

да ертең жоқ деп қарауға болмайды. Ҧлттықмәдениет адамдардың 

ӛндірістік қызметінің барлық  салаларын қамтиды, ӛйткені еңбексіз 

адам тарихи процеске қатыса алмайды. Табиғат пен мәдениет бірлігі 

шартты, олар бір-бірімен қарсы емес, қайта мәдениеттің дамуына  

табиғат әсерін тигізсе, мәдениет ӛз кезегінде табиғаттың мәдени  тҥр 

алуына жағдай  туғызады. Табиғат мәдениеттен бҧрын,  адам еркіне,  

санасына тәуелсіз пайда болған, ол мәдениет – адамдар қызметінің  

жемісі. Табиғат пен мәдениет арақатынасының  ӛз тарихы бар.  

Табиғат пен арақатынасын шешкенде табиғатқа деген қамқорлық, 

мейірімділік естен шықпау керек.  

Бірақ,  осындай экономикасы ӛркендеп, мәдениеті дамып,  келе 

жатқан ел екі орасан апатқа, басқыншылыққа тап болғанына қарт 

тарихшы куә. Әрине,  мәдениеттің қай саласынан болса да қол жеткен 

жетістігіміз аз емес. Қорыта айтқанда,  біз мәдениетті елміз бе? – деген 
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сҧраққа не деп жауап береміз.  Біз мәдениеттен қҧр алақан қалған ел 

емеспіз. Қазақстанның ежелгі тҧрғындары кейінгі ҧрпақтарына аса бай 

ауыз әдебиетін мҧра етіп қалдырды. Онда халықтын ғасырлар бойы 

жиған тәжірибесі, арман –ҥміттері  бейнеленген. Бізге Қорқыт, Алдар  

кӛсе, Жиренше есімдері, олар жӛніндегі  ауыз әңгімелер жетіп отыр.  

Бҧл кейіпкерлерді халық ӛз ойынан шығарып, сол кездегі 

тіршілікті кӛрсеткен. Солар арқылы ақымақ байлар мен  молдаларды, 

сараң да қатал жандарды мысқылдап, мазақ етеді. 

Алпамыс, Қобланды батыр, Қозы Кӛрпеш-Баян сҧлу сияқты 

эпостық дастандар арқылы халық Отанына деген сҥйіспеншілік пен 

жауға деген ӛркенділік сезімдерін, ізгі ой-армандарын ғасырдан 

ғасырға алып келген. Ежелгі замандардан біздің кезімізге дейін тҥркі 

жауының сирек кездесетін ескерткіштері де жетті. 

Қазақ әдебиеті, Орта Азиядағы ӛзге де халықтар әдебиеті секілді, 

орта ғасырлардағы тҥркі тайпаларының ҧрпақтан ҧрпаққа ӛзіндік 

жалғасын тауып келе жатқан рухани мҧра болып табылады. 

Қазақтың шығу тарихын әңгімелейтін, ата-тегін тарататын 

шежірелер де сақталды. Қазақтар тарихының мәліметтерін зерттеуші 

ірі орыс ғалымы Н. Березин жариялаған «Жылнамалар жинағы» ӛте-

мӛте қызықты. Березин қазақ ғҧламасы Қадір-Әли Кӛшімҧлының аса 

кӛрнекті шығармасын білген. Қадір-Әли жалайыр руының биі екен. 

Қадір-Әли 1592 жылы «Жәми-ат тауарих» атты еңбек жазып бітіріп,  

қолжазбасын Борис Годуновқа сыйға тартты. Бҧл еңбекті Шоқан 

Уәлиханов жоғары бағалаған.  

Қазақтар туралы бағалы еңбектер тҥркі,  парсы және араб қол 

жазбалары болып табылады.  

Бірқатар қазақ хандары ӛз заманының білікті,  мәдениетті 

адамдары болды. Мысалы, қазақ хан Тәуекел ХVII  ғасырдың екінші 

жартысындағы ірі саяси қайраткер  және кӛрнекті  қолбасшы әрі 

әдебиетшісі  де болған. Ол Бҧхара тарихы  жӛнінде қҧнды еңбек жазды.  

Қазақтар туралы Мҧхаммед Хайдар аса бағалы еңбек қалдырды. 

Мҧхаммед Хайдар  ӛз заманына ылайықты жақсы білім алған  және 

талантты жазушы, суретші  әрі шебер қару ҧстасы болған,  ол жебені 

және  жебе ҧштарын, адырна тартуға арналған сақиналарды шебер 

жасайды екен.  Оның тҥркі тілінде жазылған «Тарихи–и-Рашиди» және  

«Жаһаннама» деген еңбектері осы кҥнге дейін сақталып келді.  

«Тарихи–и-Рашидиде» Мағлҧстан мен Қашқари  хандарының  тарихы 

жазылған. Мҧхаммед Хайдар бҧл еңбегінде  Керей  мен Жәнібек 

сҧлтандардың кӛшіп кетуі,  оларды  алғашқы  қазақ хандықтарын 

қҧруы, қазақтар мен монғолдардың қазақтар мен ӛзбектердің қарым-

қатынасы Жетісу мен Тҥркістанның географиялық  жағдай туралы 

баяндайды.  

Әрине халқымыз ғасырлар  бойы қазақ әдебиеті мен мәдени 

мҧраларды ӛз бойына терең сіңірді.  

Аса бағалы рухани  және материалдық  байлықтарымызды 
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жасаушы негізінен бҧқара  халық болды.  

Ҧлттықмәдениеттің негізі – еңбек. Еңбек  неғҧрлым  кҥрделенген 

сайын  ҧлттық мәдениетте  жаңа сипат  алып отырады. Алғашқы  еңбек 

бӛлуінен қазіргі кезеңге  дейін еңбек  материалдық  ӛндіріс мәдениетін  

жетілдірудің  негізі болып келеді.  Егер  садақ пен  жебе  бір кезде  

адамның  табиғатпен  байланысындағы  тӛңкерістің   куәсі  болса,  

бҥгін  ғылыми-техникалық  революция жетістіктері де ӛндірістегі жаңа  

техника мен  технологияларды  материалдық  мәдениеттегі  тӛңкерісті 

білдіреді. Ҧлттықмәдениетті  тҥсіну ҥшін  тарихи  дәуірді  білу қажет, 

ӛмір салтты, рухани  дҥниесі  қандай  болғанын  айқындау қажет,  ӛмір 

салты. Рухани  дҥниесі қандай ерекшеліктерімен анықталатынын  

ажырата  білуіміз қажет. Олай болса мынандай мәдениетті  адам  

әрекетінен,  оның зерттеуші қызметінен бӛліп  алу мҥмкін  емес деген 

тоқтамға келеміз. 

Ҧлттықмәдениеттің  философиялық  сипаттамасын  мәдениет 

қҧрылымынан  кӛре аламыз. Ресми  әдебиетте ―саяси мәдениетте‖,  

―экономикалық  ойлау мәдениетінде‖, ―адамгершілік мәдениетінде‖, 

―тәрбие мәдениетінде‖, ―ҧлтаралық қатынас мәдениетінде‖  деген 

кӛптеген мәдениетте  қайысқан  сан  тізбектерін кездестіреміз. 

Олардың  әр-қайсысы жекелеп  алғанда  философиялық мәселелер.  

Ҧлттықмәдениет  адамзаттың цивилизация сатыларымен  жоғары  

кӛтеріліп келе  жатқанын білдіреді. Ҧлттықмәдени  кӛрсеткіш  

неғҧрлым  жоғары  болған сайын, адам  еркіндігі  соғҧрлым биікке 

кӛтеріледі.  

Қазіргі  таңда  ҧлттықмәдениеттің  теориялық  проблемаларына  

деген қызығушылық  артып отыр. Бҧл заңды нәрсе. Бҧл мәдениеттің  

жалпы қоғам  аясында  қызмет етуінің  заңдылықтарын, басқа 

әлеуметтік мәдени қҧрылымдарымен байланысын  ашып кӛрсететін  

теориялық жҥйені  жасап қарастыру әлі толық жҥзеге аса қойған жоқ. 

Аталған  проблеманы философиялық  және  мәдениеттанушылық  

тҧрғыдан  зерттеу  дәстҥрлі мәдениеттің  қызмет ету  теориясы  ҥшін  

аса маңызды.  

Ҧлттықмәдениетке  қатысты  еңбектердің  кӛп болғандығымен  

бірақ соларды топтастыратын,  бҧл  саланың  жаңа теориялық 

қырларын  ашып кӛрсететін  тҧжырымды еңбектердің  болмауы  

жоқтын қасы.  

Ҧлттықмәдениетті жаңа ғылыми  ізденістерді  қолдану  аясы  

кӛрсетіліп,  жаңа  универсалийлер  тҧрғысынан  айқындалып, маңызды  

теориялық  аспектілері  кӛрсетілді.  

Қазіргі мәдениеттануда  ҧлттықмәдениеттің жаңа бір даму  

жолдары  қалыптасты.  Бҧл методологиялық  ізденіс бойынша  дәстҥрлі 

мәдениеттерді  зерттеудегі  ең басты  ғылымдардың бірі – субмәдениет 

деп аталады.  Субмәдениет  бірнеше маңызды  белгілері  бойынша  

этнос деген  ҧғымға  тепе-тең келеді. Екеуіде  әлеуметтік – 

психологиялық  феномен  болып есептеледі.  Бҧл екеуінен   қоғамдағы  
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ірі әлеуметтік  қҧрылымнан  тҧрады.  Ең бастысы субмәдениеттер мен 

этностардың тарихи тҧрғыдан қалыптасатын тек ӛздеріне ғана лайықты 

дҥние танымдары,  дҥние  кӛріністері болады.  Бҧл теория бойынша  

әрбір жеке адамның  ӛзіндік дҥние  кӛрінісі  болады.  Бірақ  бір 

субмәдениетке (этносқа)  кіретін  адамдардың  дҥниеге кӛрінісін 

біріктіретін жалпы ортақ ӛзегі болады. Ҧлттықмәдениеттің  де  жалпы  

ортақ  ӛзегі болады және ол  сол ортада  тарихи  даму барысында  

қалыптасатын  маңызды  универсалийлерден тҧрады. Субмәдениеттер  

белгілі бір ортада  қалыптасады.  Субмәдениеттің ең басты белгісі - 

дҥниенің белгілі бір кӛрінісі. Субмәдениеттерді осы дҥние кӛріністері  

арқылы  салыстыруға болады. Бҧл теорияның аса  маңызды жағы  

субмәдениеттердің  міндеті жайында.  Белгілі бір  әлеуметтен  олардың 

кӛп болуы  сол мєдениеттің  кҥрделілігін, оның әлеуметтік даму 

динамикасын  тҧрақтылығын кӛрсетеді. Субмәдениеттердің 

тҧрақтылығы қоғамды  табиғи  және әлеуметтік ортадағы  ӛзгерістерге  

бейімделуін  қамтамасыз етеді.  

Ҧлттықмәдениеттің  дамуының  жаңа сатысына  кӛтерілгенде  

бҧрынғы дҥние кӛрінісіне тҥбегейлі ӛзгерістер енгізіліп,  оны  

қоршаған ортадағы  процестермен сабақтасады.  Субмәдениет  ҧзақ  

ғасырлар  бойы  қалыптасады.  Бҧл кҥрделі және қайшылықтарға толы 

процестерге экологиялық,  демографиялық, әлеуметтік-экономикалық  

және  діни  факторлар  ықпал етеді.  Субмәдениеттердің  тҧрақты  ӛмір 

сҥруі  дәстҥрлі мәдениеттің ӛзіндік даму ерекшеліктеріне байланысты. 

Ҧлттық мәдениет негізінде қалыптасатын  дәстҥрлі  ой-сана, 

дҥниетаным  субмәдениеттердің  ішкі потенциалына  байланысты. 

Ҧлттық мәдениеттің  кӛптеген  элементтерінің  қазіргі  дҥниеде  ӛмір 

сҥріп, қызмет етуі  ӛзге субмәдениеттің  ӛміршеңдігіне,  даму 

мҥмкіндіктеріне тәуелді. Ҧлттық мәдениетте  тиісті  дҥниетанымның 

қалыптасуы  қоғамдағы материалдық жағдайға да байланысты.  ӛз 

кезінде  дҥниетанымды  материалдық ӛмірге  тікелей  және  жанама  

тҥрінде әсер етеді.  Ҧлттықмәдени дҥниетанымда  оның  кҥнделікті, 

діни және философиялық  аспектілері  бір-бірімен тығыз байланысады.  

Бҧл ӛзара байланыста  тиісті  ӛмір сҥру салты  қалыптасады.  

Ҧлттықдҥниетаным  сол этносқа тән  мінез-қҧлық нормаларын ӛмірлік 

позицияларды тҧрмысты қалыптастырып айқындайды.  Бҧл 

дҥниетанымның  идеалды,  нормативтік қырынан басқа  практикалық 

аспектісі бар.  Осылайша  оның  екі жақтылығы  кӛрінеді.  Бір жағынан  

ол  дҥниенің  қандай екендігін, ал екінші жағынан  қандай  болу 

керектігін кӛрсетеді. Идеалды нормамен  шынайы практиканың  

арақатынасы  дәстҥрлі мәдениеттің дамуындағы  маңызды  аспект.  

Сыртқы және ішкі дҥниенің біртҧтас бейнесі кӛпжағдайда әлгі 

субмәдениетте қалыптасқан  танымды  қҧралдар арқылы  жҥзеге асады.  

Этникалық дҥниетаным  заман талабына қарай бірге ӛзгеріп 

отырады.  Бірақ  бҧл дҥниетанымда  тарихи процесте ӛзгермейтін  

аксиома  ретінде  қалатын  элементтері болады.  Бҧл  ҧжымдық 
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бейсаналық  архетиптердің негізінде  этностың  қазіргі  даму 

сатысында  қоршаған ортаға  дҧрыс бейімделуге мҥмкіндік беретін, 

онымен  дҧрыс қарым-қатынас  орнатуға  негіздейтін  жаңа элементтер  

енгізіліп  жҥйенің  біртҧтастығын  нығайта тҥседі.  Ҧлттықмәдениет 

белгілі бір этностың адамдарына тән болмыс туралы  тҧжырымдалған  

ой-пікірлер  жҥйесі. Ҧлттық дҥниетаным  философия,  әдебиет, 

мифология,  идеология және тағы басқа  кӛріністер арқылы  ӛзін-ӛзі 

кӛрсетеді. Мҧндай сананың  ерекшеліктерін  адамдардың мінез-

қҧлқысынан да  байқауға болады.  Сондықтан  этностың кҥрделі және 

ӛзгермелі  дҥниетанымдық  жҥйесі  этномәдени  детерминанттар  

негізінде  қызмет етіп, дәстҥрлі мәдениетті тануға оларды бір-бірімен 

салыстыруға мол мҥмкіндік  береді. Қазіргі мәдениеттануда 

ҧлттықмәдениетті «субмәдениет», «этнос», «дҥние кӛрінісі» 

универсалийлері негізінде  зерттеу  маңызды теориялық проблемаға  

айналып отыр.  Бҧл тҧрғыдан  ҧлттықмәдениетті  және  дҥниетанымды  

зерттеу  ӛте тиімді  методологиялық  амал деп  тануға болады.  

Ӛркениетті елдер қатарынан кӛрінуі ҥшін ӛзіміздің ҧлттық салт-

дәстҥрлерімізді, әдет-ғҧрыптарымызды, ҧлттық абыройымызды биікке 

кӛтеріп  алдыңғы елдер қатарынан кӛрінуге талпынуымыз қажет. Салт-

дәстҥр, әдет-ғҧрып  ҧлттың тыныс тіршілігін, рухани ӛсуін мәдениетін 

кӛрсетеді. Ҧлттық қҧндылықтар деңгейiн жоғары кӛтерiп, адамзаттық 

қҧндылықтар қатарына қосу теңестiру бiздiң және баршамыздың да 

басты тiлегiмiз болса керек. Бар әдемi қҧндылықтарды сырттан iздемей 

оны ӛзiмiздiң асыл мҧраларымыздан iздеу оны жандандыру қалпына 

келтiру мәдениеттанулық деңгейге кӛтеру оны танып бiлу бҥгiнгi 

таңдағы ең бiр кӛкейкестi, ӛзектi проблемалардың бiрi деп тҥсiнемiз.  

 

1.2 ҦЛТТЫҚ САЛТ-ДӘСТҤР, ӘДЕТ ҒҦРЫП 

Кӛптеген ғалымдардың еңбектерiмен, сӛздiктерімен танысып 

дәстҥр ҧғымына берiлген анықтамаларды қарастырсақ, «дәстҥр» әдетке 

сiңген салт-дәстҥр, ғҧрып, мирас. Дәстҥр (традиция–«передача»), 

берiлу немесе «қалдыру», «мҧра» деген ҧғымды бiлдiредi екен. Осы 

берiлудiң қасиеттерi мен сипаттары кҥрделi қоғамдық қҧбылысты 

«дәстҥр» деген ҧғымды туғызады. Осыған байланысты сӛздiктен 

дәстҥр  ҧрпақтан-ҧрпаққа ауысып отыратын «әдет-ғҧрып» ертеден ҧзақ 

уақыт ҧлт бойына қалыптасып, сiңiп кеткен  «салт-сана, дағдылар», 

«салт-сана – ол қоғамдық ойдың дәстҥрдiң жиынтығы деп тҥсiндiрiледi 

қазақ тiлi тҥсiндiрме сӛздiгiнде. 

Ҧлттың ӛткен тарихы мен дәстҥрлi рухани-дҥниетанымдық 

тҧғырларын жаппай қалпына келтiру қазiргi заманға сай озық батыстық 

ӛркениеттiк қҧндылықтар мен жаңашылдықтарды жаппай жӛн-

жосықсыз қабылдау ҥрдiсiмен қатар жҥредi. 

Қазақтардың философиясы бҥкiл әлем философиясымен ҧқсастары 

ӛте кӛп болған, онда қазақ ҧлттық ӛмiрiнiң ерекшелiктерi айқындалған. 

Ерекшелiктер, ең бастысы, кӛшпелi халықтың, оның тiршiлiгi, әдеттерi, 
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ғҧрыптары мен салт-дәстҥрлерi, сонымен бiрге қазақтардың бҥкiл 

тарихи ӛмiрi ӛткен  қоғамдық-мәдени ортаның әсерiмен байланысты. 

Қазақтарда жазба мәтiндерi туған тiлде пайда болмады. Ш. 

Уәлиханов – қазақ ағартушылығының кӛшбастары – ӛз жҧмыстарын 

орыс тiлiнде жазған. Ал, Ы. Алтынсарин ағартушылық идеясын ӛмiрге 

әкелгенде, сӛзбен емес, қазақ балаларына мектеп iсiмен кӛрсеттi, 

негiзiнен ол да орыс тiлiнде жазған. Тек  Абай Қҧнанбаев қана баспа 

қазақ сӛзiне бастау салды. Абайдан соң ХIХ ғасырдың соңы мен ХХ ғ. 

басындағы қазақ интеллегенциясы ӛз еңбектерiн қазақ тiлiнде жазып 

бастыра бастады.  

Қазақ тарихы жайлы мәлiметтер ӛте бай емес, мҧны ХIХ ғ. ортасы 

мен ХХ ғ. басындағы қазақ интеллегенциясының тҧлғалары тҥсiндi. 

Олар қазақтар тарихы жайлы шындықтарды шығаруға барлығын, 

әсiресе, халықтың ӛз ауызша мәдениетiне кӛңiл аударуға тырысқан. Ш. 

Уәлиханов, Ы. Алтынсарин, А. Қҧнанбаев, Ш. Қҧдайбердiҧлы, М. 

Дулатов, С. Асфендияров сияқты қазақ тарихын зерттеушiлер қазақ 

қоғамдық ӛмiрiнiң, оның ҧзақ тарихи дамуы ҥрдiсiнде болып ӛткен 

оқиғаларды қайта ӛңдеуге жақындай тҥстi. Олардың барлығы, әртҥрлi 

ӛзгешелiктерде, қазақтардың тарихи ата-бабалары, бҧрыңғы заманнан 

Волгадан Ертiске дейiн батыстан шығысқа және Тобылдан Сырдарияға 

дейiн және Шу Сiбiрден оңтҥстiкке қарай зор кеңiстiкті жайлаған тҥркi 

тiлдi тайпалар екенiн мойындайды. Бҧл тайпалар кӛшпелi ӛмiр салтын 

ҧстануы және негiзiнен ғҧрыптарында, олардың дәстҥрлерiнде, әдеттерi 

мен ауызша шығармашылығында байқалатын бай мәдениетi болды.  

Иә, қазақтар кӛшпелi халық, оның тарихы Орта Азиямен кең 

аймақты Қытайдан Еуропаға дейiн созылған және бҧл аймақтарды 

жҥздеген жылдар мекендеген кӛшпелi және отырықшы халықтардың 

отанымен тығыз байланыстылығын байқаймыз. 

Ы. Алтынсарин және А. Қҧнанбаевтар аңызды таңдауда қазақ  

дидактикалық ауыз әдебиетiне жақын сюжеттердi таңдады. 

Аңыздардағы Ы. Алтынсарин және А. Қҧнанбаев аудармаларындағы 

ӛзгешелiктер адамдарды бейнелеуде кӛрiнедi. Ыбырайда ол жҥйелiк 

тҥрде кӛрсетiлсе, ал Абайда толық және бейнелi тҥрде кӛрсетiледi. 

Мҧның ӛзiнде неғҧрлым нақты және кӛрнекi тҥрде Абай 

аудармаларында, әлеуметтiк типтер-парақоршылар-шенеунiкшiлiктер, 

сатпалы соттар, байлар, болыс старшындары және тағы сол сияқтылар 

қазақ даласында ХIХғ. екiншi жартысында басшылары толық 

суреттелген. Ы. Алтынсаринде мынандай толықтылық және әртҥрлiлiк 

жоқ, бiрақ та, ол да басшылар топ мҥшелерiн сынға алды. Ӛзiнiң 

қоғамдық мағынасы жағынан Ы. Алтынсарин аудармалары, Абайдың 

бҧл жағынан И.А. Крыловқа жақын саяси сатиралығына жетпедi. 

Крыловтың аудармалары  кӛркемдiк қҧралдары бойынша 

ӛзгешеленiледi. Абайдың тiлi кӛрнектi, ӛткiр, лексикалық 

ассортиментерге бай. Ыбырай аудармаларының тiлi қарапайым, нақты, 

әңгiмелесуге лайық. Орыс педагог-демократы К.Д. Ушинский былай 
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есептеген: «Халық тiлiн енгiзе отырып, бiз оны халық ойы, халық рухы 

әлемiне енгiземiз.  

Ыбырай Алтынсарин қазақ туындыларына енгiзген негiздерiнiң 

ӛзiндiк тарихи дәстҥрлерiнен тҧрады. Олар қазiргi заманда дамып келе 

жатқан қазақ әдебиетiнiң аударма жанрына ҥлкен әсерiн тигiздi. 

Ҧлт ӛзiнiң дҥниетанымын тiлi, дiнi, дiлi, фольклор арқылы бiлдiрiп 

отырады. Демек ҧлттық ойлауды зерттеу ҥшiн негiзгi сҥйенетiнiмiз – 

халықтың мәдениетi, рухани мҧрасы, ӛмiр сҥру тәсiлi, дiни нанымы, 

кҥнделiктi тҧрмыста қолданылатын әдет-ғҧрпы, салт-санасы, халықтық 

деңгейде қалыптасқан образдары, дҥние туралы халықтық ҧлттық 

бейнесi және тағы басқалары жатады. Қазақтың ҧлттық философиясы 

тек философия ҥшiн қажет емес, ол ҧлттың «ӛзiн-ӛзi тануы» ҥшiн аса 

қажет. Ӛз тiлiнде философиясы болмаған халықты мәдениеттi, 

ӛркениеттi ел деп айту ӛте қиын. 

Ы. Алтынсарин ӛзiнiң бiраз еңбектерiн қазақ халқының салт-

дәстҥрлерiнiң ерекшелiктерiн зерттеп, этнографиялық очерктер жазуға 

арнады. Ол 1870 жылы Ресей география қоғамының Орынбор ӛлкетану 

бӛлiмшесiнiң тапсыруы бойынша «Орынбор ведомствосы 

қазақтарының ӛлген адамды жерлеу және ас беру дәстҥрiнiң очеркi» 

мен «Орынбор ведомствосы қазақтарының қҧда тҥсу, қыз ҧзату және 

той жасау дәстҥрлерiнiң очерктерi» атты екi еңбегiн жазып тапсырды. 

Ыбырайдың қазақ халқының салт-дәстҥрлерiн зерттеудегi мақсаты 

дәстҥрлердiң озығы мен тозығын ғылыми тҥрде танып, талдап, ӛзiнiң 

кӛзқарасын бiлдiре отырып, мән-мағынасын ашу, озық дәстҥрдi 

тәрбиенiң қҧралы ету едi. Сонымен бiрге қазақ мәдениетi, тҧрмыс 

тiршiлiгi жӛнiндегi орыс достарына ғылыми мағлҧмат берудi кӛздедi. 

Әр елдiң ӛзiне тән әдет-ғҧрпы, салт –дәстҥрлерi бар. Оларды екi 

ауыз сӛзбен халықтың келбетi, тәрбиелiк ережесi деуге болатын 

сияқты. Ата бабаларымыздың ҧзақ ғасырлар бойы ҧзын-ҧзын кӛш-

керуенi арқылы ҧрпақ алмасқан сайын ҥзiлмей жалғасып кешеден 

бҥгiнге асыл аманаттай ардақты қалпында ҧласып отырған. Олар – 

халық мәдениетiнiң аса мәндi қҧрамдас бӛлiгi, одан сол халыққа 

жататын адамдар мәдениетiнiң деңгейi, рухани байлығы, басқа ҧлттар 

мен ҧлыстардан, халықтардан айырмашылығының барлық белгiлерi 

айқын танылады. Сонымен қатар салт-сана, дәстҥр қатып қалған, мәңгi 

ӛзгермейтiн нәрселер емес, елдiң экономикасының, мәдениетiнiң 

ӛркендеуi-мен бiрге, олардың озықтары одан әрi дамып, жаңғыра 

тҥседi, тозықтары қолданыстан қалып, ҧмыт бола бередi.  

Салт-дәстҥр – дегенiмiз тҥптеп келгенде ҧлттық болмысты 

басқалардан алабӛтен айрықшалап, даралап тҧратын iшкi бiр айна 

iспеттi. Онсыз халық болмайды. Кешегiсiз бҥгiнде, ертеңде тҧл. 

Дәстҥрдi адамның қай ҧлтқа жататындығының бiр басты белгiсi ретiнде 

қарастырған жӛн.  

Дәстҥр, әдет, салт, ҥрдiс, тiптi дағды, ғҧрып деген сӛздер кең 

мағынада адам мiнезi мен тiршiлiгiне байланысты қанға сiңген 
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қылықтар. Демек, ҧлттық дәстҥр тез ӛзгерiп, немесе жоғалып кете 

қоймайтын қҧбылыс. 

Ҧлттық дәстҥр тез ӛзгерiп немесе жоғалып кете қоймайтын, ҧзақ 

дәуiрлер бойына екшелiп, сҧрыпталып қалыптасқан қазына. Оның 

ҧрпақ тәрбиесiндегi маңызы зор, халықтың мiнез-қҧлқы мен iс-

әрекетiнiң рухани негiзi. Ата-ананы қҧрметтеу, ҥлкендi сыйлау, 

адалдық әдiлдiк, меймандостық сияқты қасиеттер белгiлi бiр халықтың 

ҧлттық дәстҥрi ретiнде қалыптасады. Дәстҥр мәдениетпен тығыз 

байланысты. Мәдениетi дамыған ел дәстҥрге де бай келедi. 

Қазақ ҧлтының этностық ерекшелiгiн байыптаса, бҧл халық – 

ҧрпақ сабақтастығын сақтап, алысты жақындатып, аразды 

татуластыратын, iзеттi келiннен таныған, татулықты абысыннан 

тапқан, дархандықты даласынан, даналыққа бабасынан, пәктiктi 

баласынан алған халық.  

Барлық қауымға бiрдей тҥсiнiктi тiл жоқ халық болады деу қиын; 

тек ӛзiне ғана тән айрықша дәстҥрлерi жоқ халық болады деу онан да 

қиын. Бҧл ҧлттық салт-дәстҥрлердi елдiң табиғатына қарай тiгiлген 

киiм-кешектен кӛруге болады, тҥбiрлi  халықтың нанымында, сенiмiнде 

және жалпы ҧғымында жататыны от басындағы кӛне қоғамдағы 

ӛмiрiнiң тҥрлi формаларынан кӛруге болады.  

Қазақтың әдет-ғҧрып, салт-дәстҥрлерiн қарастырғанда,әр ҧлттың 

психикалық тҥзiлiсi ҧлттық сезiм, ҧлттық салт, дәстҥр және ҧлттық 

мiнез-қҧлық тҥрлерi iшкi факторлар ретiнде, осы ҧлт таптарының 

рухани ерекшелiктерi мен қасиеттерi ретiнде, ал ҧлттық салт пен 

дәстҥрлер сыртқы факторлар ретiнде, қоғамдық пiкiрлер кҥшi ретiнде, 

осы ҧлт ӛкiлдерiнiң қоғамдық тәртiбiн бiр қалыпқа келтiретiн 

материалданған идеялар ретiнде байқалады. Бҧған қарап салт, 

дәстҥрлердiң, бiрiншiден, ҧлттық психикаға байланысты бiраз тҧрақты, 

немесе тҧрақтанған нәрсе екенiн аңғарсақ, екiншiден, ҧлттық мiнез-

қҧлқын, қоғамдық кейпiн байқататын қҧрал екенiн, сол мiнез-қҧлықтың 

кӛрiну амалдарының бiрi екенiн кӛремiз. Ҧлттық мәдени сезiм әрбiр 

халықтың әдебиет пен кӛркемӛнердегi табыстарын саралаумен тығыз 

байланысты. Бiр ҧлттың, халықтың музыкасы ҥйренiп жаттықпаған 

басқа ҧлттар ӛкiлдерiне онша әсер етпеуi мҥмкiн. 

Философиялық жағынан алып қарағанда, салт дәстҥр ҧлттық 

ӛзгешелiктi аңғартып, байқата тҧрса да, ҧлттық мiнездi бiлдiрсе де, ол 

екiншi ҧлт ӛкiлi тҥсiнiп бiлмейтiн категория емес екенi анық. Қайта 

озық дәстҥр, ҧнамды қылықтар екiншi ҧлт ҥшiн де ҥлгi, ӛнеге мектебi 

болмақ . Дәстҥр, әдет-ғҧрып пен салт-сана қоғамдағы әлеуметтiк 

қатынастар тҥрлерiн, қоғамның мәдени деңгейiн кӛрсетумен қатар, 

тәрбие талаптарының негiзiн қҧрайды, адамдардың қоғамдасып ӛмiр 

сҥруiнiң және ҧйымдасуының маңызды нысандарын кӛрсетедi. 

Ҧлттықмәдениеттердің жалпыға ортақ ең маңызды қызметi – 

адамдар арасындағы ӛркендеп және ӛзгерiп отыратын тҧрақтылықты 

ретке келтiрiп отыру. Тҧрақтылық болмаса, даму да болмайды. Демек, 
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дәстҥрсiз қоғамдық қатынастардың қалыптасуы, дамуы, ӛзгеруi мҥмкiн 

емес. Тҧрақтылықты реттей отырып, ҧлттық мәдениет қоғамдық 

болмыстың ең маңызды негiзiн тҥзедi. Қоғамдық қатынастар тарихи 

дамудың әрбiр жаңа сатысында сақталып қана қалмастан ӛзгерiп, 

жаңара бередi. Сӛйтiп,ҧлттық мәдениет арқылы қайта жаңғыру жҥзеге 

асады, ескi қатынас тҥрлерiнен қазiргi және болашақтағы қатынас 

тҥрлерi келiп шығады. 

Әдет-ғҧрып қазақ халқының ӛмiр бойы қалыптасқан таным, ҧғым, 

әдеп, әдет, салт-дәстҥрлерiнiң айқындалған, заңды кҥшi бар ел таныған, 

мойындаған жолы ерте жасалған. Ол ҧлттың болмысы мен мiнезiнде, 

жадында ата-баба ҧлы iстерiнiң жақсы ҥрдiсiн сақтау және оны 

дамытуды кӛздеген, мақсат еткен. Мҧны ғҧрып деймiз.  Халқымыз оны 

қадiрлеп қҧрмет тҧтқан.  Бҧл әдеттен айнығандарды тҥзейтiн де жол 

тапқан. Сӛйтiп халқымыздың ӛзi ҧлттық тәлiм, ҥлгiнiң осындай бiрегей 

заңын жасап қалдырған. Мҧндай ғҧрыптың адам санасы мен тәрбиесiне 

қосқан ҥлесi, ықпалы ӛте зор болды.  Ел iшiнде мҧны сақтап ҧрпақ 

санасына сiңiрiп отыратын ақсақалдар мен билерi, ел ағалары, қажы, 

бiлгiрлерi, шешендерi болған. Қазақтың осы кең даласына Ыбырай, 

Абай, Қҧнанбай, Шыңғыс, Ноғайбай, Кӛкенбай тағы басқалар кӛптеген 

бiлiмдi, беделдi кiсiлер ҧлт әдет-ғҧрпын есте ҧстауға кӛп еңбек 

сiңiрген. Бiздiң заманымызда ел намысын, ҧлт мәдениетiн сақтауда 

айтарлықтай еңбек еткен азаматтарымыз аз болған жоқ. Олардың 

алдыңғы тобында Д. Қонаев, М. Әуезов, Б.  Момышҧлы, Ш.  Мҧртаза, 

Ә.  Кекiлбаев, М.  Қозыбаевтар болды. 

Қазақ халқының салт-дәстҥрлерi: бала тәрбиесiне байланысты 

салт-дәстҥрлер, тҧрмыс салт-дәстҥрлерi, әлеуметтiк-мәдени салт-

дәстҥрлерi болып ҥш ҥлкен топқа бӛлiнедi. Бала тәрбиесiне 

байланысты әдет-ғҧрыптарға баланың дҥниеге келген кҥнiнен берi 

жҥргiзiлетiн тәлiм-тәрбиелiк дәстҥрлерден (шiлдехана, балаға ат кою, 

бесiкке салу, қырқынан шығару, тiлiн дамыту, тҧсау кесу, атқа мiнгiзу, 

сҥндет той) бастап, қыз бала мен ҧл баланы келешек отбасы жанҧя 

қҧруға, шаруашылыққа, ӛмiрге, еңбекке бейiмдеуге арналған азаматтық 

жӛн-жоралғылар кiредi. 

Тҧрмыстық-салт дәстҥрлерiне қазақтың киiз ҥйi, киiз ҥйдiң 

жиһаздары, ҧлттық киiмдер мен тағамдар, мал бағу, егiншiлiк, 

аңшылық, балықшылық, бағбаншылыққа қатысты кәсiптерге ҥйретудiң 

тәлiмгерлiк тҥрлерi енедi. 

Әлеуметтiк-мәдени салт-дәстҥрлерге: қазақ ауылы, ауыл 

адамдарының туыстық қарым-қатынасы, шешендiк сӛз ӛнерi, қазақтың 

ҧлттық музыка аспаптары, ҥйлену – ҥй болуға байланысты салт-

дәстҥрлерi, қонақ кҥту, халықтық-ҧлттық мерекелердi ӛткiзу, ӛлiктi 

жӛнелту рәсiмдерi, әдет-ғҧрыптары. 

Ҧлттық дәстҥр – кез келген ҧлттың тарихи даму ҥрдiсiнде 

қалыптасады. Дәстҥрлер тек сол адамдар ортақтығына тән, кӛптеген 

белгiлерiмен басқа ҧлттардан ерекшелiнедi. Дәстҥрлер белгiлi ҧлттың 
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психикалық ҧғымын қалыптастырады, этникалық орталық 

ерекшелiктерiне ықпалын кӛрсеттi. Осыдан барып, халықтық 

этникалық айырмашылық пайда болды. 

Философиялық жағынан алып қарайтын болсақ, салт-дәстҥр 

ҧлттық ӛзгешелiктi аңғартып, байқата тҧрса да, ҧлттық мiнездi бiлдiрсе 

де, ол екiншi ҧлт ӛкiлi тҥсiнiп бiлмейтiн категория емес екенi анық. 

Қайта озық дәстҥр, ҧнамды қылықтар, екiншi ҧлт ҥшiн де ҥлгi, ӛнеге – 

мектебi. 

Белгiлi қазақ ғалымы Б. Абылқасымов «салт», «тҧрмыс-салт», 

«әдет-ғҧрып», «ғҧрып» деген әртҥрлi қолданылып келген «обряд» 

ҧғымын «ғҧрып» сӛзiне әкелiп тҧрақтатқан. Сонда ғалым қазақ 

халқының ғҧрпын 3 бӛлiмге бӛлген: 1) Отбасылық ғҧрып (Семейно-

обрядовый),) Маусымдық ғҧрып (Календарно-обрядовый), 3) Наным-

сенiмдер ғҧрпы (Заклинательный). Отбасылық ғҧрып iштей бала 

тәрбиелеу, ҥйлену ғҧрпы мен ӛлiк жӛнелту ғҧрыптарына қатысына 

қарай ҥш жiкке жiктелетiнi белгiлi. Екiншi саланы ғалымдар тҥрлiше 

атап келдi («қыз ҧзату ҥстiндегi салт ӛлеңдерi» – М. Әуезов, «Ҥйлену – 

салт ӛлеңдерi» – М. Сильченко, Б. Уахатов).  

Б. Абылқасымовтың… «ғҧрып» терминнiң «обрядтiң» тiкелей 

баламасы ретiнде кеңiрек ҧғымда қолдану жӛнiндегi ҧсынысын 

қҧптағанмен «салтты» белгiлi бiр нақты ғҧрыптық кешендерге қатысты 

пайдаланған ҧтымды ма деп ойлаймыз. Отбасы ғҧрпының фольклорын 

саралағанда: «ҥйлену салтының жырлары», «ӛлiк жӛнелту салтының 

жырлары», «бала ӛсiру салтының жырлары» дегенiмiздей. Бiздiңше, 

«салт» – обычай, «рәсiм» – ритуал, «ырым» – примета, «әдет» – 

привычка сӛздерiнiң баламасында қолданылғаны жӛн.  Сонымен қазақ 

отбасылық ғҧрпы ҥлкен 3 саладан тҧрады: 1) сәбилiк ғҧрып; 2) ҥйлену 

ғҧрып; 3) азалау ғҧрып. 

Халықтық әдет-ғҧрып елдiң тҧрмысына, кәсiбiне, халықтық 

қасиеттерiне байланысты қалыптасты. Игiлiктi әдеттердiң ғҧрыпқа, 

тҧрмысқа енiп, қалыптасуы әдет-ғҧрып кӛрнiстерi болып табылады. 

Әдет, әдеп, рәсiм, әдет-ғҧрыптар ғасырлар бойы қалыптасып, толысып 

салт-санаға сiңген. Ол мҥлтiксiз орындалатын заңдылыққа айналып, 

халық санасына сiңiп, қастерлi қасиетке айналған. Халықтың әдет-

ғҧрпы оның мәдениеттiлiк ерекшелiктерi болып табылады. 

Қалыптасқан әдет ғҧрыпқа айналып, халықтың санасына сiңiп, салт-

сана пайда болған.  

Әдет-ғҧрып негiздерi: ырымдар, тыйымдар, талап ету, мен әдеттер, 

әдеп, дәстҥр, салт.  

Ырым-жақсылықтан ӛнеге алып, оған жету ҥшiн жасалынатын 

әрекет. «Ҧлы адамдардың қолтаңбасын алу, олар отырған орынға 

отыру» ырымы сол адамдарға ҧқсау, солардың «жолын берсiн» деп, 

ниет қылудан туындаған. «Қазақ елi iшiнде тәуiпшiлдiк кҥштi болған. 

Ол тамыр ҧстап, кейбiр кеселдердiң тҥрлерiн ажыратып, неше тҥрлi 

ӛсiмдiктердiң қосынды нәр суларын дәрi жасап iшкiзген. Тәуiп 
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емдерiнiң iшiнде қауiптiлерi де болған. 

Қазақ халқының әдет-ғҧрпы бойынша ата-баба мҧрасын қастерлеу, 

мҧраны бағалау, қаза болған адамның аруағын сыйлап, жетiсiн, 

қырқын, жылын атап, ас беру, еске тҥсiру, марқҧмның жақындарына 

кӛңiл айту рәсiмдерiнiң  де қазақ ӛмiрiнде алар орны ерекше.  

Ы. Алтынсариннiң шығармалары халқымыздың салт-дәстҥр, әдет-

ғҧрыптарын сипаттайтын этнографиялық мәнде келедi. Мҧның бiрi 

ӛлген адамды жерлеу және оған ас беру жайында болса, екiншiсi қҧда 

тҥсу, қыз ҧзату және той жасау салты туралы баяндайды. 1870, 1879 

жылдары жарық кӛрген бҧл зерттеулер оның халқымыздың салт-

дәстҥрлерi мен ырым-нанымдарын жетiк бiлетiн, сол ғҧрпытардың ел 

ӛмiрiндегi орнын да толық тҥсiнетiн, оқымысты, бiлiмдар адам екенiн 

толық аңғартады. Мәселен, ӛлiк басына қойылатын белгiлермен 

бейiттердiң жар басына орналастырылуының жолаушыларға жол 

сiлтейтiнiн, бағыт беретiнiн айтады. Моланың сулы жерде болатынын 

ескерту арқылы одан ел-тҧрағы – қоныстың ҧзақ кетпейтiнiн 

аңғартады. Осыған орай қайтыс болған кiсiнiң жас мӛлшерiн әйгiлеп 

тҧратын орамал, белгiлердiң сыр-сипаты мен мән-жайы да бiлiктiлiкпен 

әңгiме етiледi. Айтылатын жоқтау мен оның айтушылары, 

шығарушыларын, ӛлiкке әкелiнетiн аза мен сойылатын мал, ас беру 

тәртiбi, мал мҥшелерiнiң кiмге, қалай тартылатыны жайындағы 

пiкiрлерi де қҧнды әрi мәндi. Ат бәйгесiне дейiн балуандар кҥресi мен 

жарыс сайыстар, астан кейiнгi әр алуан ырым-дәстҥрлер (найза 

сындыру, жесiр басындағы қараны алу) де байыпты сӛз болады. 

Қҧда тҥсу, қыз ҧзату, той жасау жӛнiндегi мақаласы ғылыми 

сипатқа ие.  Ол:  «Қазақтардың ӛзара қоғамдық қатынастары тек қана 

ескiлiктi әдет-ғҧрыптар бойынша реттелiп отырған кезде, ӛздерiнiң 

достығын жекжат болып нығайтқысы келген адамдар бiрiнiң әйелi ҧл, 

екiншiсiнiң әйелi қыз тапса, оларды некелеп бiр-бiрiне қосуға уәделесе 

берушi едi. Бҧл әдет қазiргi уақытта қалып барады, мҧны кӛршiлес 

халықтардың бiрқатар ықпалының нәтижесiнен деуге болар едi. 

Сӛйтседе, бҧл әдет кӛп реттеде әлi кҥнге дейiн бар. Екi-ҥш жасар ҧлы 

бар дәулеттi қазақтың қай-қайсысы болса да баласына ӛзi сықылды 

дәулеттi және беделдi бiреудiң қызын айттыруға тырысады. Баласы 10–

11 жасқа толысымен-ақ ата-анасы тиiстi кәдесiн берiп, қалыңдығына 

ҧрын жiбередi» дей келiп, қазақта кӛп әйел алудың мән-жайын 

тҥсiндiредi. Оның ойынша  олардың ең баста сҥйiп қосылмайтыны, 

мҧрагер ҧлдың болмауы тәрiздi жайттар себеп болады делiнедi. 

Ы. Алтынсарин қалыңмал тӛлеп, қҧда тҥсудiң жауласып отырған 

екi рудың татулығы мен бiрлiгiне себеп болатынын байыптайды. 

Мҧның Есiм ханнан берi қарай келе жатқаны, сонымен қатар қҧда 

тҥсудегi әртҥрлi ырымдар, кәде, iлу беру жайлары, қалыңмал беру 

дәстҥрi туралы айтылады. Келiн тҥсiрудегi наным-салттар мен 

қоштасу, сыңсу, неке қию, ат бәйгесi мен кҥрес, сайыс, тiптi жас 

келiнге айтылатын бата-тiлек, ҥлкендi сыйлау, ат қою дәстҥрлерi де 
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тартымды сипатталады. Бҧдан Ыбырайдың қазақ ӛмiрi мен салт-

дәстҥрлерiн жетiк бiлетiн адам екенiн кӛруге болады. 

Ы. Алтынсариннiң  «Орынбор ведомствосы қазақтарының қҧда 

тҥсу, қыз ҧзату және той жасау дәстҥрлерiнiң очеркi» – деген еңбегiнде 

халқымыздың ертеден келе жатқан салт-дәстҥр, әдет-ғҧрыптарына 

талдау жасай отырып, келешек ҧрпақты ӛз ҧлтының әдет-

ғҧрыптарының ӛзiндiк ерекшелiктерiн, шығу тарихын, мәнiн жақсы 

тҥсiнiп, әлеуметтiк маңызын, жағымды және жағымсыз жақтарын ашып 

кӛрсетiп, оған деген халықтың кӛзқарасын суреттеу арқылы 

дҥниетанымын, талғамын жетiлдiру.  

Ы. Алтынсарин «Қыз ҧзату, той жасау рәсiмдерi» салттарына да 

жан-жақты талдау жасайды. Қыздарын тҧрмыс қҧруға әзiрлеуге, қай 

халық болсын, зор мән берген. Мҧны қызының барған жердегi ӛмiрi 

жақсы болуының, бақытты болуының кепiлi деп бiлген. Әрқайсысының 

тарихи, мәдени, тҧрмыс, салт-дәстҥр, наным ерекшелiктерiне 

байланысты қоятын талаптары да әртҥрлi. Ортақ мақсат – қыздарының 

барған жерiне «тастай батып, судай сiңiп» кетуi, бақытты болуы, 

ерiмен тату-тәттi ӛмiр сҥруi. 

Ыбырай той кҥнгi кӛңiл-кҥйдi де жақсы бейнелейдi. Ауыл жастары 

ҧзатылған қыздың ҥйiне жиналып, ӛлең айтып, домбыра тартып, ән 

салады. «Қыз бен жiгiт айтысады, қыз жеңiлсе, жеңген жiгiтке орамал 

сыйлайды, ал жiгiт жеңiлсе, қызға шапан жабады» – деп, асыл 

жастарының ӛнерге деген сҥйiспеншiлiгiн, iлтипатын, бiр-бiрiне деген 

ықыласын айтады. 

Сонымен бiр сӛздiң ӛзi тҥрлi мағынада қолданылатындығын және 

оның кездейсоқ айтыла салмай, халықтың дҥниетанымын 

кӛрсететiндей белгiлi бiр философиялық ойға қҧралатындығы кӛрiнедi. 

Жерлеу және ас беру қоғамдық қҧбылыс болды, бҧнда ӛлген 

адамның туған-туыстар, жекжаттары басқа рудың адамдары да 

қатысады. Ӛлген адамдардан туыстары суық хабар алғаннан кейiн, 

барлығы жиналады, сондай-ақ ауылдың ҥлкен және сыйлы адамдары да 

келедi. Қайтыс болған адамды ӛлген кҥннiң ертеңiнде жерлейдi. 

Жаназасын шығарардан бҧрын, барлық жиналған адамдарға жыртыс 

жыртады, оның iшiне ақша салады да таратады. Жыртыс ӛлген адамды 

ана дҥниеге аттандыруға кӛрсетiлген сыйлығы ретiнде берiледi. Бҧл 

матаны сақтап қою ӛлi адам мен тiрi адамның арасындағы байланысты 

бiлдiредi. Аталарының, апаларының жасын берсiн деп, бҧрыңғылар 

жыртыстан алған маталардан балаларына киiмдер тiккен, әсiресе бас 

киiм. 

Қайтыс болған адамды ата-бабаларының жанына жерлеген. Ӛлген 

адамның ер-тҧрмандары, киiмдерi, қару-жарақтары және басқа жақсы 

заттары ҥй iшiнде iлiнiп тҧрады: ҥйдiң сол жағына ҥшi сыртқа 

шығарылған ҧзын найза қойылады. Найзаның ҧшына ҥлкен орамал 

байланады. Бҧл орамал ӛлген адамның қай жаста екенiне байланысты 

әртҥрлi байланылады: қара – орта жастағылар, қызыл – жастар, ақ – 
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кәрi адамдарға.  

Ы.Алтынсарин қазақтардың ӛлген адамды жерлеу және ас беру 

дәстҥрiн суреттеу арқылы халықтың ӛлген адамға деген сый-қҧрметiн, 

кӛңiлi мен мейiрiмiн, туыстық, достық сезiмiн, баланың әке-шешеге 

деген сҥйiспеншiлiгiн, кӛзқарасын, олардың алдыңғы борышын, 

махаббатын кӛрсетуге талпынады. Бҧндай сезiмдi жоқтау ӛлеңiмен 

жеткiзедi. Жоқтауды ӛлген адамның қызы, әйелi, анасы, қарындасы 

айтқан. 

«Сен жоқтау айтқалы отырсың, мен тоқтау айтқалы отырмын» 

(Байдалы би). Қайтыс болған адамның жақсылығын, елiне iстеген 

қызметiн, жақсы қасиеттерiн, паш ететiн тҧрмыс салт-дәстҥрi, зарлы 

жыр-ӛлең. Жоқтау тәрбиелiк мәнi бар, мәдениеттiлiкпен адамды 

бағалаудың бiр белгiсi  ретiнде қалыптасқан. 

Қазақтағы ӛлiктiң әруағын қастерлеуде де мҧсылмандық 

сипатымен қатар, оған дейiнгi ескi салттың ырым-жырымдары кездесiп 

отырады. Дегенмен, мҧнда да айқын аңғарылатын нәрсе – халықтың 

дҥниетанымының адам бойында ӛмiрге де, әлемге де белгiлi бiр 

қатынас қалыптастырғандығы. Қазақтардың дҥние салғандарға деген 

ниетi ӛлiктi жерге беру, еске алу ҥшiн ғана емес, бҥгiнгi және болашақ 

ҧрпаққа арналған. Ата-баба әруағын сыйлау, қазақ ауылындағы ҥлкенге 

iзеттi, кiшiге инабатты болу дәстҥрi ең алдымен имандылық, әдептiлiк 

және iзгiлiк қасиеттерден нәр алған. Ол ел басына кҥн туған қилы-қилы 

заманда халықтың тектестiк тҧтастығын сақтап қалуға да кепiл болды 

десек, қателеспес едiк. 

Қазақта кiсi қайтыс болғаннан кейiнгi жетiншi, қырқыншы 

кҥндерi, жоғарыда айтылғандай, бiр жылдан кейiн ас берiлiп, марқҧмды 

еске тҥсiретiн. Елде қадiрi артқан, аса қҧрметтi жандардың асы тӛрт 

жылдан кейiн де ӛткiзiлiп, азалы мерзiм содан соң ғана аяқталатын. 

Аста дәм-тағам сияпатынан басқа, ат жарысы, кҥрес ӛкiзiлетiн. Ат 

жарыстың бас бәйгесiне тҥйе бастаған тоғыз мал, палуанға сәйгҥлiк ат, 

бӛрiк пен қоса жiбек шапан тағайындалатын. 

Қазақта ӛлгендердiң әруағын қадiрлеу де бiршама ӛзгеше. Әдетте 

жер қойнауына берiлген жанды еске тҥсiретiн ештеңе болмауға тиiс. 

Қазақтың қабiр басына белгi соғып әуре бола бермейтiнi де осыдан. 

Бейiт, кҥмбез, қҧлпытас, сағана тамдар, тек халық пiр тҧтып, аса 

қҧрметтейтiн мҧсылман әулиелерiнiң, қара қылды қақ жарған әдiл ру 

басы – билердiң, жаугершiлiкте ерлiгiмен даңқы шыққан батырлардың, 

қайсы бiр суырып салма ақындардың, сал-серiлердiң басына ғана 

орнатылатын. Қай халықтың болмасын ӛлiктi жерлеу салты сол 

халықтың тҧтынған дiнiмен байланысты.  

Сӛйтiп, ХIХ ғасырдың аяғына дейiн ӛзiнiң рулық-патриархалдық 

сипатын сақтаған қазақ қоғамы дҥниетанымдық, әсiресе бiртектiлiк, 

инабаттылық, ғҧрыптық, дiни сезiмнiң бiрлiгi арқасында бiртҧтас 

тарихи-мәдени кеңiстiкте онан әрмен топтаса тҥскен. Оған әлуметтiк 

қҧрылымның шаруашылықпен, экономикамен, тҧрмыспен ӛмiр 
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салтымен тығыз байланыстылығы да себепкер болған. Дәстҥр адамның  

материалдық және рухани қажеттiлiктерiн ӛтеуге негiзделген, сол 

себептi ол заман талаптарына сай ӛзгерiске тҥсiп, жаңарып отырады.  

Ҧлттық әдет-ғҧрыптары мен дәстҥрлер жҥйесiн жаңғырту арқылы 

ғана кез келген халық ӛзiнiң рухани мәдениетi мен ӛзiндiк 

дҥниетанымын қалыптастыра алады. Ата-бабадан қалған дәстҥрге, 

мәдени мҧра мен рухани қҧндылықтарға деген немқҧрайлық 

ассимиляциямен сипатталатын ҧлттық трансформацияның келеңсiз 

қҧбылыстарына әкелiп соқтырады. Ал мәдени мҧраға деген 

iлтипаттылық қатынас  және оны байыту жалпы адамзаттық, әлемдiк 

мәдениетке қосылған ҥлес болып табылады. Әлемдiк ӛркениетке бiрiгу 

және ӛзiндiк атсалысу осы ҧлттық ерекшелiктердi сақтай отырып, оны 

дамыту арқылы ғана жҥзеге асады.  

Кейбiр салт-дәстҥрлер мен әдет-ғҧрыптар сол халықтық 

тҧрмысына, тәрбиесi мен мiнезiне, сенiмiне, ырымына қарай 

қалыптасып келедi. 

Қазақта «Алты жыл  аш болсаң да, атамның салтын ҧмытпа» деген 

мақал бар. Той-думандарда, жиындар мен мерекелерде орындалатын 

осы қазақ халқының салт-дәстҥрлерi оның ҧмыт болмағанын паш етедi. 

Ҧлттық салт-дәстҥрлер ҧлттық сана-сезiмдi оятуға себепшi 

болады. 

Ҧлттық салт-дәстҥрлер тарихи кӛне процесс. Кӛптеген салт-

дәстҥрлер ҧлттың ҧлт болып қалыптасуынан бҧрын пайда болған. 

Сондықтан ол кейде бiрталай ҧлттарға ортақ мәндi дәстҥр болып 

келедi. 

Салт-дәстҥр  халықтардың тiршiлiк кәсiбiне, наным-сенiмiне, 

ӛмiрге деген кӛзқарастарына байланысты туып, қалыптасып ҧрпақтан-

ҧрпаққа ауысып, жаңарып, ӛздерiнiң ӛту жолдарында жаңаша ӛзгередi. 

Оның жаңа қоғамдық қатынасқа қайшы келетiн жақтары жойылып, 

ӛмiрге қажеттiлерi дамып, жаңа мағынаға ие болады. Мысалы, бҥгiнгi 

кҥнгi ерлi-зайыпты қариялардың алтын, кҥмiс тойларын ӛткiзудiң 

тәрбиелiк мәнi жаңарған салт-дәстҥрдiң қажеттi тҥрi. Бҧл тойларда 

тойбастар ӛткiзiледi. Тойдың салты бойынша сыйлықтар берiледi. 

Тойбастарды әрбiр столда отырған адамдар ӛлең-жырсыз ашпайды. 

Ӛлең айтылып болған соң той бастар ашылады. Бҧл қазiргi заманға сай 

кӛрiнiс, ӛзiндiк мәнге ие болған дәстҥр. Бҧл дәстҥрдiң ҧрпақ тәрбиесi 

ҥшiн маңызы зор, қажеттi. 

Дәстҥрсiз халық жоқ. Ол тарихи негiзде қалыптасып, ҧрпақтан 

ҧрпаққа берiлетiн әдет-ғҧрып, жалпыға бiрдей тәртiп, әдеп инабат 

нормасы болып табылады. Дәстҥр ӛзiнiң негiзi мен қалыптасуы ӛмiр 

сҥруi жағынан барынша ҧлттық сипатта болады, әрбiр халық жалпы 

адамзат мәдениетiне ӛз ҥлесін қосады. 

Дәстҥрлердiң жалпыға ортақ ең маңызды қасиетi – адамдар 

арасындағы ӛркендеп және ӛзгерiп отыратын тҧрақтылықты ретке 

келтiрiп отыру. 



36 

 

Дәстҥр, салт-сана, әдет-ғҧрып – жалпының ортақ игiлiктерi. Ӛз 

елiнiң, халқының ортасында ӛмiр сҥре отырып, оның салт-сана әдет-

ғҧрыптарынан тысқары тҧратын адам жоқ. Дегенмен бҧдан 

аңғаратынымыз әр ҧлттың тыныс тіршілігіне байланысты 

ерекшеліктері бар екендігінде. 

Салт-дәстҥрлер, екiншi бiр ҧлтта да белгiлi ҧқсастықпен және 

ӛзiндiк ерекшелiгiмен кӛрiнiс бередi. 

Қазақ халқының дәстҥрлерi қонақ кҥту дҥниеге келген нәрестеге 

арналған салт-дәстҥрлер – шiлдехана т.б. 

Қҧда тҥсу – қазақ халқының ертеден келе жатқан салт-дәстҥрiнiң 

бiрi. Қҧда тҥседi. Қызды кӛруге келген жiгiттiң әкесiне қыздың шешесi: 

«Қызды кiм айттырмайды, қымызды кiм iшпейдi», «Қызымның 

ҧнағаны рас болса, белгi тастап кет», – дейдi. Жiгiт әкесi ҥйдiң тӛрiне 

қамшысын iлiп, «қҧдалықтың басы осы болсын» деп бiр жорға ат 

байлап кетедi. Осындай жоралғыдан кейiн ол ҥйдiң қызы – «басы бос 

емес, ҥкi таққан қыз» атанады.  Ал қазiргi заманда бҧл дәстҥр бойынша 

қыздың қҧлағына алтын сырға салады. 

Бҥгiнгi кҥнi бiздiң алдымызда тҧрған басты сауал бiздiң кiм 

екенiмiздi танып бiлу. Ежелде кӛшпелiлердiң негiзгi кәсiбi мал 

шаруашылығы болған. Соған байланысты ӛзiнiң дәстҥрлi ӛмiр 

тiршiлiгiне тән ӛмiр салтын қҧрып, олардың ӛмiрге деген кӛзқарасын 

қалыптастырады. 

Мәдениет ӛзiнiң кең мағынасында бiр ҧрпақтың келесi ҧрпаққа 

жолдаған ӛмiр сҥру тәсiлi болғандықтан, осы жалғастықты, 

мҧрагерлiктi жҥзеге асыратын салт-дәстҥрлер жҥйесi мәдениет ӛзегiн 

қҧрастырады. 

Бiздiң ойымызша: салт-дәстҥрлерiмiздi жақсы бiлсек мәдени адам 

боламыз. Ата-дәстҥрiн жақсы тҥсiнемiз, ҧрпақтарға ҥлгi ретiнде 

қалдырмыз, сонда ғана жаңа заманға сай ӛз ҥйлесiмдiлiгiн табады. С. 

Әбеновтың айтуынша дҥниеде байланыссыз ешнәрсе жоқ. Бiр қҧбылыс 

бiр қҧбылысты туғызады, оған себепкер болады. Жеке халықтың тiлi 

мен мәдениетiн жалпы адамзат мәдениетiнiң кҥрделi тҧтастығынан 

бӛлiп қарауға болмайтындығын, бҥгiнгi ӛмiрдi жаңғырту жағдайында 

әрi ӛткiр әрi ӛзектi мәселе ретiнде кҥн тәртiбiне қойылуда. 

Ӛмiр талабына сай қоғамда әр тҥрлi қҧбылыстық ӛзгерiстер 

болады. Ол қҧбылыстар әр тҥрлi ӛзгерiстер енгiзедi. Ескiлерi жойылып, 

заманына сай жаңалары жаңғырады. 

Орта Азия халықтарының мәдениетi, оның iшiнде әдебиетi де орта 

ғасырлардағы иран және тҥркi халықтары мәдениетiмен олардың ӛз 

заманында әлемдiк әдебиет атаулының шыңы болып санаған бай 

әдебиетiмен тарихи тҧрғыдан байланысты болса, ӛз кезегiнде бҧл 

халықтардың мәдениетi және араб, ҥндi мәдениетiмен тығыз 

байланыста болған. 

Ия, қазақ халқының бiр ерекшелiгi оның сыйластығымен 

iзеттiлiгiнде. 
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Қазақ халқы ӛте меймандос, қонақжай, кӛңiл-кҥйлерi, пейiлдерi 

кең болған.  

Негiзгi ой, қазақтың қонақты сыйлауы. Қазақ қонақ келсе қой 

сойып, басын, жамбасын тартқан. Осындай жорамалдардың ӛзіндік 

ерекшеліктері болған.Бас –деген ҧғым, бiз де бiр отбасымыз деген 

ҧғымды білдіреді.Осы ҥйге жамбасыңды тигiзiп қонақ бол деген 

философиялық ойды бiлдiрген. 

Мейман кҥтуде малдың он екi жiлiгiнiң ӛз алдына мәртебесi 

болған. Жасы ҥлкен, қҧда келгенде бас пен жамбас, кҥйеу мен келiнге 

асықты жiлiк пен тӛс тартылған. Келiнiмiз асықтай – немере сҥйгiзсiн, 

кҥйеу баламыздың кеудесi кең болсын деген. 

Балаларға тiл, қҧлақ, бҥйрек, жҥрек берген. Тамақ жеп болған соң 

бата тiлеген. Осындай ата-дәстҥрi әлi бҥгiнгi кҥнге дейiн тҧрмыс-

тiршiлiгiмiзде ҥлкен маңызға ие. 

Бҧл ҧғымда дәстҥр бҧрынғы мен қазiргiнi сабақтастырып отыр. 

Қалжа мен шiлдехана – әсiресе ҧл баланың тууын қазақтар қатты 

қастерлеп, ҧл туғанға кҥн туады. Байырғы қазақ салты бойынша, бала 

туған кҥнi сол отбасында той басталып, «қалжа» сойылып, маңайдағы 

абысын-ажын тағы басқа әйелдер сол ҥйге жиналып, тҥнi бойы ән 

салып, домбыра шертiп, ӛлең айтып, «шiлдехана» кҥзетедi, тҥрлi ойын-

сауық  ӛткiзедi, кейде шiлдехана кҥзету ҥш кҥнге созылады. 

Бҧл арада, ҧл бала шаңырақ иесi, ҧрпақ дәстҥрiн жалғастырушы 

екендiгiн кӛрсетедi. Ата-бабамыз: Атадан ҧл тумас па, ата жолын қумас 

па?» деп ӛз ҧрпақтарына ҥмiт артып ӛсиет қалдырған . Сол себепті 

қазақ халқы ҧл туса  қуанған, ҧрпағым жалғасады деп.  Сондықтан да 

болар  шаңырақ иесі  ҧл болып қалатындығы. Бҧл да дәстҥрдің  

сабақтастығын кӛрсетеді.  

Мҧндағы ой: Ғасырлар бойы қалыптасқан ата-салтын және 

ӛркендей беретiн халық дәстҥрiнiң қасиетiн қадiрлеп, ҧлттық дәстҥрдi 

сыйлауды бiлдiредi. Демек, дәстҥрдi жан-жақты зерттеп жағдай 

жасасақ, келелi мәселелердi шешуге болады. 

Әдет-ғҧрыптармен мерекелердiң негiзгi сипатының бiрi 

ҥйлесiмдiлiгi. Ҧрпақтан ҧрпаққа тарихи тәжiрибенi сақтау тҥрiнде 

келесi ҧрпаққа қалдыру. «Тәжiрибеде, адамдардың жалпы мiнез 

қҧлқындағы билеушiлiктi кӛрсетедi, кӛпшiлiкке танытады, бҧл 

нормалар бiртiндеп ӛздерiн ақтайтын тҥсiнiк компоненттерiн және 

ӛзiнiң мотивациясын жоғалтады. Компонентер анықтылық ретiнде, 

дәлелдiлiктi және тҥсiндiрушiлiктi, ҧғынуды да қажет етпейдi. Әрбiр 

ғасырдың ағымында мiнез-қҧлық тҧрақты ҥлгiлерiн олар жеңiл 

қабылдап, оны келесi ҧрпақтарға ӛсиет етедi, оны сӛзсiз меңгередi. 

Әдет-ғҧрыптың  қоғамдағы ӛз ҥйлесімділігін сақтап,  келесі ҧрпаққа 

қалып  отыратындығын кӛрсетеді. Әдет-ғҧрыпта  қоғамдық мінез-

қҧлықтың  әртҥрлі нормалары айқындалады.  

Мҧнда, қоғамдағы тәжiрибенiң атқаратын рӛлiнiң мол екенiн  

кӛрсетедi. Тәжiрибенi ҥлгi етсең, тәртiптi де, тәрбиелi де болмақсың. 
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Дәстҥр кез келген қалыпты тҥрде (салт-дәстҥр, әдет-ғҧрып т.б.) 

қоғамдық қатынастың даму заңын кӛрсетеді. Яғни онда дамудың ең 

қажеттi кезеңi кӛрiнедi – оның қарама-қайшылығы, терiстiгi, 

тҧрақтылықта, инерцияда iске асуы . Сондықтанда ол даму заңдылығы 

деп аталады.  

Қоғам дамуының диалектикасы, тҧрақтылықты, нақтылықты және 

ӛзгергiштiктiң бiрлiгiн байқауға болады . 

Қазiргi заманның дамуына қажеттi инерция бередi. Әрбiр жаңа 

ҧрпақ қоғамдық қатынасқа тҥседi, ӛзгерiс енгiзедi. Осы белгi ықпалдың 

нәтижесiнде және қатынасында, ӛткен ҧрпақтан берiлген, жаңа 

қатынастардың бастапқы баспалдақтары қалыптасады. Ӛткен ҧрпақтан 

жастарға ҧсынылатыны саналы-сезiмдер, ойлар, берiлген кӛптiк әдет-

ғҧрып, салт-дәстҥр, мерекелер ғасырлар барысында ӛздерiнiң ӛту 

жолдарын сақтап отырған. 

Сол қазақ халқының мәдени қҧнды ҥлгiлерiне тоқтала кетсек, ол – 

ӛз кӛрiнiсiмен ерекшеленедi. Қалыптасқан ҧлттық тiлдiң, жазба 

дәстҥрдiң болуы – халық мәдениетiнiң ӛркениетiнiң дамуындағы 

негiзгi, ӛзектi белгiлерi. Әрине тiл әрбiр халықтың ерте кездерден бергi 

ӛнiп-ӛсуiнiң, дамуының, бҥкiл болмысының қҧдiреттi кӛрiнiсi деуімізге 

болады. Тiлдегi әрбiр сӛздiң аржағында халықтың тiршiлiк-тынысы, 

салт-санасы, әдет-ғҧрпы, наным-сенiмi, басынан ӛткендерi болады. 

Демек оны халық болмысының айнасы деуге болады. 

Тiл кез келген халықтың бҥгiнгi болмысын, арманын, кешегiсiн, 

алдағысын, келешегiн бейнелейдi. Кей ретте сол тiлмен жазылған, 

атадан балаға мирас болып келе жатқан әдет-ғҧрып, салт-дәстҥр 

кӛрiнiстерi  жатыр. 

Салт-дәстҥр, тiл мен мәдениет бастауларының анасы, демек, тiлсiз 

мәдениет жоқ. Тiл тiршiлiктi, хал-ақуалды анықтайды, әр ҧлтқа тән 

этностық мiнез-қҧлықты бейнелейдi. 

Салт-дәстҥр уақытқа бағынбайды, ол мәңгiлiкпен теңдеседi. 

Мҧндағы ой, дәстҥр тарихтың талай тәлкегiне қарсы тҧрып, ӛз 

қҧнын тҥсiрмей, ҧрпақтан ҧрпаққа жалғастығын сақтап, мәңгi ӛмiр 

сҥрiп келедi. Расында да, уақыттың небiр қатал сындарында 

тӛзiмдiлiкпен қарап, уақытқа бағынбаған, ата-дәстҥр салтын теңестiре 

бiлген. 

Бҥгінгі кҥні қайта жаңарту уақыты туды. Ол рухани 

тамырларымызды зерттемей, ҧғынбай iске асуы мҥмкiн емес. Iздену, 

ҧғыну – ӛткенге қҧрметпен қарау, бҧл халықтың iштей тҥлеп, ӛзiн-ӛзi 

тану, жолына тҥсуi, ӛркениеттi қоғамдағы озық халықтардың қатарына 

терезесi тең қатарға қосылуы. Халықтың тарихи мҧрасының ӛрлеуi 

ҧлттық сана-сезiмiнiң ӛсу процесiнiң негiзгi бӛлiгi болып табылады. 

Мҧнсыз халық тәуелдiлiгi дегенiмiз сӛз болып қала бермек. 

Яғни, қазақ халқының ҧлттық дәстҥрлерiн, тарихи жолдарын, 

ӛзiндiк ерекшелiктерi мен тәлiм-тәрбиелiк мҥмкiндiктерiн мазмҧнды 

тҧрғыда жан-жақты танып бiлу, болашақ жастарды рухани санаткерлiк 
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тҧрғыда жетiлдiрiп, олардың ҧлттық мәдениетке деген кӛзқарасын 

қалыптастыру. Егемендiлiк алған қазақ халқы ӛзiнiң рәмiздерi мен 

нышандарын бiлiп, мәдениеттанулық негiздерiн толықтырып, дамытып 

отырулары керек. 

Қазақ халқының нышанында қазақтың тiршiлiк болмысы, әдет-

ғҧрпы, салт-дәстҥрi кӛпшiлiкке мҧрат ретiнде бейнеленген. 

Қазақ халқының кӛне мәдениетiнiң сiлемдерiн iздестiргенiмiзде 

кӛне тҥркi тiлдерi мен олардың жазу нҧсқалары кӛптеген тарихи 

айғақтарды кӛз алдымызға елестетедi дейдi. Бҧл арада қазақ тiлiнiң 

дыбыстық, сӛйлеу элементтерiнiң даму тарихы кӛрсетiлгендiгiн 

байқауға болады. Тҥрiк халқынан тараған интонациялық сӛздердi, 

олардың жазу нҧсқаларының ҧқсастығын кӛремiз. Бҧған себеп 

халықтардың кӛшпелi тiршiлiгi, мал шаруашылығы етене болғанын 

бiлуге болады. 

Сол себептен қазiргi жастарымыздың алдында дәстҥр 

мәдениетiмiздi дамыту, оған кӛңiл аудару жҧмысы тҧр. Заманымыздың 

дамуына байланысты кенжелеп қалған салт-дәстҥрлердi ӛз деңгейiне 

жеткiзу – бҥгiнгiнiң iсi. 

Қазақ халқының кӛзқарасы әр тҥрлi тарихи кезеңдерден ӛрiс алып, 

әр тҥрлi мәдениеттен нәр алады. Қазақтың дҥние танымы ӛз 

мәдениетiнiң негiзiн салғаны хақ. Жергiлiктi салт-дәстҥрден қазақ 

мәдениетiнiң ортақ белгiлерi қалыптаса бастады. Батыр-билердiң, би-

шешендердiң ӛнегелi ӛнерiнен, қҧнды тәжiрибелерiнен ҧлттық 

мәдениет қалыптасты. Халықтың этикалық дәстҥрi мен мҧсылман және 

шығыс дәстҥрлерiнен, әдет-ғҧрыптарымен ҧласады. Әр халық ӛзiн-ӛзi 

бағалап, мҧратқа қарай ӛрiстедi.  

Мҧндағы айтылмақ ой, қазақ халқының дҥниетанымдық, мәдени 

тҥсiнiктерiнiң жоғары болғанын, ҧлы билердiң дҥниетанымдық 

кӛзқарастарын бiлдiредi, олардың ӛнегелi тәжiрибесiнiң арқасында әр 

тҥрлi мәселелердi шешкендiгiн кӛрсетедi. 

Қазақ халқының ауыз әдебиетiнен нәр алған Абай жаңа ҧлттық 

жазба мәдениетке кӛшуге негiз салды. Абай қазақ халқын исламды 

тҧрақты жаңа ӛркениеттi, жоғары имандылықты қалыптастыру қҧралы 

ретiнде уағыздады. Абай дiншiл ескiнi жақтаушы – деген  пiкiр тумауы 

тиiстi. Оның мҧраты – парасат және мәдениетке қолдаушы болатын 

исламды тарату едi. 

Мҧнда, Исламды тҧтқан адамдардың терiс қылықтарды iстемеуi 

туралы айтады. Абайдың әрбiр сӛзi қазақ халқының дҥниетанымдық 

кӛзiн ашып, ойын оятты. 

Бҧдан ҧғынатынымыз, дҥниеге сезiмдiк тҧрғыдан жақын болу, 

адамның iшкi дҥниесiн, тiршiлiк етуiн дҧрыс тҥсiну. 

Осыған қарағанда халқымыздың ӛзi ӛмiр сҥрiп отырған ортасы, 

тҧрмыс-тiршiлiк болмысы, ел-жҧрт арасындағы қарым-қатынас, ел 

басынан ӛткен қилы-қилы кезеңдер, жақсы-жаман жағдайлар ой сана 

елегiнен ӛткiзiлiп,  ӛз кӛзқарасын бiлдiредi. Халықтың ӛмiрi, дәстҥр-
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тарихы, елдiң тҧрмыс-тiршiлiгi қазақ кӛкiрегiнен орын тебедi. Кӛкiрегi 

ояу, даналы халқымыз баға жетпес салт-дәстҥрлерiмiздi қастерлеп, 

ҧрпақ санасына сiңiстiрiп, болашаққа мәңгi ӛлмейтiн мҧра етiп 

қалдырды. 

Дәстҥрлi қазақ қоғамында ерлер мен әйелдердiң әрқайсысының 

тиiстi орыны бар. 

Сонымен қатар кӛшпендiлер мәдениетiнде ерлер мен әйелдердiң 

мiндеттерi бӛлшектенедi. Әйелдердiң қызметi бала бағу және ҥй 

шаруашылығын жҥргiзуiмен шектеледi. Ерi ӛлсе әйелдер ӛз еркiмен 

басқа кҥйеуге шыға алмаған, ол мiндеттi тҥрде марқҧмның аға-iнiсiне 

немесе жақын туыстарының бiреуiне әмеңгерлiкпен тиген. 

Дәстҥрлi мәдениет жағдайында ӛмiр сҥру қиын болғандықтан, 

қақаған қыс пен жазда мал бағып, бала-шағасын асырап, отбасының 

амандығын тiлеп еңбек еткен. Әйелдер жас ҧрпақты тәрбиелеуде ҥлкен 

маңызды рӛл атқарды. Балалар ана тiлiн, халқының салт-дәстҥрiн, әдет-

ғҧрыптарын ең алғаш аналарынан ҥйренедi. Ал ҧлттық мәдениет 

қазақтың кӛшпелi дәстҥiрiне, әсiресе, ауқатты және сауатты отбасылар 

ҥшiн пайдалы ӛзгерiстер енгiздi. Қазақтар әйелдi қҧрметтедi, ҧлдар мен 

қыздардың тең қҧқықтылығын уағыздады, ҧлдардың мҧрагер болуын 

қолдады, әйелдерге зорлық-зомбылық жасауға қарсы болды. 

Ғасырлар бойы қалыптасқан және ӛркендей беретiн халық 

дәстҥрiнiң қасиетiн қадiрлеп, ҧлттық дәстҥрге жан-жақты жағдай 

жасап, кӛңiл бӛле бастағанымыз болашақтың сәулетiне нҧрын 

шашатын кҥн шуағы iспеттi. Адамдыққа баулыған халқымыздың 

дәстҥрлерi, әдет-ғҧрпы бай да баянды бiр арна. Қазақ халқы ӛмiрге денi 

сау, шыныққан, әдiлеттi, жерiн, елiн, ӛнерiн, дәстҥрiн сҥйетiн 

азаматтарды тәрбиелеу жӛнiнде ӛз ҧрпақтарына таусылмас мҧра 

қалдырған. Ата-бабамыз «Атадан ҧл тумас па, ата жолын қумас па», – 

деп ӛз ҧрпақтарына ҥмiт артып, қасиет қалдырған. 

Елдiгiмiзбен ерлiгiмiздiң тiзгiнiн тең ҧстар, болашақ тiрегi 

ҧрпағымызға халқымыздың тарихын, ӛнерi мен мәдениетiн, әдет-

ғҧрпын, дәстҥрiн дарыту – басты мiндетiмiз. Себебi: туған халқының 

тҧрмыс-салтын, әдет-ғҧрпын, дәстҥрiн жарық дҥниеге келгеннен бастап 

дҧрыс қабылдай алмаса бала ӛмiр бойы жарымжан болып қалады. 

Осыған орай, егемендi елiмiз ҧлттар мен ҧлыстардың ҧлттық сана-

сезiмiн дамытуға жағдай жасауда.  

Осылай ҧлттық мәдениет, тiлдiң, дәстҥрдiң қайтадан жаңаруына 

серпiн бердi. Халық ӛзiнiң жҥрiп ӛткен жолына кӛз жҥгiртiп, сарапқа 

салуына мҥмкiндiк алуда. Осыдан барып ӛрiсi кең халықтың салт-

санасы салауатты болып, әдет-ғҧрпы ӛнеге-тәлiмi ӛрелi болмақ. 

Дәстҥр, әдет-ғҧрып пен салт-сана қоғамдағы әлеуметтiк 

қатынастар тҥрлерiн, қоғамның мәдени деңгейiн кӛрсетумен қатар, 

тәрбие талаптарының негiзiн қҧрайды, адамдардың қоғамдасып ӛмiр 

сҥруiнiң және ҧйымдасуының маңызды нысандарын (формаларын) 

кӛрсетедi. Жер жҥзiнде кӛптеген ҧлтпен ҧлыс тiршiлiк етедi десек, 
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солардың әрқайсысының ӛзiне ғана тән әдет-ғҧрыптары, салт-

дәстҥрлерi бар. Сондай-ақ салт-сана, дәстҥр қатып семген, мәңгi 

ӛзгермейтiн нәрселер емес, елдiң экономикасының мәдениетiнiң 

деңгейi, рухани байлығы, басқа ҧлттар мен ҧлыстардан, халықтардан 

айырмашылығының барлық белгiлерi айқын танылады. 

Қазақ әдет-ғҧрпын, дәстҥрiн оқып-ҥйренуде П. Маковецкийдiң 

еңбегiнiң де берерi аз емес. Ол «Қырғыздан заңдық әдет-ғҧрып 

нормаларын оқып ҥйрену ҥшiн материалдар» атты еңбегiнде әдет-

ғҧрып, дәстҥр нормаларына талдаулар жасайды, ескi және жаңа 

дәстҥрлердiң әсерi мен ерекшелiктерiн бӛлiп кӛрсетедi. 

Қазақтың ҧлы ойшылдары: Ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсарин, А. 

Қҧнанбаев т.б. қазақ әдет-ғҧрпына, дәстҥрiне байланысты кӛптеген 

ойлар мен пiкiрлер қалдырған. 

Қазақ дәстҥрлерiн басқа ғалым, философтар, мамандар  әр 

қырынан қарап зерттеуде. Бҧл орайда қазақтың тектестiк, рулық 

қҧрамын, әдет-ғҧрпын, дәстҥрiн зерттеу iсiне қосқан В.В. Бартольд, 

С.С.  Малов, Э.Э.  Диваев, В.Н.   Кун, С.И.  Руденко, А.П.  

Самойловичтың еңбектерiнiң  маңызы зор. 

Халықтың рухани және заттық мәдениетiнiң жiтiстiктерiн зерттеп 

бiлуге қазақ әдебиетшiлерi Сәкен Сейфуллин, Мҧхтар Әуезов, Ахмет 

Байтҧрсынов, ғалымдар Қаныш Сәтпаев, Қажым Жҧмалиев, Әлкей 

Марғҧландар да ӛз ҥлестерiн қосты. 

Ғасырлар бойы әр халықтың қалыптасқан әдет-ғҧрыптары болды. 

Ол халық ӛмiрiнiң тарихи, әлеуметтiк-экономикалық және табиғат 

жағдайларына байланысты едi. Халық қашанда қоғамдық және жеке 

тҧрмыстағы маңызды оқиғаларды салтанатты тҥрде атап ӛтудi ҥрдiсiне 

айналдырып, ықылым замандардан берi ӛзiнiң ғҧрып-ҥрдiсiне 

айналдырып, ықылым замандардан берi оларды қоғамдық тҧрмыс 

елегiнен ӛткiзiп, сҧрыптап келдi. 

Ал салт-сана, әдет-ғҧрып, дәстҥрлер адамдардың дҥниеге 

кӛзқарасына, әдеп-инабат нормаларына әсер етiп отырды. Олар 

қайсыбiр халықтың ӛзiндiк психикалық ерекшелiктерiн, мәдени даму 

дәрежесiн кӛрсету арқылы оны басқа халықтан айыратын белгiлерге 

айналды. Мазмҧны жағынан тҥркi халықтарының бiразына ортақ «Әр 

елдiң салты басқа, иттерi қара қасқа», – деген қазақ мақалы соны 

мегзейдi. 

Дәстҥр белгiлi бiр ҥлкен қоғамның, жҧртшылықтың рухани 

қажеттерi негiзiнде пайда болып, ӛзiндiк белгiлерi, сипаттары арқылы 

әлгi, қоғамды, жҧртшылықты қҧрайтын адамдарды бiрiктiрудiң һәм 

ҧжымдастырудың қуатты қҧралы қызметiн ақтарады. 

Сонымен, қатар дәстҥрден, ғҧрып-салттан адамдар ӛзiнiң жеке 

басын таниды. Мҧнда адамдардың айналадағы заттар нәрселер мен 

табиғат қҧбылыстарына қатынасындағы жеке ҧлттық және кәсiби 

ӛзгешелiктерi кӛрiнiс табады. Мысалы, Ҥндiстанда сиырмен 

маймылдың ерекше қҧрметтелуi, қытайлардың, жапондардың 
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жыланның етiн, итальяндық-тардың есектiң етiн аса сый тағамға 

санауы, қазақта қойдың басын сыйлы қонақ ретiнде ер адамға ҧсынуы, 

қырғызда әйел адамға ҧсынуы т. б. 

Қазақ халқы қазақ атанғаннан берi қаншама ықылым заман, сан 

ғасыр ӛттi. Әсiресе тҥркi тектес туыстас халықтардан еншiсiн алып, ӛз 

алдына жеке ту тiккеннен берi қазақтар ӛз ата-баба дәстҥрiне шын 

берiлiп, оны ажыратпай, қадiрiн кетiрмей, әдет-ғҧрпын, дәстҥрiн және 

тiлiн сҥттiң қаймағындай қастерлеп, ӛте таза сақтап келедi. 

Әдет-ғҧрпымызды ҧрпақтар сҥйегiне сiңiрiп, бойына дарыту ҥшiн, 

сол халқымыздың асыл қазынасын тҥбегейлi жинап, зерттеп, 

мҥмкiндiгiнше молынан насихаттауымыз қажет. Асыл қазына дегеннен 

шығады, халқымыздың артына қалдырған тек материалдық 

ескерткiштерi ғана емес, сонымен бiрге олардың салт-санасы, дәстҥрi, 

әдет-ғҧрпы, қонақ жайлылығы, дарқан пейiлi, жаман мен жақсыға 

кӛзқарасы, қайырымдылығы, сезiмталдығы сияқты қадiр-қасиеттерi бiз 

ҥшiн баға жетпес байлық кӛзi бола алады. 

Шынына келсек, туған халқының тҧрмыс-салтын, әдет-ғҧрпын 

жарық дҥниеге келiп, шыр етiп кӛзiн ашқан кҥннен бастап терең 

ҧғынып, дҧрыс қабылдай алмаған адам ӛмiр бойы рухани мҥгедек, 

рухани «мәңгҥрт» болып қалмақ. Сонда шала тәрбиенiң табы, шарқы, 

зардабы оның қыр соңынан ӛмiр бойы қосарланып қалмай, ӛмiрден 

опық жегiзiп, ӛкiндiредi. Халқымыздың қасиеттi дәстҥрлерiн, сыпайы 

салттарын, әдептi мiнез-қҧлықтарын, инабатты ғҧрыптарын, тiлмен 

айтып жеткiзе алмас дарқан ҧлттық мiнезiн тҥбегейлi зерттеп, оны 

бала-бақшаларда, мектептерде, әрбiр отбасы, ошақ қасы ӛз жанҧясында 

кеңiнен пайдалану керек. 

Қазақ тайпалары арасында әдет-ғҧрып заң нормалары  қоғамның 

бiрден-бiр заң реттегiшi рӛлiн атқарды. Оның себебi де бар едi. Әуелi 

қазақ қоғамы әлеуметтiк-экономикалық жағдайына байланысты 

басқалардан томаға-тҧйық ӛмiр сҥрдi. Сол себептi де ӛзiндiк 

идеологияны ӛз iшiнен алды. Екiншiден, әдет-ғҧрып заң нормалары тек 

ҥстем тапқа ғана емес, жалпы қазақ қоғамына тиiстiлiк сипатына ие 

болды. Ӛйткенi туыс-туыстарымен, ру-ру болып кӛшiп қонған 

қазақтарда «ру намысы» кҥштiрек едi. Бҧл тӛменгi таптың «ӛз 

туыстары» ҥстем тапқа қарсылығын тежеп отырды. 

Қазақта дәуiрлер бойы сақталып келген әдет-ғҧрыптар, дәстҥрлер 

қазiргi заманда ӛте кӛп кездеседi.  

Халық салт-дәстҥрлерi мен әдет-ғҧрыптары – қоғамның рухани, 

мәдени және адамгершiлiк дҥниесiндегi қымбат қазыналарының бiрi. 

Онда халықтың сан ғасырлық ӛмiр тәжiрибесi мен зердесi, адамзаттың 

жҥрiп ӛткен даму жолындағы кҥресi, жеңiсi, iзденiсi, танымы мен 

тҥсiнiктерi жинақталған.  

Салт-дәстҥр халықтардың тiршiлiк-кәсiбiне, наным-сенiмiне, 

ӛмiрге деген кӛзқарасына байланысты туып, қалыптасып, ҧрпақтан 

ҧрпаққа ауысып, ӛзгерiп, жаңарып отырды. Оның жаңа қоғамдық 
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қатынасқа қайшы келетiндерi жойылып, ӛмiрге қажеттiлiктерi дамып, 

жаңа мағынаға ие болды. 

Салт-дәстҥр сабақтастығы ҧлттар арасындағы қарым-қатынаспен 

тығыз байланысты. «Әр халықтың мәдениетi ӛзiне тән ерекшелiгiмен 

дараланып, кӛзге шалынады. Алайда басқа халықтардың әсерiнсiз таза, 

дара ҧлттық мәдениет тiптi де кездеспейдi. Ҧлттар мен халықтардың 

материалдық және рухани байланысы, қарым-қатынасы арқылы олар 

бiр-бiрiне мәдени байлығы жағынан толықтырылады. Әр тҥрлi ҧлт пен 

халықтарда кездеспейтiн, қайталанбайтын таза ҧлттық салт-дәстҥр 

ешбiр елде болмақ емес. Бiр ҧлтта бар салт-дәстҥрлер, екiншi бiр ҧлтта 

да белгiлi ҧқсастықпен және ӛзiндiк ерекшелiгiмен кӛрiнiс бередi. 

Мысалы, қазақтың кӛкпар тарту ойыны кейбiр ӛзгешелiгiмен 

кӛршi ӛзбек, тҥркiмен, қырғыз, монғол, ауған елдерiнде де кездеседi. 

Киiз ҥй тiгу кӛшпелi халықтардың бәрiне ортақ. Алайда оның 

қҧрылысында ою-ӛрнек, әшекейiнде, әр ҧлтқа тән ерекше белгiлерi 

байқалады. Қазақ халқының салт-дәстҥрлерi: бала тәрбиесiне 

байланысты әдет-ғҧрыптар, тҧрмыс салт-дәстҥрлерi, әлеуметтiк-мәдени 

салт-дәстҥрлер болып 3 ҥлкен топқа бӛлiнедi. 

Бала тәрбиесiне байланысты әдет-ғҧрыптарға баланың дҥниеге 

келген кҥнiнен бастап жҥргiзiлген тәлiм-тәрбиелiк дәстҥрлерден бастап 

(шiлдехана, сҥйiншi, балаға ат қою, бесiкке салу т.б.) қыз бала мен ҧл 

баланы келешек отбасы – жанҧя қҧруға, ӛмiрге, еңбекке бейiмдеуге 

арналған жӛн-жоралғылар кiредi. 

Ал тҧрмыс-салт дәстҥрлерiне қазақтың киiз ҥйi, киiз ҥйдiң 

жиһаздары, ҧлттық киiмдер мен тағамдар, мал бағу, аңшылыққа 

қатысты кәсiптерге ҥйретудiң тәлiмгерлiк тҥрлерi енедi. Сондай-ақ 

әлеуметтiк-мәдени салт-дәстҥрлерi: қазақ ауылы, ауыл адамдарының 

туыстық қарым-қатынасы, шешендiк сӛз ӛнерi, қазақтың ҧлттық 

музыкаларына байланысты салт-дәстҥрлер, қонақ кҥту әдет-ғҧрыптары 

жатады. 

Қай заманда болмасын адамзат алдында тҧратын ҧлы мҧрат-

мiндеттердiң ең бастысы – ӛзiнiң iсiн, ӛмiрiн жалғастыратын салауатты, 

саналы ҧрпақ тәрбиелеу. Ҧрпақ тәрбиесi келешек қоғам қамын ойлау 

болып табылады. Сол келешек қоғам иелерiн жан-жақты жетiлген, 

ақыл-ойы мол, мәдени-ғылыми ӛрiсi озық азамат етiп тәрбиелеу бiздiң 

де қоғам алдындағы борышымыз. Ал ойлы, пайымды, бiлiмдi, 

мәдениеттi, iскер, еңбекшiл азамат тәрбиелеудi адамзаттың ақыл-ойы 

мен мәдениеттiң дамуындағы бағалы байлықтың бәрiн игере отырып 

және оны бҥгiнгi ҧрпақтың санасына ҧстаздық шеберлiкпен бiртiндеп 

сiңiру арқылы ғана жҥзеге асырылады.  

Ал, жастарды жан-жақты қабiлеттi азамат етiп ӛсiруде халықтық 

салт-дәстҥрлерiнiң тәлiм-тәрбиелiк, бiлiм танымдық рӛлi орасан зор. 

Ӛзге халықтар сияқты, қазақ елiнiң де бала тәрбиесi жӛнiнде атам 

заманнан бергi келе жатқан жиып-терген мол тәжiрибесi бар. Аға буын 

ӛз бойындағы iзеттiлiк, қайырымдылық, кiшiпейiлдiлiк, әдептiлiк, елiн-
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жерiн, отанын сҥюшiлiк секiлдi ең асыл қасиеттерiн жас-ҧрпаққа 

кҥнделiктi тҧрмыста ҥнемi ҥйретiп, қаны мен жанына сiңiрiп келедi. 

Адамның жарық дҥниеге келген кҥннен бастап, оның есiмiн, қартайып 

о дҥниеге аттанып кеткенге дейiнгi ӛмiрi мен iс-әрекетi, бас-қалармен 

қарым-қатынасы атаулының барлығы салт-дәстҥрлерден ӛзектi орын 

алып, адамның дҥниетану кӛзқарасын қалыптастыратын тәрбие 

мектебi. Ӛз ҧрпағының «сегiз қырлы, бiр сырлы» ӛнегелi, ӛнерлi болып 

ӛсуiн мақсат еткен ата-бабамыз ӛз бойындағы бар асыл қасиеттерiн 

әлденеше ғасырлар бойы ӛлең-жырмен насихаттады. 

Әсiресе «ӛнер алды –  қызыл тiл», «жер астында жатқанда қазбай 

қарап тiл табар» деп саналы сӛздi сары алтыннан артық бағалаған 

халқымыз тiлдi тәрбиенiң пәрмендi қҧралы, ақыл-ойының асыл 

қоймасы деп таныды. Қазақ айтыс ӛлеңдерiнде, терме-толғауларында, 

бесiк жырларында, мақал-мәтел, нақыл сӛздерiнде ел тағдыры, келер 

ҧрпақ қамы, бас бостандығы, адамгершiлiк, ар-ождан мәселелерi жан-

жақты сӛз болып, дидактикалық ақыл-қасиет, келiн тҥсiру, шiлдехана, 

баланы бесiкке салу, ӛлiктi жӛнелту сияқты ата дәстҥр салттарын 

сақтаған. 

Мысалы: Ерулiк –кӛшпелi қазақ халқы кӛшi-қоңды аса келелi iс 

санады, кӛшу – қазақтар ҥшiн салтанат есептелген. Қазақ санасында 

кӛше алмай жҧртта қалудан ҥлкен қорлық жоқ, қазақ қауымы 

кӛшкенде, кӛнерген киiмдi кимейтiн жақсы киiмдерiн киедi, кӛштегi 

жҥк артқан тҥйеге кiлем-кiлемше, сырмақтарының оң бетiн сыртына 

қаратып жауып салтанат етедi. Ерте отырған ауылдар жанына келiп 

қонған ауылды жабыла қарсы алып, «қоныс жайлы болсын» айтып 

олардың жҥгiн тҥсiрiсiп, ҥйiн тiгiседi және «ерулiк» апарады. Бҧл 

ерулiкке дастархан кӛтерiп, шай апару, сабалап қымыз апару, тiптi қой 

сойып апару iстерi де болады. 

Асар.Қазақ арасында ерте заманнан келе жатқан салттардың бiрi 

— «асар» деп аталады. Бҧл салт бойынша, кӛпшiлiк кҥш бiрiктiрiп, бiр-

бiрiнiң жҧмысына қолғабыс кӛрсетедi. Қауырт кҥш жҧмсауды талап 

ететiн жҧмыс кезiнде, мысалы: қой тоғыту, қой қырқу, жҥн сабап киiз 

басу, ҥй кӛтеру, жылқы кҥзеп, тай таңбалау, бие байлау, соғым сою, 

егiн ору шӛп шабу және жинау, ҥй-жай, қора салу, той жасау, ас беру, 

ӛлiм, қыз ҧзату сияқты iстерде ауылдастар мен руластар жабыла 

жҧмылып, бҧл iстердi бiрге кӛгертiп кетедi. Ҥй қожасы осы кӛмекке 

келiп, қолғабыс iстегендердi тамақпен сыйлайды, бiрақ қолқабыс 

iстеушiлер iстеген жҧмысына ақы алмайды. Бҧл «асарға» ат салыспаған 

адам ӛз басына iс тҥскенде басқалардың кӛмегiнен қҧр қалады. 

Жылу-жәрдем.Қазақ арасындағы ӛзара кӛмектiң осы бiр тҥрi тым 

ерте кездегi рулық қауым қҧрылысынан берi келе жатқан әдет-

ғҧрыптарға жатады. Бҧл әдет-ғҧрып бойынша: табиғи апат-жҧтқа, 

ӛртке, селге тағы басқа да дҥлей кҥш кесiрiне кенеттен кездесiп, мал-

мҥлкiнен, баспанасынан айырылып, кҥн кӛрiсi қиынға соққан адам 

ӛзiнiң туыстары мен руластарынан жылу-жәрдем сҧрайды. Бҧған 
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ағайын-туғандары мен руластары тҥгел кӛмектесiп, жылу-жәрдем 

жинап бередi, одан ешкiм де бас тартпайды. Жылу беруден кiмде-кiм 

бас тартса, ӛз бойына осындай кҥн туғанда мҧндай кӛмектен мақҧрым 

қалады және жалпы жҧрт келiсімін бҧзғаны ҥшiн жек кӛрiнiштi болады. 

Кездейсоқ, аққҧла шығынға ҧшырап, борышын тӛлей алмаған адамдар 

да, ӛзiнiң туыстары мен руластарынан осы борышты тӛлесудi талап 

етедi.  Бҧл да «жҧртшылық жәрдемi» деп аталады. 

Той-томалақтың тҥр-тҥрi кӛп. Оларды тарихи қалыптасқан 

жiктiлесiне қарай, той мен мейрам (мереке) деп екi тҥрге бӛлуге 

болады. Қыз ҧзату, келiн тҥсiру, сҥндет,  шiлдехана (бҧларға 

тоқымқағар, бастаңғы, ҧрын той, тана тағу, тҧсау кесер, бесiк той т.б. 

қосуға болады). 

Тойға келген адамдардың киiнiсi, отырыс-тҧрысы, сӛзi, тамақ iшiп 

жеуi бас ҧстап, бата беруi, сҥйектердi ҥлестiруi т.б. – бәрi қонақтарға 

сын болса, кiмге қандай мал сойғаны, оның бабымен пiсiрiлуi, табақ 

жасауы, тазалығы т.б. сол ауылдың адамдарына сын болған. 

Қарап отырсаңыз, бiздiң салтымызда ҥлкен-кiшiлi той ӛткiзу 

арқылы бiр қауым ел тамаша қызыққа кенелiп, кӛңiлдерi ӛсiп, бiр 

жасап қалса зерделi жастар той-думанды қыздыра, әрi қызмет iстеп 

жҥрiп, туған халқының дәстҥрiн әдет-ғҧрып, кiсiлiк тағылымы, 

жайында дәрiс алып, ҥлкен мектептен ӛткендей болады. 

Той-мереке, тағы басқа жол-жосындар.Мал шаруашылығымен 

шҧғылданған кӛшпелi қазақ ӛмiрiнде жаздың ҥш айы жайлауы «ӛмiрдiң 

жаннаты» есептеледi. Гҥлбәйшешекке бӛленiп, масатыдай қҧлпырған 

жасыл жайлау ҥстiнде мал тойынып, ақ молайып, бие байланып, елдiң 

жҧмыстан қолы босап сергiген кезi болады. Қыс қысымын кӛрiп келген 

қазақтар жаз жайлауда жадырап жазылып, барлық той-томалақ, ойын-

сауық, сән-салтанатпен осы жайлауда ӛткiзедi. Қазақтар ҥшiн «той» тек 

той жасаушы жеке отбасының қуанышы ғана емес, тiптi бiр тайпа елдiң 

ортақ мерекесi болып есептелген. 

Қазақтың ас-тойына шақырылған аумақтағы ер-әйел, кәрi-жас, 

бала-шаға тҥгел барады. Мал бағып ҥйде қалғандарға да ас-тойға 

барғандар сарқыт ала қайтады. Тойға саба артып, тойлық шашу ала 

баратын дәстҥр бар. Қазақ ӛмiрiндегi ҥлкендi-кiшiлi той-томалақ пен 

ырым-кәделердiң тҥрлерi алуан тҥрлi.  

Қалжа мен шiлдехана.Бiр баланың дҥниеге келуi тек сол бала 

туған отбасының ғана қуанышы емес, кҥллi ауыл-аймақтың ортақ 

қуанышы.  

Бесiк тойы.Жаңа туған балаға ат қойып, оны алғаш бесiкке бӛлеу 

жорасы «бесiк тойы» деп аталады. Бҧған кӛбiнесе сол тӛңiректегi кӛршi 

әйелдер шақырылады. Келген әйелдер балаға арнап шашу, кӛйлек-

кӛншек, тана-моншақ, ҥкi тағы басқа тойлықтар әкеледi. Осы тойда 

балаға ат қойылады. Атты жасы ҥлкен ер адам қояды. Ат қойылатын 

баланың оң қҧлағына ҥш рет, сол қҧлағына ҥш рет «сенiң атың...» деп 

айғайлайды. 
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Қазақ ӛмiрiнде баланың қуанышынан асқан салтанат кем де кем. 

Сондықтан дҥниеге келген сәбидiң әр кҥнi ҥй-iшiндегiлердiң жҥрегiн 

мерейге бӛлейдi. Анаға да сый қҧрмет ерекше болады. Босанған әйел 

қырық кҥнге дейiн ауыр жҧмыстан шектеледi.  

Бҧл бала ӛмiрiндегi тазалыққа қатысты алғашқы шарттардың 

орындалуы iспеттiнде саналады. Шаш пен тырнақты алу да сыйлы 

әжелердiң ҥлесi. Осы iстер атқарылып болғаннан кейiн, сәбидi 

шомылдырып майлап-сылайды. 

Бесiк баланың ӛзiнше жеке жататын тӛсегi. Оның да қажеттi 

мҥлiктерi толық болуға тиiс. Баланы бесiкке салуды орындау iсi де 

ауылдың жасы ҥлкен әжесiне жҥктеледi. Қашан да игi iстерге жасы 

ҥлкен кiсiлердiң араласуы – қазақтың салты. Ҥлкендер атқарған iс 

қашанда жақсылыққа бағаланады. 

Сәбидi бесiкке бӛлеуге тиiстi әже бесiктiң асты-ҥстiн тҥгел қарап, 

тексерiп шығады. Кӛрпе-жастығын, жӛргектерiн, тҥбек пен шҥмектi 

т.б. толықтайды. Шҥмек босанған әйелге арнап сойылған қалжа 

малдың асықты жiлiгiнен жасалады. Оны сол ҥйдiң ҥлкен кiсiсi 

баланың қырқына дейiн әзiрлеп қояды. Әлгi әже осыларды толықтап 

алған соң, баланы бӛлеуге бесiктi әзiрлейдi. Кӛрпелердi тӛсеп, 

жаялықтарды жайып болған соң, ырым  ҥшiн ғана емес, тазалық ҥшiн 

де бесiктi аршаның бҥрiн жағып аластап алады. Ӛзiнiң ақ ниетiн де 

бiлдiрiп, әулие-әнбиелерге сиына отырып, жақсылық тiлейдi. Содан соң 

нәрестенi бесiкке жатқызып, аяқ-қолын жҧмсақ жӛргектермен орайды. 

Денеге бататын бҥктеу-қыртыстарды қалдырмай тексередi. Осы кезде 

келiндi, яғни нәрестенiң шешесiн қасына отырғызып қойып, бӛлеудiң 

тәсiлiн арнайы кӛрсетедi қалай жатқызып, қалай орауы керек екенiн 

айтып, толық тҥсiндiредi. Осы әрекет ҥстiнде де әже сәбиге арналған ақ 

тiлегiн ақтарып отырады. 

Сӛйтiп, сәбидi бесiккке бӛлеп болғаннан кейiн алғаш рет ӛзi 

әуендерге тербейдi, бесiк жырының сарынын бастайды: 

 

Әлди, әлди, ақ бӛпем 

Ақ бесiкке жат, бӛпем!.. 

Айналайын, шырағым, 

Кӛлге бiткен құрағым! 

Маңдайдағы құндызым, 

Аспандағы жұлдызым! 

Әлди, әлди, әлди-ай, 

Әлди бӛпем, ұйықта жәй!... 

 

Сәбидiң жҥрегiне ән мен жырдың сарынын осылайша қҧяды, 

алғаш – сезiм сарынын сiңдiруге ниет етедi. Осы тәттi әуенмен сәби 

балбыраған ҧйқыға батады. Содан кейiн аналар тойдың асынан дәм 

татады. Сәбиге жақсылық тiлеп, бата жасайды. Осылайша сәбидiң жаңа 

ӛмiрi басталады, ол бiр тӛсектiң иесi саналады. Бесiк – қазақ қауымы 
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ҥшiн аса қасиеттi мҥлiк. Мҧның кӛшпендi тҧрмысқа бейiмдiлiгi сонша, 

бесiктi атқа мiнгенде алдына ӛңгерiп жҥре бередi. Бала қиналмайды, 

бесiгiнде бейқам жатып, тау-тастан асып кете барады. Ҧзақ кӛш ҥстiнде 

де былғанбайды. Сол тазалыққа денесiнiң ҥйренгенi болар, бiр 

ақаулықтан денесiне су не дайрақ тисе бала шырқырап жылай 

бастайды, сонда анасы бҧл сырды сезе қойып, дереу тазартады. Бесiкке 

бӛлеу салтанаты ӛткеннен кейiн де бесiк жыры ҥзiлмейдi. Кiм тербетсе 

де әндетiп, жыр айтады. Кҥндiзгi бесiк жырының иесi әжесi болып 

келедi. Ӛйткенi бҧл кезде келiн ҥй шаруасымен жҥредi де, жылаған 

баланың бесiгiн  әжесi тербетедi. Әже де ӛзiнiң тiлегiн айтады. 

    

Ӛс, ӛс, бӛпем ӛсе бер, 

Алғыс айтсын шешеңе ел. 

Батыр бол палуан бiлектi, 

Батыл бол таудай жүректi. 

Аяғыңды созайын, 

Саусағыңды жазайын, 

Еттi болсын балтырың, 

Ептi боп ӛс, жарқыным! 

 

Баланы жырмен жҧбату отбасының ғана емес, халықтық дәстҥрге 

айналған. Бесiктi кiм тербетсе  де әндетiп жыр айтуға тиiс. Тапқырлар 

жырды ӛзi  қҧрастырып та айта бередi. Кейде оның ӛзi әзiлдiң кӛзi де 

болуы  мҥмкiн. 

Бесiк жыры — халық жырының бҧлағының кӛзi. Негiзiнен 

аналардың балаға деген мейiрiн ҥстемелейдi. Бесiк баланың оңаша 

тӛсегi ғана емес, тҥнгi ҧйқысын бҧзбастан ананың бӛбегiн емiзуiне де 

ӛте қолайлы.  

Баланың болашақта ӛз қатарынан қалмай, абзал азамат болуы 

әрбiр ананың арманы. Ананың мейiрi, мақсат-мҥддесi тҥгел қамтылады. 

Ана тiлегiнен, ана арманынан ҧлы ниет жоқ. Сондықтан ол қазақ 

сезiмiнде ерекше қастерлi. Сол сҥйiспеншiлiк бала қҧлағына бесiгiнен 

сiңедi. Болашақта баласының қандай болуы керектiгi ана жырының 

тасқынынан сезуге болады. Сол арман баланы ғана емес, тыңдаушыны 

да елiктiредi. Ҥлкен-кiшiнiң жҥрегiне ыстық ықылас ҧрығын себедi. 

Қазақтың «баланы жӛргегiнен тәрбиеле» дейтiнi осыдан болар. 

Ҧрпағының жҥрегiне адамгершiлiк, iзгiлiк ҧрығын себудi ҧлы мҧрат 

санайды. Бесiктен жақсылық ниетке бӛленген бала және оған мейiрiм 

нҧрын себе бiлген ана жҥрегi бақыт шуағына толады.  

Мiне, ҧлы арман!.. Бiздiң аналарымыздың ӛзi-ақ ҧрпақтарына 

жауынгерлiк ҧран тастап, батырлық жолын нҧсқап отырған жоқ па! 

Сүндет тойы.Ислам дiнiнiң жол-жосығы бойынша қазақтар ҧл 

балаларын бес жаста, яки жетi жаста сҥндетке отырғызады. Осыған 

байланысты той жасалады. Той қарсаңында сҥндеттелетiн баланы 

басына және екi иығына ҥкi тағып атқа мiнгiзiп, жақын туыстары мен 
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жҧрағаттарын аралатады. Барған жерiндегi туыстары шашу шашып 

қҧттықтайды. Балаға ҥкi қадайды, кепеш кигiзедi, әл-ауқатына сай лақ, 

қозы, қҧлын сияқты жас тӛлдiң бiрiне ен салып бередi. Осы тойда 

балаға арнап той жасалады. 

Баланы сҥндетке отырғызудың тӛркiнi ислам дiнiнен келген, кейiн 

келе бҧл ҧлттық ғҧрып-әдетке айналған. Баланың сҥндет тойын, халық 

iс жҥзiнде оның қара қҧлақ болып қатарға қосылуының алғашқы бiр 

белесiн тойлау деп санаған. 

Қыз ұзату және келiн түсiру.Қазақтың қыз ҧзату және келiн 

тҥсiру дәстҥрi толып жатқан той-томалақ, ырым кәделерi ар-қылы 

болады. Бҧлардың бәрi жалғасып, жҧртқа тҥсiнiктi салт-қа айналған. Ең 

алдымен қыз айттыратын жақ қыздың ата-анасына кiсi салып 

сӛйлеседi. Қҧдалық сӛйлесiлiп, келiсiмге келген соң, кҥйеу жақ 

қалыңдық жаққа ӛлтiрi апарады. Осы жолы «ӛлтiрi тойы» ӛткiзiледi. 

Бҧл – кҥнi ақ қой сойып, ақ бата жасалады. Бҧл қҧдалықтың ресми 

келiскендiгiнiң айғағы. Осыдан кейiн белгiлi мерзiм ӛткен соң, кҥйеу 

жақ ӛз жағындағы туыс жҧрағат, дос-жарандарын шақырып «жыртыс 

салу» тойын жасайды. «Жыртыс салу» дегенiмiз — қалыңдықтың» 

киiм-кешегi, жасау-жабдығына жҥмсалатын және оның ата-ана, тағы 

басқа туыстарына киiтке берiлетiн бҧлдарды дайындап, ел кӛзiнен 

ӛткiзедi. Осы тойда ағайын туған, дос-жарандары тиiстi кӛмек 

кӛрсетедi. 

Қыз ҧзату тойында жҧбайлық байланыс, қазақтың байырғы ҧлттық 

салты бойынша, қыздар мен жiгiттер екi ҧдай болып «жар-жар» 

айтумен мақҧлданады. «Жар-жар» жҧбайлардың бақытты, тату-тәттi 

ӛмiр ӛткiзуiн тiлеген жҧрт ықыласын бейнелейдi. 

Қалыңдық ҧзатылып барған соң, келiн тҥсiру тойы жасалынады, 

жаңа тҥскен келiн қайын атасының ҥйiне енгiзiледi. Осы кезде беташар 

жыры арқылы, жаңа тҥскен келiн жиылған жҧртқа таныстырылады, 

келiнге ақыл насихат айтылады, әзiл-қалжың араластырып, жҧртты 

кҥлдiрiп отырады, келiн ата-енесiне, қайын ағаларына сәлем етедi. 

Ҥлкен ҥйдiң атына май салады,  май қҧйылған от лап етiп жанғанда 

отырғандар: «От-ана, Май-ана, жарылқа!» деп сыйынады. «Неке қию» 

салты осы келiн тҥскен тойда ӛткiзiледi, некенi молда қияды. Әр тҥрлi 

ӛлең, жырлар айтылады. Мысалы: «Тойбастар», «Жар-жар», 

«Беташар», ««Сыңсыма» тағы  басқа. 

Тоқым қағар.Тоқым қағар — қазақ халқының ескi бҧрыннан келе 

жатқан дәстҥрi. Тоқым қағар бойынша алысқа алғаш рет жолаушы 

жҥргенде берiлетiн жол аяқ, кәде. Алыс жолға кеткен адамның тоқымы 

жерде қалмасын, ат кӛлiгi аман-есен келсiн деген жақсы-жақсы тiлек 

бiлдiруге байланысты шыққан. Бертiн келе жалпы ҥйден жолаушы 

кетсе барлығына тоқым қағар беру салтқа  айналған . Сондай-ақ осы 

тоқым қағарда бас қосып, тамақ iшiп, әзiлдесiп, думан қҧру мақсаты да 

кӛзделген. Тоқым қағарға арнайы қой сойылады немесе қазы-қарта 

асылып, бауырсақ пiсiрiледi. Әдейi арнап жиған қарыннан май, қаптан 
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қҧрт алынады.  

Қонақты шақырып кҥткеннен кейiн, бата беру деген болады. Бата 

— қазақ халқының ҧлтық-мәдени игiлiктерiнiң iшiндегi аса бағалысы, 

қасиеттi де киелi, мән-мағынасы айрықша дәстҥрi. Ӛйткенi қанымызға 

сiңiстi, жанымызды серпiлтiп, қанағаттандыратын мҧндай ақыл-нақыл 

сӛздер — асыл адамгершiлiктiң ақиқат-қағидасы, халықтық тәрбиенiң 

бастау бҧлағы ғана емес. Ол–ата-бабамыздың қасиеттi, жеті атасың 

сыры ғасырлар бойы  жиналып, ақыл елегiнен ӛткiзiлген ӛмiр 

тәжiрибесiнiң тарихи санасының аналық қорытындысы. 

Батаны ҥлкен ақсақалдар немесе ел-жҧртқа беделi бар адамдар 

бередi. Асылы, халықтың тiлек-батасы мынандай жағдайларда: ҧлттың 

ҧлыс кҥнiнде, келiн тҥсiргенде, мҥшел, қоныс тойларда, нәресте 

дҥниеге келгенде, оны сҥндетке отырғызғанда, бесiкке салғанда, кiсi 

жолға, аңға, еркiндiкке шыққанда, қиын қауiп-қатерi мол сапарларға 

аттанар алдында берiледi. Халық «Батаменен ер кӛгерер, жауынменен 

жер кӛгерер» дейдi. Айтылатын нақыл сӛз шындығы жоқтарды 

iзгiлiкке, парасаттылыққа, мейiрiмдiлiкке баулиды. Демек, бата да – 

адамды ақыл қасиеттерге бастаушы, әрi сондай қасиеттердi тудырушы 

рухани мҧра болып табылады. Бата қол жайып, кӛркем сӛзбен, 

ӛлеңмен, тақпақпен, шешендiк тiлмен әсерлi шын кӛңiлмен айтылады. 

Адам жолаушы тәрiздi, дҥниеге келедi, кетедi. Тек халық, қоғам 

қалады. Халық қартаймайды, қара жер қартаймайды. Бiрақ бҧл қоғам 

ӛзгермейдi деген сӛз емес. Қоғам ҥнемi жаңарып отырады десек ол 

бiздiң ата-жҧртымыздан қалған, сол кезден берi келе жатқан салт-

дәстҥрлерiмiз ҧрпақтан-ҧрпаққа жаңарылып берiлiп отырады. Оны 

жалғастырушы жастар. Сондықтан қазiргi кезде жастарға ӛзiмiздiң 

ҧлттық әдет-дәстҥрiмiздi, салт-ғҧрпымызды ҥйрете бiлуiмiз керек. 

Қазақтың салт-дәстҥрлерiнiң тәрбиелiк мәнi ӛте зор. Қайсы болмасын 

дәстҥрiн алсаңыз да ӛз ҧлтымыздың қонақжайлығын, достығын, 

мейiрмандығын, мәдениеттiлiгiн кӛруiмiзге болады. Қазақ халқы 

бҧрыннан  берi сауық-сайранды, ойын-томалақты жақсы кӛрген, 

қолынан домбырасы тҥспеген халық қой.  

Кейiнгi ҧрпақтар тәжiрибесiмен толасып, байи тҥскен халықтың 

таным-тҥйсiгiнiң дамуына халықтың салт-дәстҥрлерi, әдет-ғҧрпы, 

мәдениеттi ҥлкен ҥлесiн тигiзедi. Мәдениетi дамыған халықтың ой-

санасы да дамиды. 

Мәдениет – халықтың мыңдаған жылдар бойындағы 

шығармашылығы, ондағы қауым мен жеке адамның рухани iзденiсi, 

халықтың даналығы мен адамгершiлiк нышандары жинақталынады. 

Адамзатының рухы мен келбетi, оның ерiк-бостандығы мен 

тарихы зейiн-есi, философиялық жҥйелерi мен рәмiз-таңбалық 

қасиеттерi, орны толмайтын шығындары мен ӛмiрлiк сабақтары, дiнi 

мен тiлi, дiлi мен мҧраты – осының бәрi – мәдениетпен бiте қайнасқан.  

Ҧлттық салт-дәстҥр – халықтың тарихымен бiрге жасасып, бiте 

қайнасып келе жатқан қҧбылыс. Ежелден ӛнер сҥйген, табиғатынан 
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әнге, кҥйге әуес болған халқымыздың рухани қазынасы ӛте бай. Сол 

атадан қалған мҧраларға қҧлақ тҥрсек ғасырлар бойы бабаларымыздың 

басынан ӛткерген қилы-қилы шежiрелерi сыр шертедi. Халқымыздың 

салт-дәстҥрлерiнен, әдет-ғҧрып, ән-кҥйлерiнен арман-ойларын, мҧрат-

мҥддесiн ҧғып, елдiгi мен ерлiгiн, қадiр-қасиетi мен парасат пайымын, 

бiтiм-болмысын танимыз. 

Осындай салт-дәстҥрiмiз – ата заманнан берi ҧрпақтан ҧрпаққа 

мирас болып келе жатқан асыл қҧндылықтарымыз. Салт-дәстҥр 

халқымыздың бiрден-бiр мәдениетiнiң бастаулары. Бҧл салт-дәстҥр 

бiзге ауыздан-ауызға жалғасын тауып келген. Қазақ мәдениетiнiң 

тарихында әдет-ғҧрып, наным-сенiмдер ерекше орын алады. Кейбiр 

әдет-ғҧрыптарда адамды қиыншылықтан, қайғы-қасiреттен, ӛлiмнен 

қҧтқарушы қҧдiреттi кҥш бар деп сенiп, ерекше қадiрлеп-қастерленген. 

Бҧл сенiм-нанымның әдет-ғҧрыппен сабақтас ҧғымы болып табылады. 

Қазақтың зиялы ақындары халқымен елiнiң тағдырын ойлап, кӛкiрегi 

қарыс айырылып қамығады, адамдардың қайғы-қасiретiне ортақтасып, 

мҧңшерiн бӛлiсiп ӛз ҥйлесiмдiлiгiн табады. 

Ата-бабамыз салған дәстҥр бҥгiнде ӛз жалғасын тауып, ӛнер 

керуенiнiң кӛш басында келедi. 

Байырғы тҥркi халықтарының мифологиялық тҥсiнiк-тҥйсiгiне 

жҥгiнсек, ертеде адамдардың тҥсiнуiнше, әлем ҥш қабаттан тҧрады. 

Аспан, жер, жер асты. Бҧлар орталық ось арқылы бiрiгедi. Осы ось 

арқылы қҧдайлар жерге, ал ӛлгендер жер асты әлемiне тҥсiп отырған. 

Жаратылыстың мифологиялық моделiнiң тiгiнен алынған бӛлiгiн дҥние 

жҥзi халықтары «әлем ағаштары», «Мировое дерево» десе кӛне 

қазақтар «Бәйтерек» (ӛмiр деген бiр бәйтерек) «тор» деп таныған. Ӛмiр 

ағашы – бәйтерек жер кiндiгi – кӛктӛбеде ӛседi деген аңыз да бар.  

Монғолдың мифологиясында «Бәйтерек» әлемi тауының басында 

ӛседi. Хакастарда таудың басында ӛсiп тҧрған жетi бҧтақты ақ қайың, 

ал нанайларда ҥш бiрдей «Бәйтерек» бар. Бiреуi – аспанда, екiншiсi – 

жерде, ҥшiншiсi – жер астында. Якуттер бәйтеректiң кӛлеңкесiнде 

жҧмақ бар, онда бiрiншi адам туған деп есептейдi. Тҥрiктердiң кӛне 

ескiлiктерiнде ӛмiр бәйтерегiнiң жапырақтарында әрбiр адамның 

тағдыры жазылған, егер адам ӛлетiн болса, жапырақ жерге тҥскен. 

Әлем ағашы әр тҥрлi халықтарда әр тҥрлi атаумен аталған. Бiрақ тҥпкi 

тҥсiнiк – бiреу. 

«Үш бӛрi». Қҧмалақтың оң қанатынан бiр-бiрден ҥш, не ҥш-ҥштен 

тоғыз қҧмалақтың мҥшеленуi. «Ҥш бӛрi тҥскен адам жай кiсi емес, 

аруақты кiсi» деп есептеледi. Ҥш бӛрiнi «ақ деген алғыс, қара дегенiң 

қарғыс. Айтқаның келедi, тiлегенiң болады, әлемнiң тӛрт тарапына 

сапар шексең де жолың болады» деп жориды. Ш. Уәлихановтың 

таңдамалы шығармаларында. 

«Аспанда да адамдар тҧрады, белбеудi тамағынан буынады, бiз 

әлемнiң ортасында тҧрамыз, белбеудi белiмiзден буынамыз, ал жер 

астында тҧратындар белбеудi аяқтарынан буынады» деген аңыз 
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берiледi. Бҧл дегенiмiз – әлемдi ҥшке бӛлу жҥйесi қазақтарға да тән. 

Қазiргi бақсы-балгерлердiң тҥсiндiрулерiне: «Адамның жаны, рухы, 

ақыл, ой, санасы жоғарғы қабаттан берiледi. Адамның тәнi ортаңғы 

қабаттан о дҥниеге берiледi». Тiлiмiздегi «Ер кезегi ҥшке дейiн» 

(мақал), салт-сана, ырым, ем жалпы әдет-ғҧрып және кӛшпелi 

мемлекеттердiң қҧрылыс мҥшесiне тән ҥштiк одақ жоғарыдағы 

тҥсiнiкке орай қалыптасқан. 

 «Жетi қарақшы» қырғыз тiлiнде «жетi арқар» деп аталады. «Жетi 

ата» ҧғымы қырғыз, татар халықтарында да бар. «Жетi атадан әрi ғана 

қыз алысу заңы – тҥрiк, моңғол халықтарының бәрi де бҧл әдет 

ғасырлар бойы сақталып келдi. 

«Жетi қарақшы» – жҧлдыз аты жетi қарақшы туралы әр тҥрлi 

аңыздар бар, соның бiрi: Ертеде Қыран атты жiгiт пен Ҥлпiлдек атты 

қыз кӛңiл қосып, жiгiт қызды алып келе жатқанда, жетi қарақшы қызды 

алып қашып, ешкiм жете алмасын деп аспанан орын тапқан екен. Содан 

берi жетi қарақшы аталыпты-мыс». Осы аңыздар туралы . 

«Бҧл ерте заманнан келе жатқан аңыз болуға тиiс, ӛйткенi 

монғолдар жетi қарияның жҧлдызы деп атайды. Халқымыз жетi 

қарақшы жҧлдызын жетi сақтаушы, кҥзетушi ретiнде қастерлеп 

дәрiптеген» деп кӛрсетедi. Ата-бабамыз бҧл жҧлдызды қҧбылнама 

ретiнде пайдаланған және жҧлдызға қарсы кӛшiп-қону, жайылым 

бағыты болжай бiлген. «Жетi қарақшыны таныған жетi тҥнде адаспас» 

деген сӛз осыдан қалған болар. 

«Жетi ата».Арғы ата, ата-баба. Қазақтың ескi рулық жiгiнде ата. 

аталастық негiзгi орынға ие. Бiр кiсiден тараған аталас қауым жетi атаға 

жеткенде ақ тҥсте, бас қасқа сатып, ҥлкен жиын жасап, бҧдан былайғы 

жерде қыз алып, қыз берiсуге болған. «Жетi атадан әрi ғана қыз алысу» 

заңы Тәукенiң тҧсында шыққан. Бертiн келе алыс-жақындық ӛлшемi де 

осы жетiмен ӛлшенiп, ислам дiнiндегi елдер ең болмағанда әр рудың 

жетi атасынан берi шежiресiн бiлуге мiндеттi болған.  

Әрине, жетi ата: бала, әке, ата, арғы ата, баба, тҥп ата, тек ата және 

тағы бiр тҥрi: ата, әке, бала, немере, шӛбере, шӛпшек, жекжат т.с.с. 

қазақ ӛмірінде бар. 

Жетi ата, жетi тҥптен, ҥрiм-бҧтақ, жҧрағаттан берi қарай 

сақталынған. Арғы аталарынан берi қарай аты шулы ат болса, жетi 

атасынан қара кӛк, ал егер ата тегiнен берi қарай ӛмiр бойы жарымаған 

кедей болса, жетi атасына бiтпеген немесе жетпiс жетi атасынан тҥк 

кӛрмеген дейдi. 

Сый қонақ 

Қонақжайлылық – «қонағы айтпай қонатын, кӛршiсi айтпай 

кiретiн» халқымыздың қанына сiңген дәстҥрлiк әдебi. Қонаққа ҥйдiң 

тӛрiн, астың дәмдiсiн ҧсынып, соған бiр рақаттанып қалу – ежелден 

келе жатқан ескi салтымыз. Қонақты ақ жарқын кӛңiлмен жақсылап 

кҥту кӛргендiлiк, адамгершiлiк, азаматтық қана емес, тiптi мiндет 

болған. Қазақтардағы «Қасым ханның қасқа жолы», «Есiмханның ескi 
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жолы» аталатын кӛне заң жарғыларында және оған дейiнгi де 

қылмыстық iстердi белгiлейтiн ережелерде қонақ кҥту мәселесi арнайы 

қарастырылған. Оның тiптi заңдық кҥшке ие «қҧдайы қонақ» деген 

терминi де бар. Мысалы, қҧдайы қонақты қондырмай жiберген ҥй айып 

тӛлеген. Қондырмай жiберiлген жолаушы соның салдарынан ӛлсе 

немесе басқа бiр зардап шексе, кесiмдi қҧн тӛлеген немесе шеккен 

зардабы (ҥшін) айып кесу жолымен ӛтелiнген. Мҧның бәрi 

қонақжайлық, меймандостық дәстҥрдi берiк орнықтыру, оны бҧзуға 

жол бермеу мақсатынан туған. 

Халқымыздың осындай қонақ жайлылығы, дастарқанының кендiгi, 

таныс-бiлiс тҥгiл, бейсауыт жолаушыға есiгiнiң ашықтығы,  барын 

қҧдайы қонағының алдына тостатын мырзалығы жайында әр тҥрлi 

себептермен осы аймақта болған шет жҧрттық бiлiмпаздар, 

саяхатшылар мен дипломаттар тамсана да таңырқай жазған. 

Сыйлы қонақ келгенде, ол кiсiнiң денсаулығы, кӛңiл кҥйi, зауқы 

ескерiлiп отырған. Онымен болатын әңгiме тақырыбына да мән 

берiлген Кӛбiне қонақты сӛйлетуге тырысқан. Келген кiсiге қызықсыз, 

беймәлiм немесе ҥй iшiнiң шаруа – тiршiлiк жағдайына ғана қатысты 

ҧсақ-тҥйек жайттарды айтып, зерiктiрiп, запы қалмау жақтары 

ескерiлген. 

Сый қонақ – кӛбiне әдетiнен, арнайы шақырылатын сыйлап қонақ 

қазақ сый қонағын қатты қҧрметтен, тӛбесiне хан кӛтередi. 

«Әйгерiмнiң пейілі кең  ҥйiнде Базаралыдай сый қонақты ҥлкен 

ықыласпен кҥткендігі  бар. Кiлемдер тҧтылып, әсем толы сырмақтар 

жазылыпты. Абай айналасындағы жастардың бәрi де Базаралының 

әңгiме, сӛзіне, қас-қабағына қарап қҧлақ тҥреді. Сағынған достар 

бейiлiн танытады».  

Осыдан кӛрiп отырғаныздай, ҥйге сый қонақ шақыру ҥлкен 

дайындықпен, ӛзiндiк сән-салтанатпен ӛтетiн, меймандастық ҥрдiс. Бҧл 

дәстҥр кҥнi бҥгiнге дейiн сол қалпында, жақсы жалғасын тауып келед. 

Халқымыздың жоғалтпаған кӛп қасиеттерi-нiң бiрi. 

Ҧрын бару, қайындау 

Аяғына тҧсау тҥскен кҥйеу баланың қалыңдығының ҥйiне баруы – 

қайындау деп, ал алғаш рет арнайы жол-жоралғымен барып, 

қалыңдығымен оңаша жерде жолығысуы, танысып, ерлi-зайыпты 

жандарша табысуы – ҧрын бару деп аталады. Ҧрын бару – тағдырлары 

ата-ананың билiгiмен шешiлген екi жастың бiрiнiң-бiрi кiм екенiн 

бiлуге, жақындасуына мҥмкiндiк жасап, жағдай тудыратын рәсiм. 

Ҧрын бару немесе қайындау – кҥйеу жiгiт ҥшiн аса жауапты, 

ҥлкен iс. Ӛйткенi, қалыңдық аулының қыз-келiншек, бозбала-жастары 

қазақ салты бойынша кҥйеу жiгiтке ӛз дегендерiн iстетедi. Бҧл – 

кҥйеудiң киiм киiсiнен бастап, жҥрiс-тҧрысы, мiнез-қҧлқы, сӛзi, қимыл-

әрекетi, әзiл-қалжыңға, оқыс сҧрақтарға жауап бере алуы, кҥтпеген 

жағдайларда ӛзiн орнықты ҧстай бiлуi, жӛн-жосыққа бiлiктiлiгi, 

ӛнерлiлiгi, сараң немесе мырза, жомарт екенi, ырым-кәделердi дҧрыс 
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беруi, қысқасы, бәр-бәрiне қатысты. Ҧрын келген кҥйеуге қазақ 

дәстҥрiне сиятынның бәрiн iстеуге болады. Осы айтылғандарды қазақ: 

«Кҥйеу атымен кҥл тасы» деген бейнелi де, нҧсқалы мәтелге 

айналдырған. Бҧл ҥшiн кҥйеу ренжуге тиiс емес. Кҥйеу атымен кҥл 

тасудың ешбiр сӛкеттiгi жоқ. Ал кҥйеу болса, қайнына ең жақсы 

жылқы мiнiп келетiнi белгiлi. Осыдан-ақ «кҥйеу атымен кҥл тасу» – 

кҥйеудi сынаудың шарықтау шегi екенiн кӛремiз. 

«Кҥйеу атымен кҥл тасу» рәсiмiнiң жан-жақты мәнi бар. 

Бiрiншiден, адамның кӛңiл кҥйiн қуаныштың, тойдың, мереке-

думанның жағдайына келтiруге дәнекер болады. Екiншiден, болашақ 

туыс ретiнде танысудың, табысудың алтын кiлтi. Арадағы 

бейнетаныстықтың пердесiн бiрдей ысырып тастап, бiрiн-бiрi 

жатсынып-жатырқауға, бӛтенсiнiп-тосырқауға орын қалдырмай, 

ежелден таныс-бiлiс адамдарша, iшке жақын тарта, ӛзiмсiне, наз 

бiлдiре, еркiнси, еркелей табысудың, тонның iшкi бауындай бiте 

қайнасып, тез араласып, табысып кетуiнiң дәстҥрлi амалы. Ҥшiншiден, 

кҥйеу жiгiттiң ерiк-жiгерi, шыдамдылығы, тапқырлығы, шешендiгi, 

икемдiлiгi, ептiлiгi секiлдi жеке бас қасиеттерiн жан-жақты сынап-

байқаудың таптырмас тамаша тәсiлi. Тӛртiншiден, қыз жағының кҥйеу 

жiгiтке алдын ала ескертуi, бейнелi қазынасы, ишаралы талабы. Оның 

мәнiсi – ӛзiнiң қайын жҧртына әр уақытта кiшi пейiл, жҧбайына 

мейiрiмдi, отбасы, ауыл-аймағында ҧстамды, орнықты, қиыннан жол 

таба алатын батыл да ер, досқа адал, жауға қатал, қадiр-қасиетiн сақтай 

бiлетiн, алыс-жақынға абыройлы болуын жiгiттiң ер-азаматтық 

борышым деп сезiне бiлуiне әсер ету. 

Ел басы Н.Ә. Назарбаев «ҧлттық идея ол ең алдымен ӛзiнiң ҧлттық 

тҧтастығын айқын тҥсiнуге негiзделедi. Ҧлттық идея қоғамның ӛз 

iшiнде пiсiп жетiледi. Онда сырттан танылған сипат болмайды. Ҧлттық 

идея идология жәдiгерлерiнiң ашқан жаңалығы емес, миллиондаған 

адамдардың ӛздерiнiң  ҧлттық мiндеттерiн тҥсiнуiнiң жемiсi. Ҧлттық 

идеяны қалыптастыруымыз ӛзiмiздiң топ тарихымызды жаңаша ҧғыну 

негiзiнде ғана мҥмкiндiк болмақ» деп атап кӛрсеткен [51].   

Бiздiң пайымдауымызша ҧлттық идея қазақтардың ӛз iшiнде, 

тҧрмыс-тiршiлiгiнде кӛрiнедi. Әдет-ғҧрыптарын, жаңаша ӛзгерту 

барысында пiсiп жетiледi. 

Тәуелсiздiктiң бастапқы кезеңiндегi қоғамымыздағы идеологиялық 

ваккумды, сондай-ақ берiлген заңдықҧқықтық артықшылықтарды 

ҧтымды пайдалануға тырысқан жат жерлiн, дәстҥрлi емес идеялық 

ағымдар Қазақстан қоғамынан ӛз орындарын алуға жарыса ҧмтылды. 

Тәуелсiздiктiң бастапқы кезеңiнде-ақ аталмыш мәселемен айналысқан 

бiрқатар зерттеушiлер қоғам мҥшелерiнiң сҧранысы мен 

кӛзқарастарына сәйкес осы идеологиялардың ортақ бiр идеология 

суырылып шығып, мемлекеттiк дәрежеге кӛтерiлетiнiне баса назар 

аударған болатын [52].  

Кӛңiл аударатын жай, ол жергiлiктi халықтың ҧлттық 
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ерекшелiктерiмен қайшылықта болып, ӛзара тҥсiнiстiк жағдайына келе 

алмауы болып отыр. Бiздiң ойымызша, сол елдегi, қоғам мҥшелерiнiң 

мақсат-мҥддесiмен санасу, болымысына сәйкес келуi. Халықтың 

тҧрмыс-тiршiлiгiне, санына, әдет-ғҧрпына сәйкес болу керек. 

Сондай-ақ кӛп ҧлтты, кӛп конфессиялы Қазақстан қоғамы сияқты 

кҥрделi қоғамда идеяларға қойылатын басты талап, ол ел тҧтастығын 

қамтамасыз ете алатын кҥшке ие болу қажеттiлiгi екендiгiн тҥсiну. 

Қоғамның барлық мҥшелерiнiң жоғын жоқтап, бәрiнiң мҥддесiн бiрдей 

қорғайтын идеялар мен кӛзқарастар ғана тҧтастықты сақтауға 

кӛмектеседi. Кӛп ҧлтты Қазақстан жағдайында халықтың бiрлiгiне 

сақтайтын, тәуелсiз мемлекет қҧру жолындағы олардың ерен еңбегiн, 

қажымас жiгерiн тасытатын идеялардың бiрi ретiнде қазақ халқының 

рухани тҥлеу идеясының потенциалын пайдалануды ҧсынуда, осы 

талап-тiлектен туған шаралар [53].  

Ҧлттық дәстҥрдi тарихи қалыптасқан берiк дәстҥр ретiнде қарау, 

ол, бiрiншiден, адамдардың халықтың материалдық және рухани 

мәдениетiне тартылуына әсер етедi. Екiншiден, халықтың тарихи 

танымын қалпына келтiредi, ҧлттық психологияны дамытады, ҧлттық 

дәстҥр, ӛз Отанымен халқына деген сҥйiспеншiлiкпен қҧрметтi 

кҥшейтедi. Ҧлттың ӛзiн-ӛзi тануына жеке адамды ӛз халқының 

ерлiктерi арқылы ҧлттық мақтаныш пайда болады [54].  

Шынында да бастапқы кезеңде елiмiздегi орыс ҧлтының 

қазақтардың ҧлттық қҧндылықтарын дамытуға талпыныстарына 

тҥсiнбестiкпен қарағаны рас. Кеңес Одағының аяқ астынан қҧлауы 

бҧрын жетекшi жағдайда болған орыс және орыс тiлдi халықтың 

бҧқаралық санасын тез деформация жағдайына келтiрдi. Олар ӛздерiнiң 

этноменгвистикалық және этногенентикалық отанынан саяси және 

әлеуметтiк-мәдени жағынан ажырау қаупiн айқын сездi. Екiншiден, 

жаңа тҥбегейлi процесстер негiзiнде де посткеңестiк кеңiстiкте қазақ 

халқының мемлекеттiлiгiнiң қалыптасуына славян және орыс 

халықтарының терiс кӛзқарастары кҥшейдi.   

Қазiргi кезде орыстармен қазақтардың ҧлттық менталиттерi 

келiсiмге келген. Жаңа және қазiргi замандағы әлемдiк ӛркениеттегi 

еуроцентристiк кӛзқарастардың жағымсыз ықпалына ҚР орыстарының 

кӛпшiлiгi тҥсіне қоймаған. Керiсiнше, орал қазақ халқының 

мәдениетiнiң, мемлекеттiлiгi мен экономикалық дамуына мҥдделiлiк 

танытып отыр. 

Мiне, сондықтан да қазiргi және болашақтағы қазақ халқының 

пайдасына шешiлер демографиялық, этнолингвистикалық ӛзгерiстердi 

ескере отырып, ҧлттық дәстҥрлер мен қҧндылықтарды қоғамымыздағы 

идеялық тҧғырнама дәрежесiне кӛтеруде, батыл, тиянақты шешiмдер 

қабылдаудың кезi келдi. 

Салттар мен әдет-ғҧрыптар жаңа адамды тәрбиелеу мақсатына 

қызмет етедi. 

Халықтың бҥгiнгi ӛскелең ӛмiрiнде салт-дәстҥрдi рухты баулудағы 
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маңызы зор. 

Халықтың ҧлттық әдет-ғҧрпы оның мәдениетiнiң ҧлттық 

ерекшелiктерiн бiлдiрумен бiрге, ӛзiнiң мазмҧны жағынан ҧлтжандық 

сипат алады. Әр ҧлттың қалыптасқан, ӛзiнiң мәнiн кҥнiн бҥгiнге дейiн 

жоймаған, ӛз әдет-ғҧрпы бар. Бҧл әдет-ғҧрыптан ҧлттарды 

ынтымақтыққа, ҥйлесiмдiлiкке тәрбиелейтiн нормаларын кӛремiз. 

Халықтың кӛптеген әдет-ғҧрыптарының ӛздерiнiң мазмҧны, 

сипаты, маңызды және формасы жағынан бiр-бiрiмен сәйкестенiп, 

ҥйлеседi. Ӛмiр-тiршiлiгiнiң материалдық және тарихи жағдайлары 

бiрдей халықтардың әдет-ғҧрыптары да ҧқсас келедi. 

Халықтың ежелгi кәсiбi мен әр ҧлттың тарихи даму жолдарының 

ерекшелiктерi олардың тҧрмыстарына ӛз әсерiн тигiзедi. Тарихи 

дамудың бiр сатысында тҧрған әр тҥрлi халықтардың тҧрмысында 

ортақ, ҧқсас белгiлерi болады, ол неке қию салты. Адам ӛзiнiң ҥйленген 

кҥнiн ӛмiр бойы есiңде сақтағысы келедi. Бҧл салт барлық ҧлтқа тән. 

Жаңа салттар мен әдет-ғҧрыптарды жасау және оларды ӛмiрге енгiзу – 

бiр кҥннiң iсi емес, бҧл ҧзақ уақыт бойы жалғаса беретiн заңды 

процесс. Ҧлттық салт-дәстҥрлер, әдет-ғҧрыптар халықты бiр-бiрiмен 

жақындастырады. 

Қазақ халқының ӛз-ӛзiн тануда, тарихын тануда «идеологиялық 

бҧғау» болған, ғасырларға созылған дәуiрдiң жойылуы нәтижесiнде 

қазақ рухы кӛтерiлiп, кӛптеген зерттеушiлердiң еңбектерiне арқау 

болуда.  

«Кӛне нысанадағы» қазақ қҧқығын зерттеу барысындағы ӛзектi 

мәселелердiң бiрi – оның ҧлттық шеңберден шығып кететiн 

«қҧндылықтық» сипаты, дәлiрек айтқанда тарихи деректер мен әр тҥрлi 

суреттемелерде жиi ауызға алынатын. «Алтын ғасыр» қазақ 

даласындағы әдiл сот iсiнде орын алды, деген мәселе. Бҧл кҥрделi 

мәселе Ҧлы қыпшақ (қазақ) Даласына еуропалық зерттеушiлердiң 

келуiмен XIV ғасырдың басында кӛтерiлдi. 

Олар ҥшiн кӛшпелi патриархалдық қоғамда ӛмiр сҥрiп отырған 

елдiң санасында «Алтын ғасыр» кезеңiнiң сақталып қана қоймай, оның 

сарқыншақтарын кҥнделiктi ӛмiрде ҧшырастыру. 

Еуропадан мәдени-ӛркениеттiк, саяси дамуда кӛп артта қалып 

қойған қазақ тарихында ондай жағдайды кездестiру батыстық 

зерттеушiлер ҥшiн ҥш ҧйықтаса тҥсiне де кiрмейтiн жай болып 

кӛрiнедi. 

Әрине, қазақтар ӛз салт-дәстҥрін сақтау ҥшін талпынып ҧмтылуда.  

Халқымыздың дәстҥрi мен әдет-ғҧрыптары жаңа мазмҧнға ие 

болып, жаңарып жаңа ӛмiр салтына сай қалыптасуда. Жаңа тҧрмыс, 

жаңа салт. Расында рухани ӛмiрiмiздiң даму процесiнде озық 

дәстҥрлердiң, әдет-ғҧрыптар мен салттардың ҥлкен рӛл атқаратын 

тәжiрибе кӛрсетiп отыр. Соңғы кезде болмыс-тiршiлiгiмiзде 

тҧрмысымызға жаңа салт, дәстҥрлер ендi. Мәселен, жиырма бес жыл, 

елу жыл тату ӛмiр сҥрген жҥбайлардың кҥмiс, алтын тойлары, сҥндет 
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той, наурыз мейрамдары. Осының бәрi жастарға тәлiм-тәрбие беруде, 

ата-баба салттарын ӛнегелi еңбегiн оларға ҥлгi етiп ҧсыну 

мҥмкiндiктерiн бередi. Салт дәстҥрдi насихаттау және олардың жаңа 

формаларын, тҥрлерiн ҧйымдастыруға баса кӛңiл бӛлуде. Бҧндай iс-

әрекет ҥлкендердiң iсiн жалғастыруға, жауапкершiлiкпен қарауға 

мҥмкiндiктер туғызады. 

Ғасырлар бойы әр халықтың  қалыптасқан  әдет-ғҧрыптары болды. 

Ол халық  ӛмірінің  тарихи, әлеуметтік-экономикалық  және табиғат  

жағдайларына байланысты болды.  

Қазақ  халқы  қазақ аттанғаннан  бері  қаншама  ықылым заман, 

сан ғасыр  ӛтті. Әсіресе  тҥркі тектес туыстас халықтардан  еншісін 

алып,  ӛз алдына   жеке ту тіккенен  бері  қазақтар  ӛз ата-баба 

дәстҥріне шын беріліп,  оны шашыратпай, әрін кетірмей, әдет-ғҧрпын, 

дәстҥрін қастерлеп, сақтап келген халық. Асыл қазына дегеннен  

шығады,  халқымыздың  артына қалдырған  тек материалдық 

ескерткіштер ғана емес, олардың салт-санасы, дәстҥрі, әдет-ғҧрпы,  

қадір-қасиеттері біз ҥшін  баға жетпес байлық кӛзі болып саналады.  

Шынына келсек,  туған халқының  тҧрмыс салтын, әдет-ғҧрпын, 

жарық дҥниеге келіп, шыр етіп  кӛзді ашқан кҥннен бастап, терең 

ҧғынып, дҧрыс қабылдай алмаған адам, ӛмір бойы рухани мҥгедек,  

рухани ―мәңгҥрт‖ болып қалмақ.  Сол мәңгҥрт болып қалмас ҥшін  

халқымыздың тҧрмыс –салтын, әдет-ғҧрпын ҧрпақ жалғастыруы қажет.  

Салт-дәстҥр, әдет-ғҧрып біздің пікірімізше  прогрессивтік  дамуды 

тӛмендетеді, бір жағынан  қоғамдық қҧқықты, тәрбиені  біріктіреді.  

Ал, жастарды  жан-жақты қабілетті азамат етіп ӛсіруде халықтық 

салт-дәстҥрінің тәлім-тәрбиелік, білім-танымдық ролі орасан зор.  Ӛзге  

халықтар сияқты, қазақ елінің де бала тәрбиесі жӛнінде атам заманнан 

бергі келе жатқан жиып-терген мол тәжірибесі бар. Аға буын ӛз  

бойындағы ізеттілік, қайырымдылық, кішіпейілділік, әдептілік, елін-

жерін, отанын сҥюшілік секілді ең асыл қасиеттерін жас ҧрпаққа 

кҥнделікті тҧрмыста ҥнемі ҥйретіп, қаны мен жанына сіңіріп келеді.  

Адамның жарық дҥниеге келген кҥнінен бастап,  оның есімін, қартайып 

о дҥниеге  аттанып кеткенге дейінгі ӛмірі мен іс-әрекеті, басқалармен 

қарым-қатынасы атаулының барлығы салт-дәстҥрлерден ӛзекті орын 

алып, адамның дҥниетану кӛзқарасын қалыптастыратын тәрбие 

мектебі. Ӛз ҧрпағының ―сегіз-қырлы, бір сырлы‖ ӛнегелі, ӛнерлі болып 

ӛсуін мақсат еткен ата-бабамыз ӛз бойындағы бар асыл қасиеттерін  

әлденеше ғасырлар бойы  ӛлең-жырмен  насихаттады.  

Ӛкiнiшке орай, ҧзақ жылдар ҧлттық салт-дәстҥр аталынып аяқ 

асты ету ана тiлiне ҧлт мәдениетiне менсiнбей қарайтын мәңгҥрттердiң 

кӛбеюi қала бердi кiсi ӛлтiрiп, ҥй тонап, бас еркiнен айырылып, 

еңбекпен тҥзеу колонияларында отырғандардың кӛпшiлiгiнiң жастар 

арасынан шығуы ҧлттық тәлiм-тәрбиенiң мектептер мен арнайы оқу 

орындарында пәрмендi тҥрде жҥргiзiлмеуiнен туындаған сорақы, жат 

кӛрiнiстер едi. 
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Дәстҥрлi әдет-ғҧрыптың маңызды жағы әдет-ғҧрып халықтық 

адамгершiлiгi жӛнiндегi тҥсiнiгiмен  байланыста болады. Әдет-

ғҧрыптардың инстиуалдық тҥрлерi белгiлi адамдардың ӛмiр сҥру 

ерекшелiктерiмен жалпы адамзаттың этикалық нормаларымен iске 

асады, олардың iшiнде негiзгi орынды еңбекке деген сҥйiспеншiлiк, 

ӛзара-кӛмек кӛрсету сезiмi, ҥлкенге деген сыйластық, яғни тәрбиелiк 

қасиетi қоғамда ерекше мән бередi. Бiрақта ҥлкендердiң мiнез-қҧлық 

тәжiрибесi әр уақытта бiрдей қабылданбайды.  

Әдет-ғҧрып мерекелiлiк мәдениеттегi ҥйлесiмдiлiк – қиын ҥрдiс. 

Бҧл жерде ӛткен ҧрпақтардың мҧрасын механикалық тҥрде орындау 

болса, сонымен бiрге сынмен меңгерiп, шығармашылық қайта қҧру. 

Дәстҥрдiң әдет-ғҧрып жағы едәуiр тиiмдi, бiрақта ол жеке тҧлғаның 

ӛмiрiмен қоғамдағы дәстҥрдiң барлық қҧрамдас бӛлiгi бекiтiлген кезде 

ғана пайда болады. Егер де бҧл бекiтiлмесе, қалыптаспаса, енгiзiлетiн 

әдет-ғҧрып ӛзiнiң ӛмiр тҥрлiлiгiн жояды. 

Әдет-ғҧрып мерекелер әрекетiнiң сипаты қоғамдық-идеологияға 

қатынасын анықтайды, ол идеологиялық қатынастардың қызметi ҥшiн 

қажеттi сезiмдер мен ойларды бекiтумен тереңдету қҧралдары ретiнде 

қызмет атқарады. Қоғамдағы кӛшпелi кезеңде және кҥйзелiс кезеңiнде, 

қоғамдық байланысты автомизациялауды сипаттайды, сыртқы 

байланыстың ҥстiрт орнын алуы әлемнен жеке тҧлғаны бӛлек қарауға 

әкеледi, әдет-ғҧрып, мерекелер қызметi, адамның мақсаты мен  

қызығушылығымен тысқары сала болса, мәндi мазмҧнымен толық, 

шындық болу қабiлетiн жояды. Әдет-ғҧрып мерекелер саласында жеке 

тҧлға мен оның қызығушылықтарын механикалық бiрлестiкте болған 

қҧбылыс формальды болады. Әдет-ғҧрып, мерекелер мәдениетiнiң 

барлық қҧбылыстары ӛздерiнiң қызметiн орындауды таңдады. 

Кез келген әдет-ғҧрып, салт қызметi және ол мереке ойлармен 

сезiмдердiң ауысуымен қажет. Адамның қоғамдық табиғатпен белгiлi 

қалыпта бiртҧтас рухани негiзде болуы. Әдет-ғҧрып сыртқы әрекеттiң 

ойлар мен эмоциясына енгiзу ҥрдiсi кӛптеген адамдардың тҧтас 

бiрлестiкте эмоция және тҥсiнiктi жинақтауы жҥредi. Осы ҥрдiстiң 

контексiнде қоғамда, бӛлiнген iс-әрекеттiң орны бар, әдет-ғҧрып 

мерекелер қҧбылысы тек процедура да ғана және әдет-ғҧрып, 

мерекелер адамның жаны, сезiмi, ойлауы болғанда ғана болады. 

Советтiк әдет-ғҧрып белгiлi бiр кҥндер мен оқиғаларға арналады, 

жиi халықтық кҥнтiзбектер мен дiни әдет-ғҧрып, мерекелер 

жиынтығынан кҥнтiзбектер мен дiни әдет-ғҧрып, мерекелер 

жиынтығынан салыстырудан тҧрады. Барлық iс-әрекеттер және iс-

әрекет жасайтын адамдар сценарийiнде жасалып, кейiнiрек бҧл 

сценарий әдет-ғҧрыпта тәлiмгерлiк сипатта жҥру, тойлардың әдет-салт 

бойынша ӛтiлуi. Тойлардың негiзгi атрибуттары. басшылығы және ӛте 

ҧзақ сӛйлеуi болады. Әдет-ғҧрыптар мен мерекелер бiрiгiп адам 

ӛмiрiндегi қуанышты оқиғаларды ендi бiрде отырысқа айналып, 

кӛркемдiк қуанышты оқиғаларды ендi бiрде отырысқа айналып, 
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кӛркемдiк концертпен аяқталады. Мерекелер:  бiрiн-бiрi сыйлау, 

ойындар, екiншi сатыда сӛйлеу және мерекелiк оқиғалармен 

ерекшеленедi. Ескерте кететiн жай, Совет Одағы кезiнде әдет-ғҧрыптар 

және мерекелiк мейрамдар мәдениетiнiң дамуы мен қайта жаңаруына 

кӛптеген жағдайлар жасалғандығы жӛнiнде кӛптеген мысалдары да 

бар. 

Контексте советтiк әдет-ғҧрыптар мен мерекелiк мәдениеттiң 

ҥйлесiмдiлiгi ҥлкен орын алмайды немесе оның жасы ӛспей, жас 

кҥйiнде қалуы. 

Ҥйлесiмдiк бiр ҧрпақтан екiншi ҧрпақтар арасында этностың 

тӛңiрегiнде ғана жҥзеге аспайды, бҧл ҥрдiс Ҧлттық мәдениет 

тӛңiрегiнен асып кетедi. Осындай объективтi ҥрдiс кез келген ҧлттық 

әдет-ғҧрып, мерекелiк жетiстiктерi ҧлтаралық немесе 

интерационалдыққа айналады. Осындай айналымның механизмi 

қандай? 

Бiрiншiден, нақты халықтың мәдени ӛмiрiнде қҧрамдас бӛлiгi 

ретiнде сол әдет-ғҧрып, мерекелердi дамытып қалыптастыру. 

Екiншiден, осы қҧбылысты немесе оның бӛлiктерiне ӛзара ықпал 

ету ҥрдiсiне енгiзу, ол бiр қауымның жетiстiгi ретiнде болмайды, мәнi 

бойынша басқа халықтардың жалпылығы рухани ӛмiрiнiң бӛлiгi 

болады. Ол тек белгiлi тҥрде, бiр мезетте, белгiлi уақытқа дейiн басқа 

ҧлттың мәдениетi немесе басқа халықтардың бӛлiгi бола алмайды. 

Ҥшiншiден әдет-ғҧрып, мерекелер ҧлттардың ҧлттыққа айналу, 

әдеттегi – бҧл қҧбылысты – терiс заңдылықта жҥзеге асады деп 

есептеуге болады, интернационалдық механизмi кҥрделi деп 

тҥсiндiремiз. Мереке әдет-ғҧрып мәдениетi интернационализациялау 

негiзi тҧтасымен жалпы адамзаттың бiрлiгiнiң бастамасын анықтайды. 

Барлық адамдарға жалпы тән ҧлттық мерекелердi мҧра ретiнде 

қадiрлеу, қастерлеу. Ғасырлар бойы қалыптасқан және ӛркендей 

беретiн халық дәстҥрiнiң қасиетiн қадiрлеп, сыйлау. 

Ҧлттық дәстҥр-салтымызға жан-жақты жағдай жасап, кӛңiл 

бӛлуiмiз қажет. Ҧлттық дәстҥр-салт болашақтың кҥн шуағы, тiлi, дiнi, 

рухани байлығы. 

Ҧлттық салт-дәстҥр жастарды адамгершiлiкке, сыйластыққа, 

қадiрлеуге шақырады. Ӛзiнiң салтын, дәстҥр мерекесiн сыйлаған, 

тҥсiнген адам, мәдениетiн ҧғып қабылдағаны. Ҧлттық мәдениеттiң 

дамуы қазақ халқының тiлiнiң, дiнiнiң, салт-дәстҥр, наным-

сенiмдерiнiң қайта жаңаруына мҥмкiндiктер бередi. Жастар ата-баба 

салтына кӛңiл аударып, олардың ӛткен жолын, тарихын бiлуге, 

ҥйренуге серпiнiс алады. Қазақ халқының ӛрiсi кеңейiп, әдет-ғҧрып, 

салт-дәстҥрi қайта оралып ӛзiсi тереңiрек молаюда.  

Халық салт-дәстҥрлерi мен әдет-ғҧрыптары қоғамның рухани 

байлығы, мәдени және адамгершiлiк дҥниесiндегi қымбат 

қазыналарының бiрi. Әрбiр жасӛспiрiм, ата-баба ӛткен жолын, ӛмiр 

тәжiрибесiн зерделi танып, тҥсiнiп ойлауы керек. Жаңа қоғамдық 
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қатынасқа қайшы келетiндерiн жойып, ӛмiр талабына сай әдет-

ғҧрыптарды дамытып, жаңа мағынаға лайықты етiп, қажеттiлiкке 

ҧсыну қажет. Әр халықтың мәдениетi ӛзiне тән ерекшелiгiмен 

дараланып кӛзге тҥседi. Әр ҧлттың қарым-қатынасы кезiнде мәдениет 

толықтырылып дамыған ҥстiне дамиды. Ӛйткенi, басқа халықтардың 

әсерiнсiз таза, дара ҧлттық мәдениет тiптi де кездеспейдi. Бiр ҧлтта бар 

салт-дәстҥрлер, екiншi бiр ҧлтта да белгiлi ҧқсастықпен және ӛзiндiк 

ерекшелiгiмен кездеседi. Сондықтан әр ҧлттың қарым-қатынасы дҧрыс 

болса мәдениеттің даму ҥрдісінде әртҥрлі ішкі сыртқы қатынастары 

халықтың реттелінеді. 

Салт-дәстҥр сабақтастығы ҧлттар арасында қарым-қатынаспен 

тығыз байланысты. Әр халықтың мәдениетi ӛзiне тән ерекшелiгiмен 

дараланып, кӛзге шалынады. Басқа халықтардың әсерiнсiз таза, дара 

ҧлттық мәдениет тiптi де кездеспейдi. Ҧлттар мен халықтардың 

матеӛриалдық және рухани байланысы жағынан толықтырады. 

Жоғарыда айтқандарымызды ақылмен аңғарсақ, адамзаттың кӛп 

ғасырлар бойы жасап келе жатқан мәдени мҧралары әлемдiк 

мәдениеттiң ҥздiксiз даму ҥстiнде екенiн дәлелдейдi. 

Қайта қҧру елiмiздегi ҧлттар мен ҧлыстардың ҧлттық сана сезiмiн 

дамытуға жағдай жасады. Ҧлттық мәдениеттiң, тiлдiң, дәстҥрдiң 

қайтадан ӛрiстеуiне қуатты серпiнiс бердi. Халықтар ӛзiнiң жҥрiп ӛткен 

жолына тереңiрек ой жiберiп, сарапқа салуына мҥмкiндiк алды. Қайта 

қҧру ғасырлар бойы қалыптасқан ҧлттық мәдениетпен рухани бағалы 

iстердi тас-талқан еткен, олқылықты iстердi дҧрыстауға, ӛткендi 

қҧрметтеуге уағыздады. Адам кҥш алатын тамырын қастерлеуi тиiс. 

1988 жылдан берi Республикамызда Наурыз бҥкiлхалықтық 

кӛктем мерекесi, табиғаттың жаңаруы ретiнде аталып ӛтiлiп келедi. 

Республикамыздың барлық ҧлы ӛкiлдерi бҧл бастаманы қызу 

қолдап отыр. 

«Наурыз» мерекесiнiң қайта оралуының тағы бiр айрықша маңызы 

сонда, ол ерте кезде халық дәстҥрi, әдет-ғҧрпының беделдi болуында. 

Бҧл мейрам халық тәжiрибесiн, оның дҥние танымын жинақтап, тәрбие 

берудегi аса маңызды қҧрал. 

Мереке кӛп қырлы қоғамдық қҧбылыс, ол, адам мен қоғам ӛмiрiн 

бейнелейдi. Мерекенi және мерекелеудi адам мен адамзаттың рухани 

дамуын кӛрсететiн әлеуметтiк-мәдени аса маңызды жетiстiк деуге 

болады. 

Наурыз мейрамы – ӛз дәуiрiнiң айнасы. Мерекенiң мәнiне қарап, 

қоғамдық-экономикалық формацияның саяси, тарихи, рухани ӛмiрiн, 

мақсатын, тҥрлi топтардың мҥддесiн айна қатесiз анықтауға, бағалауға 

болады. 

Мерекенiң аса маңызды ӛзiне тән сипаты мынандай: 

1) Кӛне заманнан бҥгiнгi кҥнге дейiн эстафета ретiнде берiлуi. 

2) Мейрам ӛмiрдiң заңды ритмикалық қҧбылысымен байланысы: 

табиғат, уақыт, тарих, мерекенiң тҧрақтылығы және мазмҧны мен 
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тҥрiнiң iшкi ӛзгерiсi. 

3) Мерекенiң қоғамдастықтың, достықтың, коллективтiк сипаты.  

4) Мерекенiң мәдени бағалылығын сақтап, қорғап ҧрпақтан-

ҧрпаққа жеткiзiлуi, ӛнердiң тҥрлi жанрында ӛлең, би, драма, поэизия 

арқылы берiлуi. Мереке мәдениеттiң елеулi бӛлiгi болып табылады. 

Мереке ӛз дәуiрi мен қоғамын образдар жасай отыра, мәдениетiнiң 

барлық элементтерiн (ӛнердi, символды, әдет-ғҧрыпты) сипаттайды. 

Қорыта ойымызды айтатын болсақ, қазiргi тойлар, әдет-ғҧрыптар, 

адамдарды тҧрмысын ғана кӛрсететiн жай материалданған символ 

емес, елiмiздiң қоғамдық қатынастары, қоғамның әлеуметтiк-мәдени 

ӛмiрiнiң аса маңызды компонентi. 

Барлық әдет-ғҧрып, салт-сана, наным-сенiмдер, ҧрпақтан-ҧрпаққа 

арқау болып, берiлiп келе жатқан қоғамның рухына байлығы, 

мәдениетiмiздiң маңызды қҧрамдас бӛлiмi. 

Адам әрдайым ӛз белсенділігін білдіріп отырады. Ол белсенділік 

ақылға сыйымды болса, мәдениет табиғаттың кӛркейіп дамуына  

демеуші болады. Адамның табиғатқа қатысы оның қоғамдық ӛмір сҥру 

тәсіліне негізделеді. Осыдан келіп адамның мәдениет дәрежесін 

анықтау туады. Мәдениет біркелкі емес, онда прогрессивті,  болашаққа 

қызмет ететін және  регрессивті, кер тартпа, тек ӛткенге немесе 

ӛкінішке қызмет ететін элементтер болады.  

Ия, мәдениет біркелкі болса қайшылықты тҥсінбеген болар едік. 

Философия мәдениетті тек сипаттап қоймайды, оны сын тҧрғысынан 

бағалай, топшылай отырып, мәдениет дамуының негізін қамтамасыз 

етеді. Философияның ӛзі қоғамдық сана формасы ретінде  мәдениет 

қатарына жатады.  

Мәдениет философиялық ой-талғамның аса маңызды,  терең 

теориялық мәнді ҧғымдарының бірі. Мәдениет философиясымен тығыз 

байланысты. 

Мәдениеттің мән-мағынасына ой жҥгіртіп кӛрсек адамзаттың әр 

ҧрпағының келесі ҧрпаққа  ӛшпес мҧра қалдыруында деп білеміз. 

Барлық мәдениеттің тарихы осы ойға әкеп тірейді. Мәдениеттің екі 

саласы бар: біріншісі – материалдық, екіншісі – рухани сала. 

Материалдық салаға ҧлы қҧрылыстар, қолӛнер мҧралары, тағы басқа 

жалпы адам ӛз еңбегімен, қолымен жасаған игіліктері жатса, рухани 

салаға  адамның  ақыл-ойы, сезімі, қиялы, сӛзбен, ҥнмен дҥниеге  

келтірген  творчестволық  ойдың жемістері  жатады.   

Қазақстан ҥшін мәдени дамудың әркелкілік сипаты  да басым  

болған  еді. Қалалар мен мәдени даму процесі кӛшпелі аймақтарға 

қарағанда  шапшаңырақ болды. Қазақстанның әртҥрлі географиялық  

аймақтарын мекен еткен  кӛшпенді – малшылар мен егіншілер 

арасында да мәдени дәстҥрлердің  ӛзіндік айырмашылықтары болды.  

Тҥрлі халықтар  мәдениеті ӛкілдерінің атқарған қызметі кез-келген 

халық ҥшін аса маңызды. Ӛйткені олардың шығармаларында халықтың 

мҧқтажы, тілегімен арманы жырланады. Халықтың  тарихы, мәдениеті, 
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салт-дәстҥрі ӛнері әңгіме болады. Ақын жазушылар халықтарды 

ҧлтына, дініне  қарамай бірлікке,  достыққа  шақырады. Сол 

шығармалар бірнеше тілдерге аударылып, онымен кӛптеген адамдар 

танысады.  

Мҧның ӛзі адамдардың  ой-ӛрісін жетілдіріп,  білімін толықтыра 

тҥседі. Бірақ халық,  екінші халықтың мәдени  қазынасы мен  

танысады,  ғасырдар жинаған  қҧнды  тәжірибесімен  сусындайды.  

Қазақстанда болмаған дҥние жҥзінің кӛптеген адамдары қазақ 

халқының тҧрмысымен, салт-дәстҥрімен, мәдениетімен танысады. 

Мысалы,  қазақ жеріне сырттан келіп қоныстанған халықтар  арқылы 

қазақ халқы арасына  славян  т.б. тілдерде жазылған шығармалар 

тҧрады. Осындай  шығармалар арқылы бізде әр халықтың дінін,  тілін,  

мәдениетін, салт-дәстҥрін әдет-ғҧрпын  танимыз. Яғни мәдениеттің 

ҧлғайып қанат жаюына тіл,  архитектура,  дін т.б. ғалымдар  әсер етеді. 

Біз ҥлкен талғаммен,  бҥгінгі цивилизациялық талаппен қатал тҥрде 

қарасақ,  мәдениетіміз әлі де кӛтерілуі, дами тҥсуі қажет. 

Мәдениет – адамдардың ӛмірі мен іс-әрекетін  ҧйымдастыру 

тәсілінен,  сондай-ақ олардың материалдық  және рухани байлықты 

жасауынан кӛрінетін  қоғам мен адамның белгілі тарихи даму дәрежесі. 

Адамды жануар дҥниесінен  айыратын  осы мәдениет. Ӛнер,  білім, 

тәрбие әлеуметтік,  қоғамдық қатынас т.б. мәдениетке жатады. Солар ӛз 

қызметтерінің  жемісі арқылы мәдениетті дамытады.  

Бір ҧлттың  мәдениеті екінші бір халықтың  мәдениетінің дамуына 

кедергі жасамай, керісінше,  оның  ӛркендеуіне жағдай тудырып, 

ондағы  ӛнегелі дәстҥрлерді кеңіте ӛрістеткенде ғана ел бірлігі мен 

татулығын нығайтуға болады.  

Әлбетте,  бҥгінгі ӛмірдің мәдени-әлеуметтік экономикалық және 

саяси шындығынан бӛлек тҧрған,  ӛзін-ӛзі бӛлек сезінетін әлдебір нәрсе 

деп қарауға болмайды. Елдің ел болып, ӛркениетті мемлекет ретінде 

қанатын кең жаюына осы қатынастардың тигізетін ықпалы баршылық. 

Мысалы, қазір біз дҥниенің тӛрт бҧрышында бҧрын-сонды болмаған 

халықтар мен ҧлттардың шоғырлануы мен араласу процестерінің жаңа 

тарихи-әлеуметтік қҧрлымды қҧрайтынын кӛріп отырмыз. Бҧларға 

адамдардың   практикалық  қызметі  арқылы іске асып жатқан 

әлеуметтік топтар, мемлекеттің жоғарғы оқу орны, партиялар мен 

қоғамдық ҧйымдар жатады.  

Мҧнда айтылған ойды нақты  мысалы: Европадағы қауіпсіздік 

және ынтымақтастық жӛніндегі ҧйымның  бастамасы мен жаңа тәуелсіз 

мемлекеттердей  этикааралық  қатынастардың  жарасымды  ету 

проблемасы бойынша Алматы қаласында ӛткізілген  халықаралық 

конференциямен Қазақстан Республикасында ҧлт аралық қатынастарға 

байланысты ҧйымдастырылған қоғамдық ҧйымдар мен ҧлттық мәдени 

орталықтардың жҥргізіп жатқан  жҧмыстары растайды. Бір ҧлттардың 

қайта ӛрлеу ісін  басқалардың мҥддесіне қиянат келтірмей жҥргізу 

керек екенін әр кез есте сақтаған жӛн.  Тҥптеп келгенде,  барлық 
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әлеуметтік  қҧрылымдардың  даму деңгейі адамның  даму деңгейіне,  

оның ӛмір  жағдайына,  мәдениетіне  байланысты. Мәдениеттің  

бастаушысы негізі жастар  деп айтсақ  артық болмас.  

Мәдениет философиялық ой- талғамның  аса маңызды, терең 

теориялық  мәнді ҧғымдарының  бірі болғандықтан, қоғам  ӛмірінің  

тҥрлі салаларына  байланысты  мәдениет  ҧғымы жиі пайдалынады. 

Жалпы, бҧл ҧғым сапалы іс-әрекет жемісін даму процесінде кӛрсетуге 

бағытталған. Ҧлттық мәдениетті сипаттаудағы маңызды белгілер, оны 

біз бекерге шығаруға, не терістеуге  болмайды. Қоғамдағы әр халықтың 

тілінде, психологиясында, тҧрмысында, ӛмір салтында, адамгершілік 

ережелерінде  тҥрлі-тҥрлі ӛзгешеліктер болады. Оларды мәдениеттен 

бӛліп алу мҥмкін емес,  олай істеу  шындықты бҧрмалау болып 

табылады. Керісінше, мысалы,  ҧлттық  тілдердің дамуы ҧлттық  

мәдениеттердің  жетілуіне, олардың  интернационалдық  арнаға  

қҧйылуына мҥмкіндік  туғызады. Әрбір  ҧлттық мәдениет 

мазмҧнындағы  жалпы адамзаттықтың нақтылы кӛрінісі,  солай бола 

тҧрса да дҥниежҥзілік  мәдениеттің ажырамас маңызды  бӛлімдерінің  

бірі болып табылады. Сонымен бірге әр ҧлттық мәдениет  алдыңғы 

шетке,  ал екінші мәдениет мешел қалған деп барлық  мәдениет 

кӛріністерін  бір қалып негізде сипаттау  дҧрыс  болмайды. 

Ҧлттық мәдениет ҧғымы  сапалы іс-әрекет  жемісін  даму 

процесінде кӛрсетуге бағытталған әрбір тарихи  дәуірдің  ӛзіндік  

мәдени белгілерін білдіреді. Сол сияқты  әрбір халықтың ӛзіне  ғана тән 

ҧлттық мәдени  дәстҥрлері болады. Бҧдан ҧлттық мәдениеттің кӛп 

тҥрлілігі ондағы  жалпылықты, әмбебаптықты терістейді екен деген  

қорытынды тумайды. Керісінше, ҧлттықмәдениеттің нақтылы тарихи 

тҥр алуы оның  мазмҧнының  кҥрделілігін  және ондағы  жалпыхалық  

ерекшеліктің  диалектикасын  білдіреді. Кӛпшілікке  арналған 

әдебиетте  мәдениет мәселесін  руханилық, кӛркемді  салаларымен  

байланыстыра  қарау басым. Шындығына келсек, мәдениет  адам 

әрекетінің, саналы  қызметінің  кӛрінісі. Олай болса,  сол әрекет-қызмет 

нәтижелері  де мәдениет  дәрежесін  паш етеді.  Басқаша  айтқанда,  

адам болу  ҥшін  еңбек  қҧрал-жабдықтары  ежелгі  мәдениет  

ескерткіштері  болып табылады. Материалдық  ӛндіріс бір қалыпта  

қала  бермейді. Ӛндіріс  қажеті оның дамуының, жаңаша  қалыптасуын, 

кҥрделенуін  туғызады. 

Ҧлттықмәдениет - әрбір халықтың  ғасырлар  бойы қордалап, 

сҧрыптап,  електен  ӛткізіп жинақтаған  материалдық  және рухани 

қазынасы,  игілігі, салт-дәстҥрі, әдет-ғҧрып, діні, танымдық 

айшықтары, кӛзқарастар жҥйесі, халықтың ӛзіндік ҧлттық келбеті, 

басқа халықтардың  айырмашылығы және  ӛзін әрі қарай ӛркендететін 

қайнар  бҧлағы. Ол адамдардың рухани ӛміршең барлық саласын 

қамтиды және кӛркемдік, эстетикалық, тағылымдық, танымдық 

ӛрнектері арқылы ӛзін әлемге паш етіп отырады. Қазақ халқының аса 

бай мәдени  және тарихи  мҧрасы,  кӛшпелі ӛркениеттің  дҥниежҥзілік 
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тарихта  атқарған  ролі қазақ  елі егемендік  алғанша  жете  

бағаланбайды.  Адамзат  мәдениеті барлық  жетістіктері негізінен  

европалық  ӛркениетке  телініп  келеді.  

Тек әлемдік  қҧндылықтарды мойындай отырып,  сол әлемдік  

мәдениетке  ҧлттық мәдениетіміздің байлығын  қомақты ҥлес  ретінде 

қоса  аламыз,  ӛркениетті елдер  қатарына қосыламыз. Заман  ӛзгеріп  

жатса да,әдет-ғҧрып маңызын жоймақ емес  жастарымызды бҥгінгі 

таңда  тек ҧлттық ғҧрып-ӛнерге,  ҧлттық-әнге, кҥйге  деген дҧрыс  

кӛзқарасқа баулу.  Жастардың  мәдениет  деңгейін  кӛтеру,  басқа 

елдерге, әлемге  ӛз мәдени  байлығымызды таныту.  Сонда ғана  

жастарымыздың рухани  байлығы,  мәдениеттілігі, жан-жақтылығы  

арта тҥседі.  

Жастардың  ҧлттық  ғҧрып ӛнерге, мәдениетке  деген дҧрыс  

кӛзқарастары,  дҧрыс ойлауы қалыптасатыны анық. 

Қазіргі  кездегі ӛмір шындығы  отбасы тәрбиесінен  бастап әрбір  

балаға  жеке адам  ретінде  қарап,  оның ӛзіне  тән сана  сезімі, еркі, 

ӛзіндік әрекет  жасай алатын қабілеті бар тҧлға  екенін кӛре отырып,  

тӛмендегі міндеттер  мен бағыттарды жҥзеге асыру кӛзделді. 

Қазақстандық мәдениеттанудың қалыптасуы, дамуы оқу-ағарту 

iсiн гуманитаризациялау қажеттiлiгiмен тiкелей байланысты. Сондай 

қажеттiлiктердiң бiрi – халықтың, оның iшiнде ғҧрып салт-дәстҥр, әдет, 

философиялық мәдениеттанулық мән-мазмҧнына, тәлiм тәрбиелiк 

мҥмкiндiктерiн қазiргi ҧрпақ тәрбиесiнде тиiмдi пайдалана бiлу болып 

табылады. Қазақтың ҧлттық әдет-ғҧрпы ӛзiнiң бай тарихы, терең 

мазмҧны, сан қилы ерекшелiктерiмен болашақ жастарға рухани 

эстетикалық, эмоционалдық, интеллектуалдық тҧрғыда әсер етiп, 

олардың тҧлғалық санасы халқымыздың дәстҥрлi қҧндылықтарына, 

олардың қайнар бастауларын тануға деген ықылас сезімдерін оятып, 

салтын сыйлауға тҥрткі береді. 

Қҧндылықтар дҥниесi адам әлемi мен қоршаған ортаның 

байланысын бiлдiредi. 

Бiз дҥниенi жай ғана қабылдамаймыз, оны ӛз талабымызға сай 

ӛзгертiп, ҧғынамыз. 

«Қазақтың ата тегiнiң болмыс шындығына олардың бақылайтын, 

қабылданатын дҥниеге сезiмдiк тҧрғыдан жақын болуы, бҧл 

болмысынан тамырластығының уақытты жақын болуы, яғни 

болмыспен және уақыттың, кеңiстiктің, адамның iшкi дҥниесiндегі 

тiршiлiк етудiң ождан бастауларынан ӛз тҥсiніктерінің кӛрiнiсiн тапты. 

Әрине, әр ҧлт ӛз болмысын тҥсінуі қажет. Ҧлттық болмысын тҥсінген 

кезде дҥниетанымдық кӛзқарасы ашылады. 

Қазақтың ҧлттық идеясы – адамның кӛңiлiн табу. Оған қарым-

қатынастың жоғары формасы iштесу арқылы жетуге болады. Әрине 

идея дҧрыс болса халықта дҧрыс танымдық серпіністер болады және 

эволюциялық мектептiң негiзiн қалаушы, қҧнды қҧрылыстың 

концепциясы адам және оның мәдениетi дамиды. 
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Ҧлттық мәдениетке – ғылыми анықтама берілдi: ҧлттықмәдениет 

және ӛркениеттiң этнографиялық ойлаудағы кеңдiлiгi ӛзiнiң бҥтiндей 

бiлiмiнiң, сенiмiнiң, ӛнер, адамгершiлiк, заң, салт, әдет, тағы басқа 

адаммен қабылданып игерiлетiн қоғамдағы тҧлға ретiнде тҥсiндiрiледi.  

Ия, білімді адам мәдениетті болады. Ол заңды жан-жақты тҥсіне біледі. 

Заңды білген адам ӛмірдің қарама-қарсылықтарын ойлы тҥсіне алады. 

Бҧл тҧрғыда бҥгiнгi кҥнде барлық ӛркениеттi әлемде қоғамдастық 

дамудың басты белгiсi болып отырған жағдайда баланың ең балалық 

кезiңiнен бастап, ержетiп есейген шағында да адамгершiлiктiң ең 

қҧнды сапаларымен ӛмiр сҥруi қажеттiлiгi қарастырылады. 

Сондай-ақ, бiз iздену жҧмысында қазақ халқының ҧлттық әдет-

ғҧрыптың мәдениеттанулық негiздерiн қарастыра отырып, мәдениеттiң 

ең бiр қажеттi салаларының бiрi қазақ салтының  бҥгiнгi таңда ҧлттық 

мәдениетте алатын орнын айтып ӛттiк. Қазақ халқы  салт-дәстҥрінің 

жетілуі, оның кҥнделiктi ӛмiрiмiзде тҧрмыс-салтқа енгiзу, 

мәдениттанулық негiздерiн ашып кӛрсете бiлу, бiздiң бҧл сала 

бойынша тәлiм талғампаздығымызды арттырары сӛзсiз. Қазақ 

халқының салт-дәстҥрінің ҧлттық мәденитте алатын орнының ерекше 

себебi, ол тек қазақ халқына ғана тән қасиет,  оның болмысы атадан 

балаға мирас болып келе жатқан ӛзiндiк ҧлттық рухани қҧндылықты 

сақтауында. 

Әр халықтың тҧрмысының, мәдениетiнiң ӛзгешелiктерi ерекшелiгi 

– сол ҧлттың да ерекшелiгi. Сонымен қатар ондай айырмашылықтарды 

сол халықтың заттай және рухани мәдениетiнiң әсiресе, қоғамдық, 

отбасылық тҧрмысынан, мiнездерiнен, салтынан әдет-ғҧрыптарынан 

айқын кӛремiз. Этнография халықтардың тҧрмысындағы ҧлттық 

ерекшелiгiне, салт-санасына, әдет-ғҧрпына басқа халықтар мен 

сәйкестендiре кӛңiл аударып, жалпы сол халықтың мәдениетiнiң нақты 

даму жолын анықтайды. Себебi, әр халықтың тҧрмыс тiршiлiгiне ҥңiле 

зерттегенде, сол халықты, басқа халықтармен салыстырып  зерттеген 

жӛн. Зерттеудiң барысында тҥсiнгенiмiз қандай халық болса да, басқа 

халықтармен араласпай отыра алмайды. Халықтар тҧрмыс-тiршiлiгiнiң 

арасында байланыс ҥйлесiмдiлiгi бар. Халықтардың ӛмiрлерi, 

тҧрмыстары кӛп салалы болғандықтан оның зерттелуi де кӛптеген 

ғылымдармен байланысып келедi. 

Ҧлттың мәдениет  жағдайын  кҥнделікті тҧрмыста, әлеуметтік 

жағдайда кӛрсете  алса, оның ҧлттық психологиясын тәрбиелеуде 

бағалы сипат  алса, мҧның қажетті  шаруа екені даусыз. Онда дәстҥр  

ҧлттың мәдениетін кӛтеруге,  ӛркендетуге, дамытуға  аса қажетті іс 

ретінде  танылады.  

Дәстҥрін сыйлаған, дәстҥрі бай,  мәдениетті халықтар  алдыңғы 

қатардағы  ҧлттардың  қатарына  еніп,  кӛп шаруа  тындырады.  

Әдет-ғҧрып, салт-сана қай-қайсысында  адамдыққа,  

имандылыққа,  дҥниетанымды кеңейтуге  тәрбиелейді. Ҥзіліп кетіп, 

халқына  қайта  оралып жатқан  дәстҥрлердің  табиғи тҥрде дамып,  
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ештеңеге ҧшырамаған  дәстҥрлерге  қарағанда  әлсіздеу  болатыны 

ӛзінен-ӛзі  тҥсінікті.  

Ҧзақ дәуірлер  бойына қазақ тайпалары арасында әдет-ғҧрып, заң 

нормалары қоғамның  бірден-бір заң реттегіш ролін атқарды. Оның 

себебі бар еді. Әрине, қазақ қоғамы  әлеуметтік экономикалық 

жағдайына байланысты басқалардын томаға тҧйық  ӛмір сҥруінде.  Сол 

себепті де болар  тек қазақи, ӛзіндік  идеологияны  ӛз ішіне  тарата 

алмауында.  

Екіншіден, әдет-ғҧрып заң нормалары  тек ҥстем тапта ғана емес,  

жалпы қазақ қоғамына  тиістілік сипатына ие болды. Ӛйткені туыс-

туыстарымен  ру-ру болып кӛшіп қонған қазақтарда  ру намысы басым 

болды. Тӛменгі таптың ӛз туыстары  ҥстем тапқа  қарсылығын тежеп 

отырды. Осының барлығы  сол қоғамдық  дамуға байланысты  ӛз 

ӛзгерістерін  белгілеп отырды. Әрине, барлық қоғамдық дамуда әдет-

ғҧрып, наным, сенім дәстҥрлерінің ӛзіндік ерекшеліктері бар. Қазіргі 

қоғамымыздың дамуына байланысты, ӛзіміздің қазақ екенімізді таныту 

ҥшін әдет-ғҧрыптың, наным, сенімнің мәдениетте алатын орны ерекше. 

Осы тҧрғыда наным, сенім туралы ғалымдардың анықтамаларын  

дәлелдерін айта кетуге болады.  

 

 

1.3 Наным, сенім ҧлдттық мәдениеттің ӛзегі 

Ғасырлар бойы наным, сенім қазақ халқының тҧрмыс тіршілігінде 

маңызды орын алған. Ертедегі ата-бабаларымыз аңдарды, ӛсімдіктерді 

қасиетті санап, оларды дәріптеп сенген. Осындай сенімдер олардың 

ӛмір тіршілігінде кӛптеп  кездесіп отырған. Оған мысал мыналар бола 

алды. Ондай сенімдер басқа елдің  ӛмір тіршілігінде де кейбір 

ҧқсастықтары бар. 

Дҥние жҥзi халықтарының бәрi дерлiк ертелi-кеш дiннiң алғашқы  

бастамасы  iспеттi  болған  тотемизм, фетишизм, анимизм, магия, 

шаманизм секiлдi қарапайым дiни сезiмдердi бастарынан ӛткiзгенiн сол 

халықтар жайлы сақталған мол материалдар мен әдет ғҧрыптық iс-

әрекеттерді дәлелдейдi. Осындай сенiмдердi де қазақтар ӛз бастарынан 

ӛткерген. 

Ежелден ӛмiр сҥрген ата-бабаларымыз «бҧғыны» қасиеттi деп 

санап, оны тотемаға айналдырғанын бiлемiз. Сондай-ақ, қазақ 

халқында арқардың мҥйiзiн, маралды қасиеттi, «киелi» деп санаған. 

«Қозы Кӛрпеш – Баян сҧлу» эпосындағы Сарыбайдың буаз маралды 

атып, соның киесiнен ӛлуi, не болмаса арқар мҥйiзiн қасиеттi санап iлiп 

қою немесе халықтың қол ӛнерiнде сақталып келе жатқан «қошқар 

мҥйiз» деп аталатын орнаменттiң   шығуы да, сол дәуiрлерге 

байланысты. 

Қазақ халқының ат ойыны – кӛкпар (кӛк бӛрi атауынан шыққан) 

тотемалық ҥйлену жарасынан (еркек-қасқыр, әйел-серке) шыққан деген 

қҧлаққа кiредi. Қазақтарда бӛрi, қасқыр атаулары қҧрмет тҧтылып, кiсi 
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есiмдерiне айналған. Мысалы,  Бӛрiбай,  Қасқырбай, т.б. 

Қазақтар қҧстардың арасынан ҥкiнi қасиеттi санап, оның 

қауырсындарын әр тҥрлi зиянды бәлекеттерден сақтайды деп жорыған. 

Сондықтан да ҥкiнiң қауырсындарын жас балаларға, қыздарға тағу, 

сән-салтанаттылықты емес, қайта кӛз тиiп, сҧқ қадалмасын деген 

ниеттен туған жәйт. Кӛпшiлiк алдына шығатын әншi, бишiлер ҥкi 

қауырсынын тағуы да осындай пиғылдан, басқаның кӛзi тимесiн 

дегендiктен. 

Қазақтар жылан ҥйге кiрсе, жақсылық нышаны деп ҧғып, 

ӛлтiрмейдi. Ордалы ақ жыланды ешқашан да ӛлтiрмейдi. Ордалы 

жылан бәрiбiр кегiн алып, шағып ӛлтiредi деп сенедi. Жылан уының 

шипалық емiн де халық жақсы бiлген. Оны бел  ауырғанда, сол секiлдi 

сарып ауыруымен ауырғанда пайдаланған. 

Қазақтар тҥйенi де қасиеттi санап, оның иесiн Ойсыл қара деп 

атаған. Қамбар — жылқышының, Шопан — қойдың, Зеңгi баба — 

сиырдың иесi. Тҥйенi қазақтар бет алды соя бермеген. Тҥйе   мына   

кездерде   ғана   сойылған: Меккеге қажылыққа барғанда, кӛп болып 

тасаттық жасағанда, немесе ханды таққа отырғызғанда. 

Мҧндай кездерде, әсiресе ақ тҥйе сойылған. Халық аузында  «ақ 

тҥйенiң, қарыны жарылғанда» деген  мәтел осындай мерекенi 

кӛрсетедi. Қазақтар тҥйенi ешуақытта ҧрмаған, теппеген, керек десе 

сӛзбен қатты ҧрыспаған. Жҥнiн қалай болса солай шашпаған. Жҥнiн 

қасиеттi санап, жын-пәлелердi қуады деген. Тҥйе жҥнi белi 

ауыратындарға емдiк қасиетi барлығын жақсы тҥсiнген адамдар оны 

белге ораған. 

Сол секiлдi қазақтар койды да қасиеттi санап, қатты қҧрметтеген. 

Қойдың жауырынын келешектi, алдағыны болжау ҥшiн пайдаланған. 

Қойдың кәрi жiлiгi малды ҧры-қарыдан, қасқырдан сақтайды деп 

сенген. 

Аю да  халық ҧғымында  киелi саналып оның жҥнiн, тырнағын, 

тiсiн жас нәресте жатқан бесiкке, киетiн киiмiне тағып, сӛзден, 

бәлекеттерден сақтайды деп ойлаған. 

Қазақтың ежелден келе жатқан сенiмдерiнiң бiрi – кӛкке сену. 

Кӛктi — «тәңiрi» (қҧдай) деп ҧғып, қиын жағдайға тап бол-ғанда қазақ: 

«Әй, тәңiрiм, қолдай гӛр!» деп жалбарынса, бiреуге ризашылығын 

бiлдiргенде «тәңiр жарылқасын», «тәңiр риза болсын», — дейдi. 

Шамандық, сенiмде болған ата-бабаларымыз Кҥнге де, Айға да 

табынған, табиғатта тҥсiнiксiз бiр кҥш кiрсе, соған да табына бергенiн 

Ш. Уәлиханов та айтып кеткен. Жалпы алғанда, шамандық кӛзқарас 

табиғатты қҧрметтегендiктен пайда болған. 

Қазақтарда от ең қасиеттi нәрселердiң бiрi саналады. Ш. 

Уәлиханов: «От ең, жоғарғы қасиеттi нәрсе. Тӛтенше жағдайларда 

қырғыздар мойнына белбеу салып отқа сақина тастайды, майды отқа 

тастайды», — деп Отанын, ҥйiн айтуы оттың зор қасиеттiлiгiн 

ҧқтырады. 



67 

 

Сол секiлдi қазақтар ешуақытта да отқа тҥкiрмейдi, от жағылған 

жердi баспайды. Жаңа тҥскен келiн ҥйге босағадан аттап енерде 

басынан от айналдырған, отқа май тастап, «от-ана, жарылқа» деп 

жалбарынған. Бҧлай етсе, жаңа тҥскен келiн әзәзiл тiлiне ермейдi, сол 

босағаға шын берiледi деп ҧққан. 

Табиғаттың кӛптеген қҧпия кҧбылыстарын, «шектен тыс», 

«керемет» кҥш иелерi деп ҧғынып, адамдар кҥнделiктi ӛмiрiнде 

қолданылатын әдеттерiне сiңiрiп, әдеп-ғҧрыптарына айналдырған. 

Солардың кейбiреулерiне табынса, екiншiлерiн жамандық әкелушiлер 

деп бiлген. Бҧларға жын, «перi», «дию», «албасты», жатқызылған. 

Бҧлар халық ауыз әдебиетiнде, жырларында, аңыз-әңгiмелерiнде басты 

рӛль атқарып, кӛп әңгiме болады. 

Қазақстанда сол дәуiрде қалыптаса бастаған феодалдық 

қатынастарға ислам дiнiнiң керi әсерi болмай, қайта ол феодалдық 

қарым-қатынастарды жандандыра тҥсетiнiн кӛре бiлген феодалдық 

ҥстем тап иелерi ислам дiнiн қуана қарсы алды. Ӛйткенi бҧрыннан келе 

жатқан шаман дiнi феодалдардың талап-тiлегiн, мақсат-мҥддесiн 

қанағаттандыра алмады. Ал ислам дiнi болса халықты рухани жағынан 

болсын, саяси жағынан болсын мығым ҧстай алатын мемлекеттiк дiн 

бола алды. Осындай тиiмдi жақтарына қарамастан қазақ тайпалары 

ӛзiнiң бҧрыннан келе жатқан шаман дiнiн, ата-баба аруағын 

қастерлеудi ҧстанып, ислам дiнi қағидаларына мән бермедi. 

Ӛмiрдiң мәнi – бақытты ғҧмыр жайындағы тебiренiп ой-

толғауларымыз, ӛмiр тiршiлiгiмiзде қоршаған ортаға деген танымдық 

кӛзқарасымызды дҧрыс ҧғынып, ескiлiктiк наным-сенiммен бҥгiнгi 

қоғамның байланысымен сәйкестiгiмен танылады. 

Жалпы таным проблемасымен байланыста ескiлiктi наным-сенiм 

тҥрлерiнiң тiлдiң кӛрiнiстерi сол атауларымен келген тҧрақты сӛз 

оралымдарында ӛте кӛп кездеседi. Байырғы кездерде халық әр алуан 

қҧбылысқа нәзiк бақылау жасай келiп, олардың ортақ қасиеттерi мен 

сипаттарын  сонымен тҥйiп, санамалап айтып отырған. Мысалы, ҥш 

қуат: ақыл, жҥрек, тiл. Ҥш жҥз. Ҧлы жҥз, Орта жҥз, Кiшi жҥз. Тӛрт 

кiтап. Мҧсаның кiтабы – Тәурет, Дәуiттiң кiтабы – Забур, Исаның 

кiтабы – Iнжiл, Мҧхаммед пайғамбардың кiтабы – Қҧран. Тӛрт тҥлiк: 

Жылқы, тҥйе, сиыр, қой. Тӛрт туман: ер туманье, мҥк әммалы, 

жаужарағы, бес қаруы. Бес қару: тартыспақ, атыспақ, шанышпақ, 

шабыспақ, салыспақ. Бес анық: тiл, дiн, тарих, дәстҥр, атамекен. Алты 

парыз: Бiр-бiрiне сәлем беру, шақырса бару, кеңес сҧраса – ақыл қосу, 

сҧрағына жауап беру, ауырып қалса, кӛңiл сҧрау, қайтыс болса 

жерлеуге қатысу. Жетi қат жер: тҧңғиық, жылан, су, қас балық, қара 

тас, кӛкӛгiз жер. Жетi жан: қызыл тҥстi жан, сарғыш тҥстi жан, сары 

тҥстi жан, жасыл тҥстi жан, кӛгiлдiр тҥстi жан, кҥлгiн тҥстi жан. Орта 

тоғыз: бестi ат, екi қҧлан, екi тайынша, тӛрт қой. Он екi мҥше: бас (1), 

омыртқа (1), жанбас (2), жауырын (2), тоқпан жiлiк (2), асық жiлiк (2), 

қара жiлiк (2) және т.с.с. 
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Наным-сенiмге қатысты «киелi ҧғымдар» негiзiнде пайда болған 

қҧбылыс. 

Сан атауы сәбидiң ана қҧрсағында болу уақытымен байланысты 

ерекше қолданысқа ие болған. 

Сандар адам баласының ертедегi ӛмiрiнде уақыт ӛлшемi, кӛлемдiк 

ӛлшемi жағынан ерекше қызмет атқарған. Мысалы, о баста бескҥндiк 

апта, бертiн келе жетi кҥндiк апта болған. 

«Ҥш» қазақ тiлiнде де ӛзге тiлдердегi «жетi», «қырық» тәрiздi ӛте 

киелi айтылмағанмен, бiраз фразеологизмдерге ҧйытқы бола алады. 

«Ҥш» сан есiмiмен байланысты ойын аты, ырым, салт-дәстҥр, сенiм, 

жыл маусымы, ай айттары жер-су аттары кездеседi. 

Жаңа туған айды кӛргенде ҥш рет тiзерлеп отырып, ҥш рет еңкейiп 

мiнәжат етедi, сол мiнәжет еткен жерден шӛп жҧлып алып, жанын отқа 

тастайды. Бақсылар неге ҥш мәрте ҥшкiрiп, ҥш мәрте емдеп, 

дҧғаларында ҥш мәрте қайырады, ертегiлердегi ҥш кҥн, ҥш тҥн, 

бiреудiң ҥш баласы, ҥш ҧлы немесе ҥш қызы болыпты деген сауалдар 

осының айғағы. 

Осындай халқымыздың кӛнеден келе жатқан аталы сӛздерi, мақал-

мәтел, қанатты сӛздерi, жалпы тҧрақты сӛз оралымдарының кӛбi осы 

«жетi» сан атауымен байланысты талдаулар жасаған «Жетi» деген 

санды қадiрлеу кӛне заманнан басталады, қасиеттi сан болып есептелдi. 

Әрi сан жағынан, әрi ӛзге халықтар мәдениетiнде де ӛте жиi 

ҧшырасады. «Жетi» мен жетi туралы ҧғым тҥрлi дiни ҧғымды, әдет-

ғҧрып, елдiң дәстҥрiн, ескi салт-сананы айқын кӛрсете алатыны белгiлi. 

Әдеп – кӛптеген ҧрпақтардың моральдық мәдениетiнiң тарихи 

тәжiрибесiн халық педагогикасы, этикалық дәстҥрлердiң 

ерекшелiктерiн ӛзiне қосқан адамның рухани ӛмiрi туралы ғылым. 

Адамгершiлiк – адамдар арасындағы адамның ӛмiрiнiң қҧндылық 

негiздерiн анықтайтын, олармен тҧлғалық игiлiк ретiнде қаралатын 

ҧрпақтардың ӛмiрлiк тәжiрибесiмен шартталған нормалары, 

принциптерi және идеялар жиынтығы. 

Адамгершілік-әдептілік нормалар, халықтың ҧлттық әдет-

ғҧрыптары қалыптасқан дәстҥрлерi ҧрпақтан-ҧрпаққа ауысып отырады, 

жастардың мiнез-қҧлқына байымды әсер етедi. Ӛйткенi, халқымыздың 

ӛзi келешек ҧрпаққа айтар ақылын, адамгершiлiк ҥлгiсiн, салт-сананы, 

дәстҥрлердi насихаттап келедi. Халқымыз ӛзiнiң бай тәжiрибесiне 

сҥйенiп, ҧрпақты адал еңбекке, ӛнер-бiлiмге тәрбиелейдi, ҥйелменнiң, 

ауыл-аймақтың, елдiң ар-намысын қорғау сияқты iзгi адамгершiлiк 

қасиеттерiн қалыптастырады. 

Қай қоғамда болмасын, оның барлық салаларында, ӛмiрде, 

еңбекте, тҧрмыста мораль адамның мiнез-қҧлқын, сана-сезiмiн 

реттейдi. Мораль принциптерi барлық адамдарға тарайды, олардың 

ӛзара қатынас мәдениетiн қҧрайды.  

Ӛнегелiк мәдениет-дәстҥр негiзiнде саналы тҥрде ойлап 

шығарылған және ҥнемi жетiлдiретiн тҧлғаның ӛмiрге, адамға, 
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қоршаған ортаға, ӛзiне рухани қҧнды қатынасының жекелiк тәжiрибесi. 

Жалпы адами қҧндылықтар негiзiнде адам мҥмкiндiктерiнiң 

шексiздiгiне деген оның жетiлу қабiлеттiлiгiне деген оның әлеуметтiк 

ӛмiрiндегi тҧлға бостандығы мен абыройы тҧжырымына деген сенiмi, 

жалпы адамдық моралiнiң гуманистiк нормалары.  

Әдептілік ҧлттықмәдениетінің, адамның iс-әрекетiнiң, мiнезiнiң 

моральдық принципi мен оның айналадағы ортаға ӛнегелiк қарым-

қатынасын жатқызамыз. Ҧлттық мәдениеттің,адамзаттық моральдың 

нормалары адамның мiнезiн бақылауға, кҥнделiктi адамдардың қарым-

қатынастарының бағытын бейнелеуге, адамды саналы субьект ретiнде 

басқа адамға деген қарым-қатынасының достық, сыпайылық, 

сыйласымдылық, сезiмталдық мiнезде бағыттауға негiзделген.  

Әдеп адамның ӛнегелiк ӛмiрi туралы ғылым бола отырып, дамып 

келе жатқан тҧлғаға рухани мәдениеттiң негiзi болған моральдық 

қҧндылықтар табиғатын тҥсiнуге кӛмектеседi. Бҧл оның тәрбиелiк 

негiзi болып табылады. Ол адам ӛмiрiнiң мәнi мен ӛнегелiк шындықты 

iздеуiнде, этикалық ойдың даму тарихында бiртiндеп қалыптасқан.  

Ҧлттық мәдени сезiмнің де, дамып келе жатқан сананың ӛнегелiк 

елесiне ерiп индивидтiң мораль туралы кӛзқарасының ӛрiсiн кеңейтiп, 

тереңдетедi. Этикалық сана мен ӛнегелiк сезiмнiң қатар дамуы 

тҧлғаның дамуын белсендiредi. Қҧндылық тҥсiнiгi бҧл жерде ӛнегелiк 

бағытталған тҥсiнiктердiң негiзi болып табылады.  

Ҧлттық мәдениеттiң мәнi адамның қоғамдық 

қҧндылығында,ҧлттықәдептіліктің мәдениеттілігі индивидтiң iшкi 

ӛнегелiк заңдылығы бар адам деп қарастыруға негiзделгендігінде.  

Кҥнделiктi ӛмiр сан-салалы байланыстар мен қарым-қатынастарға 

толы. Егер осы байланыстарға ой кӛзiмен қарап, талдап, саралар 

болсақ, олар адамдардың әртҥрлi жағдайларда ӛзiн-ӛзi ҧстау, мiнез-

қҧлық пен жҥрiс-тҧрыс қағидаларын сақтау тәртiбiне, яғни әдеп 

(этикет) сыпайылық мәселерiне әкеледi.  

 «Әдеп» сӛзi халықаралық тiлдiк қорға француз королi Людвик 

ХIУ-нiң кезiнен бастап енiп, әуелде оның мағынасы затқа жапсырылған 

зат белгi (этикетка) немесе салтанат думандарды ӛткiзудiң ресми 

тәртiбi деген ҧғымды бiлдiргендiгiн айтады.  Бертiн келе ол атау 

патшалар мен императолар сарайына лайықталған жҥрiс-тҧрыс 

салттарының анықтамасы ретiнде танылды. Этикеттiң қалыптасуына 

халықтар арасындағы сан тҥрлi байланыстардың, әдет-ғҧрыптар мен 

дәстҥрлер алмасуының да ӛзiндiк әсерi болмай қалған жоқ. Әртҥрлi 

әдеп номаларының заңдастырылған ережелер тҥрiнде байқалуы әсiресе 

әмiршiлер сарайында ерекше кӛрiнiс бердi.  

Ҧлттық мәдениет -  ғасырлар мен қоғамдық формациялар ауысқан 

сайын әдептiк (этикет) салттары да белгiлi бiр жҥйеге тҥсіп ауыса 

бастады. Әдеп ережелерiн бiлуге, ҥйренуге деген ықылас қазiргi кезде 

жҧртшылық арасында ерекше қызығушылық тудырып отыр. Ол заңды 

да. Адамдардың мәдени тҧрмыстық дәрежесi ӛсiп, рухани және 
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материалдық байлықтары артқан, елдер мен халықтар арасындағы 

байланыстар бҧрын болмаған дәрежеде ӛркендеген қазiргi шақта 

адамдар қарым-қатынасында әдеп нормаларын жан-жақты сақтай бiлу 

қажеттiгi заман талабына айналып отыр. 

Қазақтың ҧлттық әдептілік мәдениетi ӛте жоғары болған. Қазақта 

ҥлкендi сыйлау, сӛзiн бӛлмеу, жолын кеспеу, ҥлкенге иiлiп сәлем беру, 

айтқанын екi етпей орындау дәстҥрге айналған. Келiнiне қатты 

сӛйлемеген. «Қызым саған айтам, келiнiм сен тыңда» деген сӛз содан 

қалған. Қазақ ойын тiк айтпаған, оралтып келтiрген, мақалдап 

сӛйлеген. Келiнi де енесiне, кҥйеуiнiң аға-iнi, апа-қарыңдастарына 

сыпайы сӛйлеген. Қазақ қызына «шашыңды жалбыратып, жалаңбас 

жҥрме, кҥйеуге шыққанда жесiр қаласың» деп ҥйреткен. Жесiр 

қалудың барлық азабын бiлетiн қазақ қыздары бҧл тәртiптi бҧлжытпай 

орындаған. 

Қҧстардың арасынан ҥкiнi қасиеттi санап, оның қауырсындары әр 

тҥрлi пәледен сақтайды – деп сенген. Сондай-ақ, қарлығашты адал қҧс 

деп қадiрлеп тиiспеген. Қарлығаш бiр ҥйге келiп ҧяласа, бақ келiп 

қонды деп, – сенген. Сол себептi – қыз баланың атын Қарлығаш деген 

есiмдермен атаған. Қанаты талмасын, таза, жiгерлi, адал болсын деген. 

Қазақ халқында Қарлығаш қҧсын қасиетті қҧс деп есептеген. 

Сондықтан да қазақ халқының ӛмірінде  сол есімді алған бала адал да 

әділетті болады деп сенген. Осындай жақсы есімдер қазақ халқының 

назарынан тыс қалмады. Ат қоюдың ӛзінін де мәдени ерекшелігі бар. 

 

1.4 Мәдениеттің негізі, әдептілік, адамгершілік ҧстанымдары 

Мәдениеттің негізгі ӛзегі -ҥлкендi сыйлауды дәстҥр  еткен 

халқымыздың әдеп салттары бойынша ең қастерлi, қасиеттерiнiң бiрi – 

ата-ананы сыйлау, оларды қадiр тҧту, iзет пен инабат кӛрсете бiлу.  

Әдептiлiк дегенiмiз- ӛзiңдi әртҥрлi жағдайда мiнез-қҧлықтың 

жалпы ережелерiне сәйкес қана емес,  сондай-ақ эстетикалық және 

этикалық талаптарды да қанағаттандыратындай етiп ҧстай бiлу. 

Шынайы әдептiлiк сезiмi ӛз қылығының ӛзге бiреудiң жанына 

бататынын немесе қуанышқа жетелейтiнiн тҥйсiнудi, басқа бiреудiң 

қажеттерiн ҧғынуды, уайым-қайғысына ортақтаса бiлудi талап етедi. 

Әдептi адам ыңғайсыздық тудыратын жағдайды болдырмауға 

тырысады. Әдептi болу ҥшiн ең болмаса ӛзiңдi-ӛзiң ойша болса да, 

басқа адамның орнына қоя бiлу керек. Әрине, басқа адамның орнына 

ӛзінді қойған кезде ӛз басындағы қателіктерді ҧғынасын. Ҧғына 

отырып мәдениетін дамиды. 

Адам мәдениетi неғҧрлым жоғары болса, оның айналадағы қарым-

қатынасы қарапайым әрi сыпайы бола тҥседi. Дегенмен де, адамзат 

дамуының сан ғасырлық тарихындағы мiнез-қҧлқы белгiлi бiр негiзде 

жетiлiп қалыптасады. Оның дҧрыстығы – қоғамға, ортаға байланысты. 

Ҧзақ даму барысында әдеп нормалары ӛзгередi. Заман ағысына 

байланысты кӛптеген нормалары толықтырылып кейбіреулері мҥлдем 
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жоғалып кетеді, ал бiр бӛлiгi сақталады. Кҥнделiктi ӛмiр адамдар 

арасындағы сан салалы байланыстар мен қарым-қатынастарға толы. 

Оны саралап ой елегiнен ӛткiзсеңiздер, олар адамдардың әртҥрлi 

жағдайларда ӛзiн-ӛзi ҧстау, мiнез-қҧлық пен жҥрiс-тҧрыс, сӛйлеу, киiм 

кию тәртiбiне, бiр сӛзбен айтқанда, әдеп, сыпайылық ережелерiне келiп 

тiреледi. 

Халқымыздың аяулы ҧлы Бауыржан Момышҧлының мына ойы 

еске келедi: «Жаудан да, даудан да қорықпаған қазақ едiм, ендi 

қорқынышым кӛбейiп жҥр. Балаларын бесiкке бӛлемеген, бесiгi жоқ 

елден қорқам. Екiншi, немересiне ертегi айтып беретiн әженiң 

азаюынан қорқамын. Ҥшiншi, дәмдi, дәстҥрдi сыйламайтын балалар 

ӛсiп келедi. Оның қолына қылыш берсе, кiмдi де болса шауып тастауға 

даяр. Қолына кiтап алмайды. Ҥйренiп жатқан бала жоқ, ҥйретiп жатқан 

әже, әке жоқ» – деп, зиялы азамат кезiнде мҧңайған екен. Бҧл мәселе 

бҥгiнде бәрiмiздi алаңдатуға тиiс. Сондықтан қазақ халқының әдеп 

жӛнiндегi психологиялық,  философиялық ой-тҥйiндерiн, ереже, 

нормаларын ӛмiр тiршiлiгiн, оқу-тәрбие салаларына енгiзуiмiз қажет. 

Халқымыз ерте кезден-ақ әдептi жоғары бағалай бiлген. Қазақ 

ҧлдары мен қыздарының да ӛне бойынан әдептiлiк қасиеттерi байқалып 

тҧрған. Қаракӛз сҧлулардың қолаң шашы тобығына тҥсiп, жҥрiс-

тҧрысы биязы, мiнезi жайдары, ҥлкенге кiшiпейiл, кiшiге мейiрiмдi 

болған ғой. Жiгiттер жау тигенде жайдақ атқа мiне шабатын ӛжет, 

батыл, адал елiне, жерiне, туған халқына ыстық ықыласты, ҥлкенге де, 

кiшiге де, қамқоршы бола бiлген ғой.  

Платонның «ҧл тәрбиелеп отырып, жер иесiн тәрбиелеймiз, қызды 

тәрбиелей отырып, ҧлтты тәрбиелеймiз» деген қанатты сӛзiне  бiздiң 

халық қашанда лайық болған сияқты. Ол қандай қиын қыстау кезеңiнде 

де дiнiн сақтап, имандылық қасиеттерге ҥйретiп шариғат заңдарын 

насихаттап ҥлгiлi ҧрпақ ӛсiруге талпынады.  

Әрбiр адамның әдептiлiгi оның сӛзiнен, кӛзiнен, ӛзiнен байқалады. 

Иман жҥздi адам кҥндей кҥлiмдеп, жарық дҥниедей жадырап сӛйлейдi, 

сӛз арқылы да, ӛзi арқылы да тыңдаушының есту сезiмiнiң сҥйсiндiрiп, 

кӛңiлiне нҧр шашады, әдемi, әсем берiп әңгiмеге тартады. Әдептi 

сӛздер – ақылдан шыққан аялы сӛздер. Әдепке ҥйренiп, әдептi сӛздердi 

айтуға жаттыққан адам – мәдениеттi де әдептi адам.  

«Сыпайы жаурамайды қалтырайды», «Сыпайы сырын 

жасырмайды»- деп, халық сыпайы адамның мәдениеттiлiктi сақтай 

бiлетiнiн жастарға ҥлгi етедi. Сыпайы болу дегенiмiз – әдеп сақтау, 

әдептiлiк ҥлгiсiн, мәдениеттiлiктi кӛрсету. «Болған жiгiт болдым демес, 

болдым десе, болғаны емес» деп, халық кейде сыпайылықтың жӛнi осы 

екен деп, оны терiс тҥсiнiп, басқадан ӛзiн артық кӛретiн, сыпайылық ең 

кербездiктi артықшылық санайтын санасызды қатты сынайды.  

 Ы. Алтынсариннiң  « Әдеп» – деген әңгiмесiнде: 

Бiр жҧрттың бас әкiмi екiншi бiр байға жолығысып сӛйлесiп 

тҧрғанда, қасында бiр жарлы мҧжық ӛтiп бара жатып иiлiп, басҧрып 
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сәлем бердi дейдi. Оған қарсы әлгi ҥлкен әкiм тӛре онан да тӛменiрек 

басҧрып сәлем алды. Қасындағы бай:  

– Тақсыр, осынша жҧрттың ҥстiнен қараған әкiмсiз, осы бiр адамға 

неге сонша басҧрасыз? – деп айтты дейдi. 

Сонда әкiм:  

– Ешбiр iлiм-бiлiм ҥйренбеген адам сонша иiлiп, әдептiлiгiн 

кӛрсеткенде, мен онан әдепсiз болып қалайын ба? –дейдi. 

Қытай жҧртында ескi заң бар, бiреудi алдағандығы мойынына 

тҥскен кiсiнiң қолын кесетҧғын. Бiр тӛре осындай iспен кiнәлi болып, 

әлгi айтылған жазаны беруге тҧрғанда, кiнәлi тӛренiң жас баласы әкем 

ҥшiн жауап беремiн деп, мәлiм болды. Қызды патшаға алып келiстi. 

– Тақсыр патшам, – дейдi қыз, – менiң әкем жазаға лайық болғаны 

рас, соның ҥшiн қолынан айырылуы керек болды, мiнекей тақсыр, 

әкемнiң қолы, – деп ӛзiнiң қолын кӛтердi. 

– Бҧл қол да менiң жазықты болған атамның қолы, бiрақ мҧнымен 

бала-шағаларын асырауға шамасы келмейдi. Бҧйырыңыз, тақсыр, осы 

нашар қолын кесiп, бала-шағаларын асырайтын қолын атама 

қалдыруды сҧраймын.  

– Патша баланың атасына мҧнша мейiрiмдiлiгiне рақымы келiп, 

тӛренiң кҥнәсiн кештi дейдi. 

Сонымен жалпы адамзаттық қасиеттер деп отырғанымыз зорлық-

зомбылық атаулыны жоққа шығарып, тӛзiмдiлiкке, жаңашырлыққа, 

ӛзара кӛмек пен жәрдемге, мейiрiмандылыққа, ӛзгенiң ӛмiр салтына, 

дәстҥрлерге, әдет-ғҧрпына, пиғылына, тiлiне қҧрметпен қарауға, тағы 

басқаларға жол ашатын жоғары iзгiлiк, имандылық нҧсқалары. 

Олардың қатарына Абайдың «талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым 

ойлап қой» дейтiн бес асылын да жатқызуға болады. 

«Еңкейгенге еңкей, ол әкеңнiң қҧлы емес, шалқайғанға шалқай, ол 

қҧдайдың ҧлы емес» дейдi қазақ. Ол азын-аулақ билiктiң дәмiн татса-ақ 

ӛзгеге паңдана қарайтындарға бас имейтiн, от жҥректi ӛжет бола тҧра 

сабасына тез тҥсе қоятын пайымды жандарды қҧрметтеген. 

Қоғамның материалдық-техникалық базасын жаңа адамды 

қалыптастырудан, оның эстетикалық дамуынан бӛлiп қарауға 

болмайды. Әрбiр адамның шығармашылық қабiлетiнiң  қанат жаюы 

оның еңбек сапасының артуына әсер етедi, мәдениетiн дамытады.  

Сӛйтiп, адамның жалпы мәдениетiнiң маңызды бӛлiгi – ӛмiрiмiздiң 

барлық саласына ықпалын тигiзетiн эстетикалық мәдениет болып 

есептелiнедi. 

Адам бойындағының бәрi де: бет әлпетi де, жан дҥниесi де, ақыл-

ойы да, киiм – кешегi де әдемi болуы керек. Сезiмнiң әсемдiлiгi  

адамгершiлiктiң қҧнды жағы мәдениетінде. Онсыз, бҧл сезiмсiз, 

данышпан да, талант та ой да жоқ. Кiмде кiм жас кезiнен ӛлеңдi 

сҥймесе, драмадан  тек қана театрландырған пьесаны кӛрсе, ал 

романнан зерiккенде қажетiнен шығатын ертегiнi кӛрсе – ол адам емес. 

Эстетикалық сезiм – iзгiлiк негiзi, адамгершiлiк негiзі.  
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Эстетика – грек сӛзi. Бҧл сӛз сезiмталдық және қоғамдық 

идеологиялық айырықша бiр ӛнер заңдарын және жоғарғы санаттарын 

зерттейтiн ғылым деген ҧғымды бередi. Эстетика ӛмiрдi сезiм арқылы 

бiлудiң, танудың негiзгi жолы. Эстетика кӛп уақыт философияның бiр 

тарауы саналып, кӛркемдiк пен әдемiлiктiң заңдарын зерттейтiн ғылым 

болатын. 

Эстетикалық талғамнан эстетикалық ҧғымды ажырата бiлу керек. 

Эстетикалық талғам – адамның тҥрлi ӛнер салаларынан алған 

тҥсiнiктерiнiң жиынтығы. Эстетикалық талғам – жеке адамның, 

әлеуметтiк топ және жалпы қоғамның дҥниедегi қҧбылыстардың, 

әсiресе кӛркем шығарма туындыларының қаншалықты рухани бағалы 

екендiгiн, солардың сҧлулық, кейiпсiздiк қасиеттерiн ажырата алатын 

қабiлетi. Талғам – эстетикалық сананың саласы. Ол эстетикалық сезiм 

мен эстетикалық талап арқылы пайда болады, ӛз тарапынан 

эстетикалық мҧрат қалыптасуына нәр бередi. Талғам табиғат заттары 

мен кӛрiнiстерiнiң, қоғам ӛмiрiнде еңбек пен әлеуметтiк 

қатынастардағы, кiсi бойындағы және тҧрмыс саласындағы 

эстетикалық жетiстiктердi бейнелейдi. Талғам адамның дҥниеге жалпы 

эстетикалық қарым-қатынасын кӛрсетедi. Эстетикалық қҧбылыстарды 

рухани сезiмдiк қабылдаумен қатар, талғам адамның iс-әрекетiнде 

орын алады. Ӛндiрiстiк еңбекте, ғылыми қызметте және кӛркем 

шығармада адам ӛз iсiне және оның нәтижесiне белгiлi талғам 

тҧрғысында қарайды. Талғам тарихи тҥрде ӛзгерiп отырады.  

Әдетте адамның белгiлi қатысы бар, ол жӛнiнде белгiлi баға 

беретiн пiкiрi бар нәрсе жақсырақ та кҥштiрек қабылданады. Баға берiп, 

пiкiр айтудан адамның эстетикалық талғамы да кӛрiнедi. Эстетикалық 

талғам эстетикалық дамудың неғҧрлым жоғары дрежесiн сипаттайды 

деп есептеген болатын. Ол былай деп жазды: «Ӛнердi нағыз толық 

тҥсiну ҥшiн, демек, онан толық, нағыз ләззат алу ҥшiн мықтап зерттеу, 

даму қажет; адамның табиғаттан алатын эстетикалық сезiмiн зерттеу 

мен даму арқылы алынатын эстетикалық талғам дәрежесiне дейiн 

кӛтерiлу тиiс.  

Әдемiлiк идеядан туған, сондықтан да ол ӛнер шығармасында 

бҥкiл мҧрағияттың (идеалдың) бастауы, негiзi ғана болып табылады. 

Дҥние кӛркiнiң қҧдiретi бiр сҧлулық идеясына тәуелдiлiгiн Платон да 

атап кӛрсеткен. Кант асқақтық қадiр-қасиет табиғатта емес, тек адам 

жанында деп бiледi. Ӛзiндегi табиғаттан ҥстемдiгiн сезiнгенi сияқты, 

адам ӛзiнен тыс жаратылыстан да аз артықшылығын аңғарады. Гегель 

де табиғи әлем әдемiлiгi рухани ӛрiсi, еркiндiгi кең кӛркемӛнер 

сҧлулығынан кӛп тӛмен жатыр. Әйгiлi немiс философы қҧрылым, 

қҧрылыс жҥйесiн әдемiлiктiң тӛменгi сатысы деп есептейдi, пейзаж 

онда бiр саты биiк, одан кейiн жанды табиғат кетедi, бiрақ оның да 

кӛркi онша асып бара жатқан жоқ. Гегельдiң пiкiрiнше, шын сҧлулық 

пен кӛркемӛнер кҥретамырын, мазмҧн байлығын айқындайтын тек 

адам қатынасы ғана. 
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Тiршiлiкте пайдалы, қажеттi нәрсенiң бәрi әсем. Қай-қайсы да 

жеке-дара, ӛз алдына эстетикалық ләззат сыйлап, сҥйсiндiре алады, 

қуанышқа кеңелтедi. Пейзаждық бейнелер арқылы әдетте эпикалық 

кейiпкердiң дҥниеге, тҥрлi-тҥстi сҧлулыққа қатынасы айқындалып, 

әсерлi бiр суреттер жасау ҥшiн әртҥрлi қҧбылыстарға ӛзара салыстыра 

алынады. Жаратылыс шындығы сыртқы тҥр-тҧрпат сҧлбасын 

жеткiзудiң негiзгi бiр қҧралы ретiнде кӛрiне отырып, алдымен ол 

адамды уағыздайды, адамды тҥсiндiредi. Жас қыздар мен жiгiттер 

сҧлулығының ақындық баламалары да қызық. Қыздар кӛбiне ақ 

сәуленген, сызылып, қалқып кӛлде жҥзген қасиеттi аққуға теңеледi.    

Қазақтың эстетикалық кӛзқарасы да ерекше. Ол ашық тҥстi қызыл, 

жасыл, ақ, қара, сары, кӛк сияқты бояуларды ҧнатқан. Оны жастардың 

киген киiмiнен, ҥй жасауларынан, кiлем – басқҧрлардан, қоржын-

дорбалардан кӛруге болады. «Қызыл-жасыл киiнбей, қыздың сәнi 

келмейдi» дейдi. Қазақ жерiнде он екi айдың бiреуi мамыр айында дала 

қызық-жасыл болып қҧлпырады. Кiлем тҥсiн де сол елiктеп жасады. 

Бiрақ ел аузында «дала кiлемдей қҧлпырып тҧр» дегенiнiң жаңағының 

басқа тҥрi. Сол мамыр айы маусым келiсiмен ӛзгерiп, сарғайып, қыста 

әппақ реңсiз дала болып жататын болған соң, қазақ мамыр айы 

кiлемiне, киген киiмiне кӛшiрiп, ҧзақ сақтауға тырысқан. Бҧл да қазақ 

халқының дiлiмiнiң бiр кӛрнiсi. Егер жапондар  елi жасыл желекке мол 

болғандықтан олар неше тҥрлi тҥстердi жақсы бiлумен қатар, жҧмсақ 

тҥстердi ҧнатқан. Ал қазақ болса, қарама-қарсы тҥстердi әлгi айтылған 

себептерге байланысты жиi қолданып отырған. Бҧл оның эстетикалық 

тҥсiнiгiнiң тӛмендiгi емес, ӛмiр талабынан туындағаны.  

Адамның қылығы, мiнез-қҧлқы мен iс-әрекетi, қимылының жӛнi 

әрi этикалық, әрi эстетикалық мәнге ие, сондықтан олар, бiр жағынан, 

әсемдiк не сҧрықсыздық ретiнде, екiншi жағынан, жақсы не жаман деп 

бағалануы мҥмкiн.  Бҧл екеуi, яғни сҧлулық пен адамгершiлiк жеке 

адам санасы мен қоғамдық санада ежелден берi-ақ бiр бҥтiн нәрсе 

ретiнде тҥсiнiлiп келедi. Адамның айналадағы дҥниеге қатынасына 

табиғи тән эстетикалық сезiмiнiң айқын межелеген ӛзiндiк сипаттары 

бар. Ол сипаттар туралы да белгiлi бiр шарттылық шеңберiнде айтуға 

болады. Ӛйткенi жекеленген адамдар мен тҧтас халықтардың тарихи 

даму деңгейiне, тҧрмыс-тiршiлiгi мен ата кәсiбiне, наным-сенiмi мен 

ескi салт-санасына байланысты сҧлулық туралы ҧғым-тҥсiнiктерiнде 

кереғарлықтар кездесiп отырады. 

Қалай болғанда да, әйтеуiр адам айналадағы дҥниенi сҧлу деп 

сҥйiнiп, сҧрықсыз деп тiксiнiп қабылдайды. Сҧлулық – адам жанын 

марқайтатын, кӛзiн қуантатын, тамсантып, тәнтi ететiн, таңырқататын, 

сҥйiндiретiн кӛрiнiс, қимыл-әрекет, пiшiн немесе ой-қиялдың жемiсi. 

Солардың iшiндегi ең кереметi-қоғам мен табиғаттың ерекше перзентi-

адам, соның сҧлулығы. Ол сапа жағынан екi қҧрамда ажыратылып 

қабылданады, оның бiрi – сыртқы, тҥр-тҧрпат сҧлулығы, яғни 

субьективтiлiк сҧлулық, екiншiсi-рухани, iшкi яғни обьективтiк 
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сҧлулық деп аталады. 

Әсемдіктің  негiзi – саулықта, кӛрiнiсi – сымбатта. Сымбат –тән 

мен жан ҥйлесiмiнiң жетiстiгi. Адамның сымбатынан бӛле-жара 

сҧлулық туралы айту, ӛмiрдiң ҥлгiсiмен ҥйлесе бермейдi.  

Сҧлулық дегенде адамның кӛрiк келбетi мен киiмiне, мiнезiнiң 

қыры мен сырына қатыстырып, солармен салыстыра айтады. Сҧлулық   

болмыс берерi, беделi, безеуi. Адамның, iздемпаздығы жан әсемділігін 

қалыптастырады, жетiлдiредi, жасайды. Сымбат сҧлулықты ӛзiнше 

қалыптастырады, жетiлдiредi. Қолы шебер адам, суретшi, әдебиетшi 

сҧлу бейненi, кӛрiктi суреттi, керемет кейiпкердi ӛзiнше жасайды. 

Әсемділік – қайталанбас, ерекше қасиет пен қылықтың тҧтас кӛрiнiсi, 

бiрлескен сапалық деңгейi. 

Адам анадан сырт бейнесi, пiшiнi сҧлу болып туылуы мҥмкiн, ал 

iшкi жан сҧлулығы, ӛзiнiң мiнез-қҧлқы, қылығы, iсi, басқа адмадарға 

қарым-қатысының жиынтығы ретiнде қоғамда қалыптасады. 

Қыздың немесе жiгiттiң сҧлулығы, кӛркемдiгi жайында айтқанда, 

оның дене мҥшелерiнiң жҧрт мойындаған әдемiлiгi мен олардың 

жарасымды ҥйлесiмiне, реңдлiгiне, бойының сымбаттылығына, ҥнiнiң 

назды, әуездiлiгiне, шырайының таза, балғын, кӛзiнiң нҧрлылығына, 

шашының қалың, толқыңды не жiбектей тӛгiлгендiне  сипаттама 

беремiз. Бҧлар  – адамның кӛңiлi мен жҥрегiн баурап алып, тәнтi ететiн 

сыртқы сҧлулық белгiлер. 

Адамның сыртқы әсерi iшкi нәрiне сәйкес келсе, яғни сыртқы 

келбет, пiшiн кӛрiктiлiгi iшкi рухани терең мазмҧнмен бiте қайнасып, 

ҥйлесiп жатса, нағыз сҧлулық сол болмақ.Ал рухани сҧлулық 

әдептiлiкке қоса, әдiлдiлiктi, адалдықты, шыншылдылықты, адамға 

деген сҥйiспеншiлiктi, iзгiлiктi, сезiм сергектiктiн, биiк эстетикалық 

талғамды, еркiндiк сезiмiн, сҧлулыққа талпынысты қамтиды. 

Адам сыртқы әдемiлiк, тартымдылық пен әдеп-инабаттылыққа 

талпына отырып, ӛмiр жолындағы кҥресте әдiлдiк, iзгiлiк мақсатын, 

мҧратын басшылыққа алса, сол – кӛркем. 

Орыстың атақты әдебиет сыншысы, әрi эстетигі В.Г. Белинский 

сҧлулықты барлық уақытта моральмен қабылдап келген қоғамдық 

тәжiрибеге сҥйене отырып: «Сҧлулық – шындықпен және мораль мен 

бiрге туысқан. Егер шығарманы кӛркемдiк қҧндылыққа ие десек, онда 

ол, сӛз жоқ, әдеп инабаттық жағынан да қҧнды болады», – дейдi.  

Ақын «Жаз» атты ӛлеңiнiң  «Сәуiрде кӛтерiлер рақымет туы» деп 

басталуында да мән бар сияқты. Ыбырай Жаңа жыл басы – кӛктем 

айларының ел жайлауға кӛшкен бiр мезетiн әдейi бӛлiп суреттеген. Мал 

баққан кӛшпелi халық ҥшiн бҧл кезең аса қуанышты екенi тҥсiнiктi. 

«Жуанның жiңiшкерiп, жiңiшкенiң ҥзiлген» тҧсында келетiн сол 

айларда мал тӛлдеп, жҧрт аққа кенеледi. Кҥн қызуынан жерде буланып, 

кӛк шығып, гҥл бәйшешек текпен қҧлпыра тҥседi. Ыбырай мҧның 

бәрiн Кҥн мен Жердiң мейiрiм – шапағатынан деп, оларды ата-ана 

кейпiнде алып суреттейдi. Ал қызыл-жасыл гҥлдердi албҧртқан жас 
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балаға теңейдi. Ыбырайдың мҧнартқан сағымды кҥлiп қол бҧлғаған 

кiсiге балауы да мейлiнше сәттi шыққан дей аламыз. Ол табиғат 

кӛрнiстерiн адам ӛмiрiмен астастыра бейнелеуiн де тың бастама, сәттi 

адым деген жӛн. Мҧнда табиғаттың әсем де сҧлу сипаттамалары ӛмiр 

шындығымен байланыстырыла берiлген. 

Алтынсариннiң орыс әдебиетiнен ҥйрену арқылы қазақ 

поэзиясына және бiр енгiзген жаңалығы – табиғат лирикалары. 

Табиғат тек байлық кенi, адам баласы рызығының сарқылмас 

қазынасы ғана емес, кӛркемдiк сҧлулықтың да әлемi. Сарғая атқан таң, 

қызара батқан кҥн, дiрiлдеген сәуле, ҥдере кӛшкен бҧлт, жайнаған жаз, 

қҧлпырған жазық, асқар Алатау, талаған теңiз, дҥлей орман – 

барлығында да ӛзiнше әдемiлiк, әр алуан сҧлулық, эстетикалық сезiмдi 

оятатын кҥш, қиялын серпiнтерлiк қуат бар. Табиғат, оны суреттейтiн 

ӛлеңдердiң мәнi туралы ҧлы сыншы Белинскийдiң: «Табиғат ақынның 

алғашқы оқытушысы, рух берушiсi…», «табиғатты сҥйе бiлу – 

ақындық рух ақындық шабыттың алғашқы адымы» дейтiнi сондықтан. 

Ыбырайдың бiрлi-жарым ӛлеңдерi табиғаттың сҧлу кӛрiнiстерiн 

суреттеуге арналған. Мҧндай тҧтас лирикалық ӛлеңдер қазақ 

әдебиетiнде Ыбырайға дейiн жӛндi кездеспейтiн едi. Оның әртҥрлi 

себептерi де болатын. Шын мәнiндегi пейзаждық лирикаларды, 

кӛбiнесе, ӛмiрдi, табиғатты тану парасатты мол жазба әдебиеттiң ғана 

ӛкiлдерi жасай алатын. 

 Алтынсариннiң «Жаз», «Ӛзен» деген ӛлеңдерi кӛп жағдайда орыс 

классиктерiнiң табиғат кӛрiнiсi туралы жазған белгiлi шығармаларына 

ҧқсайды. Бҧл екi ӛлеңiнде де табиғаттың ең бiр сҧлу кезеңiн алып, оны 

халық ӛмiрiмен байланыстыра кӛрсетедi, сол арқылы қандай нәрсенiнiң 

де, оның iшiнде табиғаттың да әдемiлiгiн, халыққа тигiзетiн әсерi 

арқылы бағалайтындығын танытады.  

Ыбырай ӛлеңдерiнiң лирикалық кейiпкерi оқырмандарға тым 

жақын. Ол адамның жан дҥниесiнде жайдарлылық сезiм тудырады, 

кӛңiлдi әсер қалдырады. Ақынның лирикалық кейiпкерi табиғат 

сҧлулығын да тани бiледi, одан ӛзiне рухани кҥш те ала алады. 

Алтынсариннiң «Жаз», «Ӛзен» деген ӛлеңдерi де ӛлке тану, 

айналадағы табиғат қҧбылысына қҧрметпен зер салуға бағытталған 

тәрбиелiк орны бар, баланы әр алуан iске баулитын әсерлi шығарма. 

«Кӛл бҧзылып, кӛк шығып, қойнын ашса, 

Қанқылдап қонар оған қаз бен тырна», –  

деген шумақтар табиғат әлемiнiң әр алуан сҧлу да кӛркем 

кӛрiнiстерiн кӛз алдыңа келтiрiп, кӛңiлiне эстетикалық әсер қалдыру 

арқылы ӛмiр танытады.  Табиғаттың осындай мiнсiз сҧлулығын адам 

ғана тҥсiне алады. Шығармашылық шабыттың қайнар кӛзi де теңдесi 

жоқ осы бiр сҧлулықтан, оның ерекше эстетикалық әсерiнен табылмақ.  

«Ӛзен» деген ӛлеiңде: 

«Таулардан ӛзен ағар сарқыраған, 

Айнадай сәуле берiп жарқыраған. 
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Жел соқса, ыстық соқса бiр қалыпта 

Аралар тау мен тасты арқыраған», –  

деп, Ыбырай ӛзендi оның сҧлу кӛрнiстерi ҥшiн ғана тектен – тек 

суреттеп отырған жоқ.  Мҧнда сезiмнiң зор екенiн сезiледi. Шумақтың 

әр жолында, әсiресе, соңғы жолында мол кҥштiң ҥнi байқалады. Бҧл 

кӛрiнiстер ақынның асқақ ойы мен ҧшқыр қиялын танытады, оның 

романтикалық сезiмi мен оптимистiк ойларының сәулесi есебiнде 

кӛрiнедi. Әсемдiк сезiмi кӛкiрегiне ҧялаған, жақсылыққа жаны қҧмар, 

эстетикалық талғамы жетiлген, әрбiр адам табиғатты осылай 

қызықтайды. Адамның тiршiлiк тiрегiне, шаруашылық экономикасына 

байланысты ондағы әр жақты пайдалы берiлерiн кӛрсетiп отыр. Бҧл 

ӛлеңдi оқыған азамат, жасӛспiрiмдер жаратылыстың осындай 

байлықтарының кӛзiн тауып ӛзiнiң қажетiне жҧмсай бiлсiн, пайдасына 

асырсын, жайдан-жай ағып жатқан пайдасыз ӛзен екен ғой деп 

қарамасын дегендi ҥйретедi. Сонымен қатар, адамның қандай 

қажеттерiн ӛтейтiнiн де саусақпен санағандай етiп, даралап кӛрсете 

бiлген.  

Ғасырлар бойы тоқпейiлдiлiк, бейбарақаттық қҧрсауында қалып 

қойған халықтың заттық-тҧрмыстық мәдениетiн, оның дәстҥрлi 

нҧсқаларын сақтап қалу ҥшiн шаруашылықты, заттық ӛндiрiстi ғана 

уақытпен, кеңiстiкпен байланысты зерттеп бiлiп қоймай, оны тарихи, 

археологиялық, этнологиялық материалдармен салыстыра отыра, 

қоғамның әртҥрлi әлеуметтiк топтарын қамтитын, тҧрмыста, демалыс 

сағаттарында, тiптен ӛндiрiс аясында жасалатын бiрыңғай эстетикалық 

ортаға пайдаланылған жӛн. 

Адамдардың эстетикалық сезiмдерi олардың ӛмiрiнде зор роль 

атқарады. Әсемдiктi кӛре, тҥсiне бiлу адамның рухани ӛмiрiн 

байытады, қызғылықты етедi, оған ең жоғары рухани ләззаттануға 

мҥмкiндiк бередi. Бiз әр адамның адамгершiлiктi тҧлғалық мәнiн жан-

жақты дамытуға ҧмтыламыз. Сондықтан әр адамның сезiм нәзiктiгiн, 

кӛркемдiктi, әсем нәрсенi сҥйетiндей етiп дамытумыз керек. 

Адамгершiлiк сана мәдениетi адамгершiлiк мiнез-қҧлыққа 

бағытталған дағдылар мен қабiлеттердiң даму, даярлық дәрежесi, сезiм 

және ерiк, мiнез-қҧлықтың адамгершiлiк мотивтерiнiң тҥсiну дәрежесi, 

моральдық сапалары мен сезiмдердiң этикалық бiлiм деңгейiн 

анықтайды. Адамгершiлiк мәдениет тҧлғаның iс-әрекет арақатысы мен 

қоғамдық мораль нормалары, талаптары, сӛз бен iстiң бiрлiгi, мотив 

және мiнез-қҧлқы, субъектiнiң мiнез-қҧлық субъектiсiнiң адамгершiлiк 

белсендiлiгi арқылы анықталады. Адамгершiлiк сенiм, адамгершiлiк 

сананы, адамгершiлiк талаптарды бiлу, тҥсiну және соған сай қарым-

қатынаста болуды қамтиды. Сенiм адамның бiлiмiнiң негiзiнде 

туындайды. Ол ӛзiнiң сенiмiн қандай да бiр жағдай болмасын оны 

қорғауға және ӛзiнiң сенiмiнен таймауға, қарым-қатынас жасауға 

тырысады. 

Егер кiсiге кiсiлiк кӛрсете бiлмесең, сенiң адамгершiлiгiң ӛз 
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дәрежесiнде болмағаны. Ҧятсыз, арсыз салтынан, қаңғып кетер 

артыңнан» – деп ҧлы Абай, ҧятсыз, арсыз адам, адамгершiлiктi, 

қайырымдылықты, мейiрбандылықты дәрiптейдi. 

Қандай халық болса да, ҧлттық ҥрдiсi, ӛзiндiк әуенi, қасиетi 

арқылы болашақ ҧрпағының келбетiн қалыптастырады. Ақыл 

шындықты танудың, оны жан-жақты зерттеп, мәнiн ашу арқылы 

байыбына жете ҧғынудың ең жоғары ғылыми-теориялық саласы. Ақыл 

адамның ойлау қабiлетiнiң шығармашылық қуаты мен мҥмкiндiгiн 

сипаттайды. Ақыл – парасат кҥшi. Адамның ойлауына, пайымдауына, 

ғылым мен ӛнердi ҧғынуға және жақсы қылық пен жаман қылықты 

айыруына кӛмектесетiн кҥш.  

Қазақтардың адам рухының мәңгiлiгіне сену саналы тәртiбi мен 

мiнез-қҧлқының қалыптасуының адамгершiлiктiң негiзi болып 

табылады. 

Қазақтардың ӛзiн қоршаған әлеуметтiк және табиғи ортаға 

мейiрбандықпен, қайырымдылықпен және iзгiлiкпен қатынас жасауын 

айырықша айтуға болады. Олардың кӛшпендi ӛмiр салты ӛздерiн 

табиғаттың бӛлiгiмiз деп қарауға ҥйретедi. Сондықтан қазақтардың 

санасында және қанында табиғат ӛмiрiн қорғау – халқының және 

адамның ӛмiрiн сақтау деген тҥсiнiк айқын қалыптасады. Қазақ 

халқының мiнез-қҧлқында орын алған ӛзара кӛмектесу, әсiресе басқа 

тҥскен қуаныш пен қайғыда бiр-бiрiне риясыз кӛмектесу, баға жетпес 

моральдық сҥйемелдеу кезiнде байқалады. Адам баласының ӛмiр 

тәжiрибесiнде қалыптасқан ҥлкендерге қҧрмет кӛрсету ӛшпес дәстҥрге 

айналған. 

Ы. Алтынсарин ӛзiнiң ӛмiрiнiң мәнi жӛнiнде және ӛзiнiң халқы 

туралы ойламауы мҥмкiн емес едi. Ол қоғам ҥшiн, ӛзi ҥшiн пайда 

әкелетiн мақсатты ӛмiр сҥруге ҧмтылды. Ол ӛз ӛмiрiнiң мәнiн 

анықтауда «танымды» iздедi, «ӛзiнiң отандастарына жақсылық 

жасауға» мақсат қойды, барлық ӛмiрiн халықтың ағарту iсiне арнады, 

адамгершiлiктiң дамуына  әсер етуге ҧмтылды. Адамда мақсат және  

мiндет,  кез келген адал адам ӛзi ҥшiн iс-әрекеттi таңдауы керек, ол 

ӛзiне ғана емес, барлық халықтарға пайдалы болуы қажет. Жер 

жыртушы, саудагер, қолӛнершi, жауынгер, чиновник, жазушы, 

мҧғалiм…ӛзiнiң жан-ҧясын ӛз еңбегiмен асырайды. Бҧл еңбектер 

адамдарға пайда әкеледi.  

– Тәрбие адамның ақыл-ойын кҥшейтiп, оған белгiлi дәрежеде 

мәлiмет берiп қана қоймады, сонымен қатар оны елеулi еңбекке қҧштар 

етуге тиiс, мҧнсыз ӛмiрi лайықты да, бақытты да бола алмақ емес.  

Ы. Алтынсариннiң пiкiрiнше адам мiндеттi тҥрде еңбек етiп ӛзiнiң 

ҧрпағын жалғастыруы қажет. Ы. Алтынсарин еңбектiң мәнiн «Таза 

бҧлақ» әңгiмесiнде кӛрсетедi. Бiр жолаушы адамның ӛмiрдегi мақсаты 

еңбекте деп кеңес бередi: «Сен адам, еш уақытта тоқтама, жалқаулыққа 

берiлме, жҧмыс iсте, егер солай iстесең, ақыр соңында мақсатқа жетiп 

ҧлылардың ҧлысы боласың деген екен». 
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Ы. Алтынсарин ӛзiнiң «Қалай баюға болады» және «Қыпшақ 

Сейтқҧл» деген әңгiмесiнде әрекетсiздiк, адамның жетiстiктiң тҥбiне 

жететiнiн кӛрсетедi. Бiрiншi  әңгiмедегi кейiпкер кедей Антон кӛшеде 

қайыр сҧрайды. Оның қасынан ӛтiп бара жатқан адам байқап, «Сенiң 

тҥрiңе қарасаң ақылды, кҥштi, еңбекқор адам сияқтысың, ӛзiңдi неге 

тӛмендетесiң… Менде жас болдым, ҥнемдi және әрекеттi, жалқау емес  

едiм, iстi жақсы қоя бiлдiм. Менде қазiр екi тас ҥй бар», – дейдi. 

«Қыпшақ Сейтқҧл» әңгiмесiнде Сейтқҧл ӛмiрiне қарама-қарсы, 

оның ағасының ӛмiрiн қояды. Таза адал еңбекпен айналыспай, 

басқалардың есебiнен кҥн кӛретiндер, ӛздерiнiң адамдық қасиеттерiн 

жоғалтады. Сейтқҧлдың ҥлкен ағасы әңгiме барысында барлық 

ҧрланған малдары мен бай боламын деп жҥргенде, бiреу ӛлтiрiп кетедi. 

Ы. Алтынсаринның еңбек және еңбекке тәрбиелеуге қатысты 

тақырыбы халықтық даналыққа негiзделген. 

«Байлық» атты Ы. Алтынсариннiң әңгiмесiнде, бҧрыңғы ӛткен 

заманда бiр дана кiсi ӛлерiнiң алдында жалғыз қалып бара жатқан 

баласына: «Шырағым, жер астына кӛмген кӛп қазынам бар, соны қазып 

алсаң, қарның аш болмас, киiмсiз болмассың», – дептi. Әкесi ӛлген соң, 

жетiм баласы ҥйiнiң айналасындағы жердi ертеңдi-кеш еңбек етiп 

қазады, кӛп машақаттанады, бiрақ әкесi айтқан қазынаны таба алмайды. 

Басы дал болып, шаршап-шалдығып, ақырында бiр кӛп жасап, кӛп 

кӛрген данышпан қарияға келедi. Әкесiнiң ҥгiт-насихатын, ӛзiнiң кӛп 

әуре болғанын баяндайды, ендi не қылсам екен?– дейдi. Данышпан 

қарт ойлап, балаға былай дейдi: 

Балам, сен әкеңнiң ӛсиетiне тҥсiнбеген екенсiң, оның мәнiсi 

былай: Әкең саған мирасқа жер қалдырған, сол жердi кҥшiң жеткенше 

кҥтiп, егiн егiп, кҥз тҧқым шашып, еңбек етсең, уақытыңда ӛнiмiн 

тӛкпей-шашпай жиып алсаң, сонда сен байлықтың астында қаласың, 

кӛп байәлыққа душар боласың, аш та, жалаңаш та болмайсың. Байлық 

– жерде, еңбекте.  

Сонда  бала басын қасып, әкесiнiң ӛзiне айтқан ҥгiтiне ендi ғана 

тҥсiнiп, оны орындауға кiрiскен екен. 

«Байлық неде?» деген тағы бiр әңгiмесiнде кедей кiсiнiң сҧрағына 

ғалым мынандай жауап бередi. «Қанағат ете бiлсең, еңбек қылсаң – 

байлық сол. Малы кӛп болса да қанағаты жоқ кiсi байлыққа жеттiм деп 

айтпайды, ешуақытта тоймайды. Малы аз да болса, соған қанағат ете 

бiлсе, бiреудi алдап, жемесе, бiреудiң еңбегiнен пайдаланбаса да, 

мҧндай адамның кӛңiлi жай болады. Соның ҥшiн байлық – қанағат пен 

адал еңбекте». Еңбек борыш сезiмiн нығайтады, еңбекшi адамға 

ӛзiмшiлдiк мiнез жат. Ы. Алтынсариннiң бiр әңгiмесiнде былай 

делiнген:  

Бiр ҥйшi ӛз жҧмысымен кӛп мал тауып тҧрса да, азға қанағат етiп, 

аз жҧмсап тҧрады екен. Бiр кҥнi кӛршiсi келiп:  

– Осы сен малды кӛптеп табатыңқырап жҥрсiң, сол малыңды қай 

жаққа жiбересiң, кӛзге тҥсетiн ешнәрсең кӛрiнбейдi, –  дептi. Оған ҥйшi 
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айтыпты: 

– Тапқан малымның бiр бӛлiмiмен мойнымдағы борышымды 

ӛтеймiн, бiр бӛлiмiн ӛсiмге беремiн дептi.  Сонда кӛршiсi: 

– Қойыңыз, сенен борышымды алдым деп жҥрген, болмаса ӛсiмге 

ақша бердi деп жҥрген кiсiнi кӛргенiм де, естегiмде жоқ, мҧның ӛтiрiк, 

– дептi. Сонда ҥйшi:  

– Қарт әке-шешеме берген ақшаларымды – ӛтеп тҧрған борышым 

деп бiлемiн. Ӛйткенi әке-шешем жасымда менi асырады, бақты, адам 

қылды. Мен сол борышымды ақтауым керек. Ал, ӛзiмнiң балаларыма 

оқу оқытуға, асырауға шығарған ақшамды – ӛсiмге берген мал деп 

бiлемiн. Балаларыма берген ақшам – ӛсiмге берген ақшам. Ӛйткенi мен 

қартайғанда олар менi асырайды, борышымды ӛтейдi. 

«Қанағаттылық» туралы қазақтың ауыз-екi шығармаларында да 

айтылады. Қанағаттылық қазақтарда мейiрiмдiлiк ҥшiн қолданылады. 

Абайдың ҧсынған принципi – «барлық ӛлшемнiң жоғары деңгейi – 

жауыздық» қанағаттанарлық жағдай – адамның сапасы. «Iшiп-жеуде, 

кҥлуде, кӛнiл кӛтеруде, қҧшақтауда және сҥюде, байлыққа жетуде, 

жылдамдық пен мiнез-қҧлықта, киiмде – барлығында ӛлшем болу 

керек. Қанағаттанарлық туралы ой-пiкiрлердi Ы. Алтынсарин де 

қолдады. «Қанағат», «Бақытты адам» әңгiмесiнде ол кiмнiң «жаны 

тыныш және сабырлы болса, кҥйзелiссiз, тҥңiлу кҥйi жоқ болса, сол 

бақытты деп кӛрсетiледi. Бҧл пiкiрдi ол ӛздерiнiң хаттарында да 

қайталайды. Философтардың бақыт пен байлық неден тҧрады деген 

сауалына «қанағат» – деп жауап бередi. 

Аристотельдiң пiкiрiнше  әдiлеттi адам әдiлеттi iстер жасағанда ол 

қанағатты адам –қанағаттану жағдайына тҥскенде болады. Ал кез 

келген бос әрекет жақсы адам болуға әкелмейді. Ыбырай 

қанағаттылықты адамгершiлiк, бақыт ретiнде қарайды. Оның пiкiрiнше 

бай адамда барлық қажеттi қҧндылықтар бар, онда ӛзiнiң байлығына 

деген қанағат жоқ. Сондықтан ол әлi де баюға тырысады – деп 

кӛрсетедi. 

Ыбырайдың адамға деген, оның тағдырына деген қарым-қатынасы 

оның ӛлең жолдарынан да кӛруге болады. Онда тәлiмдiк, кеңес 

берушiлiк тҥрде, адамзаттың ӛмiрiлiк мәнiн, мазмҧнын тереңнен 

ашады. 

Мәдениеттанушы адамның бақытының мәнiн адал еңбектен 

кӛредi: «Бақытты адам сол, егер ол ӛзiне адал еңбегiмен ӛмiр сҥремiн 

десе». Ы. Алтынсаринның шығармаларында еңбек тақырыбы басты 

орын алады.  Ол балаларды «еңбек етпеген тiрi жан жоқ», «еңбек етуге 

ҥйрену қажет», «еңбекпен тапқан тамағың, сенiң асың дәмдi, әрi сiңiмдi 

болады деп еңбекке ҥйретуге шақырады. Әрине, еңбекте  қажырлықпен 

кҥш-жiгер қажет. Осындай қажырлық болған кезде адамның беделі-

жігері ӛседі.  

Алтынсарин жастарға ӛнегелi тәрбие беру аса маңызды iс деп 

бiлетiн. Ол жастарды адамгершiлiкке, адал еңбекке, Отан сҥюге 
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тәрбиелеген. «Барлық кҥш жiгерiмдi олардың мiнез-қҧлқына ықпал 

етуге жҧмсаймын, кейiн парақор бiреу болып шықпауы ҥшiн» – деп 

жазады.  

Ыбырайдың  адамшылық туралы айтқандары ӛз халқына және 

балаларға деген шын сҥйiспеншiлiктен туған. Бҧл жӛнiнде ол орыстың 

революцияшыл демократтары мен орыс педагогикасы классиктерiнiң 

негiзгi идеяларын терең меңгерген.  

Алтынсарин адамның жақсы әрекеттерi халыққа пайда әкеледi деп 

есептедi. Халыққа пайдалы болу ҥшiн адам ӛз бiлiмiн, ойын, танымын 

кеңейтiп, Отанына қызмет етуге талпынуы қажет. Жастарды «Таза 

бҧлақ» әңгiмесiнде, ҥш жолаушы әдемi, таудан ағатын бҧлақта 

кездеседi, бҧлақ суы таза, суық және оның жанында таста қашалып 

жазылған жазуды кӛредi. Онда былай жазылған екен: «Әй, жолаушы, 

осы бҧлақтай таза бол». Бiр жолаушы «адам басқаларға жақсылық 

жасаса, одан мақтау кҥтпеуi қажет», – деп осы сӛздiң мәнiн ашады. 

Оның пiкiрiнше, халыққа қызмет ету, тҧлғаның адамгершiлiк тҧрғыдан 

дамуы. 

Ы. Алтынсарин «жомарттық» адамның адамгершiлiк 

қҧндылықтарының бiр сапасы ретiнде қарастырады. Ал Аристотель 

«жомарттық барлық жағдайдан биiк тҧрады» – деген. 

Алтынсариннiң ойынша жақсы мен жаман болу кӛбiнесе адамның 

ӛзiне, оның қадамдарының дҧрыстығына байланысты. Адам ӛзiн тым 

ақылды, тым бақытты санамауы керек, себебi тәккаппарлық сәтсiзiкке 

әкеп соғады. Ол дҧрыс ҧстанып, бақытта аса қуанбай бос сӛйлемеуi 

керек. 

Жақсы адам ӛркӛкiрек емес, «басын кӛкке кӛтермейдi» 

әйтпегенде, «кӛптеген ӛркӛкiректер, сол ҥшiн ӛлiмге де қиылды», ол 

сыпайы,  сыпайылық адамды кӛрiктi етiп және оның бiлiмдiлiгi мен 

мәденеттiлiгiн кӛрсетедi. 

Ал Н.Г. Чернышевский былай жазады: «Егер барлық адамдар 

бiрдей болса, онда олардың қылықтарының әр тҥрлiлiгi қайдан 

шығады? Бiзге ендi мәлiм барлық қоғамдық әдет пен жағдайға 

байланысты, яғни осылардың бәрі жағдайға байланысты, қоғамдық 

әдеттерде ӛз кезегiнде жағдайлардан пайда болған [83].  

Алтынсарин қоршаған ортаның адам нанымдарына тiкелей әсер 

етiп, оның мiнезiнiң қалыптасуына ықпал етедi деп ой қорытады. 

«Табиғат және жағдайлар» – дейдi ол – менi жан-жағыма кҥдiкпен 

қарайтындай етiп жасады… жартылай мен ӛмiр сҥрiп жатқан ортаға 

менiң ойым топастала бастайды». «Тәртiпсiз қалада жаман қылықты, 

адамдар тҧрады. Сiздер одан сақтаңыздар. Аз болса да айналаңызда 

жақсы адамдар кездеседi, соларды сыйлап, олардан ҥлгi алуымыз 

керек. 

Ы. Алтынсаринның ойынша, адамгершiлiктiң ӛзгеруi, қоғамдық 

ӛмiрдiң ӛзгеруiне байланысты. Барлық жаңа қоғамда пайда болған 

адамдар санасында орын табады. Адам санасының жаңғыруындағы 



82 

 

ерекше рӛлдi Алтынсарин бiлiм мен тәрбиеге бередi. 

Қазақ даласындағы жаңа ҧрпақ Ы. Алтынсаринның ойынша орыс-

қазақ мектебiнiң таралуы және жаңа тәрбие алу жолымен қалыптасу 

керек. «Егер адамда бала кезiнен адамгершiлiк болмаса, онда оны ер 

жеткенде тҥзеу мҥмкiн емес. Ал егер адамға бала кҥннен жақсы 

адамгершiлiктi дарыта бастасаң, онда ол ҥнемi қиындықты жеңiп, 

жақсы адам болып қала бередi» дейдi ол. 

Ы. Алтынсарин адамның жаман қылығын Алла алдында кҥнә 

емес, оның қоғамдық нәтижесi тҧрғысынан адамдарды бiр-бiрiне 

пайдалы болуы деп бағалайды. «Жақсы қылықтар пайдалы және 

қҧрметтi тек ӛлерде ғана емес, кҥнделiктi ӛмiрде де пайдалы, жақсы 

адамдар бiрiн - бiрi сыйлайды және сҥйедi» [86].  

Адамдар зҧлымдық жасамау керек. Жамандық жылан, бҥйiге 

ҧқсас, кез келген сәтте» адамға зиян келтiредi, кiм зҧлымдық жасаса, 

ақыр соңында не iстесең алдыңнан сол кездеседi «не ексең, соны 

аласың». Белгiлi ғой тiкенек егiп, бидай алмайды. 

Зҧлымдық пен әдiлетсiздiк жасаған адамдар қылығын қалай 

тҥсiнуге болады, бәрi Алладан, оның «Кҥнәсiз, мейiрiмдi, әдiлдiгiне» 

қалай сенуге болады?  «Жоқ, дейдi Абай, «сен алла ауруды 

шығарсаңдағы, адамдарды бай немесе кедей қылатын сен емес» – 

дейдi. «Ақыл кеңесiмен, немесе мҥлкiмен бе – деп жазады Абай, – адам 

жаныңдағы адамдарға қамқорлық жасауы керек. Егер ол қамқорлығын 

ӛзiнiң барлық ӛмiрiне арнаса, ол аллаға жақын болады. Қамқорлық 

жасау – әр адамның iсi».  

Адамгершiлiкке тәрбиелегенде ең алдымен адам болуға баулуды 

кӛздеу керек. Ы. Алтынсарин хрестоматиясындағы кейбiр әңгiмелер 

бала тәрбиелеу мәселесiне  негiзделген. Оның бҧл жӛнiндегi «Жемiс 

ағаштар» деген әңгiмесi ерекше кӛңiл аударарлық.  

«Жаздың бiр әдемi кҥнiнде таңертең, бiр бақташы баласымен 

бақшаға барып, жемiс ағаштарын кӛрiп жҥрдi. Баласы әкесiнен: 

– Әке мынау неге тҥп тҥзу, ал мынау неге қисық? – деп сҧрапты, 

Әкесi: 

– Оның себебi, балам, анау ағашты кҥткен, суарған, қисық 

бҧтақтарын кесiп тастап, ертелi-кеш тәрбиелеген. Сондықтан ол ағаш 

тҥп-тҥзу болып, жақсы ӛскен, ал мына ағаш тәрбиеленбеген, сондықтан 

ол қисық болып ӛскен, –дептi.  

– Олай болса, бағу, тәрбиелеуде де кӛп мағына бар екен ғой, әке, – 

дептi баласы. 

– Бағу, тәрбиелеуде кӛп мағына барында шек жоқ, шырағым, 

мҧнан кӛп ғибрат алу керек. Сен шыбық сияқтысың, саған да – тәрбие 

керек. Мен сенiң қате iстерiңдi тҥзеп, жақсы ақыл айтсам, сен менiң 

айтқанымды ҧғып, орнына келтiрсең – жақсы болып ӛсесiң. Ал, айтқан 

ақылды қҧлағыңа алмасаң, бетiңмен кетсең, тәрбиеге кӛнбесең, мынау 

ағаш сияқты қисық болып ӛсерсiң – дептi әкесi. 

 «Баланы жастан», – дегендей, оған жас кҥнiнен тҥзу тәрбие беру, 
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оның болашақ ӛмiрi ҥшiн керек. Есейiп кеткен соң қисығын тҥзеу 

қиынға тҥседi. Кейде қисаюмен барып, мерт болады. 

Алтынсаринiң бҧл ойы, В.Г. Белинскийдiң адам ӛмiрiндегi тәрбие 

жайлы ойларымен ҥйлеседi. Ол тҧлғаның адамгершiлiк тәрбиесiне 

ҥлкен мән берген. Егер адам бала кҥнiнен тәрбие кӛрмесе, онда ол 

тҥбiнде тәрбиесiз адам болып шығады. Ы. Алтынсарин бҧндай 

әдебиеттiң маңызын тҥсiне бiлген. Оның еңбектерiнде қазақ халық 

ауызекi шығармашылығы да жинақталған, онда адамның жетiстiктерi 

мен адамгершiлiгi, жақсылық пен зҧлымдылық, еңбексҥйгiштiк 

жӛнiнде ҧғымдар берiлген. 

Жомарт адамдар қай заман, қай елде де ардақталып, мадақталып 

келген. «Дҥниеде ең бақытты адам кiм?» – дегенге, баяғының 

даналары: «Ӛзiнiң әдiлдiгiмен, жомарттылығымен кӛзге тҥскен адам», 

– деп жауап берген. 

Демек, сiз ӛзiңiзде барды, тiлектес кӛңiлiңiздi бӛлiссеңiз, соның ӛзi 

– жомарттық. Ол – ҥлкен байлық. Адам осы байлықпен ӛмiрге келген, 

бҧл байлық – оның болмысы. Болмысыңмен болыс, басқаға жәрдем 

қолың соз, басқаға сҥйiспеншiлiкпен қара, солай iстесең, сен 

жомартсың. Сондықтан сараңдық – сор,  жомарттық – қуаныш, бақыт. 

Халық ақыны, батылды адамдарды сыйлап, кӛп ғасырлар бойы 

батырлар ҥлгiсiн тҧта отырып, иленушi таптың надандығына кҥлген. 

«Жиренше шешен» әңгiмесiнде Ы. Алтынсарин халық сҥйiспеншiлiгiне 

бӛленген дана Жиренше алдында бас иiп, оның кейбiр ақылды 

қылықтарын сипаттайды. Бiр кҥндерi хан қаз етiн жегiсi келедi, 

Жиренше хан жанында отырады. Хан оған қазды тең етiп бӛлудi 

бҧйырады. Оған, әйелiне, екi баласына және ӛзiне, әйтпеген жағдайда 

ол жазаланады деп ескертедi. Жиренше қаздың басын кесiп, ханға 

ҧсынады. Ол хан барлығына бас сондықтан оған бас тиесiлi дейдi… 

Хан ханшайымсыз хан емес, хан ханзадасыз хансыз болмайды деп 

ханзадаға мойынды ҧсынады. Ал балалар сендердiң қанаттарың деп, 

қанаттарды кесiп, хан балаларының алдына қояды. Ал мен қожайын, 

баста емес, аяқта емес, ӛзiммен-ӛзiм орташа адаммын, сондықтан бҧл 

қҧстың орта бӛлiгi маған тиесiлi деп, Жиренше қҧстың қалған бӛлiгiн 

ӛзiнiң алдына қояды».  

Махаббат, мейiрiмдiлiк туралы, әсiресе, «Мейiрбанды бала», 

«Шеше мен бала», «Аурудан – аяған кҥштiрек» деген әңгiмелерiн алуға 

болады. 

Мейiрiмдiлiк, махаббат ата-ананың ҥй iшiне деген махаббатынан 

басталады. Адамгершiлiктi ту ғып кӛтерген ҧлы адамдар да алдымен ӛз 

атасын, ӛз туғандарын сҥйедi: олардың кейбiреулерi ӛсе келе, тек 

«атасының баласы болмай, адам баласы» бола бiледi. Тек ӛзiме ғана 

болсын деген мещандық кӛзқарасты аттап ӛтiп, адам деген ардақты 

атқа ие болушылардың шын бақыты ҥшiн қол созды.  

«Мейiрiмдi бала» әңгiмесiнде 13 жасар қыз патшаның ҥкiмi 

бойынша қолы кесiлуге бҧйырылған әкесi ҥшiн, патшаға арыз етiп, ӛз 
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қолын кесуге ҧсынады. Қыз: «тақсыр, жҧмыс жасап, бала-шағаларын 

асырайтын атамның қолын қалдырып, мына менiң қолымды кесiңiз», – 

дейдi. Мҧнда жас қыздың тек қана атасы емес, анасы мен бауырларына 

деген де махаббаты да суреттеледi. 

«Шеше мен бала» деген әңгiмесiнде ойлы да ҧтқыр диалогты кең 

қолдану жолымен мейiрiмдiлiк пен қайырымдылықтың не екенiн әсерлi 

етiп суреттейдi. Шешесi қызынан ӛзi берген теңгенi қайда жҧмсағанын 

сҧрағанда, ол «бiр тентек балаға бердiм» дейдi. Шынында бала 

қолыңдағы ақшасын оған тентектiгiндi қой деп бермейдi, қайта оның 

қолыңдағы қор болған қҧсты босату ҥшiн бередi. Тiптi қанша алатынын 

да сҧрамай, бәрiн тҥгел бере салады. Бҧған шешесi: «Кӛбiрек жақсылық 

етуге шамам келсiн десең, әр нәрсеге кҥтiмдi болу керек, қҧстың бәсiн 

сҧрап, кемге бермеймiн десе, сонда ақшаңның бәрiн беру керек едi. 

Қызым, жақсы iс етiпсiң, мiнекей саған тағы теңге… Осындай рақымды 

бол, саған мҧның ҥшiн қҧдай рақым етер», – дейдi.  

Ананы қандай тҥрде бағалап, қалай сҥюдiң айқын ҥлгiсiн ол 

«Аурудан – аяған кҥштiрек» деген әңгiмесiнде айқын кӛрсеткен. Бҧл 

әңгiмеде аяғы сынған Сейiт деген бала жанына аяғының ауруы қанша 

батса да анасын ренжiтпеу ҥшiн қабақ шытпағандығы айтылады. 

«Сейiт орам-ораммен жҥрiп бара жатқанда, бiр арбалы келiп 

аңдаусызда соғып кетiп аяғын сындырады. Ойбайлап жылап жатқан 

баласын кӛрiп, шошығаннан шешесi талып, қҧлапты. Мҧны кӛрген соң 

Сейiт жыламақ тҥгiл, сынған аяғын орнына салып таңып жатқанда да 

дыбысын шығармай, қабағын да шытпай жатты. Сонда сынықшы кiсi: 

«Аяғың ауырмай ма, қабағыңды да шытпайсың ғой? деп сҧрайды. Сейiт 

шешесi шығып кеткен соң, демiн алып, сынықшыға сыбырлап: 

«ауырмақ тҥгiл жаным кӛзiме кӛрiнiп тҧр, бiрақ менiң жанымның 

қиналғанын кӛрсе, әжем де қиналып, жыламасын деп жатырмын», – 

дептi.  

Сейiт шын мәнiнде мейiрiмдi бала болып суреттеледi. Мҧндай 

жастарда жалпы адамды сҥйетiн жақсы мiнездiң бiртiндеп ӛсетiндiгi 

сӛзсiз. Бала кезiнен әлпештеп ӛсiрген анасының қадiрiн бiлген жас 

алақанына салып аялап, тәлiм-тәрбие берiп отырған ҧлы анасы – 

Отанын сҥйетiн, ол ҥшiн, ӛз жанының да ауырғанына ыңқ етпейтiн 

нағыз отаншыл болып шығады.  

«Бай ҧлы» шығармасында Алтынсариннiң назарын аударған сiрә 

екi баланың, бай ҧлы мен кедей ҧлының достығы болу керек. 

Хрестоматияға енген барлық басқа шығармаларында бай ҧлы 

жағымсыз образ ретiнде кӛрсетiлетiн. Дегенмен балалар арасындағы 

достық, олардың ойын ҥстiндегi ниеттестiгi мҧнымен ерекшеленбейдi. 

Әңгiмедегi басты  кейiпкер бай ҧлы ауыл кӛшiнде тайға мiне алмай, 

тҥйеге мiнетiнiн бiлiп, жылап тҧрған кедей баласына әкесiнен ӛзiне 

арналған тайын балаға беруiн сҧрайды. Мҧнда бай баласының мҧндай  

«қайырымдылық» кӛрсетуi қажет iс екенiн кӛрсеткiсi келген. Сол 

уақытта бiр ақсақал жақсы кiсi қонақ болып жатыр екен. Бай ҧлының 
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әлгi қайырымдылығын кӛрiп сыртынан: «Е, қҧдайым, бҧл балаға ҧзақ 

жас бер, мал мен бас бер»,  – деп бата бередi. 

Сол кiсiнiң батасы қабыл болып, ақырында Бай ҧлынан он екi ҧл 

туып, бәрi де асқан бай болды. «Он екi ата бай ҧлы» деген ру сонан 

болды деседi. 

Ыбырайдың «Бiр уыс мақта» – деген әңгiмесiнде жастарды 

ҧқыптылыққа тәрбиелеу мәселесi сӛз болса,  «Асыл шӛп» деген 

әңгiмесiнде балаларды ҧстамдылыққа, сабырлы етiп тәрбие-леудiң 

психологиялық астары жатыр. Соңғы әңгiмеде Злиха мен Бәтима атты 

екi қыз бiр-бiр жәшiк жемiс кӛтерiп  қалаға келе жатады. Злиха аһлеп-

уһлеп мазасыздана берсе, Бәтима ешбiр сыр бiлдiрмей, әзiлдесiп 

қоймайды. Сонда Злиха тҧрып: 

– Сен неге мәз болып қуанып келесiң, тӛбеңдегi жәшiктiң 

ауырлығы да менiң басымдағыдан кем емес, ӛзiң де менен кҥштi 

емессiң. 

– Мен жәшiгiмнiң iшiне жеңiлдететiн шӛп салдым, – дейдi ақжар-

қын қыз Бәтима. 

– Әй, ондай болса, шӛбiңнiң атын айтшы, менде ауырымды 

жеңiлдетейiн, – дейдi әлжуаз Злиха. 

– Ол шӛп сенiң қолыңа тҥспейме деп қорқамын, аты – «Сабыр», – 

деп жауап бередi Бәтима. 

Халқымыздың: «Ашу – алдында, ақыл – соңында», – деген 

данышпандық ескертуiн iске асырып, ашуды ақылға жеңдiретiн – осы 

сабыр. Егер сабыр, тақат болмаса, адам кӛрген қиыншылықтан тез сағы 

сынып, майырылып қалар едi. Сабыр сақтаған кiсi бостан-босқа 

абыржып, арамтер болмай, алдымен ӛзi тап болған iстiң, жағдайдың 

байыбына барып, жетiп зерттейдi; себебiн табуға тырысып, орынды 

шешiм қабылдайды. Ҥлкенді сыйлауды дәстҥр еткен халқымыздың 

әдеп салттары бойынша ең қастерлі қасиеттерінің бірі адамды сыйлау, 

оларды қадыр тҥту, ізет пен инабат кӛрсету білу.  «Сарқыраманың ар 

жағында, сылдырманың бер жағында, маңыраманы ҧлыма жеп жатыр, 

жанамаңызды бiлемеге бiлеп-бiлеп алып тезiрек жетiңiз» – деген 

келiнiнiң тапқырлығына қалай таң қалмасқа. Осыны жас келiн атасына 

«бҧлақтың ар жағында, қамыстың бер жағында қойды қасқыр жеп 

жатыр, соны сою ҥшiн пышақты қайраққа жанып, ӛткiрлеп келiңiз» 

деген ойды жеткiзу ҥшiн айтқан. Бiрақ сол ауылдағы Бҧлақбай, 

Қамысбай, Қойшыбай, Қайрақбай, Пышақбай деген кiсiлердiң аттарын 

атауды ыңғайсыз, әдепке жат санаған тапқырлықпен ҧғындыра бiлген. 

Қазақ халқы ӛзінің салт-дәстҥрімен ҧрпақтақтарын рухани ішкі жан 

дҥниелерін қалыптастыра білген. Сондықтан да болар жастарымыздың 

бойларынан рухани, мәдени жетілуді байқаймыз. 
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1.5 Әр ҧлттың рухани мәдени жетілуі 

Бҧл баптың – мақсаты қоғамдағы ҧлттың рухани-мәдени 

жетiстiктерiн, ерекшелiктерiн кӛрсетiп, олардың бiр-бiрiмен 

қатынасындағы  рӛлiн кӛрсету. 

Рух – (дух) жан, тiршiлiк қатысы, рухани азық болмаса,  жан 

мерейi ҥстем болмай, адамдық қасиет бҧзылады.  

Жан дҥниесі жоғары болса адами тiрлiктiң қиыншылығымен 

тҧйықталып қалмай, ӛзгенiң адамгершiлiгiн қҧрметтеп, оған iлтипатпен 

қарап, кӛмектесуге бейiм болады. Рухты, рухани қабiлеттi 

қалыптастыру тәрбиенiң мақсаты қазақтың фразеологиялық сӛз 

тiркестерi кӛп кездеседi: рухани бай адам, адамның рухы, рухы жоқ, 

рухы жоғары, рухтанып кеттi, рухани байлық, ҧлттық рух, рухани ҧстаз 

тағы басқа. Осы тiркестерге зер салатын болсақ, «рух» деген нәрсенiң 

адам денесiндегi бiр қуат екендiгiне кӛз жеткiзуге болады. Оның адам 

бойында кездесетiн барлық жақсы қасиеттерi мен жасайтын барлық игi 

iстерiнiң қайнар кӛзi екендiгiн аңғару қиын емес.  

Аспан асты, жер ҥстiндегi адамзат тарихы дамуының бҥтiн бiр 

тҧжырымын дҥниеге келтiрген Гегельдiң «халықтық рух» ҧғымын 

айналымға енгiзгенi аян. Кейiнгi оқымыстылар оның аяқ-астарын 

барынша кеңейтуге кiрiстi және халықтардың тарихи санасы тҧлғалана 

тҥскен сайын «ҧлттық рух» ҧғымы жиiрек қолданылуға қарады. «Жан 

дҥние» дегендi әркiм әрқалай бағалайды.  «Ҧлттық рух – ҧлттық 

сананың кӛрсеткiшi», «Ҧлттық жан дҥние – дегенiмiз – ҧлттық мiнез», 

«Ҧлттық рух – ҧлттық болмыстың ҧйытқысы».  

Жаратылыстың барлығы екi қарама-қарсы нәрседен туады: ақ – 

қара, кҥн – тҥн, ыстық – суық, тәттi – ащы, жақсы – жаман. Адамның 

жаман қасиеттер нәпсiнiң кӛрiнiсi болып табылады. Адам денесi бiр 

болғандықтан, оның iшiнде билiк ҥшiн ҥнемi осы қуаттың кҥресi жҥрiп 

жатады. Жақсыны, я жаманды таңдап жататынымыз да осыдан. 

Жаман адам болмайды, бойындағы нәпсiсi рухынан ҥстем 

болғандықтан, барлық ақылы, бiлiмi, қайрат-жiгерiмен ӛнерi нәпсiнiң 

қҧлына айналғандықтан, одан жақсы iс-әрекеттер мен кӛркем 

амалдардың табылуы қиын.  

Жаны бай адам ең алдымен әдiл, мейiрiмдi және қанағатшыл 

болады.  

Рухани азықты тауып, дәмiн татып, мейiрiмiн қандырып адам ғана 

бҧл дҥниенiң қызыл-жасылы мен баянсыз бақыттарына жҥрек 

байламай, алаңсыз толық қанағат кейпiне келiп, ӛмiрден ӛзiнiң нақты 

орнын табады. Сонда ғана ӛзiнiң адам деген атына заты сай кӛзi ашық, 

кӛкiрегi ояу кемел дәрежесiне жетедi. 

«Ӛзiнiң ӛткенiн бiлмейтiн халықта болашақ жоқ» десе, бҥгiн бiз 

«рухы кҥштi халықтың болашағы жарқын» – қазақ жазушысы  Ғ. 

Мҥсiрепов ҧлтық рухтың мықтылығы, жастардың рухани әлемi тiлдiк 

мҥдделердiң жҥзеге асырылуына байланысты. 

Парсы ғалымы Х. Зейданның: «Қай ҧлт болмасын, ӛз бойын ӛзi 
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ҧдайы һәм ҧқыптап тексерiп тҧрмаса, ҧлт ретiнде ҧлық пен кiшiк 

сипаттарын, қҧлықтық кӛзқарастарын, тақылет-тәрбиесiн, автономды 

салт-санасын, мәдени ӛрiс-қонысын жiтi зерделеп және осы 

зерделенген тағылымдылық-тҧрмыстық-практикалық ғибрат алып 

отырмаса, қайбiр қасиетсiз, әсiреңкi әдет-қылықтар атадан балаға 

ауысып, ҧрпақтан ҧрпаққа жалғасып, әлгi ҧлтқа мiнез боп сiңiсе 

бастайды. Асқына келе мҧндай дерт ҧлттық мiнездiң қҧрамдас 

бӛлшегiне, ажырамас серiгiне айналып кетедi» – деген болжамды ойы 

кiмдi-кiм болса  бҥгiнгi мен келешегiн таразылауға жаманнан жиренiп, 

сақтануға бағыт бередi [88].  

Ағылшын ғалымы Э.Б. Тайлор мәдениеттi адамның ақыл-ойымен, 

еңбегiмен жасалған материалдық және рухани қҧндылық ретiнде 

бағалайды [89]. Австриялық психолог З. Фрейдтiң айтуынша, мәдениет 

адамзаттың ғасырлар бойы жинақталған бiлiмi мен тәжiрибесi, сол 

негiзде игерген кәсiбi, ақыл-ойымен жасаған еңбек қҧралдары мен 

берген ӛнiмi. 

Материалдық және рухани мәдениет адамның әрекетшiлдiк, 

iздемпаздық қызметi нәтижесiнде туады. Осы тектес  ойды орыс 

мәдениеттанушылары былайша жеткiзген: «Мир культуры любой его 

предмет или явление не следствие действия природных сил, а результат 

усилий самих людей, направленных на совершенствования, 

преобразование того, что дано самой природой».  

Қҧнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру – 

оның туған кезiнен басталуы керек. Адамзаттық қҧндылықтар бала 

бойына iс-әрекет барысында, әр тҥрлi ойындар, хикаялар, ертегiлер, 

қойылымдар арқылы берiлгенi жӛн. Адамгер-шiлiк – қоғамдық 

қасиеттердiң дамуы мен тарихи-мәдени, рухани қажеттiлiктiң нәтижесi. 

Рухани қажеттiлiк – адамның жеке тҧлғалық, шығармашылық-тәлiмдiк 

және мәдени-әлеуметтiк қажетiн қанағаттандыратын қҧндылықтарға 

ынталылық. Қҧндылық – жеке адам ҥшiн болмыстың бiр белгiлi 

кӛрiнiсiнiң мағынасы.  

Руханилық – iзгi ақылдың шешiмi, iзгi жҥрек әмiрi, iзгi сезiм, 

махаббат пен жаңашырлықтың саналы және санадан тыс әрекеттерден 

кӛрiнуi. Руханилық – жеке тҧлғаның негiзгi сапалық кӛрсеткiшi. 

Руханилықтың негiзiнде адамның мiнез-қҧлқы қалыптасады, ар-ҧят, 

ӛзiн-ӛзi бағалау және адамгершiлiк сапалары дамиды. Мҧның ӛзi 

мейiрiмдiлiкке, iзгiлiкке шақырады. Ал махаббат адамның мiнез-

қҧлқына рух бередi, оны ӛзгертедi, шығармашылық әрекеттерге 

жетелейдi. 

Адамгершiлiк-рухани тағлымдарды ӛркениеттi ӛмiрмен 

байланыстыра отырып, бiлiм беруде, оны негiзге алғаны жӛн. Сонда 

ғана ӛзiнiң мiндетiн айқын сезiнетiн, мiнез-қҧлқы жетiлген саналы адам 

қалыптасады. Ол ҥшiн әуелi ҧрпағымыздың бойында ҧлттық тәрбиенi, 

адамгершiлiк әдептi, имандылық қасиеттердi жетiлдiрсек, сонда ғана 

халқының салтын жақсы бiлетiн, елi ҥшiн еңбек ететiн азамат болып 
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қалыптасады. Сондықтан да болашақ ҧрпақты тәрбиелегенде олардың 

бойында осы қасиеттердi сiңiре бiлсек, Отанымыздың гҥлденуiне ӛз 

ҥлесiн қосатын азамат болып ӛсерi сӛзсiз.   

Адамгершiлiк – рухани тағлымдарды ӛркениеттi ӛмiрмен 

байланыстыра отырып, бiлiм беруде, оны негiзге алғаны жӛн. Сонда 

ғана ӛзiнiң мiндетiн айқын сезiнетiн, мiнез-қҧлқы жетiлген саналы адам 

қалыптасады. Ол ҥшiн әуелi ҧрпағымыздың бойында ҧлттық тәрбиенi, 

адамгершiлiк әдептi, имандылық қасиеттердi жетiлдiрсек, сонда ғана 

халқының салтын жақсы бiлетiн, елi ҥшiн еңбек ететiн азамат болып 

қалыптасады. Сондықтан да болашақ ҧрпақты тәрбиелегенде олардың 

бойында осы қасиеттердi сiңiре бiлсек, Отанымыздың гҥлденуiне ӛз 

ҥлесiн қосатын азамат болып ӛсерi сӛзсiз.   

Осыған орай, қазақтың ҧлы ғҧламасы Әбу Насыр әл-Фарабидiң 

сӛзiн келтiргiм келедi: «Адамға ең бiрiншi бiлiм емес, тәрбие керек, 

тәрбиесiз берiлген бiлiм – азаматтың қас жауы, ол келешекте оның 

ӛмiрiне апат әкеледi». 

Әр халықтың мәдениетi ӛзiне тән мҥмкiндiктерiмен шектеледi. Әр 

ҧлттың рухани мәдениетi ӛзiне тән ерекшелiктерiмен дараланып, кӛзге  

шалынады.  Басқа халықтардың әсерiнсiз таза, дара ҧлттық  мәдениет 

тiптi де кездеспейдi. Ҧлттар мен халықтардың материалдық және 

рухани байланысы, қарым-қатынасы арқылы олар бiрiн-бiрi мәдени 

байлығы, қҧндылықтары жағынан толықтырып  отырады.  

Қай заманда болмасын жалпы адамзат  алдында тҧратын ҧлы 

мҧрат-мiндеттердiң  ең бастысы – ӛзiңнiң  iсiңдi, ӛмiрiңдi 

жалғастыратын  салауатты, саналы ҧрпақ тәрбиелеуiмiз қажет.  Ертеңгi 

кҥннiң болашағы – жастарымыз. Ҧрпақ  тәрбиесi, қоғам қамы, ойы 

болып отыр.  Сол келешек  қоғам иелерiн жан-жақты жетiлген, ақыл-

ойы  мол, мәдени-ғылыми ӛрiсi озық азамат етiп  тәрбиелеу – әр ҧлттың 

қоғам алдындағы  борышы. 

Г. Қонақбаеваның пiкiрiнше: «Ойлы, пайымды, бiлiмдi мәдениеттi, 

iскерлi  азамат тәрбиелеу, адамзаттың ақыл-ойымен  рухани-мәдени 

дамуындағы баға жетпес  жетiстiктерi болар едi. Осы байлықтардың 

бәрiн  игере отырып және оны бҥгiнгi ҧрпақтың санасына ҧстаздық 

шеберлiкпен бiртiндеп  сiңiру арқылы ғана жҥзеге асыруға болады» 

[91]. 

Адам баласы ӛмiр сҥрген кезден  бастап мыңға жуық ҧрпақ 

ауыстырылған. Мәселен, әр халықтардың iшiнде екi адамның бiр-бiрiне 

мҥлдем ҧқсас болмай ӛзiндiк қайталанбас  ерекшелiктерiнiң  болуы да 

таңғаларлық жайт. Адам бiр-бiрiнен  жеке тҧлға есебiнде  ерекшеленiп  

қана қоймайды, сонымен қатар таптық айырмашылықтарға да 

(отбасылық, жыныстық, ҧлтына, мамандығына байланысты т.б.) 

тәуелдi  болып келедi. Осындай айырмашылықтар, әр ҧлттың рухани-

мәдени ерекшелiктерiн кӛрсетедi. Осыншама айырмашылықтар бола 

тҧрса да адамзат баласының  басын бiрiктiретiн не нәрсе? Ол – ең 

алдымен  дҥниенiң тҧтастығына  негiзделген «жалпы адамзаттық 
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мәдениет» жатады. 

Бҧл тҧста дҥниенiң тҧтастығы – дегенiмiз дҥниежҥзiлiк кӛлемде  

ӛндiрiстi дамыту мен әлемдiк мәселелердiң туындауы  негiзiнде пайда 

болған адамдармен халықтардың  ӛзара тығыз байланысы мен ӛзара 

тәуелдiлiгi. Жалпы адамзаттың мәдениетi – кӛркемдiк әдеби  

шығармалары, ғылыми, ӛндiрiстiк қызметтiң ең жетiлген тҥрлерi, әр 

тҥрлi ҧлттар мен  ҧрпақтардың  ғасырлар бойы қалыптасқан ӛмiрi 

шындықты, дҥниенi танып бiлуiнiң әдiс-тәсiлдерi.  

Ӛйткенi, мәселе аймақтық және ҧлттық мәдениеттердiң ӛзара 

рухани байланысуының  ӛсуi туралы болып отыр. Уақыт ӛткен сайын  

тҥрлi халықтар мәдениеттерiнiң  арасындағы  байланыстардың арнасы 

кеңейе тҥсуде, бiр  мәдениет  саласындағы ӛзгерiс басқаларына да  ӛз 

ықпалын  тигiзуде. 

Мәдениет – ҧлттың рухани ӛзегi. Ҧлттық әдет-ғҧрыпты, салт-

дәстҥрдi  жаңғырту негiзiнде ғана  кез келген  халық ӛзiнiң рухани 

мәдениетiмен  ӛзiндiк рухани дҥниетанымын қалыптастыра алады. 

Ӛзiмiздiң салтымызға қҧрметпен қарасақ, рухани қҧндылықтарымызды 

тҥсiнiп, әлеуметтiк мәдениетке  оның дамуына зор ҥлес қосар едiк. 

Мәдениетiмiз гҥлденген сайын әр ҧлттың рухани-мәдени  

ерекшелiктерi де айқындала тҥседi. Рухани ерекшелiгiн бiлген кезде, 

оның тыныс-тiршiлiгi, қҧндылықтарының  белгiлерi анықталады. 

Соңғы 10 жылда елiмiзде рухани ахуал  қалыптасып отыр. Әр 

тҥрлi  ғылыми орындар елiмiздiң ахуалын, қайшылықтарын зерттеуде. 

Кеңестiк идеологиялық қҧндылықтар ығысып, жалпы адамзаттық, 

ҧлттық қҧндылықтар орын тебе бастады. Ҧлттың нығаюы, елдi тҥрлi 

мәдени агрессиядан қҧтқаратын  кҥш бҧл – ҧлттық мәдени, рухани 

негiздер. 

Осындай Қазақстанның бҥгiнгi кҥнi ӛзiнiң идеологиясы,  мәдени-

рухани  моделiнiң қалыптасып  отырғандығын байқаймыз. Ескi заттар 

жаңаша  кӛрiнiс тауып отыр.  Әр тҥрлi  ғылыми мәселелермен 

айналысатын, елiмiздiң  институттары да баршылық. 

20 ғасырда адамзат баласы ӛркениет тағдырымен  шектесiп 

жататын мәселелермен бетпе-бет келдi.  

Бҧл – ғаламдық немесе  жаһандық мәселердi шешудi талап етедi. 

Елiмiздегi бейбiтшiлiктi сақтау,  ҧлттар арасындағы ынтымақты қорғау 

басты орын алып отыр. 

Экономикалық ахуалымызды кӛтерiп, оны одан әрi дамыту жағы 

тағы бар. Экономикамыз дамыса, кӛңiл-кҥйiмiз де жақсарып, рухани 

жағынан биiк-биiк деңгейлерге, игiлiктi iстерге қолымыз жетедi. Елiмiз 

рухани-мәдени  дамуына да кӛп кҥш жҧмсап, атсалысуда. Соңғы 

жылдары мәдениет туралы әр тҥрлi қозғалған мәселелердi кӛруге 

болады. Оған себеп мына қозғалыстар: «Мәдениет туралы», «тарихи-

мәдениет мҧраны қорғау мен пайдалану туралы», «тiл туралы», 

«бҧқаралық ақпараттарды нығайту» сияқты заңдар қабылданғанын 

айтуға болады. 
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Ҧлттық мәдениет  туралы кӛрсеткiштерiмiздi сақтай отырып, 

отандық мәдениет заңдарын қабылдау қажет. 

Соңғы жылдары мәдениеттiң нормативтiк-қҧқықтық базасын 

жетiлдiру тҧжырымдамалары бекiтiлдi.  

Бҧл нормативте Қазақтың ҧлттық мәдениетiнiң  тӛлтумаларымен 

дәстҥрлерiн нығайту, «Рухани болмыстарын  және әдебиеттерiн, әдет-

ғҧрыптарын  немесе  ӛнерiн дамыту  туралы айтылды. Әр  ҧлттың 

ӛзiндiк әдет-ғҧрыпы, салты бар. Әр халықтың салт-дәстҥрлерi мен әдет-

ғҧрыптары – қоғамның рухани мәдени  адамгершiлiк дҥниесiндегi 

қымбат қазыналарының  бiрi. Онда халықтың сан ғасырлық ӛмiр 

тәжiрибесi мен зердесi, адамзаттың жҥрiп ӛткен даму жолындағы 

кҥресi, жеңiсi, iзденiсi, танымы мен тҥсiнiктерi қоғамдағы жағдайларға 

байланысты қалыптасады. Қоғамда салт-дәстҥр халықтардың тiршiлiк-

кәсiбiне, наным-сенiмiне, ӛмiрге деген кӛзқарасына байланысты туып, 

қалыптасып, ҧрпақтан ҧрпаққа ауысып, ӛмiр заңына байланысты 

жаңарып отырады.  

Қоғамның, ҧлттың дамуы диалектикалық тҧрақтылықты және  

нақтылықты және ӛзгергiштiктiң бiрлiгiн сәйкестендiредi. Сәйкестену 

бар жерде, қарым-қатынас даму бар. Қоғамдық қатынас – адамның 

субъектiсi. Әр жаңа ҧрпақ қоғамдық қатынасқа ӛзгерiс енгiзедi, 

сонымен бiрге сол белгiлi ықпал арқылы алғашқы қадамдары  

қалыптасады, ӛйткенi ол ҧрпақтан ҧрпаққа берiлген жҥйе. Ӛткен 

ҧрпақтан жастарға ҧсынылатын әр ҧлттың сезiмдерi, ойлары әдет-

ғҧрыптары, мерекелерi, мыңжыл бойы ӛздерiнiң ӛту жолдарын сақтап, 

заманға байланысты жаңа кӛрiнiске ие. 

Әр ҧлттың әдет-ғҧрып мерекелерiнiң әрекетi сипаты қоғамдық-

идеология қатынасын анықтайды, ол идеологиялық қатынастардың 

қызметi ҥшiн қажеттi сезiмдер мен ойларды бекiтумен тереңдету 

қҧралдары ретiнде қызмет атқарады.  

Адамның  қоғамдық табиғатпен белгiлi қалыпта  бiртҧтас  рухани 

негiзде болуы. 

Мерекелер: бiрiн-бiрi сыйлау, ойындар, сӛйлеу және мерекелiк 

оқиғалармен ерекшеленедi. Кеңестiк кездегi әдет-ғҧрыптар, мерекелiк  

мейрамдар мәдениеттiң  дамуы мен қайта жаңаруына кӛптеген 

жағдайлар жасаған. А.И. Титаренконың ойы бойынша: «Мерекелiк 

мәдениеттiң ҥйлесiмдiлiгi ҥлкен орын алмайды. Бҧлай деу себебiмiз  

ҥйлесiмдiлiк бiр ҧрпақтан екiншi ҧрпақтар арасында этностың 

тӛңiрiгiнде ғана жҥзеге аспайды, бҧл ҥрдiс Ҧлттық мәдениет 

тӛңiрегiнен де асып кетедi. Осындай обьективтi ҥрдiс кез келген 

ҧлттың әдет-ғҧрып, мерекелiк жетiстiктерi ҧлтаралық немесе 

интернационалдыққа айналады» [92]. 

Бiрiншiден, нақты халықтың мәдени ӛмiрiнде қҧрамдас бӛлiгi 

ретiнде сол әдет-ғҧрыпты, мерекелердi дамытып қалыптастыру. 

Екiншiден, ӛзара бiр-бiрiне ықпал ету ҥрдiсiн енгiзу.  

Үшiншi, әдет-ғҧрып, мерекелер ҧлттардың ҧлттыққа айналуы, 
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мҧны терiс заңдылық деп есептеуге  болады. Мҧның 

интернационалдық  тетiгi кҥрделi. 

Қазақ елiнiң  рухани мҧралары ҧрпақтан ҧрпаққа ғасырлар бойы 

ӛзiндiк жалғастарын тауып отырады демекпiз. 

Әр тҥрлi мәдени жҥйелер дҥниеге келiп жатады. Мәдениеттi 

қарастырғанда кҥнделiктi  тiршiлiк ағымына байланысты iздестiремiз. 

Т.Х. Ғабитовтың пiкiрi бойынша: «Мәдениеттi тiршiлiктiң кӛрiнiсi 

тҥрiнде қабылдасақ, онда оны осы тарих ағынынан бӛлiп алу мақсаты 

алдымызда тҧрады. Бҧл ҥшiн уақытты тарихи ӛмiр кеңiстiгi деп 

қарастыру керек», – дейдi [93].  

Бҧл арадағы ой – уақыт дегiнiмiз мәдениеттердiң пайда болу, 

қалыптасу, гҥлдену, есею, дағдарысқа ҧшырау ӛрiсi болып табылады. 

Отарлаушылықтан кейiнгi рухани кҥйзелiстен, тҧрақсыздықтан 

арылудың жолы – ҧлттық рухани байлыққа бет бҧрыс. Жоғалтқан 

Ҧлттық қҧндылық-байлықтарымызды, қалпына келтiру. Батыс 

мәдениетiнiң адамгершiлiк қасиеттен аулақтандырылып, тек қана 

материалды қажеттiлiктермен шектелiп, адам мен адамды, табиғат пен 

адамды бiрте-бiрте жаттандырғанын баса айту керек. 

Елiмiздiң ахуалы рухани бет бҧрысы қалыптасып келедi. Ҧлтты, 

елдi тҥрлi мәдени агрессиядан қҧтқаратын кҥш бҧл – ҧлттық мәдени, 

рухани негiздер. Елiмiздiң бҥгiнгi кҥрделi кезеңге лайық ӛз 

идеологиясы, мәдени-рухани моделi қалыптасты. 

К. Ясперстiң пiкiрi бойынша: «Ҧлы мәдениеттердiң пайда болуын 

адамның ӛзiнiң әлсiздiгiн сезiнiп, осы жағдайдан қҧтылу ҥшiн рухани 

кҥреске шығуы арқылы тҥсiндiредi» [94]. 

Осындай ҧлы мәдениеттiң дамуы – ой-санасын қазақтың жан-

жақты етедi, елдiң егемендiгiн нығайтады. 

Осыған сай Президентiмiздiң Жолдауындағы: – «Қазақстан–2030» 

стратегиялық бағдарламасында белгiлегенiндей Қазақстан мҧраты бiр 

кездердегi Қорқыт бабамыз бен Асан Қайғы аталарымыздың 

арманымен ҥндес, ӛрелес болып отыр. Ертеде аталардың қолы жетпес 

арманы болған, бҥгiнгi кҥнi егемендiгiмiздi алып қолымыз жетiп отыр. 

Бҥгiнгi кҥнi «Қазақстан – 2030» халықты нақты ақиқатқа жеткiзудiң 

ғылыми негiзделген жолын ҧсынады. Бҧл бағдарлама халықтың 

бойындағы елжандылық пен отан сҥйгiштiк қасиеттi қалыптастыруды 

кӛздейтiнiн айтады» [95]. 

Ел Президентiнiң айтпақ ойы халықтың сана болмысында әркiмнiң 

ӛз тағдыры, ӛз отбасы, ӛз дәулетi ҥшiн ӛзi жауап беруге тиiстi 

екендiгiне кӛз жеткiзудiң әр тҥрлi жҧмыстары жҥргiзiлiп, iске асып 

жатыр дегені. Ӛйткенi елдiң ертеңiне деген сенiмсiздiктерi бiлiне 

бастады, сол себептi халықтың жағдайын жақсарту ҥшiн сан қырлы 

шараларды атқарып жҧмыс жасалынды. 

Жаңа ғасырдың, жаңа мыңжылдықтың табалдырығында әлемдiк 

қауымдастық рухани салада ғаламдық ӛзгерiстi басынан кешiп отыр. 

ХХ ғасырдың индустриялдық қоғамына тән нарықтың және 
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ӛркениеттiк қҧндылықтар, батыстық универсализм мен бҧқаралық 

мәдениет дамыған елдердiң жаңа постиндустриялды, ақпараттық 

қоғамға ӛтуi барысындағы трансформациялық процесс нәтижесiнде 

ӛзгерiстерге ҧшырауда индустриялдыққа дейiнгi және индустриялық 

қоғамға тән ауызекi және кiтап мәдениетiнiң жаңа ақпараттық қоғамда 

аудиовизуалды техника мен компьютерге негiзделген экрандық 

мәдениет қалыптасты. Бҧл жаңа ақпараттық технология ғылыми-

техникалық прогрестiң ӛзге де жетiстiгiмен қатар мәдениет қызметi 

принциптерiн, рухани процестiң мазмҧны мен ағымын, бiлiмнiң 

жоғарғы нысандары мен ойлаудың жаңа шарттарын кӛп жағдайда 

сапалы тҥрде қарастырып ӛзгерiстер енгiзе бастады. 

Елiмiздiң рухани-мәдени дамуында қол жеткiзген сапалық 

кӛрсеткiштердi сақтап қалуда кӛп кҥш жҧмсалды. Бҧны соңғы 

жылдары қабылдаған заңдардан байқауға болады. Н.Ә. Назарбаев 

ӛзiнiң сӛздерiнде былай – дедi. «Елiмiзде экономикада батыл да жҥйелi, 

жiгерлi де жедел ӛзгерiстер жҥргiзудi ӛмiрдiң ӛзi талап еттi. 

Қуатты атқарушы билiктiң тiк сатысы болмайынша, мҧны iске 

асыру мҥмкiн емес едi. Жаңа адамдар, жаңа экономикалық стратегияны 

талап еттi. Бҧны жҥзеге асыру жолында қыруар кӛп жҧмыстар 

iстелiндi. Жаңа Конституция қабылдадық, онда жаңа қағидалар 

бекiтiлдi. Бiздiң басты жетiстiктерiмiз – 1995 жылы бҥкiл халқымыз 

қабылдаған осы Конституцияның жемiсi». 

Сӛйтiп, халық санасындағы ел ертеңiне деген  сенiмсiздiктерiн 

жоюдың кепiлi сол Конституцияда қазақстандықтар рухын оятудың, 

патриотизмдi қалыптастырудың ауадай қажеттiгiн атады. 

Елiмiздiң алға қойып отырған мақсаты – рухани-мәдениеттi 

дамыту, отандық мәдениеттi қалыптастыру. 

Мәдениет туралы кӛптеген сӛздер қозғалып, заңдар қабылданды. 

Мысалы, «Мәдениет туралы», «Тiл туралы», «Тарихи – мәдени мҧраны 

қорғау мен пайдалану туралы», «Бҧқаралық ақпаратты қҧралдарды 

кӛбейту», «Интелектуалдықты жақсарту», туралы заңдар маңызды 

шешiм болды. Қазақстан елiнiң әлеуметтiк мәдени дамуының, 

жақсарудың тҧжырымдары бекiтiлдi. Конституцияда мәдениеттiң 

нормативтiк азаматтардың негiзгi қҧқықтарын қорғау базалары 

жетiлдiрiлдi. Елiмiз мәдениетiнiң инфра-қҧрылымын сақтау және оның 

халыққа қызмет кӛрсетуiнiң кепiлдi ең аз кӛлемiн қамтамасыз ету 

стандарты әзiрленуде. 

Елiмiздiң ең ӛзектi мәселесi – ел бiрлiгi, қҧқықтық ой ӛрiсiнiң 

идеясы. Қазақ елiнiң бiрлiгi, азаттығы – iс әрекетiнiң сан салалы 

қызметi мен рухани мҧрасының басты ӛзегi, желiсi, бағыт-бағдары 

және мәнi. Елiмiздiң алдыңдағы мақсатының басты және негiзгi 

нысаны – елдiң бiрлiгi. 

 Елiмiздегi арандатушылыққа, алауыздыққа жол бермеу, бiрлiк 

тҥбi – тiрлiк екенiн естен шығармау. Iшкi келiспеушiлiктi ата-баба 

салған жолдармен ақыл-ойға жеңдiрiп, сабыр сақтап шешкен дҧрыс, 
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елдi қауiп қатерден сақтау қажет. 

Iшкi бiрлiгi бар ел, ӛзiн-ӛзi сыртқы жаудан қорғауға қабiлеттi. 

Елдiң қабiлетiнiң белгiсi және кӛрiнiсi оның ерлiк дәстҥрi, батырлық 

ҥрдiсi. Атадан балаға мирас болып келе жатқан – қазақ халқының ӛмiр 

салты. Елдi қорғау, жердi қорғау – ата жолы. Ата жолын бҧзып, ел 

шетiне келген жауға қарсы аттанбай, оған тойтарыс беруден бас 

тартқан жан – халықтың қалыптасқан ерлiк дәстҥрiн бҧзушы, қҧқықтық 

қағидасына қарсы келушi деп есептелiнедi. Бiздiң пiкiрiмiз Отанды 

сҥюге, халыққа қызмет етуге, ел бiрлiгiн салтын мадақтауға, елiн 

қорғауға, әдiлдiкке, адамгершiлiкке еңбек етуге шақырады.  

Бағымызға қарай, елiмiз Қазақстан Республикасы – ӛткеннен де 

аса бай әдет-ғҧрыптық мәдени мҧра еншiлеген ел. 

Бiз табалдырығын аттаған жаңа ғасырдың бет-бейнесiн 

«ӛркениеттiк қақтығыстар» айқындайтынын американ профессоры 

Самуэль Хантингтон бекерден-бекер жорамалдамаса керек. Кез келген 

елдiң немесе халықтың, әсiресе ол ӛтпелi қоғам болған жағдайда, 

болашақ ӛркениеттiк даму сырттан енгiзiлген саяси технологиялар мен 

экономикалық реформалау әдiстерiнiң кӛмегiмен емес, ҧлт 

болмысының терең рухани жақтарын   қамтитын дҥниетанымдық 

тҧрғыда шешiледi. 

Президентiмiздiң Жарлығымен 2000 жыл «Мәдениеттi қолдау 

жылы» деп жарияланды. Бҧл Жарлық елiмiзден, халықтарымыздан 

қолдау тапты. Жастарымыздың болашағы, ҧлттың бiрлiгi, халықтың 

бiлiмдiлiгiн және салтын мәдениеттiн кӛтеру болмақ. Қоғамдық 

ӛмiрдегi iзгiлiк пен мәдени қҧндылықтарды жаңғыртуға деген 

талпынысты нығайту, одан әрi дамытып мәдениет ғасырына ҧластыру 

туралы ҥмiт бар. 

Осылай Қазақстанның тәуелсiздiкке қолы жетуiмен елiмiздiң 

зерттеушiлерiнiң дәстҥр мен ҧлттық мәдениетке, оның тарихы мен 

ерекшелiктерiне деген қызығушылығы артып отыр. 

Ғылымның әр тҥрлi салаларына жазылған бҧл зерттеулер мен 

еңбектер ҧлттың рухани мҧрасын игерiп, мәдени тӛлтумалықты 

қалыптастыруда ҥлкен еңбек сiңiрдi. 

Қазiргi мәдениеттi терең мәдениеттанулық тҧрғыда талдау, 

қалыптасқан мәдени ахуал мен одан шығару жолдары мен келешегiне 

байланысты арнайы зерттеулер жҥргiзiлуi керек. Дәстҥрлi ғҧрыптың 

мәдениеттiң ықпалдары туралы зерттеулер жҥргiзiлуде. Орыс 

мәдениетiнiң дәстҥрлi мәдениетке әсерi әр тҥрлi, ол ғылыми 

зерттеулерде қаралып зерттелiнуде. 

Қазақтың ҧлттық мәдениеттi мен дәстҥрi, рухани болмыстары мен 

әдебиетi, әдет-ғҧрыптары мен ӛнерi, тарихы әр тҥрлi қырлары 

мәдениеттанымдық тҧрғыда ойландырып, осы iспен айналысқан 

философтарды, тарихшыларды, тiл мамандарын, ӛнертанушылардың 

еңбектерiн ғылыми зерттеуге арқау болды. Н.Ә. Назарбаевтың 

«Ғасырлар тоғысында» деген еңбегiнiң мәдениеттанымдық 
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қҧндылығының жоғары екендiгiн ерекше атап отыр.  

Иә, қазақ мәдениетi ғасырлар бойы сыртқы және iшкi 

қақтығыстарға ҧшырады. Онда дәстҥрлi мәдениеттiң ӛзектi 

элементтерi, орыс мәдениетi мен орыстанудың ықпалы идеологиясы 

мен мәдениетi ықпал еттi. Қазiргi қазақ ҧлттық мәдениеттiң даму 

қарқыны анық байқалады. Тiлiмiздiң, дiлiмiз бен дiнiмiздiң дамуына 

кӛңiл аударылуда. 

Әсiресе, қазақ халқының дәстҥрлi бҧқаралық мәдениеттiң, тарихи 

тағдыры таптардың әлеуметтiк әр тҥрлiлiкке, халықтың, ортаның, бiлiм 

мен ақпараттың ықпалына, экономикалық жағдайға байланысты 

ӛзгерiстерге ҧшырады. 

Ал, халқымызды ҧлттық қҧндылықтарынан айырылып қалмай, 

оны жаңаша, гҥлдендiруiмiз қажет. Ӛркениетке ҧмтылыс, ҧлттың ӛзiн-

ӛзi тануы арқылы адамгершiлiкке жат қылықтардан арылу негiзiнде 

жҥредi. Қазақ халқы момын, елiктегiш ҧлт. Ӛзiмiздiңғҧрыптық мәдени 

қҧндылықтарымызды қадiрлеп қастерлеуiмiз керек. Ӛз 

қҧндылықтарымызды тҥсiнiп, дҧрыс пайдалана бiлгенде ғана 

ӛркениеттi елдер қатарынан кӛрiнемiз. Қазiр батысқа елiктеу деген әдет 

пайда болды. Бҧрын басқа ҧлт салтына елiктеп, ӛзiмiздiң ҧлттық 

дәстҥрiмiзден тӛлтума мәдениеттерiмiзден айырылып қалуға аз-ақ 

қалдық.  

Абай мҧрасы бҥкiл болмыстық жалпы заңдылықтарды молынан 

қамтитын болғандықтан бҥгiнгi ӛмiрiмiздегi қиындықтар мен 

мәселелердiң себептерiн, оларды шешу бағыты мен жолдарын 

анықтауға да мҥмкiндiк бередi. Сӛйтiп, ҧлы ойшылдың рухани 

мҧрасын толығырақ алу, оны халықтың кҥнделiктi ӛмiрiндегi тiрегi 

ғана емес, мемлекетiмiздiң алдағы стратегиялық болашағын анықтау, 

даму барысындағы қолданылатын қҧралдарына кӛмек ретiнде 

атқаратын маңызы зор. 

Автордың ойлауынша, рухани дҥние адам кӛрiп-бiлетiн әлемдi, 

сонымен бiрге одан тыс жатқан әлемдердi де қамтиды. Рухани бiлiм 

ӛмiр қҧбылыстарын жан-жақты қамтитындықтан, Абай мҧрасынан 

әркiм ӛз керегiнше iздегенiн таба алады. 

Осы бiр тҧжырымды зерделесек, ҧлы ойшылдың кӛзқарасын, 

рухани iлiмiн жалпы әлемдiк заңдылықтарын негiздеп танып-бiлуге 

болады. 

Ғарифолла  Есiмовтiң тҧжырымы бойынша: «Абай тәрiздi керемет 

кемеңгер ҧлы ойшылымыздың болмыстың мәнiн, адам ӛмiрiнiң тҥпкi 

мақсатын, оған жету жолдарын iздеу керекпiз», – дейдi. Адам ӛмiрiнiң 

тҥпкi мақсатына жету ҥшiн бҥкiл болмыс заңдылықтары, яғни 

жаратылу себептерi, жан иелерi, қоршаған орта, iс-әрекеттiң мән-

мағынасын және оларға уақыттың жасайтын ықпалы туралы 

қарастырып жауаптансақ, онда халқымыздың бҥгiнгi кҥнде салауатты 

ӛмiр жолында рухани қалыптасуында Абай рӛлiнiң маңызы артып 

тҥсер едi». 
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Автор бҧл арада: Абай ойы адамдарға имандылық жолын 

кӛрсететiн рухани iлiм екенiн кӛрсетедi. Абай iлiмiн бҥгiнгi кҥндерi 

ерекше маңыз алған салауатты ӛмiр ҥшiн қолдану керек екендiгi 

қарастырылады.  Ҧлы ойшыл Абай ҥшiн ҧлт, адамзаттың бӛлшегi деп 

танылған. «Қай ӛркениеттен, кiмнiң мәде-ниетiнен ҥйренсек, 

елiктесек?» деген сауал қазақ елiн қай заманда да мазалап отырған. 

Бiздiң ойымызша, қазақ халқы – елiктегiш халық. Ӛйткенi олардың 

бәрi ақын-жанды,  серi халық. Бiздiң ӛзiмiзде де мәдени қҧндылықтар 

қадiрiн бiлiп, саналы тҥрде тҥсiнсек деп ойлаймыз. Ҧлы Абай екi 

жағымсыз дҥниенi ескертедi. «Басқа халықтың жақсысы мен жаманын 

айыра бiлу, жақсысын ҥйренiп, жаманынан жирену», – дейдi . Бҧл 

пiкiрге қарасақ: Бҧл ҥнемi кӛңiлге тҥйiп жҥретiн жайт. Егер  бiз 

жоғалтқанымызды мирас болған қҧндылықтарды танып, содан рухани 

нәр алсақ ҧмытпасақ ҧтылмаймыз. Ендеше, ҧлттық мәдениетiмiздiң 

тағдыры ӛзiмiздiң қолымызда, жақсыдан ҥйренiп, жаманнан жиренсек, 

нәтижесiн бермей қоймайды. 

Заман ӛзгерiп, халқымыз егемендiк алып, ӛмiрiн ендi жаңа жолға 

салып жатқан дәуiрде Абайша дҧрыс тҥсiнiп, оны барынша дҧрыс 

пайдалана бiлу ҥшiн, данышпанның ӛмiрiне де, оның 

шығармашылығына да жаңаша кӛзқарастың керек екенiн байқаймыз. 

Абай iлiмi – рухани негiзде ӛте кҥрделi қҧрал. Мысалы Абай 

қатардағы қарапайым адамдарды дәулетке жету ҥшiн, имандылыққа, 

адал еңбекке, мал табуға, ӛзiнiң нәпсiсiн жеңуге, ал оған жеткендердi 

мал табудың соңына тҥсiп кетпей, одан әрi рухани сатыға кӛтерiлуге, 

ӛмiрдiң одан жоғары сатысына кӛтерiлуге шақырады. Абайға тереңiрек 

ҥңiлген сайын, адам ӛмiрiне қажеттi ғылыми-бiлiмнiң қайнар кӛздерi 

ашылып, адамдардың кӛкiрек кӛзiн ашып, ой кӛкiрегiн оятады. 

Iзбасар Ерғалиҧлының пiкiрi бойынша: Абай мен Мҧхтар 

мҧраларының дҥниетанымдық сабақтастығы туралы, ойы және екi 

ойышылдың ӛзара сәйкестiгiмен сабақтастығымен iздейтiн болсақ, бҧл 

негiздер мыналар: 

Бiрiншi негiз – Абайдың рухани жетiлудi адам дамуының негiзгi 

мәнi деп тануы. Ал руханилықтың негiзгi немесе руханилыққа апарар 

жол – дiнде, имандылық жолында деп табуы. Бҧл дҥниетанымдық негiз 

Мҧхтардың да бойына ертеден енiп, жанына жарқын тҧтқан тiрегi. 

Хакiм Абайдың даналық негiзi, танымпаздығы. 

Екiншiнегiз – адамды дҥниенiң маңызды тiрегiнiң бiрi деп және 

оны жан мен тәннiң тҧтастығы деп тануы. Жан – мәңгi, тән уақытша. 

Адамның ӛзгерiп жетiлуi тәннiң ӛзгеруiнен гӛрi жанның жетiлуiне 

тәуелдi. Жас кезiнен Абайдың адам туралы iлiмiмен танысып, жетiлу 

жолдары мен сатыларын қабылдаған Мҧхтар да адамды 

дҥниетанымдық негiз ретiнде мойындаған. 

Үшiншi, екi ойшылға да ортақ дҥниетанымдық негiз – олардың 

iзденiстерiнiң арқауы да болды, – ол қоғамның, елдiң ӛзгеруi адамның 

ӛзгеруiне тәуелдi, адамның жетiлуiмен байланысты, ал оның ӛзгеруi 
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жолына тҥсуiне және жетiлуiне бағыт беретiн бiлiм» – дейдi 

зерттеушi[100]. 

Досым Омаров: Абайдың ӛмiрiн зерттей отыра ӛнеге сӛзiн 

келтiредi. Абайдың отыз сегiзiншi қарасӛзiнде былай делiнген: «Ей, 

жҥрегiмнiң қуаты, перзенттерiм» Сiздерге адам ҧлының мiнездерi 

туралы айтқым келедi. Махаббат – әуелi адамның адамдығы, ақылы, 

ғылым деген нәрселермен ҧштасады. Мҧның табылмақтығына себептер 

– әуелi һауас сәлим (ӛзiндiк дҧрыс қасиет) әрi тән саулық, бҧлар 

туысынан болады. Қалыбың жақсы ата, жақсы ана, жақсы қҧрбы, 

жақсы ҧстаздан болады. Талап, ҧғым махаббатан шығады» [101].  

Бҧл тәлiмнiң мағынасы: Абай адамның махаббатының болуы оның 

адамдық қасиеттерiне, ақылына, ғылымды бiлiмдi болуына әкеп 

тiрейдi. Бҧл баланың туған кҥнiнен бастап ӛзiндiк дҧрыс қасиетiне 

байланысты. Ал, туғаннан кейiнгi келешек ӛмiрi оны қоршаған ортаға 

байланысты деген ҧғым.  

Қазақтың мақалы бар, «Ҧяда не кӛрсең, ҧшқанда соны iлерсiң». 

Мысалы, ағашты жас кезiнен баптап ӛсiрсең, тҥзу болып ӛседi, сол 

сияқты адамды дҥниеге келген кҥннен әлпештеп, баптап, тәрбиелеп 

дҧрыс ӛсiру қажет. Сонда ғана адам тҥскен ортасын ақылға, бiлiмге 

жеңдiрiп, ӛзiн-ӛзiне сенгендердi алып жҥре алады. Бiлiмi арқылы 

зиялы, ғҧламалардың  еңбектерiн оқып нәр алып, ӛзiн дҧрыс жолға 

салады. Бҧл қасиеттерден жҧрдай адамдарға ортада ӛмiр сҥру қиынға 

соғады, бҧндайды болдырмау – халықтың мiндетi. Рухани жағынан бай 

адам, қоғамдағы бақытты адам. 

Ал, қазiргi қоғамдық және ҧлттық болмысты жаңаша пайымдау да 

белгiлi мәдениеттанушы, ақын, Ә. Қодардың редакторлығымен шыға 

бастаған «Тамыр» (семантикалық тҧрғыда ҥш мағынаны бiлдiредi – 

пульс, тҥпнегiз, достастық) альманахының эвристикалық мәнi жоғары. 

Қазақстанда қазiргi қалыптасқан мәдени ахуалдан, оның кӛпҧлтты 

және әр алуан дiни сипатынан, мәдени дамудағы дәстҥр мен 

жаңашылдық, ҧлттық мәдениет пен жалпы адамзаттық мәдениет және 

дәстҥрлi рухани қҧндылықтармен ӛркениеттiк қҧндылықтар, заман 

талабы мен мәдениет келешегiнiң арақатынастарынан туындайтын 

қазiргi қазақ мәдениетiнiң дамуындағы негiзгi бағдарлар мен 

қайшылықтарды анықтау ғылыми зерттеудiң негiзгi мақсаты болып 

отыр. 

ХХ ғасырда адамзат ӛркениет тағдырымен шектесiп жататын 

мәселелермен бетпе-бет келдi. Бҧндай мәселелер кӛкейтестi 

сҧрақтарды шешудi талап етiп отыр. 

– экологиялық жағдайды жақсарту; 

– соғысты болдырмау, бейбiшiлiктi сақтау; 

– экономикамызды дамыту; 

– техникалық, ақпараттық жҥйелердi кӛбейту. 

Осындай зерттеулер жҥргiзiлуге байланысты, ғалымдар мен 

ойшылдар әр тҥрлi бағыт-бағдарларды ҧсынуда, ол зерттелiнiп отыр. 
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ХХI ғасырда ҧлттық мәдениеттi дамыту болашаққа қарай бағдар 

ҧстанумен ҧштасуы тиiс. 

Әрбiр адам ӛмiр бойы даму ҥстiнде болады және оның денесiмен 

бiрге iшкi жан дҥниесi де дамуға тиiс. Сонда ғана ол адам деген 

ардақты атқа лайықты, жан-жақты жетiлген, жеке тҧлға болып 

қалыптасады. Адамзат қоғамның бiр жеке адамдардан тҧрады, олай 

болса қоғамның дамуы, оның әрбiр мҥшесiнiң дамып жетiлуi сапасына 

байланысты. 

Адамдар қоғамда материалдық және рухани қҧндылықтар 

жасаумен айналысады. Егерде, табиғатта адам ақылы жетiк болмайтын 

5 қҧпия сыры бар (сана, жӛн, материя, кеңiстiк, уақыт) соның ҥшеуi 

адам бойына шоғырланған. Сондықтан адамның iшкi жан дҥниесiн 

тҥгел бiлiп болу мҥмкiн емес. Оны тек адам бойындағы рухани 

болмыстан кӛрiп тануға болады. Олай болса, кҥнделiктi ӛмiрде 

қолданылатын рухани мәдениет, рухани байланыс, рухани қҧндылық 

тағы басқа сӛз тiркестерiнiң мәнiн ашу қажет.  

Рухани мәдениет – тiлi, дiнi, салт-дәстҥрi. Тiл – қазақ болуымыз 

ҥшiн, дiн – адам болуымыз ҥшiн, салт-дәстҥр – ҧлт болуымыз ҥшiн 

қажет. Рух – деген сӛз, дiни тҥсiнiк бойынша адамның  «жаны» деген 

ҧғымды бiлдiрсе, ғылымда оны адамның iшкi жан дҥниесiнiң шабыт-

сезiмнiң кӛрiнiсi деуге болады.  

Ҧлттық мәдениет – адамның iс-әрекетiнiң даму формасы. Ӛйткенi 

адам табиғи заттар мен қҧбылыстарды ӛзiнiң мҥддесiне, талап тiлегiне 

сай ӛзгертiп отырады. Ҧлттықмәдениет адам мен табиғаттың ӛзара 

тҧтастығы, ӛзара қарым-қатынасы тарихи дамып ӛзгеруiнiң ӛлшемi.  

Адамдар толыққанды ӛмiр сҥрiп, тiршiлiк жасау ҥшiн олар-ға 

материалдық және рухани байлық керек. Байлық еңбек етiп, тер тӛгу 

арқылы пайда болады. Әркiм ӛзiнiң қабiлетiне, бiлiмiне, талғамына 

қарай еңбек етiп, материалдық байлық жасаса, екiншiлерi рухани 

байлық жасайды. Байлықтар адамның жан қҧмарлығы мен тән 

қҧмарлығы қажетiн қанағаттандыру ҥшiн жасалған. Тән қҧмарлығы 

дегенiмiз – шаттық ӛмiр сҥрсем деген мақсатта болады. Жан 

қҧмарлығы – бiлiмге, ғылымға, ӛмiрге деген сҥйiспеншiлiк сезiмi. 

Ҧлттықмәдениетiмiздi бҥгiнгi заман талабына сай жасап, 

кҥнделiктi ӛмiр салтымызды батыл сендiру керек. Сондықтанда ӛзiнiң 

дербес ҧлттық рухы, мәдениетi, санасы дамып жетiлген ӛркениеттi ел 

болып адамзаттың ҧлы кӛшiне iлесiп, басқа халықтармен терезi тең 

халық ретiнде ӛмiр сҥре аламыз. 

Ҧлттықмәдениет дегеніміз – біріншіден рухани іс әрекеттің 

нәтижесінің жиынтығы, ал, екіншіден рухани іс әрекетінің ӛзі. 

Ҧлттықмәдени іс әрекетінің нәтижесі әртҥрлі тҥрде кездеседі, бҧл 

тарихи -  әлеуметтік жағдайларда кӛрінетін адамдардың мінез – қҧлық 

нормалары мен әдет – ғҧрыптар. Сонымен қатар бҧл адамгершілік, 

эстетикалық, діни және саяси мҧраттар мен қҧндылықтар әр тҥрлі 

идеялар мен ғылыми білім. Жалпы бҧл әрқашанда парасаттық рухани іс 
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әрекетінің ӛнімі. Олар материалды ӛндіріс ӛнімі сияқты адамдардың 

ӛмір қызметіндегі белгілі қажеттіліктерді қанағаттандыру ҥшін 

пайдаланылады.  

Ҧлттықмәдениеттің ең жоғары деңгейінде қҧндылықтың ҥлкен 

маңызы бар. Бҧлҧлттық мәдениеттің ең кҥрделі, ең кӛбірек дамыған 

ӛнімі, қҧндылық ӛзінде қызығушылық және қажеттілік, парыз және 

мҧратты жатқызады. Қҧндылық шешімінің әртҥрлі нҧсқанның мҥмкін 

болатындығын таңдауды жобалайды, бҧл  қҧндылық табиғаттың екі 

жақтылығын кӛрсетеді. Осы қҧндылықтың мағынасын ескере отырып, 

оқиғаны қабылдау немесе қабыл алмауға болады. Жағымды баға беруге 

немесе теріске шығаруға болады. Әр тҥрлі жағдайларда сапа жағынан 

басым негіздеу ҥшін, әр тҥрлі біріккен қҧндылықтарды таңдап алуға 

болады, мәселен патриоттық қҧндылық анализ жасағанда, бірінші 

жағдайда бірінші орында парыз болуы мҥмкін, басқа жағдайда мҧрат, 

ҥшінші жағдайда қажеттілік.  

Кейбір зерттеушілер қҧндылықтардың әртҥрлі типтерін біледі. 

Мысалы: а) салауатты ӛмір мҧраттарымен байланысты қҧндылықтар, 

әлеуметтік есендікпен байланысты, беделді жҧмыспен байланысты 

қҧндылықтар, еріктік мҧратымен байланысты; б) саяси қҧндылықтар, 

әлеуметтік қауіпсіздік пен праволық тәртіп қҧндылықтары, азаматтық 

теңдік кепілдеме қҧндылықтары; в) ар, байлық, әдептілік мҧратымен 

байланысты - ӛнегелік қҧндылықтар; г) ӛмір сҥру арманымен 

байланысты, адамдардың болашағы ҥшін арнаулы мақсаттар іздеумен 

байланысты діни және идеологиялық қҧндылықтар; д) ҥйлесімді, 

кӛтеріңкі, биік мағынасымен  және таза сҧлулық мҧратымен 

байланысты кӛркем эстетикалық қҧндылықтар; ж) ҥй іші – туыстық 

байлықтары – ҥй іші жайлы жағдай мҧратымен, аман – есендік және 

назар ҥндестігімен ӛзара тҥсінушілікпен және әр ҧрпақтың арманын, 

қҧрметтеу, ҥй іші салт дәстҥрлерінің ҥйлесімдігіне байланысты; е) 

еңбек қҧндылықтары – кәсіптік шеберліктің мҧратты, дарындылық, 

әділеттігі еңбек нәтижесінде қанағаттаушылықпен байланысты.  

Ҧлттыққҧндылықтар мінез-қҧлық икемді анықтайды, рухани 

мәдениет  деңгейі жоғары болса, соншама  қҧндылықтар әртҥрлі  

болып келеді. Мәдениет байып  және дамуы ҥшін,  ол қҧндылықтарды  

топтай  алуы керек. Ӛркендеген  мәдениет  қҧндылықтың қозғалмалы  

жҥйесін  жасауға  қабілетті. Бҧл жылдамдық  қҧндылық  бір деңгейде  

ӛзгеруді, екіншіде ӛзгермеуі мҥмкіндігін  байқатады. Ӛмірдің  негізгі 

мақсатына  жету ҥшін, адам  бірнеше негізгі  бағыттармен  және 

негіздермен  рухани  қҧндылықты  және материалдық мәдениетті 

жҧмылдыру арқылы  жҥзеге  асырады. Рухани сондай-ақ материалдық  

мәдениеті қҧндылық ретінде  жҧмылдыра  отырып,  адам бірнеше  

негізгі бағыттар және  негіздер  арқылы  жҥзеге асырады. Ең алдымен  

бҧл мәдениеттің  тілі және  қҧбылысы  туралы толық мәлімет  болу 

керек.  

Осы білімдер  бҧл мәдениеттің  мазмҧнының кӛлемдігін есепке 
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алуға мҥмкіндік  туғызады,  қҧндылықтың  кең масштабтығын, 

тереңдігін, одан кейін  мәдениеттің тарихи  бағалығын  кӛрсетеді. Бҧл 

жҥйелілік  олардың пайда  болуы,  бҧл қҧндылықтардың  саны олардың  

дамуындағы  негізгі кезеңде, әр  кезең дәрежесі  мәні бойынша  

бӛлінеді. Әрі қарай бҧл мәдениеттің  жетістіктері және 

қҧндылықтарының ҥлгілі кӛлемін анықтау керек,  классикалық  

ескерткіштер  және текстер  туралы тҥсінік  алу керек.  Бҧдан басқа әр 

мәдениетте  мінез-қҧлық жиынтығы  қалыптасқан, белгілі, мәдениетке  

немесе, қоғамға, белгілі ережеге  бағынған  мінез мӛлшері  бар.  Сайып  

келгенде  адам  бҧл мәдениеттің  қҧндылығын  сауатты тҥрде  тҥсіндіре  

алуы,  олардың  мазмҧнын  ӛнерлі тҥрде  тҥсіндіре алып, бҧл 

байлықтардың шын мәнін таба  білу керек. Рухани  шындықты  игеру  

ретінде мәдениет  тарихы  қҧрылды.  

Мәдениет  ӛзгешелігі  қайта қҧру  тәсілі мен  рухани  

қҧндылықтарды  әртҥрлі  тҥрде  және тіпті  мҧра ету және сақтау 

ретінде де болады.  

Мәдениеттің  ең негізгі  міндеті -  адамзаттың  рухани тәжірибесін  

қайта  қҧру, сақтау,  ҧрпақтан-ҧрпаққа  мҧра етіп беру, оны байыту. Бҧл 

міндеттерді  шешу ҥшін  рухани  қызметтің  әртҥрлі  белгілері  пайда 

болады, олар  біріншіден  дербестік алып, қазіргі заман  мәдениетінде 

мәдениет  институттары болып тіршілік етеді. Мәдениет  қызметі  

кҥрделі, әрі әр-алуан рухани  білімге айналады.  Адамгершілік дін, 

кӛркемӛнер, ғылым, философия және идеология, саясат, қиял, дҥние 

тану т.б. осында кіреді. Бҧл жҥйлелердің кҥрделі бірлестігі мәдениетті 

біртҧтас бҥтін  механизм  етіп  қҧрады. Қоғамдық еңбекті болу, рухани 

ҥлгілер қызметінің бӛлінуіне әкелді. Дамыған  мәдениетте  олар  дербес 

қызмет  сфераларына айналады, тҥбінде  олар мәдениет  

институттарының статусын алады.  

Мҧндай әрбір институттарда  ӛзінің әдіс  жҥйесі бар,  

қҧндылықтардың ерекше тҥрімен  және ерекше функцияларға иелік 

етеді.  

Мысалы, кӛркем қҧндылықпен кӛркемдік  қызмет,  ғылыми  

қызметпен  едәуір  тҥрде  ерекшеленеді, бірақ олар тек қана  дҥниені  

рухани  ӛзгерту әдісімен, әртҥрлі рухани қҧндылықтарды ӛндіру әдісі 

мен ғана ерекшеленеді.  

Мәдениет бҧл бҥтін  механизм,  ол ӛзін рухани  қызметінің  белгілі 

тҥрлерінде  тҧйықталмайды, тҧлғаға деген ең қолайлы  нәтижеге 

жетеді.  

Мәдениеттiң болашағын ақпараттық қоғамның зандылықтары 

және қҧндылықтарымен байланыстыру қажет. Ҧлттық мәдениетiмiзбен 

бiрегейлiкке қол жеткiзу арқылы ғана болашаққа қарай батыл қадам 

жасауға болады. 

 

 

1.6 Мәдениеттегі ҧлттық белгіміз рәміздер 
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Мемлекетiмiз тәуелсiздiгiн алғаннан берi әр тҥрлi маңызды ресми 

қадамдар жасауда – елiмiздiң туын, елтаңбасын, әнҧранын сайлауы. 

Бҧл рәмiздер саяси тәуелсiздiкпен мемлекеттiк егемендiктiң 

бiрегей белгiлерi болып саналады. 

Ӛмiрге келген әр жаңа мемлекеттiң ӛз мақсат-арманы бар. 

Еркiндiкке ҧмтылған елдердiң бәрi де ӛз дауысымен сӛйлеудi, ӛз 

ҥнiмен жар салуды армандайды. Сол жҧлдызды сәт туған кезде ӛз 

болмысымен тiршiлiк кешу мҥмкiндiгiн сезiнедi. 

Тәуелсiздiк дегенiмiз – ең алдымен, рухани тылсым. Бәрiнен 

бҧрын адамның жан-дҥниесi, рухы мен ар-ожданы. Ӛз табиғатына, ӛз 

отанына, ӛз халқына, ӛз еліне тiршiлiк етiп ӛмiр сҥруі. 

Мемлекеттiк рәмiздер – белгiлi бiр елдiң ӛзiнше ӛмiр салтын, 

бҥкiл болмыс ерекшелiгiн, айрықша арман аңсарын, басқалармен 

байланыс мҧратын бiлдiретiн белгi. 

Тәуелсiздiк деген қасиеттi, ҧғым мәдени нышандар тiлiнде де 

сӛйлейдi. 

Ал, қазақ елi тҧңғыш рет тәуелсiздiгiн алып бҥкiл әлемге 

танымалы болып, ӛркениеттi елдер деңгейiне кӛтерiлуде. Ғажайып 

рәмiздерi, ӛлең-жырлары, әдеби шығармалары белсендiлiк арнасын 

ашып отыр. 

Әр тҥрлi ҧлт ӛкiлдерi, шетелдегi қандастарымыз бен қарым-

қатынасымыз қалыптасуда.  

Ҧсынылған жобалар әр алуан болғанымен, байқауға 

қатысушылардың бәрiне ортақ нәрсе – ел тәуелсiздiгiнiң жариялануына 

деген ризашылық, ӛз тағдырын ел тағдырымен бiрге сезiнген жоғары 

отаншылдық сезiмдер және жасандылығы жоқ, тек адамның ӛз 

рухының оянып, желпiнуiнiң нәтижесiнде ғана пайда болатын 

азаматтық, саяси белсендiлiгi. 

Мемлекеттiк рәмiздер – тек кӛркем, образ ғана емес, тәуелсiз 

мемлекет қҧру идеясының жаршысы. Елбасының ту мен елтаңбаның 

эталондық нҧсқаларын жетiлдiрiп, нақтылай тҥсу жӛнiндегi нақты 

ҧсыныстары мен ойлары рәмiздерiмiздiң нақ бҥгiнгiдей бедерленуiне 

игi ықпал еттi. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк әнҧраны – елдiң ресми 

музыкалық эмблемасы. 

Мемлекеттiк әнҧран парламент сессияларындаҚазақ 

Республикасының ҧлттық мерекесi мен басқа да мерекелiк кҥндерге 

арналған салтанатты жиналыстарда орындалады. 

Елдiк егемендiк пен тәуелсiздiктiң рухани тiректерiнiң бiрi ретiнде 

және маңызды ресми рәмiз ретiнде мемлекеттiк тiл мәртебесi жӛнiндегi 

мәселе конституциялық жолмен шешiлген.  

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк тiл – қазақ тiлi. Ресми 

қолданыста орыс тiлiне тең қҧқық берiлген. Қазақстанда тҧратын басқа 

ҧлт ӛкiлдерiнiң ӛздерiнiң ана тiлдерiн сақтап, қолдану аясын кеңейтуге 

мҥмкiндiгiнше кӛмек кӛрсету. Тiл мемлекет ӛмiрiнде, жалпы қоғамдық 
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қарым-қатынаста айырықша орын алады. 

Қай мемлекетте болсын, әсiресе қҧрамы кӛп ҧлтты мемлекеттерде 

адамдарды отаншылдық сезiм арқылы бiрiктiру, олардың ара 

қатынастарындағы жарасым мен ҥйлестiктi қамтамасыз ету, сыннан 

ӛткен сындарлы әрi аса қажеттi iс. Мемлекеттiк атрибуттарды танып 

бiлу – маңызды қоғамдық-саяси ҥрдiс. Рәмiздердiң мән-мағынасын 

жҥрекпен сезiп зерделесе сонда ғана терең тҥсiнедi.  

Рәмiздер нақты субъектiлерге (адам, ҧлт, мемлекет, әр алуан 

қауымдастықтар, т.б.) қатысты сипаты, мазмҧны мен мәнi тҧрғысынан 

таптырмайтын мағлҧмат кӛзi ретiнде ӛзара қарым-қатынас 

мақсаттарына ғана қызмет етiп қоймайды сонымен бiрге сол 

субъектiлердiң ӛз ерекшелiктерi мен қайталанбас дара болмысын, ӛз 

«менiн» (мемлекеттiк рәмiздерге қатысты – «мен – мемлекет») терең 

сезiнiп бiлуiне және оларды басқалардың алдында паш етуiне 

мҥмкiндiк бередi. Ӛмiр дегенiмiз ӛз «менiңдi» таныту деген 

философиялық пайымдауға жҥгiнсек, рәмiздердiң мәдени-нышандық 

қызметтiң бiр тҥрi ретiнде тарих бҧралаңдарында жоғалып кетпей, осы 

кҥнге дейiн жетуi әрi олардың адамдар арасындағы жеке қарым-

қатынастан бастап, халықаралық қатынастар саласындағы ресми 

рәсiмдерге дейiнгi ауқымды қамтитын кеңiстiкте қазiр де кең 

қолданылып жҥр. 

Бiздiң пiкiрiмiзше рәмiздiк белгiлер әр тҥрлi ҧғымды бiлдiруi 

мҥмкiн. Бҧл рәмiздердiң әр тҥрлi болуына, ӛзгеруiне заманымыздың 

әсерiн кӛремiз. Елтаңба билiк нышаны ретiнде тулардың, жалаулардың, 

мӛрлердiң және ақшаның қҧрамдас бӛлшектерi ретiнде де 

пайдаланылады.  

Қазақ таңбаларының ҥлгiлерi қола дәуiрдегi Бегазы Дандыбай 

мәдениетi қазбаларынан табылған. 

Мысалы, әйгiлi этнограф-тарихшы Ә. Марғҧлан осы кезеңнiң 

мәдени ескерткiштерi арасынан бағаналы руының таңбасына ҧқсас 

белгi кӛргенiн жазады. 

Таңбалық нышандар, тайпаның, рудың бҥтiн ел қҧрамындағы 

халықтардың қасиет тҧтқан наным-сенiмдерiмен, арман-аңсарларымен 

астасып жатқан киелi белгiлерден тҧрады. Қазақ руларының таңбалары 

осы кҥнге дейiн сақталған. 

Олардың әр тҥрлi бейне-пiшiмдерi тастағы жазуларда, сан алуан 

материалдық мәдениет ҥлгiлерiнде, археологиялық қазбалар кезiнде 

табылған кӛне мӛрлер мен металл ақшаларда жиi ҧшырасады. 

Қазақ халқының кӛшбасшылары ҧлт болып ҧйысудың ҧлы белгiсi 

ретiнде Ҧлытау бойында ӛздерiнiң ру таңбаларын тасқа қашап 

қалдырған. «Таңбалы тас» деп аталатын Қарағанды облысындағы 

Қызылжар станциясынан 10 шақырымда жатқан бҧл жер қастерлi 

ҧлттық рәмiзге жатады. 

Әулеттiк елтаңбаларға қатысты негiзгi ҥш шарт болған. Бiрiншi – 

әулеттiң тегi және елге сiңген еңбегi туралы деректер толық 
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дәлелденген немесе ресми тҥрде танылған болуға тиiс: екiншiсi – 

рәмiзтану шарттарына толық сай келуге тиiс; ҥшiншiсi – елтаңба 

мiндеттi тҥрде ӛкiлеттi билiк орындарында бекiтiлiп, ресми тiркелуi 

тиiс. Осы талаптар орындаған кезде ғана әулеттi таңбаларды салуға 

рҧқсат етiлген. 

Қазақ таңбалары мен еуропалық ҥлгiдегi елтаңбалардың арасында 

кӛп айырмашылық бар екенi белгiлi. Олардың тҥрiнде де, 

қҧрылымында да айырмашылықтары кӛп. Бҧл ӛзгешелiктi далалық 

ӛркениетпен Еуразия кӛшпелiктi далалық ӛркениетпен Еуразия 

кӛшпелiлерi мәдениетiнiң тӛл болмысының даралығына байланысты 

деген байлам жасау орынды. 

Бiздiң пiкiрiмiзше ел таңбалары ӛзiндiк тыныс-тiршiлiктерiне, жер 

қойнауларына, ойлау жҥйелерiне, салт-дәстҥр және iс-қимылдарына, 

ӛмiр сҥру деңгейлерi мен ӛзiн-ӛзi жетiлдiрулерiне байланысты 

қалыптасқан. 

Иә, қазақтың киiз ҥйiн алсақ, ешқандай теңдесi жоқ, ыстыққа да, 

суыққа да тӛзiмдi екенiң бҥкiл әлем тарихы бiледi. Қазiргi уақытқа 

дейiн ӛзiнiң сәйкестiгiн тауып, қазақ халқының ӛмiр-тiршiлiгiнде 

қолданылады. 

Ал, ғалымдардың пайымдауларына байланысты сан ғасырлар 

бойы жасалынған далалық ӛркениеттiң материалдық мәдениетiнiң 

қарапайымдылығы мен ең алдымен тҧрмысқа қолайлылығы 

табиғатпен, ҥндесiп жатады. 

Осының барлығы қазақ ҧлтының даму жолдарын, ӛрiсiн 

байқатады. 

Гимн терминi грек тiлiнен аударғанда бағдарламалық сипаттағы 

ӛлеңге жазылған салтанатты әуен деген ҧғымды бередi. Әйгiлi 

нҧсқалары ҥш тҥрлi қҧрылымға негiзделген: қҧдайтағалаға қҧлшылық 

ету, ол туралы миф, ҥшiншi рахым кҥтiп жалбарыну. Ғалым 

зерттеушiлер осындай алғашқы гимндер  Ежелгi Мысыр мен 

Месопотамияда пайда болды деп есептейдi. Қҧдай қҧрметiне салт 

бойынша әндер орындалып, қадiр-қасиетiне қарай әр тҥрлi ӛлшемнен 

тҧрған. 

Кеңестiк кезеңде дҥниенiң бәрiн бiр жiпке тiзiп, бiр инеден ӛткiзiп 

орталықтандыру принципi мен идеологиялық одақтас республикалар 

рәмiздерiнiң де болмысы бiтiмiн айқындаған бiрден-бiр ӛлшемге 

айналады. 

Ҧлттық рәмiздердiң кеңестiк кезеңi келмеске кеттi. Бiрақ оны 

жоққа шығаруға болмайды. Ол ресми белгiлер – сол дәуiрдегi қоғамдық 

дамудың, мемлекеттiлiктiң, саяси, әлеуметтiк-экономикалық және 

рухани еркiндiктiң деңгейiне сәйкес тиiстi тарихи болмыстың кӛрiнiсi. 

Бiрнеше ҧрпақ ӛкiлдерi сол образдардан ӛздерiнiң аңсарларын, 

мақсат-мҥдделерiн тауып, тiршiлiк кештi. Сол образдар олардың ӛмiр 

салт-санасына енiп, дiлiне айналды. 

Тарихи тамыры тереңде жатқан және халықтың ӛз рухынан туған 
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рәмiздер ғана халықпен бiрге жасайды. Мемлекеттiк ресми рәмiздердiң 

де ӛз қисынына сәйкестенетiн ӛрiлетiн, сонымен бiрге халықтың 

тыныс-тiршiлiгiмен ӛзектес ӛз тағдыры болады. 

Ҧлттық нышандардың болмыс-бiтiмiн, тарихын айқындайтын, ең 

алдымен ҧлт тағдыры. 

Ал, мемлекеттiк идеяның қалыптасуына, мәдениет қоғамдық сана 

мен ӛркениет рухы белгiлi бiр дәрежеде ықпал етедi. 

Тарих дегенiмiз уақыттық ҧғым. Оның мәнi-мазмҧндық қҧрылымы 

оқиғалық сипатқа ие. Республиканың жаңа мемлекеттiк рәмiздерiн 

қабылдау – XX ғасырдың соңында Отанымыздың саяси егемендiк алу 

тарихы ҥшiн осы тҧрғыда мәнi зор оқиға. 

Олар мәдениет тiлiндегi астарлы ҧғымдардың маңызды 

элементтерi ретiнде халқымыздың тарихында жаңа кезең 

басталғандығын жария етiп, рухани тӛл бастауларға және ӛзiндiк даму 

жолына берiк бетбҧрыс жасалғандығын бiлдiредi. 

Мемлекеттiк рәмiздердiң әрқайсысы – ӛзiнше бiр тӛлтума туынды. 

Олар жеке-жеке алғанда әр тҥрлi мәдени қҧбылыстардың кӛрiнiсi 

болғанымен, жалпы алғанда сол сан алуандығымен сындарлы бiртҧтас 

болмыс-бiтiмге ие. 

Мемлекеттiк рәмiздер жобаларын жасау – шын мәнiнде орасан зор 

қоғамдық сипат алды. Тәуелсiздiк алған алғашқы жылдардағы 

халықтың ерекше саяси белсендiлiгi мен жоғары отаншылдық 

сезiмiнiң, рухани қанаттанып, тҥлеуiнiң жарқын кӛрiнiсiне айналды. 

1992 жылдың 4 маусымы мемлекеттiк рәмiздерiмiздiң туған кҥнi 

ғана емес, мемлекеттiк идеяның ең басты принциптерiнiң бiрi – 

қоғамдағы келiсiм мен сенiмдi сақтай отырып, прогреске қол жеткiзу. 

Елiмiздiң жаңа ресми рәмiздерi iзгiлiк, ӛзара ынтымақ пен келiсiм 

тәрiздi аса маңызды жалпыадамзаттық қҧндылықтарға негiзделген. 

Әр халықтың, әрбiр ҧлттың жанына жақын, қастерлейтiн ӛз бояуы, 

ӛз реңi болады.  

Мемлекеттiк туымыздың аспан тектi зеңгiр кӛк тҥстi болуы 

кездейсоқ емес. Әйгiлi Ансельм кестесi бойынша ол – адалдықтың, 

кiршiксiз тазалықпен пәктiктiң нышаны. Кӛк тҥс ынтымақ пен бiрлiк 

идеясын аңғартады. Бiз кӛп ҧлтты ел болғандығымыздан тыныштық, 

ынтымақ, бейбiтшiлiк береке-байлық қажет. 

Аспанкӛк тҥс – қазақтың ҧлттық бояуының реңi. Ҧлттық 

менталитетi, танымы, мәдениетi мен бҧл тҥске деген айырықша 

iлтипаты осы ойға жетелейдi. 

Қалижан ақын халқымыздың тарихи қозғалысындағы 

алауыздықты ӛткiр әшкерлеп, ҧлттық тҧтастыққа  ҥндеуi поэманың 

негiзгi нысанасы екенiн баса айтқан. Расында да билiкке, маңсапқа 

таласып, әркiм ӛз пайдасын ойлап сҧрқиялық жасап Кеңесарының 

арман-ойларын орындатпаған. Осындай басты себеп дәлелдер бар.   

 «Әрбiр халықтың рухани мҧрасында әлемдiк мәдениетiнiң жалпы 

қазынасын байытатын қҧнды ойлар болатыны белгiлi. Халықтың бай 
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рухани мҧрасын зерттеу тек осы мәселемен айналасатындар ҥшiн ғана 

маңызды емес, сонымен қатар бҥгiнгi кҥн адамдардың ӛзара 

адамгершiлiк қатынастарын дҧрыс пайымдау ҥшiн де қажет, болашақта 

адамзаттың адамгершiлiк ҥрдiсi заңдарын дҧрыс тҥсiнуге де кӛмек  

бередi» . Әртҥрлi деректерге, тәжiрибенiң жинақталған бiлiмге 

байланысты мәдени қҧндылықтарды дамытады, қалыптастырады. 

Заман талабына сай, жаңа заңдар енгiзiлiп, дҧрыс ойлап, тҧжырым 

жасауға әкеледi. Сонда ғана болашағымыздың ӛмiрi гҥлденедi.      

Ақан серiнiң ӛлен-жырын қарастырсақ: «Адамның бiлiмiне ақыл 

серiгi» – дейдi. Сондағы айтпағы адамның ақылы мол болса, жаны, 

рухы да бай болады. Ойлы сӛзiне тiлi  кӛмекшiлiктi атқарады, ол милы 

болса жаман мен жақсыны айырады, тҧрмыс-тiрлiгiнде тырбындап 

жҧмыс iсте, осы ӛмiрден бос қалма, елiң, жҧртың кӛрсiң, ойлы iстер 

iсте, кӛңiл боп, артында ойла деп жырлайды .  

 Ҧлттықмәдениеттің дамуына, ӛркендеуiне бӛгеу жоқ. Жолымыз 

ашық. Ендi не керек? Апырай, осы  бҥгiнде бiз байырғы салт-дәстҥрдi  

шет елдерден келген ағайындардан  ҥйренсек, ата-бабалар рухы, аруақ 

алдында не бетiмiздi айтамыз?! Тiлiмiздi бiлмесек, салтымызды 

ҧстамасақ, басқа ел бiздiң қазақ деген халық  екенiмiздi қай 

қырымыздан танып бiледi Тiлiмiз орысша, киiмiмiз еуропаша, 

саудамыз қытайша, қҧдамыз кәрiс болса, қазақпыз деп қалай айтамыз?  

Ҧлттық сана «Ақтабан шҧбырынды» трагедиясы қандай жалпы-

сипат алған болса, жеке адам да ӛзiнiң ҧлттық басына тҥскен 

ауырпалығының жағымды шешiлу мҥмкiндiгiн жалпы ҧлттық 

дәрежедегi мақсаты әрекетпен байланыстырады .  

Сонымен ой санамыздың тiзбегiнен ӛткiзсек әрбiр қазақпын деген 

жас пен кәрiнiң  санасында отан, туған жер, отбасы сияқты қасиеттi 

ҧғымдар, терең кҥйзелiстi басынан ӛткiзген жҧрттың санасында 

болады. Халқымыздың ең таңдаулы, әрi белсендi азаматтары қызметi 

мен кҥресiн бҥкiл қазақ халқының  тағдырымен байланыстырған 

Қанжығалы Бӛгенбай, Тойлақ, ошақты Саңырық  батырлар рулық 

мҥдде жалпы ҧлттық мҥддеге ҧласқан тарихи кезеңнiң тҧлғалары  

болатын. Бҧқар жырау Бӛгенбай батырдың ӛлiмiн Абылай ханға естiрте 

жолын баға бере бiлген. Елiнiң, жерiнiң абыройы – кегi ҥшiн еңбек 

еткен ер екеннiң жырлаған. Батырлар ӛз ӛмiрiн елi ҥшiн  қиған. 

Егер батырлықтың негiзгi ӛлшемi батырдың ӛз руы мен тайпасын 

қорғау емес, жалпы ҧлтын, Отанын қорғау болса, жырау толғауы мен 

би кесiмiнде жалпы ҧлттық мҥдде рулық, жҥздiк мҥддеден жоғары 

қойылған.  

Бҧндай, рухани ӛмiр фактiлерiн халықтың iшкi ӛмiрiнде болып 

жатқан сапалы ӛзгерiстердiң кӛрiнiсi болатын. Қазақ, елi тҥрлi 

ауырпалықты, кҥйзелiстi жеңе бiлдi, ҧлттық  ҧю және кемелдену 

жолында тҧра бiлген халық. Елбасы  Н.Ә. Назарбаев  ӛзiнiң «Тарих 

толқынында» атты еңбегiнде: «Тарихи болашағына деген ғасырлар 

бойы ҥмiтсiздiк ҧлттық мiнез-қҧлықты кҥйретiп, қадiр-қасиетiн шайды, 
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қазақ халқының небiр данышпан перзенттерi мен кӛсемдерi тарихтың 

қарғыс айтқан тҧзағында тҧңшықты, ҧлттың амандығы ҥшiн олар 

тарихтың тәлкегiне кӛнуге мәжбҥр болды. Жиырмасыншы ғасырдың 

соңғы он жылдығында ғана қазақтар еңсесiн кӛтерiп, арман болған 

азаттығымен қауышты», – дейдi . 

Кез келген жаңаның ескiден бiржола, бiрден қол ҥзiп кету қиын. 

Жаңа мәселелердi  шешуде ескi әдiстерге, тәжiрибелерге сҥйенiп 

қателiктер жiбермеуге тырысады. Саяси әлеуметтiк, экономикалық 

мәселелерге уақыт талабына сай жаңаша ӛзгередi. Әрине, еліміз  ӛз 

рәміздерін қастерлеп қадірлей білсе Отанымызға деген сҥйіспеншілігі 

артады. 

Мәдениет – адам жасаған, жалпы ӛркениетті кӛрсететін, әлем 

сияқты,  екінші табиғат. Мәдениет  - жеке адамның ӛмір сҥру кезі 

болашағы,  ортамен  қарым-қатынасы, ӛмір сҥру мақсаты. 

Адам мәдениетінің  қҧндылығы, биік  ӛлшемі осы. Адамдар  бір-

бірімен  араласып, сҧхбаттасып, қарым-қатынас кезінде ӛсіп 

қалыптасатын  ерекше қҧбылыс. 

Адамдар ӛздерінің ӛмір сҥріп отырған ортасына, әлеуметтік және 

мәдени ӛсуіне, ӛркендеуіне әсер етіп, оны болашақ  жастар  ҥшін  

ӛзгертеді.  Адамдар  осы игілікті жасаған  нәрселердің  бәрін ӛз 

қызметіне  пайдаланады.  Адамдар  осы игілікті істі кейінгі ҧрпаққа, 

жастарға  мҧра-ӛсиет  етіп  қалдырады. Қасиетті адамдардың  жақсы 

қолмен жасаған істері ӛлмейді, мәңгі жасайды. Олардың жасаған  ісі 

болашақ, қоғам  ҥшін керек,  оны жастар  белгілі жағдайда уақыт 

талабына ӛзгертіп  дамытады. Мәдениет әр тҥрлі әлеуметтік  

жағдайларға, топтардың, таптардың ҧлттардың, жеке  адамардың ӛмір 

сҥруіне байланысты, талабына байланысты дамып, соған сәйкес ӛзгеріп  

қалыптасады. Адамдар  ерте кезден  бастап  қор ету  ҥшін аң аулаған, 

ӛмір сҥрген, кейіннен  қолдарымен еңбек қҧралдарын жасаған. 

Адамдар ойлау арқылы ҧстаған  нәрселерін  от жағу  арқылы пысырған,  

ішкен,  киінген  осылай ӛмір сҥре бастаған. Осылай олардың мәдениеті 

дами бастаған. Енді бҧдан да жарасымды, сҧлу ӛмір сҥру ҥшін, біреуге  

ҧнау ҥшін,  қоршаған  ортамен  байланыста  болу ҥшін адамдардан кӛп 

нәрсені білуді талап етеді. Енді адамдар кҥн-кҥн сайын  ӛсу ҥшін, ӛз 

еңбек, қызметтерін, ойлауын  дамытып, ӛмір талабына сай 

қалыптастыра бастайды.  Әр ӛркениетте жаңа талап, тілектер қажет, 

сол талаптар арқылы ӛндіріс  қҧралдары дамиды . 

Адамның ӛсуі, тіршілік әрекетіне байланысты қалыптасады, ол 

қоғам адамнан тыс  дамымайды. Адам бар жерде ӛсу, қалыптасу, 

жаңару, білім болады. Осыған байланысты қоғамда да, әртҥрлі  

қҧрылымдық ӛзгерістер бола бермек. Қҧрылымдық ӛзгерістер кӛп 

болса,  адамдарға қойылатын  талапта кӛбейеді. Адам мәдениеті мен  

қоғам талабы тікелей  байланысты. Мәдениет – қоғамның қозғаушы 

кҥші. Адам бар  жерде қоғам бар,  қоғам  болған  жерде  адам болады .  

Мәдениет тарихы – философияның  бір бӛлігіне жатады. Мәдениет  
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философиясы ілімі Батыс  елдерінде мәдени  антропология (адам 

туралы ілім) қҧрамында  қалыптасқан. Мәдениет  философиясында  

ӛзін-ӛзі  тарату (трансляция) мақсаты алдыңғы  қатарға  шығады,  оның 

тарату  қҧралдары (таңбалар, рәміздер, ғибадаттар, әдет-ғҧрыптар) мен 

оның ішкі мән-мағынасы  (менталитеті, діні, санасы т.б.) бірдей қызмет  

атқарады. Сондықтан да мәдениет философиясы тарихи - әлеуметтік 

ҥрдіс пен қарастырылады. Мәдениет тарихы мен мәдениет 

философиясы  мҥлдем тҧтасып кеткен,  олардың ӛзінде ерекшеліктері 

бар: а) егер философия ӛз мҧратында  обьективтілікке, 

жалпыламалыққа, әмбебаптылыққа ҧмтылса, мәдениет тарихына 

типтілік, интровертивтік (ішкілік), субьективтілік тән; ә) тарихылық 

және  логикалық  ғылыми тәсілдердің ара-қатынасын мәдениет  

философиясы мен мәдениет-тануда салыстырсақ,  онда философия 

негізінен логикалық тәсілге жҥгінетінін,  ал мәдениеттануда тарихи 

әдістің басым болатындығын  байқаймыз (мәдениет  тарихының басты 

міндеттерінің бірі – тарихи кезеңдер мен ӛркениет тҥрлеріне бейне 

беру); осы сипатта мәдениет тарихы Гегель, Кердр, ант тҥсінігіндегі 

тарих философиясына жақын; б) мәдениет философиясымен 

салыстырғанда мәдениет тарихында аксиологиялық (қҧндылықтар 

теориясы), психолингвистикалық және герменевтикалық 

(тҥсіндірмелік)  сарындар басым.  

Мәдениет  - халықтың  мыңдағы  жылдар бойындағы 

шығармашылығы,  онда қауым мен жеке адамның рухани ізденісі, 

халықтық даналығы мен адамгершілік нышандары жинақталады.  

Адамзатының  рухы мен келбеті, оның ерік-бостандығы мен 

тарихы зейін-есі,  философиялық жҥйелері мен рәміз-таңбалық  

ӛсиеттері, орны толмайтын шығындары мен ӛмірлік сабақтары, діні 

мен тілі, ділі мен мҧраты – осының бәрі мәдениетпен біте  қайнасқан.  

Адамдар  арақатынастың бәрі белгілі бір мәдени  деңгейден 

басталады. Ал сыртқы  ортаны ӛзгертуге  байланысты предметтік  

әрекеттің  нәтижелері  адамдық  мәндік  кҥштердің заттандырылған  

кӛріністері  болып табылатын мәдениеттер  туындыларында жҥзеге 

асады,  басқаша  айтқанда, мәдениет  дегеніміз адамның  ӛзін,  

қоғамды,  әлеуметтік қатынастарды жасау  процесі. 

Қазіргі Батыстағы мәдениеттанудағы  ілімнің бірі – мәдениеттік 

рәміздік (символдық) теориясы. Белгілі философ Эрнс Кассирердің 

пікірі  бойынша адамды ақылды жан (Homo sapiens) деп тҥсінудің, 

ағартушылық идеясының ӛзіндік мҥмкіндіктері таусылғандықтан, ол 

рәміздік жан (Homo symvolikas)   тәріздік ҧғынуға ауысты. Адам тек 

ӛзін қоршаған физикалық – биологиялық дҥниеде емес, сонымен бірге 

таңбалар әлемінде ӛмір сҥреді. Тіл, сана, миф, ӛнер, дін – бҧлардың 

бәрі шартты тҥрде біздің қарым – қатынастарымыздың таңбалық 

универсумы деп атауға болады. Адам қоршаған ортаға бейімделудің 

жаңа тҥрін ашты. Оның сезім мҥшелері мен ақыл – парасатының 

арасында ҥшінші буын – рәміздер мен таңбалар тҧр. Мысалы қазақ 
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мәденеитінің «архатипінің» бір тҥрік мәдениетін ҧғынудың жолы – 

тәңірлік  рәміздер мен Орхон – Енисей таңбаларын меңгеру. 

Ҧлттықмәдениеттің тҧлғалық сипатта мынандай ҧғымдарды 

кездестіреміз. Олар мәдени әрекет, мәдени орта, мәдени игіліктер, 

қажеттіліктер, мәдени ҧйымдар мен ҧжымдар. Мәдени әрекет деп, 

мәдени іс - әрекет деп айтамыз. Мәдени игіліктерді толассыз жасау 

нәтижесінде адам ӛзінің де мәдени деңгейін кӛтереді. 

Ҧлттықмәдени орта ҧғымы мәдениеттің коммуникациялық 

(қатынастық) табиғатымен байланысты. Ҧлттықмәдени орта заттық – 

материалдық, әлеуметтік ҧйымдар мен ҧжымдардан, рухани қызмет 

орындарынан тҧрады. Оларға техника мен қҧрал – жабдықтардың 

деңгейі, тҧрмыстық мәдениет дәрежесі, адамдардың білімділігі, 

кәсіптік шеберлігі, рухани мәдениетілігін сақтау ҧйымдары (мҧрағат – 

мҧражайлар, кітапханалар, клубтар, т.б) жатады. Бҧл берілген 

анықтамалардың маңыздылығын, мәнділігін кӛруге болады.  

Ҧлттықмәдениет ҧғымының мағыналық жағына тоқтала кететін 

болсақ. Ең бірінші ҧғым - ӛркениет. Ӛркениет ҧғымы латын сӛзінен 

шыққан,  «civilis» азамат дегенді  білдіреді екен. Римдіктер бҧны басқа 

елдерден, халықтар мен мемлекеттерден айырмашылықтарды кӛрсету 

мақсатында қолданып «варварлықтар» деп атаған. Ӛркениетті олар, 

азаматтық қоғамы, қала  мәдениеті, заңға шығармашылық рухынан 

туған талай сҧлу дҥниелерсіз, ӛнер әлемінсіз қандай мәдениеттің 

болсын рухын сенізу мҥмкін емес. Ӛнер – мәдениеттің бірден – бір 

алтын қазынасы, ғажап кӛріністерін білдіретіндіктен - әсемдікке, 

сҧлулыққа, сәнділікке ҧмтылысын кӛрсетеді . 

Ҧлттықмәдениет ҧғымын жан – жақты зерттеген әдебиет 

зерттеушісі және эстетик М.М. Бахтиннің пікірі бойынша, мәдениет 

мәтін аймағында  шектелмей, негізінен диалог тҥрінде болады. Бҧл 

жерде әңгіме ӛзіңнен басқаны, басқадан ӛзіңді тауып алу жӛнінде. 

Мәдениеттің басқа мәдениеттермен араласуынан мәдениеттер 

сухбаттасуы жҥреді.    

Сҧхбаттасу (диалог) осында әр тҥрлі мәдени туындылардың бір – 

бірмен бәсекесі мағынасында қолданып отыр. Жалпы адам мәдениеттік 

тҥрінде мағыналық қайшылықтардың дамуы жатыр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ЭТНОСТЫҢ МӘДЕНИ ОСЫЗАМАНҒЫ 
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ТҦЖЫРЫМДАМАЛАРЫ 

 

2.1 Қазақ этносының негізгі қалыптасу жолдары 

Қазақ этносының қалыптасу жолдарын және тарихтың даму 

барысында қандай сапалық ренге ие болатынын қарастырамыз. 

Аталған мәселелердi бiз тарихи тҧрғыдан (контекстен) қарастырамыз, 

себебi тарих – бiр сарынды қҧбылыс емес, бiр-бiрiнен тҥбегейлi 

ӛзгешелiгi бар ҧқсамайтын тарихи кезеңдердiң алмасуы. 

Этнос немесе ҧлт, ҧлыс дегенiмiз не? 

Мәселеде қойылған сҧрақ белгiсi кездейсоқ емес, ӛйткенi бiр 

қарағанда ҧлт, халық, этнос, ҧлыс синоним сӛздер сияқты, сондықтан 

кӛпшiлiкке бҧл ҧғымдардың арасында айырмашылық жоқ болып 

кӛрiнедi, бiрақ ерекшелiктерi бар.  

Алайда, аталмыш ҧғымдардың дамуы академиялық рәсiм емес, бҧл 

олардың әдiснамалық фонына сiлтеме жасау және де бҧлардың тҥп-

тӛркiнiнде салмақты саяси мән жатыр. Бҧл ҧғымдарды ажырату ҥшiн, 

олардың iшкi мәнiне терең ҥңiлiп мағыналардың генезисын ашу қажет. 

Бҧл жерде «халық» деген атау  екi мәнде қарастырылатынын 

айтып кеткен жӛн: этнографиялық және пәлсапалық. Бiз 

этнографиялық аспектiсiн де қарастырамыз. Бҧл ҧғымды тҥсiну қиын 

емес, ӛйткенi кез келген адам бiр ҧлт ӛкiлiн екiншi ҧлт ӛкiлiнен 

қиындықсыз ажырата алады.  

Әр ҧлттың ӛкiлi ортақ ақпараттық байланысты иеленедi, ал ол ӛз 

тарапынан ортақ тiл, ортақ мәдени байланыс, ортақ сана болуын қажет 

етедi  (олар кейiн халықтық деп аталды). Сонымен қатар олар ортақ 

аймақ, ортақ мекенжай (қоныс) пен ортақ текке ие. Халықтар бiр-

бiрiнен белгiлi бiр мәдени ерекшелiктерiмен, тҧрмыс тiршiлiк 

ерекшелiктерiмен, белгiлерiмен (кейiн ол этнографияның зерттеу 

нысаны болады) ерекшеленген әлеуметтiк қҧрылымдар пайда болған 

сәтте-ақ, дҥниеге келдi. 

Осы тҧрғыдан алсақ, халық, ҧлт, этнос, ҧлыс категориялары сәйкес 

болып келедi. Мҧндай қауымның генезисiн қарастырғанда бiз сӛз 

болған категориялардың әдiснамалық мҥмкiндiгiн (шамасын) 

кӛрсетемiз. Ал «ҧлт» атты феномендi қарастырғанда, «халық»  деген 

ҧғымға философиялық тҥсiнiктеме беремiз. 

Ҧлт дегенiмiз – адамдардың тарихи қалыптасқан әлеуметтiк 

этникалық қауымдық бiрлестiгiнiң жоғары тҥрi. Қазақ халқының ҧлт 

болып қалыптасуы ҥшiн қажеттi шарттар қажет: оның қҧрамына енген 

адамдар тобының материалдық тҧрмыс жағдайларының аумағы мен 

экономикалық ӛмiрiнiң, тiлi мен мәдениетiнiң,  әлеуметтiк хал-

ахуалдағы сол ҧлтқа тән кейбiр этникалық ерекшелiгiнiң ортақтығы 

болып табылады. 

Келесi,  бҧрынғылардан жоғары адамдар қауымының нысаны – 

ҧлттар маркстiк және маркстiк емес әдебиеттерде капитализмнiң 

алдындағы қоғамның экономикалық саяси және рухани дамуы ҧлттың 
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пайда болуының материалдық және рухани алғы шарттарына 

дайындық болып табылады. Дегенмен, капиталистiк қоғамда ҧлттар 

жетiле алмады, Егер ҧлыстың ҧлтқа ауысуының алғы шарттары болып 

табылатын мекен еткен аумақтың ортақтығы, тiлдiң ортақтығы және 

қауым мәдениетiнiң ортақ белгiлерi, шаруашылық тҧрғысындағы 

бiртҧтастығы феодализмде  де орын алғанын еске алсақ, онда 

экономикалық ӛмiрдiң ортақтығының қалыптасуы феодалдық әр тҥрлi 

кедергiлердi бҧзған және әр тҥрлi аудандары арасында мықты 

экономикалық байланыстар орнатқан капитализмнiң нығаюына және 

генезис процесiне байланысты.  

Сонымен,ҧлт келесi белгiлерiмен сипатталады. 

Бiрiншiден, бҧл аумақ орталығы. Бiр-бiрiнен ҧзақ уақыт бойы 

кеңiстiкте оқшау орналасқан адамдар тобы бiр ҧлтқа жатуы мҥмкiн 

емес. Сонымен қатар, адамдардың бiр аумақта ӛмiр сҥруi де олардың 

бiр ҧлтқа жатуына себеп бола алмайды. Шығыс-славян тайпалары, 

кейiннен ҧлыстары бҧрынғы кеңестiк елдiң еуропа бӛлiгiнде баяғыдан 

берi орын тепкен болатын, ал орыс және украин ҧлтының қалыптасуы 

капитализмнiң дамуына байланысты тек соңғы ғасырларда ғана орын 

алды, ал белорус ҧлты тек Қазан тӛңкерiсiнен кейiнгi кезеңде (1917 

жылдан соң) қалыптаса бастады. 

Екiншiден, ҧлт туралы айту ҥшiн аумақтың орталығына тiлдiң 

ортақтығы қосылуы керек. Ҧлттық тiл – ҧлттың барлық мҥшелерiне 

тҥсiнiктi және әдебиетте мықты қалыптасып қалған жалпыхалықтық 

сӛйлесу тiлi. Тек осындай тiлдiң ортақтығы миллиондаған және 

ондаған миллион адамдардың бiрлескен экономикалық, саяси, рухани 

ӛмiрiн қамтамасыз ете алады. Бiрақ ҧлттың басқа белгiлерi сияқты бҧл 

белгiсiн де абсолюттiк белгi ретiнде алуға және оны жеке карастыруға 

болмайды. Бiр тiлдiң бiрнеше ҧлттың ҧлттық тiлi болған жағдайлары да 

кездеседi (ағылшын тiлi ағылшындардың. Солтҥстiк 

американдықтардың, австралиялықтардың, жаңа зеландиялықтардың 

тiлi болып табылса, немiс тiлi ФРГ мен Австрияның халқының, испан 

тiлi испандықтардың, мексикандықтардың, кубалықтардың тiлi болып 

табылады). Тiлдiң ортақтығы мiндеттi тҥрде мекеннiң ортақтығымен 

қатар қарастырылуы керек, дегенмен бҧл екi белгi де қарастырылып 

отырған әлеуметтiк-этникалық қауымдастықтың ҧлтқа айналуына 

себеп бола алады деген қорытынды жасауға жеткiлiксiз болады. Бҧл 

белгiлер тағы бiр белгiмен толықтырылуы қажет. 

Ҧлттың үшiншi негiзгi белгiсi экономикалық ӛмiрдiң ортақтығы 

болып табылады, бҧл белгi мҥлде барлық ҧлт бiр ӛнiмдi шығарады 

дегендi бiлдiрмейдi. Бiз бҧрын экономикалық ӛмiрдiң ортақтығы елдiң 

әр тҥрлi аудандарының шаруашылық мамандандырылуына және 

олардың арасындағы сауда-алмасу байланыстарының нығаюы негiзiнде 

пайда болатынын айтқан болатынбыз. Бҧл әр тҥрлi аудандардың 

мамандандырылу процесi, сонымен қатар бiр-бiрiмен байланысының 

және тәуелдiлiгiнiң нығаюы ҧлттың экономикалық бiрiгу процесi 
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болды. 

Мекен еткен аумақтың, тiлдiң, экономикалық ӛмiрдiң тарихи 

ҧзақтығы негiзiнде ҧлттың тӛртiншi белгiсi – осы халықтың 

мәдениетiнде бекiп қалған, психологиялық тҧрпаттың ортақ белгiлерi. 

Ҧлттың психологиялық тҧрпаты халықтың тҧрмысының мiнез-

қҧлқының, әдеттерiнiң, әр ҧлттың ӛзiне тән қабiлеттерiнiң, олардың 

әндерiнiң, билерiнiң, фольклорының, сурет ӛнерiнiң және т.б. 

ерекшелiктерiнде кӛрiнедi . Мысалы, американдықтарда iскерлiктiң 

ӛзгерген тҥрi ҥнемi асығыстықта болуы олардың психологиялық 

тҧрпатының ерекшелiгi ретiнде қалыптасып келдi. Ҧлттық мінез-қҧлық 

әр ҧлтта әртҥрлі болып келеді, сонысымен айрықшыланады. Осы 

айрықшылық олардың  этникалық қҧрылымыдарының ерекшілігімен 

байланысады. 

Этникалық қҧрылымдардың пайда болуын кейiнгi палеололит 

дәуiрiне жатқызуға болады. Бҧл кезде кӛне адамның мәдени 

компоненттерi қалыптасқан, ал ол ӛз тарапынан оның  кӛршiлес 

қауымдастықтан ажырату белгiсi болып келедi.  

Мҧндай мәдени компоненттерге  дiн, тiл, шаруашылық тҥрi, жӛн-

жора жатады. Олар тҧрмыстық деңгейде белгiленедi, ал тiл қатынас 

қҧралы ретiнде тҥйсiктi сезiммен сәйкестендiредi.  

Бҧл жерде кӛптеген ғылым саласында (мысалы, палеонтологияда) 

мәдениет деген ҧғым басқаша тҥсiндiрiлетiнiн де айта кету керек. 

Ондағы мәдениет, тасты ӛңдеу, қарапайым қҧралды әзiрлеу мәдениетi 

тҧрғысынан қарастырылады.  

Ерте замандағы жоғары палеолит дәуiрiнде этникалық 

қауымдастық белгiлерi байқалмаған. Ерте кезеңдегi археологиялық 

дәуiрде адам топтарының қауымдары (немесе праобщина) сияқты 

әлеуметтiк топ пайда болады. Бҧл қауымның мҥшелерi мал сияқты 

болғанымен, мал емес. Яғни, адам қауымдары арасындағы байланыс 

әлеуметтiк сипатта жiктеледi (топтастырылады). Демек, адам 

қауымдары атты әлеуметтiк қауымның пайда болуы және де оны 

биологиялық қауым деп қарастыруға болмайды. 

Эволюцияның даму кезеңi олардың жоғары нерв жҥйесiнiң 

қалыптасуына әкеп соқты және олардың жоғары нерв жҥйесiнiң 

қызметi басқа жоғары жануарлардан елеулi  ӛзгешелiктерiмен 

ерекшеленедi. 

Бiздiң тҧжырымымыз – алғашқы адамдардың қауымдастық 

бiртҧтастықта болмағандығын кӛрсету. Олай дейтiнiмiз, ӛзгешелiк 

болса да, олар еңбек қҧралдарын дайындайтын, шикiзат (материал) 

және олардың не ҥшiн қолдану керектiгiн бiлмегендiгiмен 

ерекшеленген. 

Осыған орай, Л. Гумилевтiң сӛзiмен айтар болсақ, «алғашқы 

ҧжымдар, (қауымдар) Homo Sapiens тектi жабайы адамдар, әлi 

қалыптаса қоймаған ӛндiрiс қҧралдарынсыз-ақ топпен, ҧжыммен 

тҧрды, себебi жеке тҧрса ешкiм қҧтаймас ӛмiр сҥре алмас едi. Сонымен 
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қатар мҧндай топтың бӛлiнуi қоғамның пайда болуымен табиғи дами 

келе, бiз сӛз етiп отырған тҧтас қауым «этносты» дҥниеге әкелдi. 

Бiз атап ӛткендей, «этнос» сияқты берiк қауымдастықтың 

қҧрамына кiретiн адамдар тҧрақты мәдени компоненттерi бар жағдайда 

ғана қалыптасады. Мҧндай компоненттердi, (Гумилевтiң сӛзiмен) 

жҥрiс-тҧрыс, мiнез-қҧлық стереотипi деп атаймыз.  Және де ол 

адамдардың қоршаған ортаға бейiмделу тәсiлi болып табылады. 

Л. Гумилевтiң теориясын әлеуметтiк-биологиялық бағыт 

примордианистiк әдiстеме тҧрғысынан қарастыра отырып, бiз оның 

әлсiз жақтарын да кӛрсеттiк, сонымен қатар оның этногенездiң тарихи 

суретiн кӛрсететiн, белгiлейтiн жағымды жақтарын да атадық.  

Бҥгiнгi таңда ӛркениеттiң шыңында тҧрған халықтардың да 

этникалық жҥрiс-тҧрыс стереотиптi қоғамның бастапқы дамуында 

тiлмен қатар ең негiзгi кӛрсеткiшi болды және ол арқылы басқа 

қауымдастық мҥшесi бiр-бiрiнен ажыратылды. Әрине, егер олар тҥрлi 

антропологиялық ӛкiл болмаса.  Кең тҥрде, этникалық жҥрiс-тҧрыс 

стереотипi деп, этникалық қауымның ӛмiр сҥру барысында жинап-

терген объективтiк жағдайларының жиынтығын атаймыз.  Оған 

этникалық топтың жҥрiс-тҧрыс ережесi мен нормаларының жҥйесi мен 

жергiлiктi жердiң ландшафтына байланысты белгiлi бiр шаруашылық 

тҥрi де жатады. Бҧл жерде адамның санасы (ақыл-ойы) тарихтың 

бастапқы кезеңiнде синкреттi және пайдакҥнемдi болғанын, сондықтан, 

магия тҥрiнде пайда болған алғашқы ӛнер қоршаған ортаны ӛзгертуге 

ықпал жасаған.  

Сонымен, ӛнердiң алғашқы элементтерi тастағы оюлар (ӛрнектер),  

жӛн-жораға қатысты ӛлең мен билер, тҥрлi нышандар аз уақытқа болса 

да ӛзiне қас кҥштердi бағынышты, адами етуге бағышталған. Осы 

табиғаттың екiншi әлемi бiртiндеп «Ӛнер әлемiне» айналады. Сол 

себептен тастағы кӛне суреттер, ироглифтер, жануар бейнелері бiзге 

ерте заманда ӛмiр сҥрген жануарларды сипаттайды және де олар 

аңшылыққа байланысты екендігін кӛрсетіп отырады. Сол себепті оған 

дәлелдi қазiргi кездегi әр тҥрлі деректерден, материалдардан, 

аймақтағы тастағы суреттерден табуға болады.  

Сонымен қатар Африкада, Австралияда тҧратын тайпалардан да 

табуға болады. Аталмыш тайпалардың аңға шығу алдындағы 

жасалатын жӛн-жора, магиялық әрекеттерi аңшылықтың бҧлжытпас 

атрибуты болып табылады. Оны дҧрыс орындау аңға шыққандағы 

сәттiлiкпен тiкелей байланысты.  

Тiптi ғылыммен қаруланған жан-жақты бiлiмдi және жаңа 

техникалық тӛңкерiс дәуiрiнде тҧратын адам қҧдайға сенушiлiкпен 

басқа да наным-сенiмдерден аулақ бола алатынына ешкiм кепiлдiк бере 

алмайды.  

Қазiргi уақытта мҧндай сенiмдердiң нәтижелерi жер бетiндегi жоқ  

форманы қабылдағандардың сыртқы кҥштердiң ҥстемдiк етулерiнiң 

алдында тӛленетiн борыштары болып табылады.  



112 

 

Алайда қазiр, табиғаттан тыс ғажайып жағдайда адамдардың 

барлығы бiрдей басқа кҥштерге сенбейтiндiгi негiзiнде ӛмiрлiк 

дағдарысқа қатысты жағдаяттық сипатта болса, ал алғашқы адамдар 

ҥшiн бҧл кҥнделiктi ӛмiрлерiнде олардың маңдайына жазылған жазуы 

сияқты болған да, iс-жҥзiнде жетекшi мәнге ие болған. Бҧған дәлел 

ретiнде қазiргi кездегi оқиғаларды келтiруге болады.  Мысалы, әр тҥрлi 

экспедициялардың қазаға ҧшырауы алғашқы сатыдағы даму 

кезеңдерiндегi адамдардың мекендерiнде болған. Атап айтқанда, 

Амазонка мекендi елдерiндегi 1968 жылдың 30 қазанында 

миссионерлер отрядының қаза болуы (отряд кiсiлерiнiң бiреуi ғана 

(орманшы) аман қалған, ӛйткенi ол индеецтердiң салтын бiлген екен.  

Алайда, осы сияқты алғашқы даму кезеңiндегi этностардың 

осылайша оқшаулануы мҧндай жағдайда әр тҥрлi тектер ортаға тепкiш 

кҥш немесе ортадан тартқыш кҥш сияқты тҧжырымда болатын 

этникалық ҥрдiстер орын алған. Олар қоғамдық қатынастардың 

дамуына байланысты бiршама кҥшейедi және кҥрделене тҥседi.  

Тарихи қарқында дамудағы этникалық картинаның (суреттiң) 

тепе-теңдiк кӛзқарастың, сондай-ақ этникалық ҥрдiстердiң нақты 

дәлдiгi ҥшiн бiзге этникалық қауымдардың тарихи кезеңдiлiгiне 

қатысты мәселеге назар аудару қажет. Тарихи кезеңдерге қатысты 

мәселелерге тоқталсақ, бiз жоғарыда айтылған сҧрақтарға толық жауап 

бере аламыз.  

Атап айтқанда, жоғары палеолит дәуiрiнде пайда болған алғашқы 

қауым қазiргi бiздiң кҥнге жете алмады және әр тҥрлi этностардың 

тҧрақты жерлерiнiң шекаралары қалай бӛлiнген деген сауал 

туындайды. Қойылған сҧрақтарға жауап бере отырып және этникалық 

қауымдардың ӛткен тарихи кезеңдерiн қарастыра келе, әр тҥрлi 

этностардың бiрқатар әлеуметтiк институттарын атап ӛтпеу мҥмкiн 

емес. Бҧрын бiз аталған пән ӛрiсiне примордиалистiк жолының тарихи-

эволюциялық шеңберiндегi Бромлей тҧжырымын қарастыру 

барысында тоқталғанбыз. Атап айтқанда, Бромлейдiң тҧжырымын 

зерттеу барысында бiз ӛз назарымызды «этникос» және «ЭСО» атты 

енгiзiлген ҧғымға аудардық. Әр тҥрлi этникалық қауымдарда 

повестердi қҧрылымдар туралы мәселенi ғалымның кӛтеруi кездейсоқ 

жағдай емес. Олар этникалық жҥйедегi жаңа сападағы нысанды 

бейнелейдi. 

Мҧндай адамдар қауымының тарихи нысаны немесе этностың 

тарихи кезеңдерi отандық әдебиетте ру, тайпа, ҧлыс, ҧлт деген 

атауларға ие болды.  

Аталған пiкiр сайыстар шеңберiнде зерттеушiлер арасында екi 

бағыт пайда болды олар жоғарыдағы пiкiрдi қолдайды; яғни олар 

тарихи деректердегi этникалық суреттi бейнелеушi деректер, сондай-ақ, 

бҧлардың практикалық жағынан қҧндылығы мен жағымсыз жақтары да 

аталып кӛрсетiледi. Мҧнда «этнос» категориясы алдыңғы орынға 

шығарылады да, жоғарыда айтылған «ру», «тайпа», «ҧлыс» деген 
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ҧғымдар ҧрпақтан ҧрпаққа жеткiзiлуден алып тасталынған. Жеке 

этностық қауымдардың қалыптасуын қарастыру барысында бiз, 

олардың пайда болуының негiзiне адамдар қауымы ҧйытқы 

болғандығын атап кӛрсеткенбiз. Олар, алғашқы әлеуметтiк ҧяшық бола 

келе, протоэтностар деп аталуы ықтимал. 

Тектi адамдар қауымы ретiнде алғанда, олардың тiлiнiң, салттары 

мен дiнге сенушiлiктерiн, сондай-ақ кейбiр алғашқы мәдениетiнiң 

жалпы элементтерiнiң кейбiреулерiн санамағанда, тектiң негiзiн 

қалаушылар атауының ортақ екендiгiн атап ӛткен жӛн. Тек (род) 

мҥшелерiне қатысты тараған жалпы ортақ атау, бiздiң қазiргi тiлiмiзде 

«ӛзiмiз» және «ӛзге» деген ҧғымға бӛлетiндiгiн куәландырады. Алайда 

қарастырған тек (род) тәрiздi адам қауымының тҥрiн ерекше басқадай 

айырмашылықтары бар бiрлiк ретiнде қарауға болмайды. Себебi, 

берiлген этнографиялық мәлiметтер бойынша, тек (род) тiптi де  

соншалықты нашар қалыптасқан болса да, тайпасыз ӛмiр сҥре алмайды.  

Ең маңызды мәселелер тайпалардың барлық мҥшелерiнiң 

қатысуымен шешiлген. Бҧл этнографиялық деректерге Ф.Энгельс ҥлкен 

кӛңiл бӛлген. Ол, негiзiнде, тайпаның iшiнде  әскери басшы немесе 

кӛсем, халық жиналысы, кеңесi болған деп кӛрсеткен.  

Дҥние жҥзiнiң барлық халықтары дамудың осы алғашқы 

сатысынан ӛтедi. Рулық-тайпалық қҧрылыстың ең жоғары сатысында 

ең алдымен отбасылық, сонан соң ӛндiрiс қҧралдарына жеке меншiк 

қалыптасып, дамиды. 

Демек, жеке меншiк пен таптық айырмашылықтардың пайда 

болуы алғашқы қауымдық қҧрылыс пен рулық-тайпалық қҧрылыстың 

ыдырауына, келесi таптық қҧрылысқа ауысуына әкеледi. Қалыптасқан 

кластың қҧрылыстық негiзiнде адамдар қауымдастығының жаңа тҥрi – 

халық пайда болады. Ол әр тҥрлi тайпалар мен рулардан тарихи 

қалыптасқан, капитализмге дейiнгi ӛндiрiстiк қатынастар (негiзiнде) 

пайда болған адамдар қауымдастығы. 

Әрине, алғашқы қауымдастық қҧрылыстың ыдырауы мен оны қҧл 

иеленушiлiк қҧрылыстың ауыстыруы негiзiнде де, сонымен бiрге 

тарихи дамудың қҧл иеленушiлiк сатысынан ӛтпеген елдерде алғашқы 

қауымдық қҧрылыстың феодалдық қҧрылысты ауыстыруы негiзiнде де 

қалыптасты.  

Бiрiншi жолды Ежелгi Шығыс және ежелгi дәуiр халықтары ӛттi 

деуге болады, екiншi жол табиғи жағдайлар мен шаруашылық, қҧлдар 

еңбегiн кең тҥрде пайдалануды қажет ете қоймайтын халықтар тҧратын 

жерлерге тән болды. Мынандай қорытынды тҥйеміз, Марксизм 

классиктерi ҧсынған таптық тәсiл, этникалық қауымдастықтың 

жетiлген сатысы ретiнде ҧлттың қасиетiн, ерекшелiгiн толығырақ 

ашады. Жоғарыда айтылғандай ҧлттың қалыптасуы капитализмнiң 

пайда болуымен, дамуымен байланысты.  

Мемлекет пен ҥстемдiк етушi тапты елдiң негiзгi халқымен 

бiрiктiретiн, ортақ белгiлер жоқ едi. Олар әр тҥрлi тiлдерде сӛйледi, 
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кӛбiнесе ӛзге елдерден болды. 

Тауарлы-ақшалы қатынастардың тууы мен ӛсуi және тарихи 

жағдай бiр-бiрiне жақын этномәдени қауымдастықтың ӛкiлдерi 

тҧратын аумақтың бiрiгуiн объективтiк қажеттiлiкке айналдырады. 

Тҥпкiлiктi тӛңкерiстiк қайта қҧрулар тҧсында жаңа ҧлттық 

мемлекеттер мен ҧлттар (орта ғасырларда болмаған) ӛздерiнiң ҧлттық 

идеялары мен әлеуметтiк тектерiне қарамай барлық субъектiлерге 

теңдiк пен бостандық алады. 

Ҧлттық идеяның иесi (ҧстанушысы) ретiнде халық тарихи аренаға 

жаңа тарихи жағдайда ӛмiр сҥруге қабiлетсiз феодалдық тәртiптi жоя 

отырып шықты. 

Осылайша бiз халық категориясын философиялық аспектiде 

беремiз. Этнография ҥшiн халықтың ӛкiлi, этнографиялық 

параметрлерге ие, таптық-қауымдық иелiкке тәуелсiз кез келген тҧлға 

болып табылады.  

Этникалық ҥрдiстердiң ҧлттық қозғалыстардан айырмашылығы 

формасында да, мазмҧнында да. Бiрiншiсiнде апатты болып, 

адамдардың еркiмен санасына байланысты болса, ал ҧлттық 

қозғалыстарда саяси әдiстермен iске асатын мақсатты қызмет болып 

табылады. Егер этникалық процестер этнографияның зерттеу 

объектiсiне жатса, ҧлттық қозғалыстар саясаттың зерттеу объектiсiне 

жатады. 

Осылайша этникалық жҥйе ӛз генезисiнде нақтылы тарихи 

жағдайларға байланысты бiрақ ӛзгерiстерге ҧшырайды және деңгейге 

жеткенде ӛзiндiк жаңа сапаға ие болады.  

Ӛзiндiк ерекшелiк этникалық қауымдастықтың барлық 

мҥшелерiнiң әлемдегi болып жатқан ҥрдiстерге қатысуын, онда ӛзiндiк 

орын алуын талап етедi. Қазақ этносының осы аталған жоғары деңгейге 

енуiнiң айқын кӛрiнiсi егемендi мемлекеттердiң қҧрылуы болып 

табылады. 

Алайда жоғарыда бiз қарастырған ҧлттың қалыптасу механизмi 

ҥнемi егемен мемлекеттердiң пайда болуымен аяқталмайды. Жалпы 

мемлекеттiк жҥйеге немесе федерация қҧрамына кiретiн де ҧлттық 

мемлекеттер болады.  

Ҧлттық мәдениеттің қалыптасу ҥрдiсi  жалпы тарихи тағдырлары 

арқылы бiрiккен бiрнеше этномәдени қауымдастықтың топтасуын 

жоққа шығармайды. Ҧлттық мәдени  азаматтық қауымдастық ретiнде 

қарауды жақтаушылардың әрекеттерi кейбiр доктриналық кеңiстiктi 

қорғаумен дәлелденедi. Этнографиялық белгiлер ҧштасқанда ғана 

аталмыш аспект туралы сӛз ету заңды болып табылады. 

В.А. Тишков «Мҧндай теңдестiру ең алдымен ҧлт категориясынан 

этнос категориясының пайдасы ҥшiн бас тарту және де ҧлтты 

азаматтық қоғам деп тану», – дейді.  Мынандай тоқтамға келеміз, этнос 

категориясы тіл, діл, дін, ӛнер  мәдениетпен кӛрсетіледі. 

В.А. Козловтың тҧжырымында «Бҧл ҧлт – ҧлттық қозғалыс және 
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тәуелсiз мемлекеттер сияқты шынайы болмыс». Ҧлттар ӛз тәуелсіздігін 

алу ҥшін кҥресті және олар кҥрес арқылы тәуелсіздігін алды. 

Сонымен этнос сана-сезiмдi сәйкестендiретiн ортақ мәдениет, 

ортақ тiлге негiзделген адамдық қауымдастық ретiнденақтылы тарихи 

жағдайларда белгiлi бiр кезеңде жаңа сапалық деңгейге (ҧлтқа) 

ауысады. 

Ҧлт ӛз бойына мәдени, тiлдiк, психологиялық мiнездемелердi 

жинақтап, дамып келе жатқан адам қоғамының iшiнде жаңа сапалы 

байланыс тәсiлiн iске асырады.   

Антропогонез процесiнiң анализi кӛрсетуi бойынша, адам ӛзiнiң 

биологиялық мәнi бойынша жоғары басымдылықпен сәйкес, ал ӛзiнiң 

ӛмiр сҥру әдiсi бойынша ол олардын негiзiмен айырықшаланады. 

Маймыл ӛмiрге келгеннен кейiн маймыл болады, ӛйткенi оның 

ӛмiр сҥруi табиғат арқылы бағдарламаланған, генетикалық 

қалыптасқан. Ал адамда бҧл сҧрақ бойынша барлығы ӛте кҥрделi 

жағдайда. Бiрiншi жағынан жаңа туған нәресте адам, ӛйткенi ол белгiлi 

бiр генетикалық бағдарламаны қҧрайды, екiншi жағынан бҧл 

бағдарламаны жҥзеге асыру тәсiлi табиғи емес бiр топ факторлар 

арқылы анықталады. Мҧндай факторлардың ең негiзгi рӛл 

атқаратындары – индивидтiң этникалық тиiстiлiгi және оның 

этникалық идентификациясы. 

Этникалық сәйкестендiрудiң мәдени қҧндылығы ӛте жоғары, басқа 

әлеуметтiк топтарға қарағанда ол жеке тҧлғаның ӛзiндiк орындауына 

мҥмкiндiк бередi. Сонымен қатар этникалық сәйкестендiрудiң қандай 

да бiр жеке тырысулар арқылы емес, туғаннан немесе белгiлi бiр 

этникалық ортада тәрбиеленуден пайда болады. 

Этнология ҥшiн индивидтiң ӛзiнiң этносқа қатыстылығын тҥсiнуiн 

кӛрсететiн этникалық сәйкестiк мәселесi маңызды. Әрбiр адам қандай 

да бiр этникалық топқа жатады. Жаңа туған нәресте ӛзiне ҧлттылықты 

таңдай алмайды. Белгiлi этникалық ортада дҥниеге келгеннен кейiн 

оны қоршаған дәстҥрлер мен мақсаттарға сәйкес жеке тҧлға 

қалыптасады. Егер нәрестенiң әке-шешесi бiр этникалық топқа жатса, 

бала да этникалық ӛзiндiк анықталу проблемасы болмайды. Мҧндай 

адам ӛзiн этникалық ортада тез және оңай индентификациялайды. Ол 

ӛзiнiң туған этникалық қоршауының тiлiн, мәдениетiн, дәстҥрiн, 

әлеуметтiк және этникалық нормаларын меңгередi. Мҧндай адамның 

сана-сезiмi қоршаған адамдармен және ӛзiнiң iшкi дҥниесiмен 

ешқандай қайшылыққа келмей, гармонияда қҧрылады. Ӛзiнiң 

этникалық сәйкестiлiгiн тҥсiну ешқандай себепсiз акт болып 

табылмайды, ол нақты қоғамдық қажеттiлiктермен детерминирленедi. 

Тектестiк немесе сәйкестiктi тҥсiну қажеттiлiгi ӛте ерте кезде 

пайда болған және алғашқы қауымдық қҧрылыста елестетулер мен 

ритуалдар жҥйесiнiң пайда болуына әкелдi. Бҧл – рулық ҧжымдықтың 

және рулық сана-сезiмнiң деңгейi. 

Рулық бiрлестiктер мен мемлекеттердiң пайда болуы мен ӛмiр 
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сҥруi этникалық идентификацияда сапалы жаңа қажеттiлiктi тудырады. 

Этникалық индетификация процесiн кӛптеп бақылау мен 

зерттеулердiң нәтижесi, оның дамуының ҥш нҧсқасы бар екендiгiн 

кӛрсетедi. 

Бiрiншiден, этникалық идентификация елiктеуден пайда болуы 

мҥмкiн. Бҧл кезде индивид тҥсiнiп немесе тҥсiнбей ӛзi тәрбиеленiп, 

ӛмiр сҥрiп жатқан этникалық қоғамның стереотиптерiн қайталауы 

мҥмкiн. 

Екiншiден, этникалық идентификация қинап-қыстаудың негiзiнде 

пайда болуы мҥмкiн. 

Үшiншiден, этникалық идентификация еркiн таңдаудың  негiзiнде 

пайда болады. Кей кезде адам ҧлттылықтан бас тартып, космополит 

болуы мҥмкiн, яғни бҥкiл әлемнiң адамы, бҧл таңдау еркiн таңдаумен 

негiзделедi. 

Этностардың айырмашылықтары осы мәдени белгiде кӛрсетiлген. 

Акцент этнос мәдениетiнiң компоненттерiнiң анықталуымен 

кӛрсетiледi: тiлi, дiнi, ӛнерi, дәстҥрi, салты және т.б. 

Бiр сӛзбен айтқанда, әр елдiң тҧрмысы ӛзiнiң этникалық 

ерекшелiктерiмен кӛрiнедi, мҧны бҧл этносқа жатпайтын адам ғана тез 

аңғарады. Бiрақта әр елдiң салттары мен дәстҥрлерiнiң кӛптеген 

ҧқсастықтары бар, сондықтан бҧл ҧқсастықтар  процесiн қиындатады. 

Сол себептi, қазiргi этнологияда этникалық сәйкестендiру мәселесiн 

этно-дифференцирлеушi белгiлер арқылы шешудiң бiрыңғай жҥйесi 

жоқ.  

Кӛшпелiлерге тән этникалық қҧрылымның негiзгi мәселелерге 

толы қҧпиясы мол сан қырлы болып келедi. Бҧның сан қырлы 

қҧпиясын жете тҥсiну ҥшiн ең алдымен кӛшпелi әлем туралы сҧрақтар 

зреттеудi қажет етедi:  

Бiрiншiден, кӛшпелi ӛмiр салтының негiзi қоршаған бiздi орта, 

табиғат туралы. Сол қоршаған ортаға негiзделiп кӛшпелi қауымдар 

белгiлi бiр еңбекпен iспен айналысқан. Бҧл iс-әрекеттерi мәдени тҥрдi, 

бiр баспалдақты қалыптастырды. 

Екiншiден кӛшпелiлер қауымы саяси-әлеуметтiк қҧбылыс ғана 

емес, сол ортаға бейiмделген, барлық қҧрылымдық қасиеттерi жан-

жақты жетiлген этникалық қҧрылым. 

Этникалық қҧрылымның шарттары кӛшпелi адамдардың ӛз iшiнде 

туындап, белгiлi бiр тәртiптi жҥйеге айналады. Кӛшпелi қауымның 

сипаттарын бiр-бiрiнен бӛлiп қарауға болмайды, ӛйткенi қоршаған 

ортаның этникалық, әлеуметтiк, саяси жақтары ықпал етедi. 

Кӛшпелi қауымның бiтiм болмысы – қоршаған ортамен табиғатпен 

астарласып-байланысу барысында пайда болатын дҥние. 

Ғҧн қарамағында сол кездегi Орталық Азия ӛлкесiн мекендеген 

тҥркi-мҧнғылдың рулары тҥгел ендi. Сол себептен де этникалық 

консолидация процесi әлсiз жҥрдi. Ғҧн қарамағындағы амалсыз 

бағынған елдер ӛз бетiмен мемлекет қҧруға, этностық тҧлғасын 
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сақтауға пейiлдi болды. Ғҧн мемлекетiнiң кҥйреу себептерi де осы 

сияқты этникалық тиянақсыздықтарына байланысты болған. Ақыры 

б.э.д. 71 ж. ғҧн қарамағындағы ҥйсiн рулары қытайлармен бiрiгiп кетiп 

мемлекеттiң тас талқанын шығарды. Ғҧн уақытында қалыптасқан 

этникалық тҧтастық идеясын кездестiре алмаймыз. Тек Мәде шаньюдiң 

«жер – мемлекеттiң негiзi» делiнетiн қағидасы ел бiрлiгiнiң iрге тасына 

меңзейдi, ал этникалық жағынан тек тотемдiк ортақ сенiмдер ғана бар».  

Дәстҥрлi этникалық қҧрылымдарға тән бiр ерекшелiк – рулардың 

ӛзара аға, iнi тәртiбен туысуы. Рулардың бiр-бiрiмен жақындасып, 

сәйкестенулерi олардың бiрлiгiн, тҧтастығын кӛрсетедi. 

Кӛшпелi елдердiң этникалық дәстҥрлерi басқа елдерде де ӛз 

жалғастығын тапты (әсiресе қыпшақ, оғыз т.б.). 

Қыпшақ пен оғыз руларының ӛзара қарым-қатынасы туыстық 

генеалогиялық сипат алуы жалпы кӛшпелiлер дәстҥрлерiне сай. Тҥбi 

бiр ел болғанымен саяси жҥйесiн қҧру жақтарынан әр тҥрлi. Олардың 

қарым-қатынастарында жауластық ызғар байқалады. 

Оның бiр мысалы Сырдарияның арнасында қобыз ойнап отырған 

Қорқыт абызды жыланның шағып ӛлтiруi. Бҧл ерлердi жорықты 

бастаушы кӛкжалға теңеген. 

Соныменен тотемдiк сенiмдердiң тҥркi дәуiрiнде этностардың 

тағдырына аса әсерлi екенiне кӛзiмiз жетедi. Оның негiзгi себебi, ерте 

дәуiрлерде кӛшпелi этностарда рулық жҥйе қалыптаспаған заманда 

тотемдiк сенiмдер кӛшпелi ҧлыстарың басын қосатын идеология 

есебiнде ӛмiр сҥрдi. 

Кӛшпелiлердiң этникалық қҧрылымына әсер ететiн негiзгi 

фактордың бiрi ҥздiксiз болып жататын инкорпорация. Кӛшпелiлердiң 

этникалық қҧрылымы бiресе толып, бiресе азайып отырады. Этнос 

бiресе жойылып, бiресе бiрiгiп, ӛзгерiстерге ҧшырап, басқа этностарға 

сiңiп жатады. Бҧлардың ӛзгерiстерiнен этностық әлеуметтiк тӛмендеу 

жоқ. Кӛшпелi этносқа ену немесе қҧрамына қосылуда бiрнеше талаптар 

қойылады: рулық ҧран, таңбаны қабылдау, ру шежiресi, ру жасағына 

қосылу т.б. 

Осылай қай заманда болмасың кӛшпендiлердiң этникалық тҧрмыс-

тiршiлiгi ру аясында болып отырады. Дамудың, жылжудың барысында 

рулар мыңдаған этникалық уақыт кеңiстiгiнен ӛттi. 

Қандай туыстардың ҧйымы – ата баласы атанатын қауым. Қазақ 

ҧғымы бойынша саны миллионға жақын арғын да ру, қаракесек те ру, 

қаракесектiң iшiнде қарашӛр де ру, оның iшiнде қарауыл да ру болып 

саналады. Белгiлi бiр сандық мӛлшер жоқ. Әр ру кӛшпелi этникалық 

қҧрылымның бҥтiн элементi, ӛзiн-ӛзi басқаратын қауым. 

Қ. Тевкелев жазғандай рулардың кҥшi қара кҥш мағынасында емес 

болса керек, байыпты талқылауды қажет етедi. Кiшi жҥз қҧрамындағы 

рулардың iшiнде бiреуiнiң жолы ҥлкен – ағалығы, екiншiсiнiң жолы 

кiшi – ортаншылығы, ҥшiншiсiнiң жолы – кенжелiлiгi, мҧра иелерi 

болып саналады. Бҧл рулардың ара-қатынасында туыстық тәртiп ҥлкен 
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рӛл атқарады. Рулардың бiр-бiрiмен тығыз қатынасқа тҥсiп 

араласуының себебi олардың жауапкершiлiгiнде, намысшылдығында. 

Осындай тҧрмыс-тiршiлiгiндегi қиын қыстау кездерiнде бiр-бiрiне 

қол ҧштарын берiп малды сақтап, қоныстың тҧрақтамаған кезiндегi 

рулық бiрлестiгiн сақтау. 

Қазiргi заманда жер шарын мекендеген халықтардың этникалық 

қҧрамы бiр-бiрiмен әбден араласып. бiте қайнасып кеткен. Олар iрi-iрi 

ҧлттардың, халықтардан, тайпалардан қҧралған және олар әр тҥрлi 

экономикалық-мәдени ӛсу дәрежесiнде, қоғамның әр тҥрлi даму 

сатыларында ӛмiр сҥредi. Сондықтан бҧл халықтардың ӛмiрiмен 

мәдениетiн ҥйренудi жеңiлдету ҥшiн этнография ғылымы олардың 

тарихи туысқандық байланысына, ӛзара қарым-қатынасына, табиғи-

географиялық, тiлдiк жағдайына, этнографиялық ерекшелiктерiне және 

тҧрмыс-кҥйiнiң ҧқсастығына қарай отырып, бҥкiл дҥние жҥзiнiң 

халықтарын географиялық, тiлдiк, мәдени, антропологиялық деп тӛрт 

тҥрлi топтамаға бӛледi. 

Әрбiр халық ӛздерiнiң белгiлi мекенiне байланысты кӛзқарастарын 

айтады. 

Бҧл этникалық тҥсiнiктi әрбiр халықтың мекенiне байланыс-ты 

айтуға болады, бiрi қыратты жерде, бiрi қҧнарлы, сулы шҥйгiндi 

жерлерiне байланысты байқалады. 

Дҥние жҥзiндегi халықтарды қоныстанған мекенiне қарай топ-

топқа бӛлуге болады. Топтарға бӛлуде олардың ертеден мекен еткен 

жерiн, кӛршiлес халықтармен байланысын, ӛзара қарым-қатынасын, 

мәдениетiн еске алады. Елдiң этникалық қҧрылымымен танысып, сол 

елдiң жергiлiктi халықты басқа жақтан кiрме болып келушiлерден 

айыра бiлу керек. Кейбiр елдердiң халқын «жергiлiктi» және 

«кiрмелер» деп екiге бӛлуге болады. Бiр ҧлтан қҧрылған елдерде 

болады. 

Мынадай мысал, солтҥстiк Американың халқы негiзiнен екi 

бӛлiктен қҧралған. Жергiлiктi халық – Ҥндiстер мен эскимостар болса, 

еуропалықтар – деп аталған ағылшын нәсiлдерi мен негрлер кейiнгi 

уақытта келушiлер. Қазiргi кезде ауып келген кiрмелердiң саны 

жергiлiктi халықтан анағҧрлым басым. Мҧндай ӛзгерiстердi басқа 

елдердiң этникалық қҧрамынан кездестiруге болады.  

Қаншама ҧлтты, қауымды қатынасқа, байланысқа тҥсiретiн тiлiмiз. 

Тiлiмiз арқылы әр халықтың, ҧлттың шығу тегiн, мәдени 

ҥйлесiмдiлiгiнiң сәйкестiгiн байқауға болады. 

Сондай-ақ, барлық халықтарды мәдени-шаруашылығы жағынан әр 

топтарға бӛлуге болады. Сӛйлейтiн тiлiне, қоршаған табиғи ортасына, 

мекенжайына. Кейбiр халықтың тiлдерi бiр-бiрiне ҧқсас болғанымен 

шаруашылығы әр тҥрлi болып келуi мҥмкiн. Бҧндай әр тҥрлi жақтарын 

ескере отырып дҥние жҥзiндегi халықтарды шаруашылық мәдени 

тҧрмысы жағынан топ-топқа бӛлуге болады. Әлеуметтiк жағдайы 

бойынша, орналасқан мекенжайы бойынша бӛлуге болады. Әр 
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халықтың мәдени-шаруашылық ӛзгерiстерi сол халықтың табиғи 

орналасуына, сол жердiң табиғи ӛзгешелiгiне байланысты икемделiнiп 

келедi. Ӛздерiнiң тҧрмыс тiршiлiктерiне қажеттi заттарын дамытады, 

рухани мәдениеттерiн ӛрiстедi, ӛркениеттi елдер қатарынан кӛрiнуге 

тырысады. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың пiкiрi. «Қоғамдық келiсiм – 

Қазақстанның демократиялық дамуының негiзi» туралы баяндамасында 

кӛрсеткендей: Қазақстан халқы жаңа бiр этникалық қауымдастық емес, 

тҥрлi ҧлттар азаматтарының қауымдастығы ретiнде қаралады. Жалпы 

ҧлттық идеяларды iздестiру барған сайын кӛкейкестi сипатқа ие болып 

отыр.  

Этникалық тҥсiнiктер ғылыми кҥнделiктi сӛз қорына шетелдiк 

әлеуметтiк-мәдени антропология мен политологиядан енгенi белгiлi. 

Орыс тiлiнде ғылымға «этнос» терминiнiң және одан пайда болған 

туынды ретiндегi «этникалық» терминнiң енуi «халық», «ҧлыс», «ҧлт», 

«ҧлты» тҥсiнiктерiнен тыс қандай да бiр жаңа феноменнiң пайда 

болуынан емес, ең бастысы осы тҥсiнiктермен қатар жҥретiн, барынша 

әйгiлi феномендi анығырақ белгiлеу қажеттiгiнен пайда болды. 

«Ҧлыс», «этникалылық» тҥсiнiктерiнiң ӛзiнiң бiрiншi 

мағынасында нақты ӛмiр сҥрушi бiр этносты басқадан ӛзгешелейтiн 

белгiлерi немесе қасиеттерiнiң жиынтығы ретiнде тҥсiнуге болады. 

Ал, қауымдастықтың келесi, биiгiрек нысанасында – ҧлыстың 

негiзгi қандас туыстығы емес, адамдар арасындағы аумақтық, кӛршiлiк 

байланыстары жатыр.  Кезiнде В.И. Ленин ҧлыс пен тайпаның 

арасындағы бҧл айырмашылықты тҥсiнбеген Н.К. Михайловскийдi 

сынаған болатын. Михайловский бойынша ҧлыс дегенiмiз – ӛсiп, 

ҧлғайған тайпа. Сӛйтiп, ол ҧлыстың пайда болуының алдындағы рулық 

тайпалық байланыстың жойылуын және осы негiзде адамдар 

қауымдастығының таза этникалық емес, әлеуметтiк-этникалық 

тҥбегейлi жаңа тарихи нысанның қалыптасуын кӛре бiлмедi. Бiз тек әр 

тҥрлi этникалық топтардан (болгар, венгер) пайда болғанның ғана емес, 

сонымен қатар әр тҥрлi нәсiлдерден (мысалы, итальяндықтар) пайда 

болған ҧлыстарды да бiлемiз. Бҧл процесс ӛте ҧзаққа  созылды: 

тайпалар мен ҧлыстардың «қатар ӛмiр сҥруi» қҧлиеленушi қоғамның 

барлық кезеңiне тән, ал ӛзiнiң дамыған жағдайына ҧлыстар тек 

феодализмде жетедi. Ҧлыс – бҧл тiлдерi, аумағы, мәдениетiнiң белгiлi 

ортақтығы, экономикалық байланыстарының бастаулары бар, тарихи 

қалыптасқан адамдар қауымдастығы. 

Бҧдан әрi бiз оның ҧлттармен ӛзара байланысын толығырақ 

талдаймыз, оның тарихи процестегi эволюциясын зерттеймiз. Қазiр бiз 

тек табиғатты және ҧлыстардың мәндiк белгiлерiн зерттеудегi 

тарихилық принципiнiң сақтаулы қажеттiгiн ғана атап ӛтемiз. 

Бiрiншiден, ҧлыстар ӛзiнiң дамуы барысында нағыз 

метаморфозаны басынан ӛткiзедi, сондықтан қҧл иеленушi дәуiрдiң  

ҧлыстарын феодализм дәуiрi ҧлыстарымен салыстыру қателiк болар 
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едi. Әдебиеттерде кездесетiн рулық  тайпалық қауымдардың ыдырауы 

процесiнде пайда болатын бiрiншi ҧлысқа және рулық тайпалық 

қауымдардың тiкелей ыдырауы процесiнде пайда болған және бiрiншi 

ҧлыстың әрi қарайғы дамуының нәтижесi ретiндегi екiншi ҧлысқа бӛлу 

туралы ҧсыныс ҧлысты талдауға нақты тарихи қырынан қарауға жол 

ашады. 

Екiншiден, қауымшылдық экономикалық байланыс дамуының 

дәрежесi деп аталатын белгiлерi тән болып келетiн ҧлысқа рулық 

қауымдықтар және ҧлттардың арасындағы белгiлi тарихи орын тиесiлi. 

Алғашқы қауымдық қоғамында натуралды шаруашылық 

басымдылыққа ие болғаннан кейiн кӛретiнiмiздей ҧлт ҥшiн дамыған 

мамандандырылу және елдiң жеке  аудандарының арасында еңбек 

бӛлiсi орын алған экономикалық бiртҧтастылық тән. Ал ҧлыс болса әлi 

де экономикалық ӛмiрдiң мҧндай бiртҧтастылығымен «мақтана» 

алмайды, бiрақ ол ӛзiнiң алдындағы этностардан бiршама iлгерiлiгiмен 

ерекшеленедi. Таза натуралды шаруашылықтың натуралды тауарлыққа 

ӛсуi аталған iлгерiлеулердi ӛте жақсы кӛрсете алады. 

Бiрақ, «этнос …әлеуметтiк-тарихи категория, оның генезисi мен 

дамуы табиғаттың биологиялық заңымен емес, қоғам дамуының 

ерекше заңдарымен анықталады», – деген пiкiр де бар. Мҧны қалай 

тҥсiнуге болады? Тарихи материализм теориясына сәйкес ӛндiрiс 

кҥштерiнiң кездейсоқ дамуы ӛндiрiстiк қатынастардың ӛзгерiсiн 

туғызады, ал бҧл болса ӛз кезегiнде артынан таптың жойылу 

процесiмен алмасатын диалектикалық тап қҧрылу процесiн тудырады. 

Бҧл материяның қоғамдық дамуына тән ғаламдық қҧбылыс. Бiрақ бҧл 

жерде этногенездiң қанша қатысы бар? Француздар немесе 

ағылшындар сияқты әйгiлi этностардың пайда болуы феодалдық 

формация қалыптасуының уақытымен, әлде аумағымен сәйкес келе ме? 

Әлде бҧл этностар капитализмге ауысумен бiрге жойылып кеттi ме? 

Дәл сол Францияда «әлеуметтiк-тарихи» категория – Француз 

корольдiгi XIV ғасырда француздардан ӛзге, кель-бретонецтердi 

қамтыған едi. Әлде олар этностар болған жоқ па? Кӛптеген фактiлердiң 

бiрi болып табылатын осы факт тҥсiнiк берiп тҧрған жоқ па? Егер олай 

болса, онда бҧл ғылыми пiкiрталасқа себеп емес пе? 

Диалектикалық материализм материя қозғалысының физикалық, 

химиялық, биологиялық сияқты табиғи бӛлiмге жататын әр 

нысандарымен шектеседi. Материя қозғалысының қоғамдық нысаны 

тек ӛзiне тән ерекшелiгiне бола айырықша орынға ие, тек ол ғана ӛзiнiң 

барлық кӛрiнiстерiмен бiрге адамзатқа тән. Әр жеке адам және адамдар 

ҧжымы техника және доместикаттармен бiрге (қолға ҥйретiлген 

жануарлар мен мәдени ӛсiмдiктер) уақыт (тарих) пен кеңiстiкте ҥздiксiз 

тҥзетiлiп отыратын материя қозғалысының қоғамдық және табиғи 

формаларының әсерiне ҧшырайды. 

Материалды бақылану мен зерттеуге қол жетерлiктей бiртҧтас 

кешенге бiрiктiруде бiз оны екi қырынан; әлеуметтiк жағынан және 



121 

 

табиғи жағынан қарастыруымыз керек. Бiрiншi  қырында бiз қоғамдық 

ҧйымдарды кӛремiз: тайпалық одақтар, мемлекеттер, теократиялық, 

саяси партиялар, философиялық мектептер және т.б. кӛремiз. Екiншi 

қырынан қарасақ этностар, яғни салыстырмалы қысқа уақытта пайда 

болған және таралған, бiрақ әр жағдайда жеке қҧрылымға ие, мiнез-

қҧлықтың қайталанбас стереотипi және ӛзiнше ырғақ тән, ӛз шегiнде 

гомеостазы бар адамдар ҧжымын байқаймыз. 

Таптардың әлеуметтiк-тарихи санат екенi белгiлi. Тап пайда 

болғанға дейiнгi қоғамда таптың тайпалық және рулық одақтары 

болған, мысалы кельттер әулетi таптың баламасы болып табылады. Кең 

мағынасында «әлеуметтiк санат» тҧрақты институттарға, мысалы, 

мемлекетке, шiркеу ҧйымына таралады. Тарихты бiлетiн әркiмге 

мҧндай санаттардың этнос шекараларымен ӛте сирек жағдайларда ғана 

сәйкесетiнi бiр, яғни, мҧнда тiкелей байланыс жоқ. Бiздiң пiкiрiмiзше 

бҧл сандырақ, алайда В.И. Козловтың ой қисыны бойынша тек солай 

ғана  болады. Яғни, қателiк постулатта жасырынып жатыр. 

Этносты анықтайтын белгi жоқ. Бiздiң ҧсынған анықтамамыз 

бойынша Homo Sapiens тҥрi тiршiлiгiнiң нысаны басқа ҧжымдарға 

ӛздерiн қарсы қойған даралар ҧжымы болып табылады. Ол тҧрақты, 

тарихи уақытта пайда болады және қҧриды, бҧл этногенездiң 

проблемасы болып табылады. Мҧндай ҧжымдардың барлығы кейде тiлi 

бойынша, кейде салт-дәстҥрi, кейде идеология жҥйесi, кейде шығу тегi, 

бiрақ әрқашан да тарихи тағдыры бойынша әр тҥрлi болып келедi. 

Яғни, бiр жағынан этнос тарихи процесс туындысы болса, екiншiсi 

жағынан ӛндiрiстiк әрекет-шаруашылық арқылы ӛздерi пайда болған 

ландшафтың биоценосына байланысты. Кейiннен ҥлыс бҧл 

қатынастарды ӛзгертуi мҥмкiн, бiрақ бҧның ӛзiнде ол адам танымастай 

ӛзгеруi мҥмкiн. Олардың сабақтастығы тек тарихи әдiстеме және дерек 

кӛздерiнiң аса қатаң сынының кӛмегiмен жҥзеге асады, ӛйткенi сӛз 

жалған болуы мҥмкiн.Ары қарай жылжымас бҧрын әлi тҥсiнiктеме 

берiлмеген «этнос» тҥсiнiгi туралы келiсiмге келу керек. Бiзде бiрде-бiр 

этносты анықтайтын нақты белгi жоқ, бiрақ әлемде этникаға 

жатпайтын бiрде-бiр дара болып кӛрген емес. Жоғарыда айтылған 

белгiлердiң барлығы этносқа «кейде» анықтама бередi, бiрақ олардың 

жиынтығы ештеңенi анықтамайды. Бҧл тезистi  кӛлеңкелi (негативтi) 

әдiспен тексерейiк. 

Тарихи материализм теориясында қоғам негiзi ретiнде қоғамдық-

экономикалық формацияда iске асатын ӛндiрiс әдiсi танылады. Дәл бҧл 

жерде ӛзiндiк даму экзогендiк факторлардың әсерi, оның iшiнде табиғи 

факторлар шешушi рӛл атқарады, бiрақ бҧл әлеуметтiк прогресс 

генезисiнде негiзгi факторлар болуы мҥмкiн емес. «Қоғам» тҥсiнiгi 

материалдық ӛмiрдiң нақты тарихи жағдайы олар ҥшiн ортақ болып 

келетiн адамдар  жиынтығын бiлдiредi. Бҧл жҥйедегi басты кҥш 

қызметiн материалдық ауқат ӛндiрiс әдiсi атқарады. Ӛндiрiс процесiнiң 

барысында адамдар бiрiгедi, оның нәтижесi қоғамдық қатынастар 
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бiрлестiгi, бҧл бiрлестiк белгi алғашқы қауымдастық, қҧл иеленушi, 

феодалдық, капиталистiк және коммунистiк деп аталатын бес 

формацияның бiрiнде орын алады. 

«Этносқа бiрiгуге» болмайды, себебi белгiлi бiр этносқа жатуды 

субъект тiкелей қабылдайды, ал қоршаған ортадағылар оны кҥмәнсiз 

факт ретiнде қабылдайды, яғни этникалық диагностика негiзiнде сезiну 

жатыр. Адам сәби кҥнiнен ӛзiнiң этносына жатады. Кейде басқа 

тайпалардың бiрiгуi мҥмкiн, егер бҧл бiрiгу ҥлкен кӛлемде болса, бҧл 

жағдай этносты ыдыратады. Нақты тарихи жағдай этнос ӛмiрi бойында 

бiрнеше рет ӛзгередi, және керiсiнше этностың дивергенциясы бiр 

ӛндiрiс әдiсiнiң ӛктемдiгi жағдайында жиi байқалады. К.Маркстiң 

тарихи процестi табиғат тарихы мен адамдар тарихының ӛзара әрекетi 

ретiнде тануынан. Бiрiншi, ортақ ынталандыру бӛлiмiнiң ҧсынуға 

болады, техносферада пайда болатын әлеуметтiк ынталандыру және 

географиялық ортадан тҧрақты тҥсiп тҧратын табиғи ынталандыру .  

Кез келген жас гармондар әсерiмен анықталатын адам тек 

қоғамның мҥшесi ғана емес. Әлеуметтiк аспектiде әр сипаттағы таптық 

мемлекет немесе тайпалық одақтар (әлеуметтiк ағзалар) қҧрайтын ҧзақ 

ӛмiр сҥретiн, ал табиғи тҧрғыда этностар (ҧлыстар, ҧлттар) болып 

табылатын ҧжымдар туралы да соны айтуға болады. Олардың 

сәйкеспеуi анық жағдай. Этносты биологиялық таксономикалық 

бiрлiктерге, нәсiлдер мен популяцияларға теңеу дҧрыс емес. Нәсiлдер 

адам ҥшiн бiр-бiрiнен тiршiлiк әрекетi ҥшiн маңызы жоқ табиғи 

белгiлермен ерекшеленедi.  

Популяция дегенiмiз белгiлi бiр аумақты мекен еткен, еркiн тҥрде 

шығыса алатын кӛршi популяциялардан белгiлi бiр дәрежеде 

оқшауланған даралар жиынтығы. 

Бiздiң ҧсынысымыз бойынша этнос қайталанбайтын iшкi 

қҧрылымға ие, мiнез-қҧлықтың ӛзiне тән стереотипi, тән даралар 

жиынтығы және мҧндағы екi кӛрсеткiш те динамикалы болып 

табылады. Яғни этнос социологиялық, биологиялық, географиялық 

қҧбылысқа жатпайтын, қарапайым қҧбылыс. Этногенездi тiлдiк-мәдени 

процеске жатқызу этникалық тарихтың кҥрделiлiк дәрежесiн тӛмендете 

отырып, шындықты бҧрмалайды.  

Этникалық қауымдастық тҥсiнiгiнiң орнына тӛрт формациядағы 

ҧлыстардың тӛрт тҧрпаты берiлдi: алғашқы рулық формацияда қандық-

туыстық байланыспен бiрiгетiн, белгiлi бiр аумақтағы адамдар 

топтарын қамтитын – тайпа: қҧлиеленушi формациясында қҧлдар 

кiрмейтiн, еркiн адамдардан тҧратын – демос; феодализмде ӛктемдiк 

етушi таптан ӛзге барлық еңбекшiлер кiретiн – ҧлыс, қарама-қайшы 

таптарға бӛлiнген капиталистiк және социалистiк формацияда – ҧлт 

деген тҥсiнiк берiлдi. 

Келтiрiлген тҧжырымдамаларда «этникалық қауымдастық» 

тҥсiнiгiне, тарихи география және жалпы жаратылыстану ғылымдарына 

аян емес ӛрiсте жатқандығы, бiрақ кейбiр жағдайларға кӛмегi тиетiн 
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басқаша маңыздары бар. 

Б.Б. Абдығалиев ҧлт және қоғамдастар әлеуметтiк топтар бiздiң 

адамзаттың ӛмiрiнде арнайы рольдi атқарады. Бҥгiнгi кҥнде ол ҧғымға 

этника ҧғымы қосылды. Бҧл бағытты әлемдiк саясаттанду «этникалық 

ренессанс» деп бiлгеленедi себебi этникалық белгi негiзгi рӛлдi 

атқарады. Этникалық проблеманың рӛлi әсiресе кҥшейе тҥсуi, 

этникалық ой-ӛрiсiнiң ӛсiуiне, ӛз халқының мәдениетiне, дәстҥрiне 

тарихына деген қызығушылығын арттыруда. 

Бiрақ, бҧл позитивтi кӛрiнiс этносоциализм жаққа қарай бағыт 

алып, қауiптiлiктi туғызады. Бҥкiл қозғалыс механизмдерi этникалық 

жағынан ғана қарастырылады. 

Белгiлi, әрбiр қоғам, мемлекет осы саяси жҥйенiң негiзгi 

қалаушысы ретiнде оның әлеуметтiк медени айырмашылықтарын 

бiлдiредi, олар бiр-бiрiнен бәсекелесiп, бiрiнен-бiрi асып тҥсуiне 

талпынады. 

Әр ҧлттық топ бiр мемлекет iшiнде ӛзара билiкке ҧмытылып 

халықтың табиғи байлығын және де жiтiстiктерiн ӛз бас пайдасы ҥшiн 

жеңiп алуға тырысады, ҧлт топтары бiр-бiрiмен қайшылыққа тҥседi. 

Адамзаттың генетикалық негiзiнде осындай тенсiздiкке қарама-қарсы 

шығу жҥйесiне айналған, мақсатына жету ҥшiн адамдар, жеке немесе 

топтасу арқылы қойған мақсаттарына жетуге ҧмтылады. Этниканы 

саясаттандыру этникалық белгі арқылы қалыптасады. 

Белгiлi қазақ ғалымы Нысанбаевтың пiкiрi бойынша этнос 

дегенiмiз ол, белгiлi аумақта тҧратын, бiр-бiрiмен тығыз тiл, 

дәстҥрiмен, ой санасымен бiрiккен адамдарды этнос деп атайды. 

Америкалық ғылымда этнос деген ҧғымға қарағанда, этностық 

бiрлестiк деген ҧғым кең тараған. Әр этникалық топ мiнездерiмен 

бӛлiнедi. Олардың iшiне тiл, дiн, нәсiл, ата-бабаларының отаны, мәдени 

мҧра, субъективтiк әлеуметтiк ортаның ерекшелiгi, ортақ шығу тегi, 

ортақ тарихы, мәдениет және аумағы, топтың келiсiмi, туу фактiсi, 

мәдени айырмашылықтары, таптық сәйкестiгi, этникалық бiрлестiктiң 

жоғары психологиялық қҧндылықтары кiредi. 

Этникалық тҥсiнiк халықтық топ ретiнде тiлiмен, тарихымен, 

мәдениетiмен, ӛзiндiк институттарымен, тҧрғылықты жерiмен, ӛзiннiң 

дiнiмен бiрлiгiмен осы топқа жататындығын бiлдiредi. 

Н. Байтенованың пiкiрi бойынша, жалпы қорытынды кӛрсетiледi: 

этнос – ол негiзгi жақтан барлық этностық қоғамдастық iшiнде, 

этностан кҥрделiлiк жағынан немесе қарайымдылық жағына бағытталу 

ҥрдiсiнен басталады. 

Бҥгінгі кҥні жақындасу этностi интеллектiк қҧрылыс ретiнде 

белгiлейдi деп қазiргi ғылымда кеңiнен таралып жҥр. 

Берiлген жақындықтар агрументтiк ретiнде этникалық бiрлестiктi 

саналы мобилизация ретiнде қарастырады. Поппердiң пiкiрiнше 1945 

ж. осы жақындасу басталған: Жаратылыстың элементерi ой болған, сол 

сияқты ҧлт, лингвистикалық және нәсiлдiк топтар – таза тҥрiнде ойдан 
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шығарылған мәселе. 

Бҧл ой Поппер ие адамдар басынан бастап бiр-бiрiмен араласқан, 

бiлiнiп қайта араласқан. 

Ағылшын зерттеушiсi Б.Андерсон ҧлттық топтарды ойдан 

шығарылған қауымдастықтар деп санайды, ӛйткенi олардың мҥшелерi 

арасында байланыс жоқ, олар тек қана адамдардың ойында ғана орын 

алады . Егерде адамдардың ойы топтық қауымдастықты білдірмесе, 

оларды мінез-қҧлық ерекшеліктері, тыныс-тіршілігін білмеген болар 

едік. Біздің тҧжырымыз бойынша ҧлттық топ бар, ӛйткені олар тілі, 

ділі, діні мен ерекшеленеді. 

Мемлекетсіз ҧлт болмайды, ҧлтсыз мемлекет болмайды. Біздің 

пікірімізше ҧлт бар жерде мемлекет  және мәдениет бар. Олар бір-

бірімен байланысты ӛмір сҥреді. Ресейде конструктивистiк 

жақындастырудың ӛкiлдерiнiң бiрi Тишков. Оның ойынша – ҧлт – бҧл 

топ iшiндегi дефиниция, оған конституциялық, ғылымдық форма 

берiлмейдi. 

Бҧл «этнос» лингвистикалық категорияға да қатысты.  

А.Г. Осиповтың айтуы бойынша этникалық топтар идеологиялық 

ӛткiр деп саналады, олардың талаптарын этнонациолизим идеологиясы 

деп атайды. Біздің пікірімзше этникалық топ бар жерде әрқашанда  

идея қатар жҥреді.  

Д.В. Драгунскийдiң пiкiрiнше этноста әлемде жоқ физикалық 

кӛрiнiс деп саналады, ол ӛз еркiмен керектi топты, тҧлғаны 

қабылдайды.  

Қорытындылай келе ғалым келесi тҧжырымға келедi: еш бiр 

теория ҧлт деген ҧғымды ашық сипаттай алмады, анализ процесiнде 

«ҧлт» элементтерге шашылып жоқ болып келедi. Ҧлт «әлеуметтiк 

элемент ретiнде де жоқ, ҧлттық байланыста да жоқ және де 

қорытындылай келе ҧлттық мәселе жоқ, ҧлттық теңсiздiк те жоқ. 

Теңсiздiк жалпы әлеуметтiк мәселе болып табылады: дiн, 

экономика, интеллектуальдық, қҧқықтық, тҧрмыстық, аумақтық 

мәселелер және басқа да шарттар.  

Осы еңбекте бiз этникалық мәселеге, кӛңiл аударып, саяси фактор 

ретiнде қараймыз. Этностардың саяси ҥрдiсте қатысуын, олардың 

мемлекеттiк билiкпен қарым-қатынасын зерттеймiз. Этникалық және де 

саяси қарым-қатынастар саясаттануда, этносаясаттануда бӛлек 

тармақты қҧбылыс тҥрiнде қарастырылды. Ол саясаттық негiзгi 

кӛңiлiндi ӛлшем мен қҧрылымға, этникалық мазмҧнға жан-жақты 

қарастыруға бӛлдi.  

Халықаралық доктринада аз халықтар мен мемлекет арасындағы 

қарым-қатынастардың шығу тектерi туралы мәлiмет алынбаған. 

Ғалымдар, жеке пiкiрлерiн ғана айтып қояды. Ол туралы Х. Ханнум 

контекстiнде негiзгi халықтардың қҧқықтары туралы жазады. Оның 

пiкiрiнше, кейбiр аз ҧлттар кӛршi мемлекеттегi туыстарының кӛмегiне 

сҥйенедi, негiзгi ҧлттың ондай кӛмегi жоқ. Біздің еліміз кӛпҧлтты ел  
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болғандықтан ҧлттық қҧрамындағы әртҥрлі топтардың тыныс 

тіршілігінде ескереді. 

Егер де кӛпшiлдiк пен азшылдықтың арасында келiспеушiлiк 

болса, бағынқы жағдайда болса, аз ҧлт ӛкiлдерi негiзгi ҧлт тҧратын 

мемлекеттен кӛмек сҧрайды. Еліміз кӛпҧлтты ел болғандықтан 

жерімізде тҧратын кӛпҧлттын қҧқықтары ескеріледі.  

Демократия мен этника бiр-бiрiмен тығыз байланыста. 

Демократиялық қоғамда этникалық лидердердiң iс-әрекеттерi кеңiнен 

таралуға жағдай жасалған. Біздің ел демократиялық ел болғандықтан 

сӛз бостандықтарын еркін сезінеді. 

Полиэтникалық мемлекеттерде этника мобилизация орталығы 

болы, саяси лидер,, этникалық лидер болып саналады. Этникаға 

бӛлiнген мемлекеттерде партиялар ҧйымдастырылып, олар этникалық 

белгiлер бойынша ҧйымдастырылып, сайлаушылар этникалық 

тiзбектер бойынша дауыс бередi.  

Тҥркi халқы әлемдiк ӛркениеттiң даму ҥрдiсiнде ӛз iсiн қалдырды, 

халықаралық ҧлы қозғалысы атауына ие болған бҧл процестiң басқа 

ҧлттар ӛмiрiне тигiзген игiлiктi әсерiн әлем ғалымдары толық 

мойындап отыр. Алайда, бҧл оқиға ғасырлар қойнауында қалған тҥркi 

халықтары тарихының бiр белесi ғана.  Біздің тіліміздің тӛркіні тҥркі 

халқының тілдерінен таралған деген мәліметтер айтылады. Сондықтан 

тҥркі халқының тілі мен тарихы мен мәдениетімен араласып отырмыз. 

Осындай қатынастар мәдениетімізде тҧтастық ӛзгерістер туғызып 

отыр. 

 

2.2 Этностың тҧтастығы және рухани ҥйлесімділігі 

Осы саланың қарастырылуы бҧл мәселенiң қажеттiлiгiмен 

анықталады. 

Мысалы, этносоциология, этнопсихология, этнология, 

политология, психология және т.б ғылым қатарларының, белгiленген 

мәселенiң есептеу ақиқаты ретiнде болуы кездейсоқтық емес: 

белгiленген стимулдық шамамен бар болуы жеке адамның ӛзiн белгiлi 

этникалық қауымға жатқызатын ынтасына байланысты. 

Жаңа заманның ғылымында «еуропалықтық жолдан» еркiн этника 

тарихын жазу қажеттiгi пiсiп жетiлдi. Бҧны КСРО-ның қҧлауының  

(ыдырауының) мысалымен растауға болады, себебi кӛбiнесе 

этноҧлттық проблемалардың шешiмiн таппағандығынан, оның iшiнде 

халықтың этникалық тарихының жазылуының салдарынан «кеңестiк 

интернационалдық» iс жҥзiнде даңғазалық, дақпырттық болып шықты. 

Бiздiң ойымызша, осы уақытта бiздiң қоғамымызда парадоксальдi 

жағдай қалыптасты: бiр жағынан, қоғамдық санада, саяси және 

ӛндiрiстiк әрекетте Батысқа, шет елдерге бағдар ретiнде елiктеу 

кҥшейдi, екiншi жағынан, елдi мекендейтiн әр этнос ҧлттық ӛзiндiк 

сананың тасқындауын басынан ӛткерiп отыр және қандай болмасын 

ҧлттық ерекшелiктiң, этникалық дәстҥрдi сақтауға шақырады. 
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Ғаламдастыру процесi этностар арасындағы айырмашылықтың 

жойылуына, этностардың рухани мәдениетiнiң бҧзылуына, этникалық 

қауымдастықтардың ҥздiксiз ӛзара әрекетiнiң, қақтығысының, 

кҥресiнiң кӛрiнiсi ретiнде және этностардың бiртҧтастығын байқататын 

бҥкiләлемдiк тарихқа басқаша қырынан қарауға мҥмкiндiк бередi. Осы 

ӛзара әрекеттестiк, осы кҥрес, ақырында оның қозғалтушы кҥшi болып 

табылады. Философиялық санаттық аппарат арқылы этносты ӛз 

бетiнше қозғалыстағы бiртҧтас жҥйе ретiнде зерттеу, этностың 

генетикалық, әлеуметтiк, рухани дамуының дәрежесiн және этностың 

рухани мәнiнiң басты рӛлi туралы қарастыру қажет. 

Басты назарды этникалық жҥйе және этносты жҥйенiң 

бiртҧтастығы деген тҥсiнiктер қатынасына аудару керек. Осы 

мәселелермен қатар қазақ этносын белгiлi бiр ӛркениет ретiнде зерттеу, 

қазақтардың этникалық ӛзiндiк санасының сәйкестiгiн қарастыру және 

қазақ этносын тарихи даму субъектiсi ретiнде алып қарау 

қызығушылық туғызады. 

Этникалық жҥйенi жан-жақты тану ӛзара қарым-қатынастағы және 

ӛзара байланыстағы элементтер мен қҧрамдас бӛлiктерден тҧратын 

этнос бiртҧтастығын қарастырады. Этнос элементтерiнiң арасындағы 

осы қарым-қатынастар этникалық жҥйенiң қҧрылымын 

қалыптастырады; ең бiрiншi оның iшкi қҧрылысының зерттелуiн, яғни, 

этностың қҧрамдас бӛлiгi  болып табылатын этникалық бӛлшектердiң, 

олардың қҧрылымдары мен қызметтерiн, сонымен қатар, этностың 

бiртҧтастығы мен салыстырмалы еркiндiгiн қамтамасыз ететiн 

факторлардың анықталуын болжайды. 

Этностың бiртҧтастығы оның кӛп деңгейлi жҥйелiлiгiмен 

сипатталады: генетикалық, рухани, әлеуметтiк-саяси деңгейлiлiгiмен, 

алайда, жекелеген этностарда этникалық жҥйенiң дамуы жойылуына 

әкелуi мҥмкiн. Этностың мҧндай бiртҧтастығы этностың тiлi, оның 

орын тепкен аумағы, этникалық ӛзiндiк санасы, мәдениетi, менталитетi 

сияқты қҧрамдас бӛлшектердiң талдануын кӛрсетеді. Элементтер 

арасындағы ӛзара қарым-қатынас, тәртiпке келтiрiлу, ҧйымдасу 

жекелеген этностардың қҧрылымын бiлдiредi. 

Этностың материалдық және рухани қҧрылымы бар. Этностың 

табиғи-материалдық қҧрылымы – бҧл белгiлi бiр қарым-қатынастағы 

элементтерден тҧратын этникалық жҥйе. Этностың кейбiр элементтерi 

бiрiге келе этностың кiшi жҥйесiн қҧрауы мҥмкiн. Этностың рухани 

қҧрылымы ӛзара белгiлi бiр қарым-қатынастармен байланысатын 

келесi элементтерден тҧрады: идея, теория, тҥсiнiк, дҥниетаным, 

этникалық менталитет. 

Рухани мән этностың әлемдiк рухқа сәйкестiгiмен анықталатын 

бастапқы себебi мен бастапқы негiзi болып табылады. Әлемдiк рух 

дәуiр рухы iспеттес қалыптасу, даму, ӛзгеру ҥстiнде және жеке 

этностың адамгершiлiк-мәдени, философиялық деңгейiн анықтайды. 

Этникалық ӛзiндiк-сана, этникалық дҥние-таным, этностың рухани 
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мәнi этностың рухани қҧрылымы тҥсiнiгiне кiредi, әлемдiк рух – бҧл 

этностың негiзiне жататын жалпы рух. Этникалық қауымдастықтар екi 

мәнге ие – рухани және табиғи. Этностың табиғи және рухани 

мәндерiнiң ҥйлесiмi бiртҧтас субстанция ретiндегi этностың 

бiртҧтастығын қалыптастырды. Субстанция ретiнде әр жеке этностың 

қалыптасу, даму, қызмет ету және ыдырау процесi болады, мҧндағы 

ыдырау этностың рухани мәнiнiң әлемдiк рух элементi ретiнде 

ыдырауы, яғни, оның бҥтiн жҥйе ретiнде жойылуы болып табылады. 

Адамзат ӛзара белгiлi бiр этникалық айырмашылықтар сақталатын 

жекелеген этникалық қауымдастықтардан тҧратын бҥтiн жҥйенi 

қҧрайды. Сонымен қатар, әр жеке этнос аумақ, тiл, мәдениет, 

этникалық ӛзiндiк сана және т.б. элементтер мен бӛлшектерден 

тҧратын бҥтiн этникалық жҥйе болып табылады. Этностың әр элементi, 

әр бӛлшегi белгiлi бiр кҥрделi қҧрылымнан тҧратын  бiртҧтастық 

болып келедi. 

Осылайша, бiр жағынан адамзат жекелеген этникалық 

қоғамдардан тҧратын бiртҧтастық болып табылса, екiншi жағынан 

Ғаламның бiр бӛлшегi, элементi болып келедi. Әр этникалық 

қауымдастық белгiлi бiр кеңiстiк пен тарихи уақытта орналасады, осы 

факторлардың ӛзара байланысы этностың бiртҧтастығын сақтайды. 

Тарихи уақыттың ҥзiлiсi мен ҥздiксiздiгi этнос қҧрылымының, сонымен 

қатар, оның даму процесiнiң сипаты болып табылады. Әр жеке 

этностың тарихы ӛткенi, бҥгiнi мен болашағы болады және олар белгiлi 

ландшафтпен ӛзара байланысты тарихи уақытты қҧрайды. Алайда, 

адам жекелеген этникалық қауымдастықтардан тҧрады, оның әр 

қайсысы тарихи уақыттың дамуының ҥзiлiсiн туғызады, себебi әр этнос 

белгiлi бiр аумақтық кеңiстiкке және нақты тарихи уақытқа ие болып 

келедi. 

Сондықтан, жалпы алғанда адамзаттың даму тарихы жеке 

этникалық қауымдастықтардың тарихының жиынтығынан тҧрады, ал 

жеке этностың дамуының тарихи уақыты ҥзiлуi мҥмкiн. 

Тарихи уақыттың ҥзiлiсi мен ҥздiксiздiгi – бҧл қҧрылымның, 

сонымен қатар, этностың даму процесiнiң сипаты болып табылады. 

Жалпы алғанда, адамзат даму ҥстiндегi, ҥнемi ӛзгерiстегi, жеке 

этникалық қауымдастықтардан тҧратын жҥйе. Адамзаттың рухани мәнi 

ӛз бетiнше ӛмiр сҥредi және ӛте кҥрделi қҧрылымға ие, және ол 

бiртҧтас ақпараттық ӛрiс болып табылады. Бҧл мәселенi растауда жеке 

ғылымдардың теориялық қорытындыларына сҥйенуге болады. 

Бҧның дәлелi ретiнде 1947 жылы алғаш рет Денис Гарбор ойлап 

тапқан, кейiннен Нобель сыйлығына ие болған голография 

эффектiсiнiң ашылуын атауға болады. Голограмма – «тҧтастық» әр 

қҧрамдас бӛлiкте кездесетiн қҧбылыс болып табылады. Мысалы, әр 

этнос белгiлi бiр голографиялық эффектiге ие. Егер этностың орын 

тепкен аумағы, тiлi, мәдениетi сияқты маңызды белгiлерiнiң бiрi 

жоғалса, онда оның орнында жаңа этникалық аумақ, жаңа этникалық 
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тiл, жаңа этникалық мәдениет пайда болады және тек осы жағдайда 

ғана этностың бiртҧтастығы сақталады. Сондай-ақ, жоғалған этникалық 

белгiден жаңа этностың пайда болуы мҥмкiн, себебi генетикалық код 

этностың әр белгiсiне тән Этностың әр белгiсi ӛз бойында этностың 

бiртҧтастығын сақтайды. 

Сӛйтiп, этникалық ақиқат ӛз мәнi бойынша голограмма болып 

табылады деген қорытынды жасауға болады, этностың рухани ӛмiрi де 

голографиялық эффектiге негiзделген, яғни, бҧл голографиялық 

Ғаламды бейнелейтiн голограмма болып табылады. 

Бҧл таңғажайып идеялардың авторлары – Лондон университетiнiң 

физигi Дэвид Бом, Эйнштейннiң оқушысы, әлемдiк кванттық 

физиканың жарық жҧлдыздарының бiрi, Стэнфорд университетiнiң 

нейрофизиологi Карл Прайбрам. Бiр қызығы олар ӛз жаңалықтарын 

бiр-бiрiмен байланысссыз-ақ ашқан. Екi ғалым ҥшiн де голография 

моделi кенеттен ӛте маңызға ие бола кеттi де, бҧрын шешiмiн таппай 

жҥрген кӛптеген сҧрақтарға жауап бердi. Олар ӛз жаңалықтарын ХХ 

ғасырдың 70-жылдары жариялады.  

Осы теория негiзiнде бiз этникалық ӛзiндiк сана мен этностың 

материалдық ӛмiрi ӛзара байланысты және этникалық ӛзiндiк сана 

этностың нақты оқиғаларына әсерiн тигiзедi, яғни, этникалық ӛзiндiк 

сана, этностың рухани ӛмiрi этностың объективтi ақиқатын 

қалыптастыруда шешушi рӛл атқарады деген қорытынды жасаймыз. 

Әр этностың ӛзiне тән ерекше iшкi заңдылығы болады. Сондықтан 

белгiлi бiр этносты тҥсiну ҥшiн оны басқа жҥйелерден бӛлiп қарастыру 

керек. Этностың әр нақты бiртҧтас жҥйесiнде сырт кӛзге оның 

тiршiлiгiнiң iшкi жағдайы болып кӛрiнбейтiн кӛптеген байланыстары 

болады. 

Философияға сәйкес зерттеу барысында бiз әрқилы жҥйелердi 

айырамыз, оның бiрi iшкi заңдылықтарға бағынатын этникалық жҥйе 

болып табылады. Мәселе этностарда кӛп нәрсенiң ортақтығында, атап 

айтсақ орын тепкен аумақтың, тiлдiң, мәдениеттiң, этностың ӛзiндiк 

сананың және т.б. ортақтығында болып отыр. Этностарда маңызды 

белгiлердiң бiрi – олардың нақты тiршiлiк ҥстiндегi бiртҧтастығында. 

Бiртҧтас этнос Ғаламның әмбебап субстанциясы болып табылады. 

Бiртҧтас жҥйе ретiнде этностарда олардың маңызды қҧрамдас 

бӛлшектерi болып табылатын тiл, материалдық және рухани мәдениет, 

орын тепкен аумақ, менталитет, этникалық ӛзiндiк сана және т.б. 

этносты қҧраушы элементтерге бӛлудiң басты қҧралы – ойша талдау 

болып келедi. 

Әр этностың оның ӛзiндiк ерекшелiгiн анықтайтын элементi 

болады, алайда этнос барлық элементтердiң жиынтығы жағдайында 

ғана ӛзiнiң бiртҧтастығын сақтай алады. Этносты оның қҧрамдас 

бӛлшектерiне бӛлу, этносты қҧрамдас элементтерге ыдырату – этносты 

бiртҧтас жҥйе ретiнде талдау процесi болып табылады. Этностың әр 

элементiне ӛзiнiң белгiлi бiр қасиеттерi тән. Сонымен қатар, этнос 
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элементтерiнiң қасиетiне оның қандай да бiр материалдық немесе 

рухани бастауға жатуы әсер етедi. Бiз этносты жҥйе ретiнде алып 

қарағандықтан онда синтез идеясы орын алады, яғни, этностың 

қҧрамдас бӛлшектерiн, элементтерiн, бӛлiмдерiн олардың ӛзара әрекетi 

ҥстiнде қарастыру жҥйелi әдiс арқылы қол жеткiзiлген этностың 

динамикалық бiртҧтастығын қарастыру болып табылады. Объективтi 

әлемде талдау немесе анализ және синтез бiртҧтас этникалық жҥйенi 

танудың  негiзгi қҧралы қызметiн атқарады. 

Сонымен, этикалық жҥйе – объективтi тiршiлiк ҥстiндегi нақты, 

жеке этностардың бiрлiгiн бейнелейтiн шектеулi, ӛзара байланысты 

этностар кӛпшiлiгi. Этностардың әрқайсысы екi қарама-қайшы 

қатынастар тараптарының диалектикалық бiрлiгi әрекетiнiң, ал дәлiрек 

айтсақ, этностың дамуына қатысты байланыс пен ерекшелiктер 

нәтижесiнде пайда болады. Осы бағыт әрекетiнiң нәтижесiнде этностың 

адамдардың бiрегей және ӛзiне тән болмысқа ие қауымдастық ретiнде 

сақталып қалуы қамтамасыз етiледi. Философиялық әдебиет этнос, 

этникалық ӛзiндiк сана, этникалық дҥниетаным, этностың рухани мәнi 

сияқты тҥсiнiктерге негiзделедi. Этностың рухани мәнi тҥсiнiгi – 

этностың негiзi болып табылатын тҥсiнiк. Этностық 

қауымдастықтардың екi мәнi бар – оның бiрi этностың табиғилық мәнi 

болса, екiншiсi рухани мәнi. Рухани мән этностың бастапқы себебi 

және бастапқы негiзi болып табылады, рухани мән есебiнен этностың 

ерекшелiгi сақталады да, этнос ғасырлар бойы бiртҧтас тiрi ағза 

iспеттес тiршiлiгiн жалғастырады. 

Әр этностың рухани мәнi бар – бҧл баршаға ортақ жан, этникалық 

ӛзiндiк сана, этникалық дҥниетаным тәрiздес абсолюттi субстанция.  

В.В.Бродовтың ой тҥйiнi мынадай: «Этникалық ӛзiндiк сана 

табиғатын қарастырайық. Этникалық ӛзiндiк сана зат емес, ол рухани 

тҥсiнiк. Бҧл ойдың бастауы адам мен оны қоршаған әлемнiң баламасын 

iздеген ежелгi мифтерден басталады. Сурья деп аталатын ҥндi мифiнде 

әлемнiң кӛзi (Кҥн) бар, елдер әлемнiң қҧлағы, ӛсiмдiктер – шашы, Ваю 

(Жел) әлем тынысы, су – ӛмiрдiң кӛзi болып әлемдi пуруша ретiнде 

алып, «ғаламдық» мҥшелерi туралы ой қозғасақ, онда оның тiрегi 

«ғаламдық» тыныс, жалпыға ортақ атман, Брахман iспеттес абсолюттiк 

жан болып табылады, «Барлығы Брахман, ал Брахман бҧл Атман» – 

болмыстың бастапқы негiзiн iздеудiң қорытындысы осы. 

Яғни, этностың негiзi оның рухында. Философияда этникалық 

ӛзiндiк сана тҥсiнiгiнен ӛзге этникалық дҥниетаным тҥсiнiгi бар. 

Руханилылығы болғандықтан әр этнос бар болып саналады, яғни этнос 

ӛзiмен-ӛзi болып қалады; этноста руханилылық мән жетiспейтiн болса, 

онда ол ӛзiнiң қасиетiнен айырылып, бҧзылады, қҧриды. 

Этностар рухани кҥштi идеялар, кӛзқарастар, идеологиялар, 

тҧжырымдамалар арқылы алады. Рухани даму әдiстерi әр этностарда әр 

қилы болып келедi. Этникалық қауымдастық рухани кҥш мекенi болып 

табылады. Этникалық ӛзiндiк сана этностың ӛзiнiң рухани мәнiне енуi 
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болады. Этнос ӛзiн этникалық ӛзiндiк сана арқылы тани отырып, таным 

субъектiсi болып табылады. Әр этнос жеке және ҧжымдық сана 

қалыптастыратын ӛзiндiк санаға ие. Этностардың ең жоғары дамуы 

жаһандық мәселе болып табылады немесе рухани ғасыр. Этностың бҧл 

баспалдағында сана қоғамды ӛзгерте алатын кҥш болып табылады. 

Этностың  бҧл рухани қоғамына қоғамның экономикалық дамуы да 

сәйкес болуы керек. 

Адамзат қоғамының эволюция тарихы этностарда этностың жеке 

және рухани және табиғи дамуы арасында, жеке және ҧжымдық сана 

арасында қарама-қайшылық барын кӛрсетедi. Сондай-ақ ғаламдастыру 

ғасырында ақылға сияр бiрлiкте этникалық қоғамның еркiндiгi мен 

айырмашылығы принципiне негiзделген бҥкiл адамзат масштабында 

рухани қоғамның қалыптасуы мҥмкiн. 

Әлемнiң барлық этностары экономикалық және саяси тҧрғыда 

еркiн және тәуелсiз қауымдастыққа бiрiгуi қажет, осыдан келе 

ғаламдастырудың қажеттi шарты – этностардың еркiндiгi мен кең 

қҧқықтығы болып табылады. 

Этностың бiртҧтастығы ҥш деңгейге бӛлiнедi: жоғары деңгей – 

бҧл аспан, тӛменгi деңгей – жер, ортаңғы деңгей – әр этностың, жалпы 

адамзаттың мәнi болып келедi. Аспан дегенiмiз – этностың  рухани 

мәнi. Жер – этнос мекен еткен аумақ, және этностар – адамзаттың 

объективтi тiршiлiгi. 

Этнос болмысының дҥниетанымға, психологияға, әлеуметтiк 

мәдени салаға байланысты рухани  қыры этностың ӛзiндiк санасында 

жарқын кӛрiнiс табады. Этностың рухани мәнi объективтi шындық 

болып табылады және ол нәзiк әлемнен тҧрады. 

Нәзiк әлемге этностың ойлары, идеялары, тҧжырымдамалары, 

кӛзқарастары, этникалық санасы, дҥниетанымы жатады. Нәзiк әлемнiң 

ӛз даму заңдары болады және ол белгiлi бiр ақпараттыққа ие нәзiк 

әлеммен қарым-қатынас жасай алатын адамдар болады, оларға 

пайғамбарлар, дiннiң барлық тҥрлерi, экстрасенстер, сыйқыршылар мен 

бақсылар жатады.  

Бiрақ нәзiк рухани әлем бiлiмдарлары ӛз кҥштерiн адамның 

пайдасына немесе адамға қарсы қолдануы мҥмкiн. Сондықтан ғылыми 

тҧрғыда рухани әлемдi жоққа шығармай, оны барлық қырларының 

байлығы арқылы тану керек. Нәзiк әлемдi тану адамның қабiлетi 

жететiн белгiлi бiр шекте мҥмкiн болады. Жеке адам рухани әлемдi ҧға 

алады, бiрақ оны ӛзгерте алмайды, себебi адам материалдық және 

рухани әлем арасындағы ҥйлестiктi бҧзуы мҥмкiн. 

Философия – болмыстың мәнiн, материалдық және рухани әлемнiң 

ҥйлесiмiн, қоғамның рухани байлығын зерттейтiн ғылым. Рухани әлем 

әр тҥрлi деңгейлерден тҧрады. Бҧл деңгейлердiң әр қайсысы белгiлi бiр 

ақпаратты  тасымалдайды. Жалпы алғанда олар этностың рухани мәнiн 

қҧрайды. Этностың рухани әлемi деңгейiнiң бiрi этникалық ӛзiндiк сана 

болып табылады. Ол этникалық бағыныштылықты тҥсiнудi, ӛз 



131 

 

этносына қарастылықты ғана бiлдiрмейдi, сонымен қатар, этностың 

сақталуына байланысты ӛзiндiк мҥдденi байқатады.  

Рухани және материалдық мәннiң бiрлiгi әр тҥрлi нысандағы 

этностың бiртҧтастығын қҧрайды. Бiреуiнсiз бiреуi болмайды. Әр 

тарихи кезеңде этностағы рухани бастау материалдық бастаудан озық 

келедi, бҧл озықтық этностың дамуына, қозғалысына, ӛзгерiсiне жол 

ашады. Рухани мән тҥсiнiгiне этностың дҥниетанымы, әлемдi сезiнуi, 

әлемдi тҥсiнуi, этникалық ӛзiндiк сана кiредi. Даму, қозғалу, ӛзгеру 

жағдайында этностардағы рухани бастаудың болашағы зор және ҧтқыр 

келедi. 

Этностардағы рухани және бастаудың алшақтығы олардың 

бiреуiнiң абсолюттiгiне, бҥттiнiң бӛлшектенуiне әкеледi, ал бҧл рухтың 

тылсымдығы мен материалдық әлемнiң тҥсiнiктiлiгiн мойындауға әкеп 

соғады. Iс жҥзiнде бҧл дiн мен идеализмдi мойындауды бiлдiредi және 

этностарды қҧдайдың жаратқанын растайды.  

Егер материалдық бастауды, яғни, материалдық ӛндiрiстi, 

табиғатты абсолюттендiрсе жоғары ӛркениетке, материалдық байлық 

ӛндiрiсiнiң жоғары әдiсiне қолы жеткен этностардың жер бетiнен 

жойылып кетуi тҥсiнiксiз жай. Сонымен қатар, материалдық әл-ауқат 

ӛндiрiсiн, этностардың экономикалық дамуын абсолюттендiретiн 

марксизм теориясы да жеңiлiс тапты. 

Сӛйтiп, этностың рухани және материалдық мәнiнiң тепе-теңдiгiн 

қамтамасыз ететiн ҥйлесiм туралы, сонымен қатар, этностың 

қалыптасуындағы рухани бастаудың басымдық рӛлi жайлы айту қажет. 

Этностың рухани бiртҧтастығы этностың бiр саласын сипаттайтыны 

анық, сондықтан этникалық дҥниетанымды талдау этностың маңызды 

сипаттарына оның әлемге деген кӛзқарастардың жалпы жҥйесi 

ретiндегi оның дҥниетанымы және сол дҥниетанымдағы этностың орны 

жататынын кӛрсетедi. 

Этностың дҥниетанымы – қоршаған әлемге, этностың ондағы 

орнына, этностың әлемге, ӛз-ӛзiне кӛп қырлы қатынасына деген 

қорытындыланған сезiмдер, интуитивтiк тҥсiнiктер және қоршаған 

әлем туралы теориялық кӛзқарастар жҥйесi болып табылады. Этностың 

дҥниетанымының негiзi – бiлiм, ал философия – дҥниетанымының 

теориялық ядросы немесе негiзi. Этностың дҥниетанымы – бҧл әлемдi 

сезiну мен әлемдi тҥсiнудiң, интеллект пен эмоцияның, сенiм мен 

кҥмәннiң кҥрделi қосындысы. Осының барлығы этностың ерекшiлiгiн 

туғызады. 

«Этнос» деп тарихи қалыптасқан, салыстырмалы тҧрақты 

әлеуметтiк қауымдастықты тҥсiнуiмiз қажет. Этностар – қозғалыстағы 

тарихи қалыптасқан жҥйелер. 

Осылайша этникалық ӛзiндiк сана әдетте салт, тарихи жад, әр тектi 

символдар, мiнез-қҧлық нормалары  және басқалар сияқты айырықша 

нысандарда материалданатын этностың ӛмiрiнде маңызды рӛль 

атқарады. Этностың ӛзiндiк санасы оның ӛзiндiк сәйкестенуiне 
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негiзделедi. Расында да  этностың ӛзінің даму қарқыны, сана сезімі 

дамып ӛрістейді. Этнос мҥшелерiнiң шоғырлануы тiл, менталитет, ӛмiр 

салты арқылы iске асады. 

Бҧл этникалық белгiлер ӛте тҧрақтылық дәрежесiмен сипатталады, 

ӛз негiзiнде олар этностың даму барысында болатын барлық 

ӛзгерiстерде де сақталып қалады. Олардың осы тҧрақтылығы этностың 

басқа этностан айырмасы болып келетiн ӛзiне тән қасиеттерiн сақтауға 

ықпалын тигiзедi. Ҧрпақтан ҧрпаққа ауыса отырып берiлетiн этностың 

тҧрақты белгiлерiне ең бiрiншi этностың орын тепкен аумағы, тiлi, 

психологиялық ерекшелiгi, менталитетi жатады. Этникалық белгiлердiң 

берiлуiндегi сабақтастықты қамтамасыз ететiн әлеуметтiк механизмдi, 

олардың бекiтiлуiн, сонымен қатар, сыртқы жағдайларға байланысты 

олардың болуы мҥмкiн ӛзгерiстерiн талдау қажет.  

Адамдар, халықтар ҥнемi ӛзара байланыстағы қозғалыс ҥстiнде 

болады. Халықтың қозғалысы «Халықтардың ҧлы кӛшiмен» және кӛшу 

ӛркениетiмен тарихи дәлелдендi. Бҧл бiр этностағы ӛзгерiстердiң бҥкiл 

этностар жҥйесiне әсер етедi деген пiкiрге дәлел болады. 

Этникалық белгiлермен әлеуметтiк белгiлер тығыз байланысты. 

Әлеуметтiк белгiлер ретiнде әлеуметтiк-экономикалық формациямен 

қалыптасқан ӛмiр салтынан туындайтын қатынастар мен процестер 

жиынтығы тҥсiнiледi. 

Әлеуметтiк факторлардың этностар эволюциясына әсерi орасан 

зор, бҧл әсерлер ортаны игеру процесiнде этностың ӛз мәдениетiнiң, 

яғни, дәстҥрлi мәдениетiнiң, сонымен қатар, тарихи ӛзгерiп тҧратын 

тiршiлiк сҧраныстарын қанағаттандыру әдiстерiнiң, әлеуметтiк 

қатынастарды анықтайтын дәстҥрлi материалдық және рухани 

мәдениеттiң қалыптасуынан кӛрiнедi.   

Сӛйтiп, этносты ортақ мәдени ерекшелiктерге ие, сонымен қатар, 

ӛздерiнiң бiртҧтастығын және басқалардан ӛз ерекшелiктерiн 

санасымен сезiнетiн, тарихи қалыптасқан адамдар тобы ретiнде 

тҥсiнуге болады. 

Бiздiң мiндетiмiз – барлық әлеуметтiк байланыстар жиынтығынан 

этносты бӛлу және этностың мәнiн анықтау болып табылады. 

Этникалық қауымдастықтардың даму заңдары бiздiң оларды бiлу-

бiлмеуiмiзге байланыссыз-ақ бар екенiн атап ӛтуiмiз керек. 

Этнос бiртҧтас тiршiлiк ету ҥшiн, ең болмағанда әлеуметтiк 

ағзаның салыстырмалы тҧрақтылығы, ең болмаса мекен еткен 

аумағының тiлiнiң, менталитетi мен мәдениетiнiң ортақтығы қажет. 

Алайда олардың қоғамдағы ортақтығын анықтау ӛте кҥрделi, себебi әр 

этнос жеке тiршiлiк етпейдi, басқа этникалық қауымдастықтарымен 

ӛзара қарым-қатынаста, ӛзара байланысты болады және этникалық 

жҥйе бiртҧтастығын бӛлуге  тек теориялық ой, тек адамның абстрактi 

ойлауы ғана қабiлеттi. 

Адамзат қоғамының дамуы әрқашан да қарама-қайшылыққа толы. 

Бiздiң заманымызда ғаламдық мәселелер бҧл бiртҧтастықтың терең 
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бойлайтын қарама-қайшылықтарын анықтайды. Ол ҥнемi әр тҥрлi 

халықтың мәдениетiнiң ерекшелiгiн бейленелейтiн этникалық 

қоғамының мәдени қайта ӛрлеу идеяларын ғылыми пайымдауымен 

қатар жҥредi. 

Бҧл жҥйенiң тҧрақтығы соншалық, тiптi ғаламдық жҥйелендiру, 

яғни бiр iзге келтiру жағдайында да әр этнос ӛзiнiң мәдениетiнiң, 

тiлiнiң, этникалық менталитетiнiң ерекшелiгiн сақтайды. ХХI ғасыр 

ғылымында белсендi тҥрде жасалып жатқан тарихты талдаудың 

ӛркениеттi жолдары этносты бiртҧтас бҥтiн жҥйе ретiнде қарастыру 

мҥмкiндiгiн жоққа жиi шығаруда. 

Этностық жҥйе ретiндегi бiртҧтастығы әр жеке этностағы оның 

рухани және табиғи-материалдық мәнiнiң ҥйлесiмдi бiрлiкте болуы 

арқасында сақталады және ол бiрлiк ортақ субстанцияда байқалады, ал 

бҧл субстанция этнос болып табылады. Бiрақ, егер бiз этнос ҥшiн 

бiрiншi оның рухани немесе оның материалды мәнi ме, этнос ҥшiн ең 

бiрiншi не пайда болды және ол қалай жалғасуда деген философиялық 

сҧрақ қоятын болсақ, онда ол ешқашан оң жауабын таппайтын мәңгiлiк 

философиялық сҧрақ болар едi. 

Этнос – бҧл бiртҧтастық. Әр жеке этнос бiр мезгiлде, бiр-бiрiн 

ҥйлесiмімен толықтырады. Оның материалдық және рухани мәнi де 

жҥзеге асады. Олар сондай-ақ бiрге қарама-қайшылықты басынан 

ӛткере отырып, этносты жҥйе ретiнде дамып қозғалысқа тҥседi. 

Этностың рухани мәнi де этностың материалдық мәнi iспеттес табиғи 

нақтылыққа ие, алайда рухани мән жоғары деңгейде болады. Бҧны 

микроәлемдi, аса ҧсақ бӛлшектердi, оның қҧрылысын, элементтерiн, 

қҧрамдас бӛлшектерiн зерттейтiн жаңа заман кванттық механикасы 

дәлелдейдi, және ол сонымен қатар оның кҥрделiгiн де дәлелдейдi. 

Бiздiң ойымызша жекелеген этностар ҥшiн олардың материалдық және 

рухани әлемiн бӛлетiн де, бiрiктiретiн де кварктер. 

Әр этностың ӛзiнiң қайталанбас, рухани мәнi болады, бiз тек сол 

арқылы олардың этнос екенiн анықтап, бiр этносты бiр этностан 

айырамыз, әзiр бҧл ерекшелiк барында сол этнос тiршiлiгiн 

жалғастырады. Егер этнос ӛзiнiң ерекше, рухани мәнiн жоғалтса, ол 

онда табиғи деңгейде де қҧриды. Бҧл этностың ӛкiлдерi табиғи тҧрғыда 

ӛмiр сҥре алады, алайда, этнос биоәлеуметтiк қауымдастық ретiнде 

ыдырайды, – деген сӛз. Сондықтан жекелеген этностар ӛз этносының 

рухани мәнiн жаңғырту ҥшiн, тарихи ӛткенмен тығыз байланыс жасай 

отырып, этникалық мәдениеттi, тiлдi, дәстҥрдi, салтты, этникалық 

ӛзiндiк сананы, материалдық және рухани қҧндылықтарды 

жаңғыртады, қалпына келтiредi. 

Жаһандану проблемалары жалпы ӛркениет процесiне ҥлкен ҥлесiн 

қосады, бiрақ сонымен қатар жеке этникалық қауымдастардың рухани 

және материалдық қҧндылықтарының ерекшелiгiн жою қатерiн 

туғызады. 

Еуропа орталықтандыру кӛзқарасы бiздiң мәдениетiмiздiң бастауы 
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болған мәдениеттiң кез келгенi тӛменгi баспалдақта тҧрған, жақын 

уақытқа дейiн аяқталмаған деген баға беруге әкеп соғады. 

Әр тҥрлi елдердiң белгiлi бiр ғалымдар тобының арасында 

кӛшпендiлер ӛркениеттi халықтардың мәдениетiн оларға еш пайда 

берместен, бҧзып келдi деген пiкiр кеңiнен таралған. 

Этникалық салттың, мәдениеттiң уақыт ӛту барысындағы 

тҧрақтылықты қамтамасыз ете отырып, ҧрпақаралық байланыс 

қызметiн атқаратынын, және оның мәдениеттер сабақтастығы 

барысында ғана, алдыңғы мен кейiнгiнiң арасындағыны, жаңа мен 

ескiнiң арасындағыны кӛрсеттi. 

Кейде бiр тарихи дәуiр қоғамының рухани дамуының жетiстiктерi 

мен оң нәтижелерi басқа тарихи дәуiр ҥшiн ескiрген, артта қалған 

болуы мҥмкiн. Сонымен қатар, адамның ҧрпақтан ҧрпаққа берiлетiн 

басқа дәуiрге ауыспайтын қҧндылықтары болады. Дәл осы 

қҧндылықтар халықтың этникалық мәдениетiн, жалпы әлемдiк 

мәдениетiн қҧрайды. 

Ғаламдастыру мәселелерi жалпы ӛркениеттi процеске ҥлкен ҥлесiн 

қосады, алайда сонымен қатар жеке этникалық қауымдардың рухани 

және материалдық қҧндылықтарының ерекшелiктерiн жою қауiпiн 

туғызады. 

Этникалық сәйкестiк кейбiр этникалық қауымдастықтың ӛмiр 

сҥруiнiң мықты және жалғыз факторы болып есептеледi.. 

Этникалық коммуникацияның қаралып отырған саласы, белгiлi 

қолайлы жағдайда, әр тҥрлi эпос ӛкiлдерiнiң этнодифференциялық 

белгiлерiнiң қатарын жоғалтуға жиi әкелiп соғуы мҥмкiн. Белгiлi этнос 

ӛкiлдерiнiң инноэтикалық ортада ӛмiр сҥре отырып және оның әсерiн 

кӛре отырып: ана тiлiнде сӛйлей алмауы, ӛз халқының дәстҥрi мен 

мәдениетiн бiлмеуi, бiрақ ӛзiн сол ҧлтқа жатқызатындары аз емес қой. 

Бҧл шындықты тҥсiндiруде Лениннiң ескертпесi әдiл, ол ҧлттың 

екi бағыт бойынша дамығанын айта келе: дамыған капитализм ҧлттық 

мәселеде екi тарихи тенденцияны бiледi. Бiрiншi: ҧлттық ӛмiр ниетiнде  

және ҧлттық мемлекет қҧру барысындағы әр тҥрлi ҧлттық 

жәбiрлеушiлiкке қарсы кҥрес, ҧлттық қозғалыстың дамуы, ҧлттық 

мемлекет қҧру. Екiншi: Ҧлттар арасындағы ҧлттық бӛгеттiң қирауы, 

интернационалдық бiрлiк капиталын қҧру, экономикалық ӛмiр, саясат, 

ғылым және т.б. ҧлттар арасында интернационалдық бiрлiк қҧру. 

Сондықтан жалпы әлемдiк жаһандану, бҥгiнгi таңда шынында 

кӛптеген ҧлттық бӛгеттi қиратады (бҧзады) және кӛптеген саланы 

қамтиды. 

Этникалық коммуникация саласына тартылғандар, бiрыңғай 

этносқа бiрiкпей бiздiң планетамызда ӛмiр сҥрiп жатыр. Бҧл феномен 

«этникалық пародокс» деген атты оның әдiл анықтамасын алды. 

Шындығында, этникалық диалогтiң жалпы белсендi фонында ӛзара 

кӛркею, алмастыру бағытында дамитын мәдени байланыстар қарама-

қарсы сипатқа да ие, ӛйткенi олар бiр этносқа қҧйылу, айналуға кедергi 
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жасайды.    

Бiрiншi тараудың шеңберiнде инструменталистiк және 

конструктивтiк тәсiлiн қарастыра отырып, бiз этностың және 

этниканың тҥсiнiктемесiн суреттедiк. Аталмыш бағыттардың 

тҧрғысынан қарағанда этникалық сәйкестiк әлеуметтiк қҧрылыстың 

нәтижесi, ал ол ӛз тарапынан топты билiк ҥшiн ҧйымдастырып 

(жҧмылдырып), ал топ ӛз қажеттiгiн қанағаттандыру ҥшiн ӛз тарапынан 

ӛздерiн бiр этносқа жатқызады. Мҧндай жағдайлар бҥгiнгi таңдағы 

тҥрлi этностардың болмысының кӛрсеткiшi. 

Этникалық сәйкестiктiң табиғатына мҧндай кӛзқарас жоғарыда 

аталған ғылым салаларының кӛпшiлiгiне тән.  

Олардың ең негiзгi айырмашылығы тҥрлi ғылым саласының 

ерекшелiгiнде, яғни этникалық сәйкестiк деген ҧғымды тҥсiндiруiнде.  

Қазiргi уақытта этникалық ҧқсастықтың этносаралық 

шиеленiсушiлiктi зерттеумен айналысатын Г.Солдатованың ҧсынысы 

негiзiнде жiктелген бiрнеше тҥрi бар: 

1. Қалыпты ҧқсастық ӛз халқының бейнесiн дҧрыс қабылдау, оның 

мәдениетi мен тарихына оң қарау. Бiрақ бҧл этникалық топты теңестiру 

және оның нығаю деңгейi жеке тҧлғаның типi мен жағдайына 

байланысты. «Қалыптан» ауытқу этностың ӛсуi тәрiздi және оның керi 

кетуi немесе оның жойылуы бағытында болуы мҥмкiн. 

2. Этноцентристiк ҧқсастық деп қандай да бiр этникалық топқа 

сын кӛзбен қарамай-ақ артық кӛру және индивидтiң онымен ӛзара 

ҧқсастығын айтады. 

Мҧндай ҧқсастықта тҧйықтық пен этникалық оңашалану 

элементтерi болады. Кейбiр этникалық топтарда тҧйықталу элементтерi 

тҧтасымен изоляционизммен қоса жҥрмесе де дәстҥрлi нормамен 

анықталады.  

3. Этникалық ҥстемдiкке ие ҧқсастық – бҧл азаматтық, отбасылық, 

кәсiптiк т.с.с. басқа ҧқсастықтардың барлығынан этнос артығырақ 

болатын ҧқсастықтың тҥрi. Басқаша айтқанда, этнос қҧрамында болу 

сӛзсiз ҥстемдiк етушi қҧндылық деп қабылданады. Әдетте мҧндай 

ҧқсастық халық қҧқығы адам қҧқығынан жоғарырақ деген тҥсiнiкпен, 

ӛз халқының мәртебесiн жоғары қоюшылықпен, басқа этникалық 

топтармен қарым-қатынасындағы дискриминациялық мақсатымен, 

«этникалық тазалыққа» ие болу қҧқығына тҥсiнушiлiкпен қараумен, 

басқа этностарға араласпауға тырысушылықпен қатарласа жҥредi. 

4. Адамдар ӛз этносының, басқа халықтардың мәселелерiне, 

сондай-ақ этносаралық қатынастарға, қҧндылықтарға iс жҥзiнде 

немқҧрайлы қараса, этникалық енжарлық пайда болады. Олар ӛз 

этникалық тобының әдет-ғҧрпына, салтына тәуелдi емес және олардың 

ӛмiрдегi кез келген әрекет аумағындағы iстерi  мен тәртiбi олардың ӛз 

этносына, басқаларға этникалық ҧқсастығына әсер ете алмайды. 

5. Амбиваленттi этнос – аралас этникалық ортада кең таралған, 

ерекшеленiп кӛзге тҥспейтiн этникалық ҧқсастық.  
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Әрине, этникалық ҧқсастықтардың тҥрлерiн анықтауда мынаны 

есте сақтау  керек: бҧл тек кӛп мӛлшердегi эмпирикалық материалды 

зерттеу негiзiнде қалыптасқан ғылыми абстракциялар. Адамдардың 

басқа сәйкестiктерi тҥрлерiнiң арасындағы этникалық ҧқсастықтың 

нақты жағдайы аталған негiзгi типтердiң тек бiреуiмен ғана емес, 

бiрнешеуiмен анықтала алады.  

Этникалық ҧқсастық – бҧл бәрiнен бҧрын сол этностың мәдениетi, 

оның бҥкiләлемдiк процестер мен этникалық қарым-қатынастарға 

қосылу деңгейi, әр тҥрлi этникалық қауымдастықтардың ӛкiлдерiнiң 

нақты тҧрғылықты жерi мен т.с.с. жағымды, жағымсыз сипаттағы 

жағдайларға, анықталған фактiлерге тәуелдi ауыспалы шама. Олардың 

этникалық ҧқсастығының фактісіне байланысты сипатталған жағымды, 

жағымсыз жағдайларды байқаймыз. 

Жеке тҧлғаның идентификацияланған кеңiстiгiндегi этникалық 

ҧқсастықтың орнын анықтау ҥшiн жеке тҧлғаның әлемiн жҥйелi 

тҧтастық деп ҧғу тән екендiгiн айта кету керек. Мҧнда қҧндылықтар 

мен қажеттiлiктердiң әрқайсысына жеке-жеке тҥсiнiк берiлмейдi, олар 

бiр-бiрiмен байланысты және қоғамдық саладағы тӛтенше ӛңдеушi 

жеке тҧлғаның мотивациялық, типологиялық жҥйесiнiң компонентi 

есептi. Сондықтан жеке тҧлға мотивациясының бiр жҥйесiндегi 

адамдар ҥшiн этнос олардың тҧтастай ҧқсастығының маңызды бӛлiгi 

болуы мҥмкiн, ал басқалар ҥшiн ол олардың тҧтынушылық, сезiм және 

тҥсiнiктерiнiң сыртында тҧрады. 

Жалпылама айтса, этникалық ӛзiндiк сана-сезiмге тӛмендегiлер 

жатады: ӛзiнiң этникалық топқа жататынын сезiну; «образ мы» мен 

этникалық қызығушылық. Әр залықтың ӛз жері, ӛз мекені бар. Бiз 

«образ» деп тек автостереотиптi  ғана емес, басқа да халық туралы 

тҥсiнiктер, мысалы, оның мәдениетi, аумағы және т.б атаймыз. Алайда, 

этникалық сана-сезiмдi анықтауда «образ мы» (бейне сӛз) толығымен 

ашылмайды, себебi ол ӛте ӛзгергiш және де «Мiндеттi тҥсiнiк 

жиынтығын» қҧрамайдыәрине әр этникалық топтың мен деген сезінуі 

болады. Ол сезіну сол ҧлттың ҧлттық қасиетін «мен» деген образын 

білдіреді. 

Осыған орай, этникалық мәселелердi қарастыратын ғылыми 

пәндердiң (салалардың) дамуы, этникалық сәйкестiк және этникалық 

сана-сезiм жӛнiнде жаңа кӛзқарас қалыптасуына себеп болады. 

Бҧл жерде, этникалық сана-сезiм ҧлттық сана тҥсiнiгiне жақын 

екенiн айтып кеткен жӛн.  

     Ҧлттық сана сезiм туралы ойы дҧрыс: «Ҧлт – объективтi 

адамдардың экономикалық шынайы қауымдастығы. Бҧл 

қауымдастықтың материалдық ӛмiрi, оның талабы мен болмысы 

барлық қарама-қайшылығымен, жиынтығымен қоғамдық сана-сезiмде 

бейнеленбеуi мҥмкiн емес. Осы ҧлттың ӛмiрiнiң бейнесi оның 

қоғамдық сана-сезiмдегi ерекшелiктерiн ҧлттық сана-сезiм деп атауға 

болады».  Сана сезім қоғамдағы қарама-қайшылықты сезіп әртҥрлі 
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тәртіпсіздіктерді реттей алады.  

Ҧлттық сананы қарастыра келе, ҧлттың сана субъектiсi объективтi 

заңдардан, тенденциялардан, ал ҧлттық қажеттiлiктiң дамуы 

мемлекеттiң және партиялардың ҧлттық тәжiрибесiне, ҧлттық мәдениет 

қҧндылықтарына ҧлттық тарихтың елеулi оқиғаларына деген 

кӛзқарастан тҧрады» деп айтамыз.Ҧлттық мәдениеттік 

қҧндылықтардың тҧрақты екендігін кӛрсетіп, ҧлттық тәжірибенің 

тарихтағы қажеттілігін айтады.  

Ҧлттық сана және ҧлттық сана-сезiм тҥсiнiктерiн ажыратуда ең 

алдымен бҧл кӛзқарасты марксизм классиктерi, кеңес дәуiрiнде оны 

дамытқанын айтып кеткен жӛн. Мысалы, дербес мемлекеттердiң 

тарихи сахнада пайда болуы жақсы қарсы алынатын, себебi ол әлемдiк 

социалистiк қҧрылыстың келесi бiр қадамы деп есептелетiн. 

Бҧған дәлел ретiнде Лениннiң тезисiн келтiруге болады: 

«Ҧлттардың ӛздiгiнен бӛлiнуiн социализмге опасыздық деп 

қарастыруға болады.   Саяси бӛлiну, жеке мемлекет қҧру мақсатымен . 

Әр ҧлт ӛз мемлекетінің қҧқық бостандығын сақтау ҥшін алдыға мақсат  

қойып соған ҧмтылады. Осылай С.Т. Калтахчян ҧлттық сана-сезiм 

болуы мҥмкiн емес деген, оның ойынша, адамдар бiрдей болмысты 

бейнелейдi, белгiлi бiр ҧлттық қҧрамға жатса да.  

Әлеуметтiк дамудың сан қҧбылған ӛзгерiстерi мен терең астарлы 

мәнiн айта тҥскен сайын этникааралық шиеленiстi және ҧлттық сапаны 

тереңiрек тҥсiнемiз. 

Назар аударатын болсақ кеңестiк дәуiрде тарихтың қалыпты 

ырғағына сай келмейтiн ерекше бiр ахуалдың қалыптасқанын 

байқаймыз. «Ҥш кҥннен кейiн тозаққа да ҥйренесiң» дегендей, 

адамзаттың бiраз табыстарға жеткен шағы да осы болды. Соған орай 

бҧл кезеңнiң табиғатына сай ӛзiндiк дәстҥрлерi де қалыптасты. Әрине, 

оның бiреуге ҧнап, екiншi бiреулерiне ҧнамай шиеленiс тудыруы да 

рас. Мәселен, қазiр де ескi дәстҥрлi қатынастарды жаңғыртуға 

ҧмтылатын жандар аз емес, оған да ӛзiндiк iшкi сыртқы себептерiне 

байланысты. 

Этникалық мәселелер  қҧрылымындағы осы проблемаларды 

қоюдың кӛкейтестiлiгi белгiлi жай. Осы жаңа заманда этникааралық 

шиеленiстер кең тараған қҧбылыс болып отыр. Осындай әлем 

проблемаларын зерттеу бойынша Стокгольм халықаралық 

институтының мәлiметтерi бойынша 90-жылдардың ортасындағы 

барлық қақтығыстардың ҥштен екiсi этникааралық қақтығыстардан 

болған екен. Әлем мәселелерін зерттегенде шиеленіс болады. Ол 

шиеленістер әртҥрлі тҥсінбеушілік қайшылықтардан туындайды. 

Жаңа заман адамзаты бiр-бiрiнен саны жағынан да, даму деңгейi 

бойынша да ӛзгеше келетiн бiрнеше мыңдаған этникалық 

қауымдастықтардан тҧратын барынша кҥрделi этникалық қҧрылым 

болып табылады. Халықтың дамуындағы әлеуметтiк-экономикалық, 

этникалық және демогарфиялық процестердiң теңсiздiгi әлемнiң саяси 
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картасына әсерiн тигiздi. Жер шарының барлық этникалық 

қауымдастықтары 200-ден астам мемлекеттiң қҧрамына кiредi, 

сондықтан осы заманның кӛптеген мемлекеттерi полиэтникалы, яғни 

кӛп этникалы мемлекет болып табылады.  

Этникалық қҧрылымының әркелкiлiгi халықтар арасындағы 

қатынаста әр тектес мәселелер, қарама-қайшылық, қысым, қақтығыстар 

туғызады. Олардың бiреулерi созылмалы сипатты иеленiп, бiрнеше 

ондаған жылдарға созылса, ендi бiреулерi соңғы жылдары шиеленiсiп 

отыр . Әрине қҧрылым әркелкі болғанда, қарама-қайшылықтар 

тҥсінбеушілікке әкеледі. 

Табиғатта таза кҥйiнде кездеспеушілік есебiнен этникалық 

қақтығыс-тарды бӛлу мҥмкiн еместiгiн атап ӛту қажет. Бiр халықтың 

басқа бiр халықпен этникалық  айырмашылықтары  немесе iшкi, оларға 

табиғатынан тән антогонизмге ие болу себебiнен қақтығысқа тҥсу 

жағдайы болып кӛрген жоқ деп атауға болады. Ғылымда мҧндай 

антогенездердiң адам табиғатында болуы жайында дәлелденiп кӛрген 

емес .  Бҧл тҧжырымдағы ой дҧрыс. 

Кез келген әлеуметтiк қақтығыстың, оның iшiндегi этникалық 

қақтығыстың табиғаты қарама-қайшылыққа толы және кҥрделi болып 

келедi, бҧған тараптардың айқын латенттi мҥддесiне байланысты 

себептер жиынтығы мен қақтығыс факторлары себеп болады. 

Этникалық негiздегi қарама-қайшылықтар мен қақтығыстар бiршама 

дәрежеде психологиялық себептен субъективтi, эмоционалды сипатқа 

ие екенiне назарды баса аудару қажет.  

Кез келген этникалық қақтығыс этникалық қысым жағдайынан – 

этнос мҥддесiн кемсiтудiң, оның бiрқалыпты тыныштығын бҧзудың 

және этностың дамуын ауырлататын этнос ҥшiн сыртқы жағымсыз 

жағдайлардың жиынтығын топ болып этникамен сезiну процесiнде 

қалыптасқан этникалық қауымның ерекше психологиялық кҥйiнен 

басталады. 

Этникалық қысымның дәрежесi этникааралық коммуникацияның 

қҧрылымы мен мазмҧнына, ӛзара әрекеттегi қауымдастықтардың 

этникалық мәдениетiнiң ерекшелiктерiне және этникааралық 

қатынастардың тарихи сипатына байланысты. 

Ақиқатты немесе этникалық ортадағы жалпы кӛңiл-кҥйдi 

бiлдiретiн ойдан шығарылған жағдайды жалған сипаттайтын ҧзынқҧлақ 

кӛбiнесе этникалық қысымды ҧшықтыру процесiн жеделдетiп 

жiберетiнiн атап ӛтуiмiз қажет. Ҧзынқҧлаққа назар аудармауға 

болмайды, ӛйткенi ақпараттық ваккум немес БАҚ-да ақпаратты 

бҧрмалау жаңа ҧзынқҧлақ легiн туғызады. Этникааралық қақтығыс 

тараптар немесе тараптардың бiреуi этникалық ерекшелiк белгiлерi 

бойынша шоғырланатын, әрекет ететiн және қасiрет тартатын 

азаматтық, саяси немесе қарулы қарсылық кӛрсету болып табылады. 

Бiздiң ойымызша, этникааралық қақтығыс этностар тiршiлiгiнiң 

фактiсiмен пайда болмайтынын ескерткiмiз келедi. Этникалық 
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қатынастардың мҧндай жағымсыз тҥрлерi ең бiрiншi саяси әлеуметтiк-

экономикалық және тарихи жағдайлардан туады. Этникалық 

қақтығыстардың себебi туралы сҧрақтарды зерттеу оның ең 

бастыларының бiрi аумақтық мәселе, аумақтық даулар екенiн кӛрсеттi. 

Бҥгiнгi таңда этникалық қақтығыстар мәселесiмен айналысатын 

жекелеген ғылымдар бҧндай себептер қатарына аумақтық даулардан 

ӛзге саяси және этно-кәсiби сипатқа ие себептердi жатқызуға 

болатынын атап бердi. Этникалық қақтығыстардың келесi маңызды 

себептерiне этнос-тардың материалдық қорларға таласын, оның iшiнде 

жер мен жер қойнауы байлығына таласты жатқызуға болады. 

Аталған себептердi конфессиональдi, мәдениiлдiк, 

этнодемографиялық, мәдени сипатқа ие қақтығыстарды пiсiрiп-

жетiлдiретiн қақтығыстар кӛзi ретiнде қарастыру заңды болып 

табылады. «Этникалық қақтығысты ең бастысы белгiлi бiр этникалық 

қауым ӛкiлдерiнiң жалпы санынан қатысушылар дәрежесiмен 

сипатталатын ҧлттық қозғалыстан айыра бiлу керек екенiн атап ӛткiмiз 

келедi. Мәселе әр қақтығысқа этностың барлық ӛкiлдерiнiң қатыса 

бермеуiнде, соған сол қақтығысқа әкеп отырған қарама-қайшылықты ӛз 

басынан ӛткерiп отырған этностың бiр бӛлiгi, тобының ғана қатысуы 

мҥмкiн». 

Сол себепті кеңестiк әдебиеттерде этникалық қақтығыс 

мәселелерi, әсiресе философиялық әдебиеттерде ҧлттың азаттығы мен 

еркiн даму жағдайын қарастыратын «ҧлттық сҧрақ» атауына ие 

болды».   

Қоғамның ӛз азаматтарына iзденiске емес, кҥреске негiзделген 

мiнез-қҧлықтың ерекше стилiн ҧзақ уақыт бойы сiңiруi жаңа заманның 

этникааралық қысым мен қақтығысты жағдайын қалыптастырудың аса 

маңызды баспалдағы болып табылады, мҧның нәтижесiнде ӛзiн 

этникааралық қақтығыста кӛрсете бiлген, агрессиялы бағыттағы жеке 

тҧлға қалыптасады. Бҧл ең бiрiншi бiр-екi ҧрпақтың ӛкiлдерi болып 

келетiн кеңестiк зиялыларға қатысты. Олар ӛз тектерiнен саналы тҥрде 

бас тартып, әлеуметтiк мәдениетке қосылды. 

Бҧл адамдардың этникалық санасы агрессия мен мазасыздық 

сезiмге толы болады. Олар ҧлттық ӛрлеуге ҧмтыла отырып, ӛз ҧлтының 

сәтсiздiктерi мен ӛзiндiк сәйкестену дағдарысына кiнәлiнi табуға 

тырысады. 

Осындай ҧлттық саясаттың аса кӛрнектi жағымсыз сәттерi осы 

мәселеге iлесе жҥретiн қарама-қайшылықтарды ашып жiберген қайта 

қҧру шындығы жағдайында кӛрiнiп қалды. Дағдарыстар орын олып 

отырған кезеңде нақты ҥлгi ретiнде жас мемлекеттi қҧрудың негiзгi 

принциптерiнiң бiрi ҧлттық бiрлiк пен қоғамдық тәртiп болған 

Қазақстан Республикасы болды. 

Бiздiң республикамызда ӛркендеп отырған бейбiтшiлiк  пен 

ҧлттық келiсiм тәуелсiз мемлекет қҧрудың бастапқы кезең-дерiнде 

жасалған стратегиялық курсқа байланысты. 
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Ӛткен тоталитарлық шындықтың жағымсыз сәттерiнiң ауыр iзi 

болып қалған ҧлттық жауластықтың алдында Қазақстан бейбiтшiлiк 

пен қауiпсiздiктiң кепiлi ретiнде кӛрiне бiлдi. Барлық қазақстандықтар 

ҧмыт қалған докторинаны кӛтере отырып, тарихи миссияны iске 

асыруда. 

Еуроазиялық ӛркениеттiң тҧжырымдамалары туралы болып отыр. 

Жиырмасыншы жылдары қҧрылған Еуроазиялық қозғалысы қоғамдық-

саяси және философиялық ойлардың ағымдарына жатады. Еуроазиялық 

доктринаны жасауға философтар, қҧқықтанушылар, тарихшылар және 

т.б. қатысқан едi. Еуроазиялық тҧжырымдаманың жасалуына қатысқан 

әр қилы ойлар оның кеңдiгi мен әмбебаптығына жол ашты.  

Еуроазиялық идеяның басты мәнi – Ресей-Еуроазия – бҧл айрықша 

географиялық және әлеуметтiк мәдени әлем. Ресей ӛзiнiң екi әлемнiң, 

шығыс пен батыстың аумағында жатқандығынан бiр ӛзiнде шығыс пен 

батысты ҥйлесiмдi бiрiктiре отырып, тарихи және геосаяси рӛл 

атқарады.  

Осындай мәселелердi қарағанда: Н.С. Трубецкой: Жалған  және 

ақиқат ҧлтшылдық сҧрақтарын кӛтерiп, ол жалған ҧлтшылдық 

дегенiмiз Батыстың колониальдi державаларының бағынышты халықты 

қанауы және ӛздерiнiң олардан даусыз артықшылығы деген анықтама 

бердi. Еуроазиялық халықтардың ҧлтшылдығы қайталанбас кӛп 

тҥрлiлiгiмен ӛзара байып отыратын Еуроазия ӛркениетiнiң жарқын 

әлемiнiң ӛркендеуiне жол ашылғандығы деп ой тҥйеді.  

Сӛйтiп, табиғи жолмен пайда болған бiртҧтас мәдени ӛрiс ӛзiнiң 

анық шекарасына қарамастан халықтардың тығыз топтасуына ықпалын 

тигiзуi қажет, ӛйткенi олар толығымен Еуропалық та, Азиялық та емес, 

бiртҧтас ерекше әлем болып табылады. 

Н.Ә. Назарбаев былай дейдi: «Басқа елдерге тәуелсіздік қанша 

қажет болса, Қазақстанға да тәуелсiздiк сонша қажет». Ия, 

тәуелсіздігіміздің халық ҥшін ҥлкен мән-мағанасы бар. 

Тәуелсіздігіміздің арқасында әлемге танымалы болып отырмыз.  «Ӛз 

ҥйiмiзде бейбiтшiлiк пен келiсiмдi нығайтпай алға жылжу мҥмкiн 

емес». Еліміздегі тыныштықты, бірлікті нығайту ҥшін әртҥрлі істер  

істелінуде. Ондай істер кӛрші елдермен әртҥрлі бейбітшілік туралы 

келісімдер. Бҧл келісімдер халықтың ой санасын оятуға итермелейді. 

Сондықтан ҧлттық сананың қалыптасуы мен дамуы ойлар мен 

бiлiмнiң жинақталуын және берiлуiн талап ететiнi белгiлi. Бҧл 

мақсаттың iске асуына тiл қызметi қажет, тiлсiз алға жылжу, барлық 

қоғамдық қатынастар – ӛндiрiстiк және идеологиялық қатынастар 

мҥмкiн емес». Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтiк 

қызметiнiң кеңеюi мен нығаюы, орыс тiлiнiң жалпы мәдени қызметiн 

сақтап қалу, барлық этникалық топтар тiлдерiнiң дамуы басты мақсат 

болып табылады. Бағдарламаға сәйкес мемлекеттiк тiлдiң қызметiн 

кеңейту республикалық бюджет есебiнен қаржыландырылатын бiлiм 

беру мекемелерi жҥйесiн жасауды қарастырады. Сӛйтiп, жас 
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кӛрсеткiштерiне қарамастан тiлек бiлдiрушiлердiң барлығына 

мемлекеттiк тiлдi меңгеру мҥмкiндiгi ҧсынылады. 

Мҧнда этнодифференцирленушi белгi – тiл. Бiрақ тiлдiң ӛзi де 

адамның қай этносқа жататындығын кӛрсете бермейдi. Бiр тiлде 

бiрнеше этностардың сӛйлеуi мҥмкiн. Сонымен қатар бiр этнос бiрнеше 

тiлде сӛйлеуi мҥмкiн. Бҧдан басқа да жағдайлар болуы мҥмкiн. 

Мысалы, қазiргi ирландықтардың кӛбi ағылшын тiлiнде сӛйлейдi, тек 

кейбiреулерi ғана 300–400 жыл бҧрын қолданылған тiлде сӛйлейдi. 

Бiрақта кӛптеген мамандардың ойынша, тiл этникалық сәйкестiкте 

негiзделуiнде негiзгi орынды алады. Сол себептi бiрнеше этностар бiр 

тiлде сӛйлеген кезде, әр этнос сол тiлге ӛз спецификасын, яғни басқа 

алфавит немесе дҧрыс жазуын, басқа фонетика, лексика, 

фразеологиялық тiркестерiн енгiзедi. 

Тiлдiк қарым-қатынас басқа ҧлттармен байланысты жақсартып 

келiсiмдер жасауға кӛмектеседi. Басқа елдiң тiлiн, дәстҥрiн бiлгенiң – 

ол сол елдiң этникалық ҥрдісінің қалыптасуын ҧғынуын. 

 

2.3  Қазақстандағы этникалық ҥрдiстердiң қалыптасуы 

Бҧл бапта кӛптеген ойшылдар этникалық сана ҥрдісінің 

қалыптасуы туралы тҥсініктерін айтқан. 

Адамдардың ҥмiт-арманы, жақсы ӛмiрге деген ҧмтылысы, адамзат 

тарихының барлық    кезенiңде кӛрiнiс тапты. 

Айта кетсек, жарқын болашақтың аңсап, тәуелсiздiгiмiздi алдық. 

Қазiр елiмiз жан-жақты танымалы болып, халқымыздың ой-ӛрiсi 

дамуда.      

Елiмiздiң қоғамдық қҧрылысы қоғамның белгiлi бiр әлеуметтiк 

жақтарын  зерделеп,   тарихи ӛзгерiстердi ескере отырып  дамытуда. 

Тiршiлiктiң қалыптасып дамуы ой-тҧжырымдарға негiзделген. Әр 

тҥрлi ғҧлама ойшылдар мен философтардың  iлiмiнде қоғамдық 

қҧрылысты жетiлдiру және этникалық сана процестерiн дамыту немесе 

қалыптастыру.  

Тарихтың даму барысы адамзатың қарым- қатынасындағы  

тенсiздiктiң белгiлi жақтарын, себептерiн кӛрсету. Ертеде ҧлы 

бабаларымыз алдыға арман-мақсат қойған. «Армансыз – адам шайтан» 

– деген.  Ойшыл ғҧламалдың философтардың еңбектерiн  оқып, ӛмiрдiң 

даму ағысын қыр-сырын ҧғыну. Адамды моральдық  жағынан демеп, 

надандықты, бiлiмсiздiктi, мәденитсiздiктi, жою  арқылы жетуге, 

кӛтерiлуге болады.  

Сол себептi, елiмiз жан-жақпен  келiсiм  шартқа келiп саналы 

қызмет арқылы жетiстiкке  жететiнімiздi ҧғындырады.  

Сонымен қатар саналы тҥрдегi қызмет  адамдарды даңқ-абыройға, 

жетiстiкке жетелейдi. Бҧл пiкiрге қарасақ саналы қызмет ету адамдар 

баласының ӛмiр сҥруiнiң негiзгi мақсаты болып табылады. 

 Тек этникалық сана аясында қоғамның тыныштығын  қоғамның 

белгiлi әлеуметтiк жақтарын зердлеймiз. Саналы, ақылды iс 
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тындырудың  арқасында және қоршаған ортаны жан-жақты  тҥсiнгенде, 

адам  игілiктi iстер  iстеп ӛсiп-жетiледi. Ғҧлама ойшыл Әл-Фараби  

былай деген «адамзаттың ақыл-ойын  дамытқанда, саналы ойлар 

туады» – деген. 

Сондықтан да оның  еңбектерiнiң басымы адам туралы, оның 

саналы еңбегi туралы. Адам ӛзiнiң саналы, ақылды iс-қимылы  

нәтижесiнде ғана бақытқа қол жетедi.  

Әрбiр тҧрмыс тiршiлiгi бар адамдар бiлу, тҥсiну, кӛру, ҧғу арқылы 

ӛзiнiң мақсатын, мҧратын айқындайды. Мақсат дегенiмiз адамдардың 

санасында ҥмiт туғызады, ал саналы мҥдделiк қозғаушы кҥштiн рӛлiн 

атқарады.  

Адамдар ӛзiнiң ӛмiр сҥрiп отырған ортасын, қоғамды ӛзгертiп, 

дамыта алады. Оған ол қабiлетi-бiлiмi арқылы жоғары деңгейге 

кӛтерiледi. Ертедегi адамдарды алсақ, олардың сана-сезiмi, ой-ӛрiсi, 

ҧғым-тҥсiнiгi кҥнделiктi тiршiлiктiң қам-қаракетi ауқымында ғана 

болады.  

Осыған байланысы ой тҧжырым, пiкiр айтуға болады, олардың 

ойлау, тану тҥсiнiктерi тӛменгi сатыда болады. Олар алдарына арсман-

мақсат қойып ақыл елегiнен ӛткiзе алмады. Әлеуметтiк-экономикалық 

арман-мақсат болуы ҥшiн қоғамның экономикалық ал-ахуалы саналық 

жана сатыға кӛтерiлуi керек едi. Онсыз арман-тiлектiн iске асуы 

неғайбыл.  

 Қоғамда әр тҥрлi таптар мен ҧлттар бiрдей кӛзқараста болмайды 

ғой. Содан барып бiр-бiрiне  қарама-қайшы кӛзқарастар, ойлар 

туындайды. Белгiлi бiр саяси бағыттар мен ӛзгешелiктер, әртҥрлi 

қайшылықты жағдайларға байланысты баға беруге немесе тҧжырымдар 

жасау, процестердiң туындауы шарты жағдай . Әр таптың, әр топтың  

ҧлттын ӛз алдына қоятын мақсат-мҥдделерi болады. Мемлекеттiң 

дҧрыс дамуы ҥшiн, адмдардың бойында, олардың жҥрiс-тҧрысында, 

қоғамдық ортасында, этникалық сана-сезiмдерi, қарым-қатынасын  

дҧрыс қҧрып, елiмiздi ҥйлесiмдi тҧрғыда кӛркейту керекпiз. Айталық 

адамгершiлiк бар жерде эстетикалық принцип немесе этикалық жҥйе 

болуы керек. Эстетика дегенiмiздiң ӛзi сҧлулық, пәктiк. Ал, бҧл арқылы 

адамдардың бойында эстетикалық сезiмдi қалыптастыра аламыз. 

Адамның эстетикалық сана-сезiмiнiң дамуына әсер ететiн, соған 

тәрбиелейтiн қҧрылымдар аз емес, соның iшiнде ӛнердiң алар орны 

ерекше. Ӛнер еш уақытта бӛлмейдi, қай ҧлттың адамы деп. Ӛнер 

объективтi шындықты образдар арқылы бередi. Осы арқылы адамдар 

жақсы, жаманды айыра бiледi. Әрбiр ӛнер адамы ӛмiрдiң шындығын, 

ащы, тҧщысының образ арқылы бере алады. Онда ол жақсы ӛмiрдi, 

бiлiмдi, тәрбиелi, қайырымды, парасатты адамдардың ӛмiрiн, 

тындаушы, кӛрушi адамдарға образ арқылы ҧғындырады. Мҧның бәрi 

адамдарды сҧлулыққа, мәдениетттiлiкке, әдептiлiкке, адамгершiлiкке 

тәрбиелейдi. Сонда ғана мемлекетiмiзде  салауатты да, парасатыда 

азаматтар болмақ. Балық ӛнердiң мақсаты мен мiндетiнiң ӛзi осы.  
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Сонымен қатар кез келген ҧлттық мемлекет оны қҧрған ҧлттың 

ӛзге этностық топтар алдындағы басымдығын таныту қҧралы емес. 

Адамзат тарихында мемлекет этностардың бір-бірімен ӛзара әсерлесу 

және ықпалдасу мҥмкіндігі кҥшейген кезде, белгілі бір ҧлттың 

бірегейлігін (аумағын, дінін, тілін, мәдениетін) аман сақтап, дамыту 

қажеттігіне орай пайда болған. Қазақстан Республикасы да, ең 

алдымен, сан ғасырлық тарихы бар қазақ ҧлтының бірлігі мен 

бірегейлігін сақтап дамытуға қызмет етеді. Мҧның ӛзі ӛзге этностық 

топтар мәдениетіне қысым жасалады деген сӛз емес. Керісінше, 

олардың да тӛл мәдениеті дамып, әрі Қазақстанның мәдени дамуына 

бір бҧлақ болып қосылып, біздің ӛзге халықтармен (әлгі этностық 

топтардың атажҧрттарымен) мәдени байланыс жасауымыздың тиімді 

арнасына айналуы қажет-ақ. 

Ал енді қоғамдағы әлеуметтік қҧндылықтар, жеке адамдардың 

бостандықтары мен қҧқықтары мәселесіне келсек, біздің еліміздің 

азаматтарының этностық тегіне, дініне, тағы басқасына қармастан бәрі 

де тең қҧқылы, бәріне тең мҥмкіндік берілген. Мҧның ӛзі 

қазақстандықтарды топтастыруға, ортақ Отанымыздың болашағы мен 

бҥгінгі мҥддесі жолына бірігуімізге, ӛзара мәдениаралық және 

этносаралық әсерлесу мен интеграциялық процесс барысында бірте-

бірте қазақстандық ҧлтқа айналуымызға әсер етеді. Бҧдан қазақ ҧлты 

жойылып кетпейді, қайта ол одан сайын дами тҥспек, мемлекетті 

қҧрайтын негізгі этнос ҧйытқы этнос ретінде жоталана тҥспек. Қазіргі 

кезде ҧлт деп белгілі бір территориядағы мемлекеттілігі негізінде ӛзінің 

бірегейлігін іске асыру барысындағы азаматтық қауымдастығын 

айтады. Ендеше, қазақстандық ҧлт деген унитарлық мемелекет 

шеңберінде қазақ ҧлтының тӛңірегіне топтасқан әртҥрлі этностық 

топтардың азаматтық қауымдастығын айтады. Ендеше, қазақстандық 

ҧлт деген унитарлық мемлекет шеңберінде қазақ ҧлтының тӛңірегіне 

топтасқан әртҥрлі этностық топтардың азаматтық қауымдастығы. 

Содан соң, осындай бірегейлену процесінің ҧйытқысы болуға тиіс 

қазақ ҧлты ӛкілдерінің біліктілік, дәстҥрге беріктік, мәдениеттілік 

тҧрғысынан ӛресі биік болғаны керек. Тек жоғары санадағы ӛрелі 

мәдениет қана ӛзге этностық топтар ӛкілдерін ӛзіне тартып, қҧрамына 

сіңіре алады.      

Біріншіден, объективті және субъективті себептердің әсерінен 

еліміз халқының біқатар бӛлігі  (оның ішінде ӛзге этностық топтар 

ӛкілдерімен бірге ӛзіміздің қазақтар да бар) ана тілін толық дәрежеде 

меңгермеген. Екіншіден, қазіргі заманғы сан-салалы қызметтерді 

атқаратындай  қазақ тілінің ғылыми терминологиясы толық 

қалыптасып бітпеген. 

Қазақтардың ӛз есімімен аталған елдің бҥгінгі хал-жағдайын да, 

болашағына да ӛзге этностық топтарға қарағанда жауапкершілігі 

кӛбірек болуы заңды. Осы уақытқа дейін біздің халқымыз бҧл тарихи 

жауапкершілікті сезініп, ӛзінің асқан тӛзімділігі мен сабырлығының 
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арқасында елдегі этносаралық та, әлеуметтік те татулықты сақтауға 

ҧмтылып келеді. 

Менің ойымша, Президентіміз айтқан ―қазақстандық ҧлт‖ ҧғымын 

немесе Конституцияда жазылған ―Қазақстан халқы‖ ҧғымын еліміздегі 

сан тҥрлі этностардың қарапайым жиынтығы тҥрінде ҧғынсақ қатты 

қателесеміз. Қазақстан халқы – осы тәуелсіз мемлекеттің негізін қҧрап 

отырған қазақ халқының маңына топтасқан, қазақ тілінің, 

халқымыздың мәдениетінің қазіргі заманға сай дамығанкелбетіне ӛз 

мәдениеттері арқылы ерекше бояу қосқан, сӛйтіп отрақ тіл, ортақ діл , 

ортақ мәдениет, демократия, бостандық, адм қҧқы сияқты базалық 

қҧндылықтар арқылы топтасқан отандастарымыз қауымдастығының 

жаңаша сапалық кҥйі. Басқаша айтқанда, болашақта бірегейлену 

процесінің нәтижесінде ―қазақстандық ҧлт‖, ―Қазақстан халқы‖, ―қазақ 

ҧлты‖, ―қазақ халқы‖ ҧғымдары бір ғана мағынада тҥсінелетін болады. 

Ал енді қазіргі таңда еліміздегі әр тҥрлі этностық топтардың қазақ 

ҧлтының маңына топтасып, бірте-бірте ҧлттық бірегейлену ағымына 

ешбір сыртқы ықпалдың әсерінсіз немесе ішкі қарсылықсыз табиғи 

араласуы бҧл мәселенің оң шешімін табудағы ең негізгі шарт болуға 

тиіс.  

Жалпы, қазіргі заманғы әлеуметтану ғылымында ―этнос‖, ―халық‖, 

―ҧлт‖, ―диаспора‖ ҧғымдарын айқындауда әр тҥрлі ғылыми тҥсініктер 

бар. Қай ғылыми тҧжырым, қай ғылыми кӛзқарас тҧрғысынан 

қарастырсақ та, мына жағдай пікірталас тудырмайды: қазақтар дербес 

этнос ретінде де, дербес ҧлт ретінде де, дербес халық ретінде де 

бҧрынырақ қалыптасып болған тарихи қауымдастық. Ал енді 

―Қазақстан халқы‖ деген ҧғым нені білдіреді? Біздің еліміздің 

тҧрғындарының бәрі іштей біріккен бір халық ретінде қалыптасып 

болды ма?! Бҧлай деп айтуға әлі ертерек сияқты.  

Қазіргі біздің саяси әлеуметтік терминологиямызда осы ―этнос‖, 

―халық‖, ―ҧлт‖, ―диаспора‖ ҧғымдары да шатастырыла жиі қолданылып 

жҥр. Егер ғылыми тҧрғыдан қарастырсақ, ―Қазақстан кӛп ҧлтты 

мемлекет‖ емес. Қазақстанда бір-ақ ҧлт бар, ол – қазақ ҧлты (белгілі 

демограф ғалым М. Тәтімовтың мәліметі бойынша, қазір қазақтар 57%-

тен асса, онда 2006 жылы 60%-тей болады екен). Ал еліміздегі ӛзге 

этностық топтар айрықша ҧлт емес, олар – диаспоралар. Диаспора 

дегеніміз ӛзге елде ӛзінің тарихи отаны бар, бірақ тағдырдың жазуымен 

басқа мемлекетте тҧрып қалған этностық топ. Бір қуанарлығы біздің 

елімізде қазақ ҧлты мен басқа этностық топтар арасында орнықты 

жарасым, берік татулық кҥнделікті ӛмір салтына айналды. Әрине бҧл, 

ең алдымен, тҧңғыш Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың парасатты 

саясатының жемісі. Сондай-ақ қазақ халқының болмысына етене тән 

қонақжайлық, бауырмалдық, тӛзімділік сияқты қасиеттер ӛзге этностық 

топ ӛкілдерінің ӛгейсімеуіне, Қазақстанды ӛз Отаным деп тануына 

қолайлы жағдай туғызды. 

Жалпы кез келген елдегі диаспора ӛкілі екіҧдай сезімді басынан 
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кешіріп жҥреді. Бір жағынан, ол ӛзінің тарихи отанындағы ӛз 

этносымен байланысын ҥзбеуге ҧмтылады, ӛзі тҧратын елдегі 

қандастарымен әр тҥрлі мәдени қауымдастықтар қҧрып, ҧрпақтарының 

ӛзге елде жҥрсе де тӛл мәдениетінен, ана тілінен ажырамауына кҥш 

салады. 

Екінші жағынан, ол ӛзі азаматы болып табылатын елдегі 

―азаматтық қоғамның‖ мҥшесі ретінде осы мемлекеттің саяси, 

экономикалық және әлеуметтік ӛміріне белсене араласып, жетекші 

ҧлттың мәдениеті мен діліне кіріге тҥседі. Басқаша айтқанда, ол 

тҧлғалық деңгейде екі полюстің тартылыс кҥші басымдау болса, 

болашақ ҧрпақтарының да туған этносының тӛл мәдениетінен емін-

еркін сусындап ӛскенін қаласа, ол адам сӛз жоқ ерте ме кеш пе – 

тарихи отанына оралады. 

Ҧлттық бірегейліктің басты белгілері не? Әрине, олар – ортақ 

отан, ортақ тіл, ортақ діл және ортақ мәдениет. 

Қазақстандықтардың ортақ Отаны бар, ол – Қазақстан 

Республикасы. Ата Заңымызда жазылғандай, біздің мемлекетіміз 

біртҧтас унитарлық, яғни ешқандай автономиялық қҧрылымдарға 

бӛлінбейтін мемлекет. 

Бір мемлекетте тҧратын адамдардың ортақ ділі болуы, яғни 

олардың ойлау машығының, мінез-қҧлқының, ардақ тҧтатын 

қҧндылықтарының ҧстанатын әдет-ғҧрпының, т.б. бірегейлігі кӛптеген 

әлеуметтік-психологиялық факторларға байланысты қалыптасатын 

қҧбылыс. 

Ӛз Отанының, ӛз халқының тарихы мен мәдениетін терең білмеген 

адам жел айдаған қаңбақтай сыртқа елеңдеумен, сыртқа еліктеумен кҥн 

кешеді. Егер біз, қазақ халқы ӛзі іштей бірегейленіп, ӛзге 

отандастарымызды ӛзіміздің айналамызға ҧйытып, ҧлттық бірегейлену 

ісінің кӛшбасшысы боламыз десек, онда ең алдымен, отандық 

тарихнамамызды тҥзеп, рухани-мәдени қҧндылықтарымызды тҥгендеп 

алуымыз қажет. 

Қазақстан халқының бірегейлену процесі, міне, дәл осындай 

қазіргі заманғы кҥрделі әлеуметтік қҧбылыстардың бірі. Бҧл 

қҧбылысты зерттеп, оңтайлы тетіктерін табуға лингвистер де, 

философтар да, әлеуметтанушылар да, саясаттанушылар да, 

тарихшылар да, мәдениеттанушылар да ат салысуы қажет. Оның 

ҥстіне, қазіргі жаһандану заманында, еліміз бҥкіләлемдік саяси, 

экономикалық, ақпараттық-коммуникациялық және мәдени 

процестерге етене араласқан сайын ӛзіміздің тӛл ҧлттық 

болмысымызды зерттейтін гуманитарлық ғылымдардың рӛлі мен 

маңызы арта тҥспек.    
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Қазақ халқы ежелгi заман дәуiрiнен бастап ӛзiндiк тарихымен, 

әдет-ғҧрпымен, салт-дәстҥрмен, ӛркениет әлемiне ӛзiндiк 

ерекшелiгiмен, мәдениетiмен және баға жетпес қҧндылықтарымен 

танымал болып келдi. 

Мҧның ӛзi соңғы кезге дейiн байқалып келген және дамый 

ӛркендей, ӛсе тҥскен бiздiң халықтардың ҧлттық мәдениетiне тереңдей 

ене тҥстi. Оның басты бiр себебi қандай бiр аласапыран тарихы 

кезеңдер болмасын халық (ҧлт, этнос) шығармашылық тҧғырын 

жолғатпады. Халықтың қуанышы мен қайғы-қасiретi, ӛздерi тудырған 

не сан ғасырлар бойы алмасқан, етене ӛзiндiк, не мендiк болып қанға 

сiңiп кеткен топонимдерi, архитектуралары (сәулет ӛнерлерi) жыр-

дастандары, аңыз-әңгiмелерi, ән-кҥйлерi, шешендiк ӛнерлерi, тiптi 

заңдарына дейiн ҧрпақтан ҧрпаққа ҧласты. Ол ҧласып қана қойған жоқ, 

негiзгi тҥбiрiн  сабақтастыра отырып жетiлдiрiлдi. 

Оның бойларындағы керуен сарайлар, байырғы сәулеттi 

қалалардың орындары бҥкiл кӛшпелi алынған халықтардың 

дҥниетанымы болмақ. Сол арқылы ӛмiр сабақтасып, олардың 

материалдық, онымен етене мәдени-рухани болмысы дамыды. 

Сонымен қоса, «қай халықты алмасақта, жерiне, тҧрмыс-тiршiлiгiне, 

мiнезiне байланысты оның рухани әлемi бiр-бiрiнен айрықшаланады. 

Бҥгiнгi кҥнге дейiн жаһандану заманында әрбiр жеке этностың мәдени 

ӛзiндiк болмысы, оны дамыту туралы iзденiс жемiстерi кӛрсетiлді. 

Ғылым мен техниканы адамзаттың жасару-жаңғаруына, ӛрелi 

рухани iзденiсiне жол ашып тастағанмен, дҥдәмал тҥйткiл жаһандану 

негiздерi сҥйреп келедi. Оның әзiрге қҧпия-сырын «дiттеп тап баса» 

айтушылардың ӛзi екi ҧдай оймен ғана ҧштасады. Сондықтан да 

мҧндай жағдайларда жаһандану келмей қоймайтын негiз дегеннен гӛрi, 

алды-артымызды ойлай, алдымызға кӛз сала, халқымыздың бойындағы 

жасампаз рух пен тегеуiрiңдi аша тҥсе, кемел тарихи сананы дҧрыс 

қалыптастыра бiлгенiмiз жӛн. 

Тарих сана дегенде, оның жолы не деп сауал қоюға болар. Демек, 

бҧл арада адамдармен халықтар арасындағы ҧқсастықтармен 

ӛзгешелiктердiң тҥп тамырын, сырларын жете тҥсiну қажет. Ол ҥшiн 

тарихи негiздердi, ортақ мәдени дҥниелердi бiлгенге не жетсiн. Яғни, 

табиғи ортамен рухани ортаны жарасымды iспен байыта тҥсу парыз. 

Мҧның ӛзi әрi-берi ӛткендi (жылдар бойы) саралай, әлеуметтiк 

тәжiрибеге сҥйене, әрiсi ӛз ҧрпағыңнан бастап, кҥллi адамзаттың 

жҥрген жолдарын дҧрыс шеше бiлу деген ҧғым. Алдымен тарихи 

танымға, атадан – балаға жеткен салт-дәстҥрге, әдет-ғҧрыпқа қызмет 

етiп, болашаққа жол аша отыру бiлiмдiлiкке, рухани байлыққа жатады, 

одан қалды рух биiктiгiн шыңдай кӛрсетедi. Гуманитарлық 

мәдениетiмiздi жоғарылата беруде басты бiлiмдiлiктiң бiрi. Одан бiздер 

ӛте бiр нәзiк ӛзара (елдердiң, халықтарды) байланыстың, арқаудың, 

коммуникацияның сырларын бiлемiз. «Әлемдiк компьютеризация» 
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деген термин бекерден-бекер шыққан емес. Сондықтан сауатсыздық 

жҧтына ҧшырамағанымыз, бiздердi iлгергi кӛштiң алдыңғы сапында 

жҥргiзедi. Осы бағытта әлемдiк қазынаның адамзатқа (жеке адамға да) 

тигiзер ҥлесiн бiле, ҧқсас мәдениеттiң зор ықпалын тез тҥсiнемiз. 

Бҧл орайда мәдени ерекшелiктердi жаһандану процестерiмен 

ҥйлестiре, дамыту. Ҧлттық негіз кез келген қоғамда таза кҥйiнде 

кездеспейдi, ол ҧлт ӛмiрiнiң әр қилы ерекшелiгiн есепке ала отырып, 

азаматтық, саяси, мәдениетпен  астаса жҥредi. Кӛп ҧлттық сипатта 

болуы керек, себебi бiздiң елiмiзде, славян-тҥрiк, еврей, иран-тәжiк, 

ӛзбек т.б. халықтар тҧрады. Қазақстан полиэтникалық қоғам ретiнде 

дамыған. Бҧған тек басқа этностарға, олардың рухани және 

практикалық тәжiрибесiне тӛзiмдiлiкпен сенiм бiлдiру жолымен ғана 

қол жеткiзуге болады. 

Қазақ ҧлтының жаңа мемлекеттiк деңгейi және оның мақсаттары 

туралы Президент былай дейдi: «Ҧлт мемлекетсiз ӛмiр сҥре алмайды», 

қҧрып кетедi. Ӛз кезегiнде ҧлттың жойылуы, оның мемлекетiнiң ӛмiр 

сҥруiн мәнсiз етедi. Елiмiзде  қай ҧлтқа жататына қарамайды. Олардың 

барлығы ҥшiн мҥмкiндiктер теңдiгi мен қҧқығы жағынан заң алдында 

тең принципiн жҥзеге асырамыз. Әлеуметтiк-мәдени қҧндылықтарды 

бiз сол «таза» кҥйiнде емес, ҧлттық менталитет пен мәдени дәстҥрлерге 

ҥйлестiре қабылдаймыз. Ҧлттың әдет-ғҧрып, салт-дәстҥр негiзiнде, оны 

жаңғырту негiзiнде ғана кез келген халық ӛзiнiң рухани мәдениетi мен 

ӛзiндiк рухани дҥниетанымын қалыптастыра алады. Әдет-ғҧрыпқа 

қҧрмет кӛрсету әлеуметтiк мәдениетке қос-қан зор ҥлес болып 

табылады. 

Қазақ халқы дәстҥрлi мәдениет және идентификацияның тарихи 

даму жолдарын, ӛзiндiк ерекшелiктерi мен тәлiм-тәрбиелiк 

мҥмкiндiктерiн мазмҧнды тҧрғыда жан-жақты танып бiлу, болашақ 

жастарды кӛркемдiк-эстетикалық рухани интеллектуалдық тҧрғыда 

жетiлдiрiп, олардың ҧлттық мәдениетке деген кӛзқарасын 

қалыптастыру. 

– Қазақтың дәстҥрлi мәдениеті және қазақ этносының негізгі ойы 

әлеуметтiк-гуманитарлық пәндердi меңгеру барысында танылады. 

– Дәстҥрлi мәдениет және қазақ этносының негізгі ойы, рәмiздерді, 

символиканы қолданылып мәдениеттанулық негiздердi анықтау.  

– Қазақ халқының дәстҥрлi мәдениетiнде, символикасында 

қазақтың тiршiлiк болмысы, әдет-ғҧрып, салт-дәстҥр, наным-сенiмдерi, 

кӛшпелiлiк ӛмiр салты мҧрат ретiнде қарастырамыз. 

– Қазақтың дәстҥрлi мәдениетiнiң мәдениеттанулық басты 

қҧндылықтары ҧлттық талғампаздығымызды айқындау. 

– Қазақ философтарының кӛзқарастарында ҧлт, этнос ӛмiрiнiң 

барлық саласының ҥйлесiмдiлiгiнің маңыздылығын кӛрсету. 

 Жоғарғы оқу орындарының студенттеріне,магистранттарынажәне 

оқытушыларына  арналған оқу қҧралы.    
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