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VENUE: CLUB SERA HOTEL 
ANTALYA-TURKEY 

 

21 March 2019 
SESSION: 1, HALL: H 

HEAD OF THE SESSION:  

10:00-12:00 

 
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUZAFFER 

DENİZ 

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BELGELERİNE 

GÖRE ATATÜRK-İNÖNÜ ANLAŞMAZLIĞI 

DOÇ. DR. AYGUL SALIKHOVA 
Tataristan Bilimner Akademisinin G. Ibrahimov adindaki 

Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü 

PROF. DR. ALİ AYATA 

DOÇ. DR. MURAT ERCAN 

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE TAM 

ÜYELİK ALTERNATİFLERİ 

PROF. DR. ALİ AYATA 

DOÇ. DR. MURAT ERCAN 

UKRAYNA KRİZİ ÇERÇEVESİNDE RUSYA - AB 

İLİŞKİLERİ 

Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA    
Türk Birliği Oluşumunda Nevruz’un Birleştirici Etkisi: 

Örgüt Kültürü Açısından Bir İnceleme 

ÖĞR. GÖR. YUNUS ACAR 

 

THE CONCEPT OF ALIENATION IN KAFKA’S THE 

GREAT WALL OF CHINA 

YUNUS ACAR 

ÖZLEM ÖZEN 

AMERICAN SOCIETY IN EDWARD ALBEE’S ‘THE 

ZOO STORY’ 

PROF. DR. RAMIL VALEEV Kazan Federal Üniversitesi 

AINUR SHEKERBEK 

CICHORIUM INTYBUS L. ӨСІМДІГІНІҢ 

ҚҰРАМЫНДАҒЫ ДӘРУМЕНДЕР МЕН МАЙ 

ҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ МӨЛШЕРІ 

GULNAR MEIRKHANOVA 

Ағылшын тілін оқытуда оқушылардың сөйлеу 

дағдыларын қалыптастыру мақсатында тиімді әдістер 

мен жаттығуларды пайдалану 

 

Lunch time: 12:00-13:00 

 

Opening & NEVRUZ Ceremony: 13:00 – 15:00 (salon H) 

 



 

 

21 March 2019 

SESSION: 1, HALL: M 

HEAD OF THE SESSION: 

10:00-12:00 

 

KULASH MAMIROVA 
АНАЛИЗ  СОДЕРЖАНИЯ  МОДУЛЬНОГО  

ОБУЧЕНИЯ 

Dr. Öğr. Üyesi Lokman ZOR 

 

KAZAKİSTAN ULUSAL SİNEMASININ İLK FİLMİ: 

AMANGELDİ 

 

Doç. Dr. Bülent ARI DADALOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE İÇERİK VE 

YAŞADIĞI ÇEVRE  

Doç. Dr. Bülent ARI ANTAKYA HALK KÜLTÜRÜNDEKİ CANSIZ 

MADDELER, EŞYALAR VE BESİNLERLE İLGİLİ 

İNANÇLAR 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MERYEM 

ARSLAN 

DOÇ. DR. MEHMET KAYA 

II MEŞRUTİYET’TEN HARF DEVRİMİNE KADAR 

KARİKATÜRLERDE BESLENME VE BESLENME 

ALIŞKANLIKLARI (1908-1928) 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MUZAFFER 

GURSOY 

GÜNEY KAZAKİSTAN’DA KANGLI ÖLÜ GÖMME 

GELENEKLERİ 

DR. BAGDAULET SİZDİKOV, 

ARŞ. GÖR. ALİ SERALİEV 

SAUROMAT-SARMAT KAVİMLERİNİN ORTAYA 

ÇIKIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN 

ARSLAN 

BİR DİN EĞİTİMİ FIRSATI OLARAK AİLE İÇİ 

MAHREMİYET 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN 

ARSLAN 

ABBÂSÎ DÖNEMİ ŞAİRLERİNDEN ABDULLAH 

İBNÜ’L-MÜBAREK’İN DİVANINDA CİHAD 

 

 

Lunch time: 12:00-13:00 

 

Opening & NEVRUZ Ceremony: 13:00 – 15:00 (salon H) 

 



 

 
 

 

21 March 2019 

SESSION: 2, HALL: H 

HEAD OF THE SESSION:  

15:30-17:30 

 
PROF. DR. KAMALBEK 

BERKIMBAYEV 

DINARA MUTANOVA 

ASSIST. PROF. BEGAHMET 

ABUSEITOV 

BURHAN UMUR ATIKOL 

THE NECESSITY OF IMPROVING ONLINE 

TRAINING 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ALGÜL 

AHMET OKTAY’IN ZAMANI SORGULAMAK 

ADLI KİTABINDA GÖRÜLEN YAZINSAL 

KONULAR ÜZERİNE BİR İNCELEME 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ALGÜL 
FRANSIZ DEVRİMİNİN VİCTOR HUGO’NUN 

DOKSAN ÜÇ ADLI ROMANINA YANSIMASI 

Doç. Dr. Yıldız Sadettin ABDULGANI 
IRAK TÜRKMEN ŞAİRİ NEVRESİN ŞİİRLERİNDE 

ÜZÜNTÜ, ELEM ve IZTIRAB DUYGULARI 

Öğr. Gör. Memduh YAĞMUR 
AVŞAR TÜRKMENLERİ VE AVŞAR DÜĞÜNÜ 

BELGESELİ 

ASSOC. PROF. DINARA 

FARDEEVA 

Tataristan Bilimner Akademisinin G. Ibrahimov 

adindaki Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü 

RAZILIA ILYASOVA 
Tataristan Bilimner Akademisinin G. Ibrahimov 

adindaki Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü 

Dr. N. K. KATTABEKOVA 

 

Şigabutdin MARCANİ: Türk Aydını, Bilim Adamı ve 

Tarihçi 

DR. ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF 

DUMAN 

JOHN R. SEARLE’ÜN KİNÂYE ANLAYIŞI YAHUT 

RECÂİZÂDE MAHMUT EKREM’İN DİL-EYLEM 

TEORİSİ 

DR. ÖĞR. GÖR. MEHMET AKİF 

DUMAN 

EARL R. MAC CORMAC’IN BİLİŞSELLİK TEORİSİ 

VE ÖRFÎ MECÂZ ARASINDAKİ AKLÎ 

MUTABAKAT 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 March 2019 

SESSION: 2, HALL: M 

HEAD OF THE SESSION:  

15:30-17:30 

 

AKMARZHAN AKYZHANOVA KAZAKH DELEGATION 

AITZHAMAL MUSSINA 
ТОПЫРАҚ  ҚАБАТЫНДАҒЫ  ОҢАЙ  ЕРИТІН 

ТҰЗДАРМЕН  ГУМУСТЫ  БАЙЫТУ 

ZHANAR MEIRKHANOVA 
ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА  ЖЕТІ  

МОДУЛЬДІ ТИІМДІ  ПАЙДАЛАНУ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜNAL 

YERLİKAYA 

İSLAM HUKUK DOKTRİNİNDE TANIM 

FAALİYETİNİN MAHİYETİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

DR. ÖĞR. GÖR. HESNA SERRA 

AKSEL 

“YENİ HRİSTİYAN ÂLEMİ”: HRİSTİYANLIǦIN 

GELECEǦİ 

DR. ÖĞR. GÖR. HESNA SERRA 

AKSEL 

HRİSTIYANLIK VE YAHUDİLİKTE İSA FİGÜRÜ 

ÜZERİNE KİMLİK İNŞASI 

DR. ÖĞR. GÖR. HESNA SERRA 

AKSEL 

ANTİK BİR HİKAYE: HRİSTİYAN TOPLUMUN 

SINIRLARINI ÇİZME ÇABASI 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH GÜLEN 

MERVE BALKAYA 

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDE VE 

DEĞİŞİM ÜNİTESİ KAVRAMLARI ARASINDAKİ 

İLİŞKİLERİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA 
DADALOĞLU ŞİİRLERİNİN DOĞA VE DOĞA 

EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ 

Тасанбаева Магираш Ануарбековна 

Сопбекова Алия Едигеевна 

Графические органайзеры   на уроках русского 

языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 March 2019 

SESSION: 1, HALL: M 

HEAD OF THE SESSION:  

10:00-12:00 

 
ELÇİN NOYAN 

PROF. DR. ERDOĞAN GAVCAR 

PAKET SÜT İÇERİKLERİNİN ÇOK KRİTERLİ 

ANALİZİ 

ELÇİN NOYAN 

PROF. DR. ERDOĞAN GAVCAR 

BUZDOLABI SEÇİM PROBLEMİNE PROMETHEE 

YÖNTEMİ’NİN UYGULANMASI 

DR. YILDIRIM TOSUN 

 

EVALUATION OF MARLY SHALE - COAL CHAR 

AGGREGATE FOR NEUTRALIZATION - ACTIVE 

FILTERS FOR TREATMENT OF ACIDIC 

SEEPAGES FROM COAL MINING SITE NEAR 

URBANIZATION 

DR. YILDIRIM TOSUN 

 

DECAY STERILIZATION TREATMENT OF WET 

WASTE SLUDGE AND WET BIOMASS PRIOR TO 

DIGESTION- REMEDIATION OF WET 

AGRICULTURAL FIELDS 

HÜSEYİN İŞCAN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE DURGUN 

KAYGISIZ 

TÜKETİCİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ İLE 

SEÇİLMİŞ MAKRO DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ 

İLİŞKİLER: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME 

DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE DURGUN 

KAYGISIZ 

TÜFE İLE Yİ-ÜFE Ve ALT SEKTÖRLERİ 

KAPSAMINDA FİYAT GEÇİŞKENLİĞİ 

АМОНОВА ДИЛЬБАР 

СУБХОНОВНА 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

АНАНЧЕНКОВА ПОЛИНА 

ИГОРЕВНА 

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 

РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Lunch time: 12:00-13:00 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

22 March 2019 

SESSION: 1, HALL: A 

HEAD OF THE SESSION:  

10:00-12:00 

 

AKBEREN SERIKBAY 

CICHORIUM INTYBUS L. ӨСІМДІГІНІҢ  

ҚҰРАМЫНДАҒЫ  АМИНҚЫШҚЫЛДАРЫНЫҢ 

МӨЛШЕРІН  ГАЗ-СҰЙЫҚТЫ 

ХРОМАТОГРАФИЯЛЫҚ  ӘДІСПЕН АНЫҚТАУ 

UAISOVA GULNAR 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ 

ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ДАМУЫ (1990 –2017) 

SADUAKAS GULBANU 

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР АРҚЫЛЫ ІЗГІЛІККЕ 

ТӘРБИЕЛЕУ 

DOÇ. DR. NURIDA NASIBULLINA 
Tataristan Bilimner Akademisinin G. Ibrahimov 

adindaki Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü 

AV. EVRAN KIRMIZI 
SOSYAL SİGORTA KOLLARI VE KISMİ SÜRELİ 

ÇALIŞANLARA UYGULANMASI 

DR. ALİ KELEŞ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MURŞİT IŞIK 

KONAKLAMA İŞLETMLERİNİN KRİZ 

DÖNEMLERİNDE UYGULANAN KAMU 

POLİTİKALARINA YÖNELİK TUTUMLARI: 

ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SALİH AYDIN 
DÜŞÜNSEL HATANIN FELSEFÎ TEMELİ VE ÖZ 

FELSEFESİ 

GULBAKHAR TAVALDIEVA O‘ZBEK ADABIYOTIDA DAVR JAROHATLARI 

TASVIRI 

AKZHOLOVA AKTOTY 
ЖОҒАРЫ  БІЛІМ БЕРУ  ЖҮЙЕСІНДЕГІ  

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАР 

 

 

 

 

 

 



22 March 2019 

SESSION: 2, HALL: H 

HEAD OF THE SESSION: 

13:30-15:30 

NURZHANOVA SAZHILA 

Подготовка  будущих   учителей  начальных классов 

к критериальному оцениванию 

AKZHOLOVA AKTOTY 

K. Yлбосын озыбаевна
ТҮРКІЛІК ОТАНСҮЙГІШТІК  ДӘСТҮР  

НЕГІЗІНДЕГІ  ПАТРИОТТЫҚ  ТӘРБИЕ 

Dr. Öğr. Gör. Firoz FAWZİ 
ÖZBEK HALK EDEBİYATINDA DEVLET KIPTAN 

DESTANI 

PROF. DR. KEMALEDDİN TAŞ 
SOSYOLOJİNİN KURUCU GELENEĞİ: 

POZİTİVİZM 

PROF. DR. KEMALEDDİN TAŞ 
SOSYAL BİLİMLERİN İÇ-ÖTEKİSİ: ANLAYICI 

SOSYOLOJİ 

ÖĞR. GÖR. NURULLAH CİHAN 

AĞBAY 

OTEL ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL 

ÖZDEŞLEŞMELERİ İLE İŞTEN AYRILMA 

NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

KONUL M. NURİYEVA 

LECT. GARANFİL A. 

BADİRBAYLİ 

TOURISM AS A PART OF ECONOMY AND 

PUBLIC POLICY 

AYŞE KÜBRA AKKAYA, 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDA ŞİMŞEK 

TOLACI 

YAYLACILIK GELENEĞİ VE MEKÂNLARI: 

ANTALYA/ÇUKURKÖY-MORCA YAYLASI 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET DAĞ, 

DR. ÖĞR. ÜYESİ TUNAY ASLAN 

VERGİ VE MUHASEBE BOYUTLARI İLE CİRO 

PRİMİ UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 March 2019 

SESSION: 2, HALL: M 

HEAD OF THE SESSION: 

13:30-15:30 

 
PROF. DR. MEHMET AKİF ÖZER 

ÖĞR. GÖR. REHA BAYANSAR 

TÜRKİYE’DE KAMU KURUMLARINDA KALİTE 

YÖNETİMİ 

PROF. DR. MEHMET AKİF ÖZER 

ÖĞR. GÖR. REHA BAYANSAR 

KRİZ VE ÖRGÜTSEL KRİZ ÜZERİNE 

DEĞERLENDİRMELER 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SUZAN URGAN 

KURUMSAL KURAM VE EŞBİÇİMLİLİK 

BAĞLAMINDA TAŞERONLARIN 

KADROLAŞMASI 

ASLI ERGENEKON ARSLAN 

ÖMER ZAFER GÜVEN 

GÜVEN, İMAJ VE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA 

İLETİŞİMİN TEKNOLOJİ KABUL MODELİ 

KAPSAMINDA ÇEVRİMİÇİ TATİL SATIN ALMA 

NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: AKADEMİSYENLER 

ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 

ÖĞR. GÖR. BARIŞ IŞILDAK, DR. 

ÖĞR. ÜYESİ AHMET YILDIRIM 

HAVACILIK EMNİYETİNDE İNSAN HATALARINI 

AZALTMADA İLETİŞİM DAVRANIŞLARI 

SAULE KAPALBEKOVA KAZAKH DELEGATION 

KAIRKEN KUNAPINA 
Туған жер бағдарламасы – жалпыұлттың 

патриотизмнің өзегі 

DR. GÜRAY ALPAR KÜLTÜREL AÇIDAN “ÖTEKİ” KAVRAMI 

DOÇ. DR. YURII LATYSH 

Динмухамед Кунаев и Владимир Щербицкий: 

лидеры советской эпохи в исторической политике 

Казахстана и Украины 

SUMENOV DANIYAR  
KAZAKHSTANI SOCIETY: THE VIEW TO SOFT 

POWER OF CHINA 

 

 

22 March 2019 

SESSION: 3, HALL: H 



 

HEAD OF THE SESSION:  

15:30-17:30 

 

ÖĞR. GÖR. DR. İNAN GÜMÜŞ 

 

KAYA BİLGEGİL’İN TÜMCEYE BAKIŞI: 

BELAGAT VE DİLBİLİM TEMELLİ BİR 

YAKLAŞIM DENEMESİ 

ÖĞR. GÖR. DR. İNAN GÜMÜŞ 

 

ATASÖZLERİNİ SÖYLEM ÇERÇEVESİNDE 

OKUMAK: UMURÜ’L-ÜMERA’NIN SÖYLEM 

KURGUSUNDA ATASÖZLERİNİN YERİ 

ÖĞR. GÖR. EBRU VURAL 

ARSLAN 

KİRALIK KONAK ROMANINDAKİ DEĞERLER 

ÇATIŞMASINI HAZ-ACI BAĞLAMINDA OKUMA 

DENEMESİ 

ÖĞR. GÖR. EBRU VURAL 

ARSLAN 

GELENEKSEL ŞİİR BAĞLAMINDA VURAL 

BAHADIR BAYRIL ŞİİRİ 

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRULLAH 

ŞEKER 
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БОЛАШАҚ  НЕГІЗІ – БІЛІМДІ  ҰРПАҚ 

 

Марияш САДЫКОВА 

№24  ЖББМ директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары  Қордай ауданы Жамбыл 

облысы 

Динура АДИЛХАН 

№157 орта мектептің тарих пәні оқытушысы, Алматы қаласы 

 

ТҮЙІНДЕМЕ 

Қазіргі қоғамның  өзекті  мәселелерінің бірі - әлеуметтік, экономикалық жағдайларға 

бейімделген шығармашылық, жоғары интелектілік, терең білімділік, кәсіби сауатты  жеке  

тұлғаны қалыптастыру. Осы бағытта  жалпы білім беру мекемелері бәсекеге қабілетті  

және  құзыретті  тұлғаны  қалыптастыру  мен  дамыту  үшін  оқу - тәрбие үрдісін  

ұйымдастыру ордасы болуы қажет. Осыған орай еліміздегі  білім  беру  мекемелері  қазіргі 

заман талаптарына сәйкес  халықаралық  деңгейде білім беру  мәселелеріне басты назар 

аударуда. Жеке тұлға, болашақ маманның  бәсекеге қабілетті маман  ретінде 

қалыптасуында жан-жақты дамуы, өзіндік көзқарасының қалыптасуы  мен  ой-өрісінің  

кеңеюіне, функционалдық сауаттылықтарын кәсіби шеберлікпен ұштастыру үшін 

нәтижеге бағытталған білім беру үлгісінде   әлемдік іс-тәжірибелерді  пайдаланып  ұлттық  

деңгейде білім беру,  жалпы және кәсіби білімнің қажеттілігін дамыту, ғылым, білім  мен 

мәдениет жетістіктері  арқылы  болашақ  маманның  жалпы  мәдениеті  мен  әлеуметтік  

белсенділікті  дамытуға  бағытталған  танымдық  іс-әрекетке  ынталандыру  үшін  білім  

беру мәселелері айқындалуда. Еліміздің  білім беру үрдісінде соңғы уақытта, көбіне, 

оқушының жалпы білім, білік,  дағдысын қалыптастыру ғана басты назарда болып келді. 

Оқу-тәрбие үрдістері  тұлғаның  жеке ерекшелігі ескерілмей құрылды. Қазіргі білім 

беруде  бағыттарында   әлемдік деңгейге сәйкес  өзгерістер болуда.  Қазақстанда білім  

берудің  өзіндік  ұлттық үлгісі  қалыптасуда

.  

 

EDUCATED GENERATION OF THE FUTURE 

 

ABSTRACT 

Education and training is the most pressing issue of the day. National competitive power of 

the state is determined by the level of education, scientific discoveries and new technologies 

through the development of a new approach to increase the number of trained people, is to have 

questions about the development of the knowledge and talent of the young generation.          

                                                 

 Қазақстан  Республикасының  «Білім туралы»  Заңы // Алматы 2010.6-б 
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Қазіргі қоғамның  өзекті  мәселелерінің бірі - әлеуметтік, экономикалық жағдайларға 

бейімделген шығармашылық, жоғары интелектілік, терең білімділік, кәсіби сауатты  жеке  

тұлғаны қалыптастыру. Осы бағытта  жалпы білім беру мекемелері бәсекеге қабілетті  

және  құзыретті  тұлғаны  қалыптастыру  мен  дамыту  үшін  оқу - тәрбие үрдісін  

ұйымдастыру ордасы болуы қажет. Осыған орай еліміздегі  білім  беру  мекемелері  қазіргі 

заман талаптарына сәйкес  халықаралық  деңгейде білім беру  мәселелеріне басты назар 

аударуда. Жеке тұлға, болашақ маманның  бәсекеге қабілетті маман  ретінде 

қалыптасуында жан-жақты дамуы, өзіндік көзқарасының қалыптасуы  мен  ой-өрісінің  

кеңеюіне, функционалдық сауаттылықтарын кәсіби шеберлікпен ұштастыру үшін 

нәтижеге бағытталған білім беру үлгісінде   әлемдік іс-тәжірибелерді  пайдаланып  ұлттық  

деңгейде білім беру,  жалпы және кәсіби білімнің қажеттілігін дамыту, ғылым, білім  мен 

мәдениет жетістіктері  арқылы  болашақ  маманның  жалпы  мәдениеті  мен  әлеуметтік  

белсенділікті  дамытуға  бағытталған  танымдық  іс-әрекетке  ынталандыру  үшін  білім  

беру мәселелері айқындалуда. Еліміздің  білім беру үрдісінде соңғы уақытта, көбіне, 

оқушының жалпы білім, білік,  дағдысын қалыптастыру ғана басты назарда болып келді. 

Оқу-тәрбие үрдістері  тұлғаның  жеке ерекшелігі ескерілмей құрылды. Қазіргі білім 

беруде  бағыттарында   әлемдік деңгейге сәйкес  өзгерістер болуда.  Қазақстанда білім  

берудің  өзіндік  ұлттық үлгісі  қалыптасуда

.  

Я. А. Коменскийдің,  И. Гербарттың  дәстүрлі  педагогикасын  жаңартып  өзін-өзі  

жүзеге асыруға  ұмтылатын  дамушы  тұлға  ретінде  қалыптасуына бағыттылған  жаңаша  

білім  жүйесі  қалыптасты. Жалпы  білім беру мен бірге оқыту мен тәрбиелеу жүйесі 

түбірімен өзгеруде. Тәуелсіздіктің алғашқы кезеңінде қабылданған Қазақстанның 

стратегиялық  дамуының  2030 жылға  дейінгі бағыттары жас мемлекеттің ұлы таңдауы 

болса, қазір біз мемлекеттігіміз бен экономикамыз нық дамыған жаңа даму кезеңіне қадам 

басқан елге айналып отырмыз. Енді біздің  алдымызда  жаңа   әлемдегі  жаңа   

Қазақстанның   міндеттері тұр, яғни біз  білім беру жүйесін әлемдік деңгейге  жеткізуіміз 

қажеттілігі айқындалып отыр.   Сондықтан   білім  беру  мекемелерінің білім беру жүйесін 

өзгертумен бірге  мектеп мұғалімдері мен ЖОО-ы оқытушыларынада  жоғарғы  талап  

қажет.  Педагог-оқытушы  өз пәнін жетік білетін білімді, қашықтықтан  оқыту  жүйесі  

мен  әлемдік интернет жүйесін пайдаланып білім беру, күнделікті  дәрістерде  ақпараттық 

жаңа  технологияларды  пайдаланып  жаңашыл  білім  беру, әлемдік  ақпараттарды 

пайдалануды дағдыға айналдыруы қажет. 

                                                 

 Қазақстан  Республикасының  «Білім туралы»  Заңы // Алматы 2010.6-б 
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Елбасымыз Н.Ә.Назарбаева өз Жолдауында: «Он-лайн тәртібінде оқыту тәжірибесін 

дамытып, елімізде оқулық теледидар құру қажет» - деп ерекше атап көрсеткендей  

дамыған  шет  мемлекет  оқу  орындарының  ерекшеліктеріне тән болған  Он-лайн  

жүйесінде білім беру, оқулық теледидарды білім беру мекемелерінде  жүзеге асыру қажет.  

Адам капиталының сапалы өсуі білім беру жүйесінің негізгі мақсаты  екенін  айқын. 

Сондықтан  халықаралық  талаптарға  сай  мамандар  даярлауда  оқу  үдерісінің   заманауи  

әдістері  мен  технологиясын  енгізу  арқылы  білім беру сапасын да халықаралық 

дәрежеге жеткізу – бүгінгі  күннің  басты  талабы. Білім  мен ғылым саласын дамыту  

бағытында  халықаралық «Болашақ» бағдарламасы жүзеге асырылып  көптеген 

жастарымыздың дамыған шет мемлекеттерде білім алуына, іс-тәжірибе алмасуына 

мүмкіншілік   болды.  Педагог  мамандардың  біліктілігін арттыру бағытында «Өрлеу» 

біліктілікті арттыру ұлттық орталығы нәтижелі жұмыстар  жүргізуде. Нәтижесінде   білім   

саласы  үлкен  серпінмен  дамуда

. Бұл  Қазақстан  үшін  әлемдік  стандартқа сай  білім  

алу  мүмкіндігін  туғызды, білім  сапасын  жақсартуға  ықпал  етті. «Білім беруді  

дамытудың  2020  жылға  дейінгі  Мемлекеттік  бағдарламасы» еліміздің білім беру 

жүйесінің жұмысын заманауи талаптарға сай, түбегейлі өзгертудің сара жолы десек, артық 

емес деп ойлаймыз.  Ғылымға деген кәсіби көзқарастарын, сүйіспеншілігін  

қалыптастырып жоғарғы талғамды ғылымға бейімделген жастарды тәрбиелеу, бағыт беру 

бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналды.  Қазақстандық  ғылым  экономика  қажет-

тіліктеріне  бағдарланған болуы тиіс. Осы орайда, Елбасымыздың Жолдауына сәйкес екі 

ең маңызды мақсат біздің ғылыми зерттеулерімізді  әлемдік  деңгейге жеткізу және 

ғылымның  инновациялық  үрдіске  тікелей  байланысын  қамтамасыз ету.       Шынында 

да білім мен ғылым – келешектің кепілі екендігі рас. Ғылым білімді өндірсе, сапалы білім  

алу  жұмыс күші мен  халықтың  білімділік сапасын  арттырады. Ғылымның қозғаушы 

күші – білім. Білім мен ғылым бірге болғанда ғана нәтижелі болмақ, яғни жастарға білім 

бере отырып, оларды ғылымға бейімдеу қажет екендігі  айқын. Осыған орай еліміздің орта 

білім беру мекемелері мемлекетіміздің  алдындағы мақсат-міндеттері бойынша жүзеге 

асыруда.  Сонымен бірге  оқу жүйесіне әлемдік стандарттар енгізілді. Оқытудың кәсіби 

бейімделген және модульдік қағидалары, пәнаралық және мәселеге бағытталған  оқыту  

біліктілік құзыреттілік қағидасы нақтыланды.  Оқу сапасын жақсарту мақсатында 

оқытушылардың біліктілігін арттыру, жаңа технологиялық әдіс-тәсілдерді пайдаланып  

жоғарғы деңгейде білім беру мәселелері  қарастырылуда. Бұл мемлекетіміздің болашағы 

жастарымыздың әлемдік  өркениет  деңгейіне  жетуінің  дара  жолы.       

                                                 

 Қазақстан  Республикасында 2015жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы //Астана. 2004ж 
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ХХІ  ғасырдың  жан-жақты зерделі, дарынды, талантты  ұрпағын қалыптастырудағы 

білім беру мәселесі мемлекетіміздің басты назарында.  

Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев өз Жолдауында: «Біздің  болашағымыз өз  елі  мен  жерін  

сүйетін  білімді, саналы, тәрбиелі, дарынды, елжанды ұрпақ. Біз әрқашанда өз 

дарындарымызды қолдап дұрыс бағыт-бағдар  беруіміз  қажет. Біздің  болашақтағы  

жоғары технологиялық және ғылыми  өндірістеріміз  үшін білімді  мамандар  қорын  

жасақтауымыз  қажет»  деп   мемлекет  болашағы  дарынды  ұрпақтың  қолында екендігін  

айқындады. Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. 

Бәсекеге қабілетті болу үшін, біріншіден, білім сапасын жоғары деңгейге көтеру қажет. 

Екіншіден, білім алушылардың біліктілігімен сапалылық құрамы талапқа сәйкес болуы 

тиіс. Үшіншіден, оқу үрдісі инновацияға негізделуі және төртіншіден, оқу орнының 

материалдық – техникалық базасы мықты болуы керек. Бәсекеге қабілеттіліктің басты 

көрсеткіші - жастардың  білім  деңгейінің жоғары және олардың елжанды, тәрбиелі 

тұлғалар болып қалыптасуы. Өйткені  бүгінгі  күнгі жастар - ертеңгі зиялылар.  «Тәрбие – 

ұлы іс, онымен адам тағдыры шешіледі» - деп В.Белинский айтқандай ұрпақ бойына 

патриоттық, елжандылық, адамгершілік қасиеттерді, саналы тәрбиені дарыта отырып 

білім беру қажет
3
.  

Дүниежүзіндегі дамыған мемлекеттердің үлгі боларлықтай бағытын алып, өз 

халқымыздың ерекшелігіне, қасиетіне сәйкес келетін тәрбие мен білім беру жүйесін құру 

қажет. Бірақ шет мемлекеттердің тәжірибелері Қазақстан мемлекеті үшін  ерекше көңіл 

аударарлықтай. Жапония, Қытай, Оңтүстік Шығыс Азия және  Скандинавия 

мемлекеттерінің  мәдени-экономикалық  қарқынды  өркендеуінің  себебі жастарды 

тамыры терең ұлттық  идея  рухында тәрбиелеп, ұлттық мүдде төңірегінде жұмылдыратын  

жоғарғы білім жүйесін құра білуінде. Елімізде жаhандануға бел алып әлемдік 

бәсекелестікке жету үшін, ұлттық идеологияны, ұлттық  рухани-мәдени  

құндылықтарымызды ескере отырып шет елдердің  қажетті  білім беру реформаларынан 

тәжірибе алып қуатты білім жүйесін құру негізгі өзекті мәселе. 

«Ұстаздық - ұлы іс», деп кемеңгер жазушымыз М.Әуезов айтқандай ұрпақ  

тәрбиелеуде оқытушыларға  қойылар талап өте жоғары. Ұстаз -кәсіби  білімді, мәдениетті, 

ізгі  қасиеттерімен  зиялы  адам, инновациялық  жаңа  бағыттағы іс-әрекетке  әрқашан 

дайын, жоспар, диагностика, мониторинг  жасайтын, жаңа технологиялармен жұмыс 

жасауға қабілетті, зерттеу талдау жұмыстарын жүргізетін, дарынды  ұрпағының   қабілетін 

одан әрі дамыта білетін  тұлға  болу  керек.      

Сондықтан білім сапасын арттыру, бәсекеге қабілетті  жас  ұрпақтарды  дайындауда: 
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-  Жалпы білім беру салаларында  білімді мамандардың дәріс  беруін  қадағалау; 

- Әлемдік өркениет деңгейіне білім алуға мүмкіншілік жасауды дамыту; 

- Дарынды, талантты жастарға қолдау көрсету; 

- Халықаралық деңгейде білім алуда маңызды роль атқаратын  ағылшын  тілін  

оқыту деңгейіне  басты  наза аудару; 

- Білім беру мекемелерінің  материалдық-техникалық базасын әлемдік  деңгейге  

жеткізу; 

- Әлемдік іс-тәжірибе бағытында оқытушылардың шет мемлекеттерде тәжірибе  

алмасу жұмыстарын  жандандыру; 

- Дүниежүзіндегі дамыған мемлекеттердің үлгі боларлықтай бағытын алып, өз 

халқымыздың ерекшелігіне, қасиетіне сәйкес келетін тәрбие мен білім беру жүйесін құру 

қажет. 

ХХI ғасыр - білім ғасыры. Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының        8-

бабында «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі-оқытудың жаңа технологияларын 

енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық  желілерге  

шығу» деп атап көрсеткен.  Сол себептен де білім сапасын  арттыру, болашақ  маман  жас  

ұрпақтың  дарындылығын айқындап, біліміне, ойлау қабілетіне сәйкес білім беру,  оқыту,  

ғылыми  ізденіс  қабілеттерін  қалыптастыру, өзінің  білімі  мен  шығармашылық  

қабілетін  үздіксіз дамыту  арқылы жаңа технологиялық  әдіс-тәсілдерді, ғылыми  

жаңалықтар  мен  әлемдік  өркениет  іс-тәжірибелерін білім беруде пайдаланып  ұрпақтың, 

болашақ  маманның  жан-жақты  дамуына  барлық  мүмкіншіліктерін   қарастыру білім  

саласындағы  еңбек  жолында  жүрген  әрбір оқытушының  басты міндеті. 
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АҢДАТПА 

Ғылыми мақаланың тақырыбы: «Топырақтағы жылу мен ылғалдың бірлескен 

тасымалының сандық моделі» 

Жұмыс барысында ылғал мен жылу тасымалдануының шекаралық шарттары тура 

есептен алынған нәтижелер арқылы кері есеп әдісімен зерттеледі. Ылғал және жылу 

тасымалдануының математикалық моделін қолданып, шекара шарттарын анықтау үшін, 

итерациялық әдіспен кері есеп шығарылды. 

Әр түрлі бастапқы деректерге сай есептің бірмәнді шешімділігін зерттеп, оның 

сандық шешімін табатын Java тілінде шектік есептің алгоритмі модельденген. Сандық 

есептеулер жүргізілген.  

Кілт сөздер: Тура Есеп, Түйіндес Есеп, Итерациялық Формула, Баланс Тәсілі. 

 

АННОТАЦИЯ 

Тема научной статьи: «Численное моделирование совместного переноса влаги и 

тепла в почве» 

В работе изучается граничная обратная задача для системы уравнений переноса 

тепла и влаги. Используя данные, полученные из решения прямой задачи, решается 

обратная задача. На основе математической модели переноса влаги и тепла разработаны 

итерационные методы решения граничной обратной задачи. Проведены численные 

расчеты. 

Алгоритм решения краевой задачи смоделирован на программном языке Java, 

который способен осуществлять проверку на однозначную разрешимость и найти 

численные решения при различных исходных данных.  

Ключевые слова: Прямая Задача, Сопряженная Задача, Итерационная Формула, 

Метод Баланса. 

ABSTRACT 

The topic of the scientific article is “Numerical modeling of the joint transfer of moisture 

and heat in the soil”.          
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In the work boundary reverse problem for the system of equations of heat transfer and 

moisture is studied. Using the data, obtained from the solution of the direct problem, the reverse 

problem is solved. The iteration method for solving boundary reverse problem is developed on 

the basis of the mathematical model of the heat and moisture transfer. Numerical calculations are 

carried out. The algorithm for solving the boundary value problem is modeled on the 

programming language Java, which is able to implement checking to the unique solubility and 

find the numerical solutions for the different source data.    

Key words: Direct Problem, Conjugate Problem, Iterative Formula, Balance Method. 

 

INTRODUCTION 

The issues of transfer of heat-moisture in soils are fundamental for solving many problems 

of hydrology, agro physics, glaciology, ecology, construction physics and other fields of science. 

The complex interaction of heat fluxes in soil and ground causes the flow of infiltration, 

migration and frost heaving, evaporation and transpiration, metamorphism and snow melting. 

Water and heat regimes of soils in winter and spring periods largely determine the 

characteristics of the spring flood. The development of methods for forecasting this rather 

dangerous phenomenon of nature is not conceivable without in-depth studies of the processes of 

snow melting and absorption of melt water by river basins. Heat-moisture transfer processes 

determine rain runoff and evaporation. These components are the main ones in the structure of 

the water balance of large and small territories and are closely related to water management and 

the problems of hydrological calculations. 

The questions of the thermal and water regime of the root zone of the soil, evaporation and 

transpiration processes are of great importance for agriculture. These processes determine the 

conditions of overwintering and growth of agricultural crops. The role of migration and 

infiltration of moisture in the formation of productive moisture reserves in agricultural fields is 

great. 

Methods for calculating the winter redistribution of heat and moisture are widely used in 

the construction of roads and aerodromes, the construction of foundations and foundations in the 

laying of oil and gas pipelines. Nowadays, when the large-scale development of natural 

resources is under way, work on improving existing and creating new methods for calculating 

the characteristics of frost heave, the interaction of frozen soils with solutions of salts, is 

becoming increasingly important. The solution of this problem will allow to cope more 

successfully with the negative consequences of cryogenic phenomena in soils. 

To solve all these important national economic problems, reliable methods of calculating 
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the water and thermal regime of soil and ground are taken into account, paying attention to the 

dynamics of natural processes during the year and the effect of anthropogenic factors. 

Physical modeling of the processes of migration and infiltration of moisture, as well as 

frost heaving in freezing and thawing soils is the most important stage in solving problems 

related to the calculation of the thermal and water regime of soils in the winter and spring 

periods. Only at this stage of the research, it is possible to obtain detailed information on the 

dynamics of the profiles of temperature, humidity and density of soils and soils during freezing, 

thawing and infiltration. In the future, the obtained results can be used to clarify a mechanism of 

moisture migration, assess the macroscopic patterns of water behavior in soils, depending on 

various factors, and also provide a basis for comparing the results of physical and mathematical 

modeling. 

To solve problems related to the modeling of heat transfer processes, moisture in soils, we 

adopted the methods of mathematical physics, namely the description of these processes by 

means of differential equations of heat-moisture transfer in capillary-porous media and their 

numerical implementation on a computer have been adopted. 

The relevance of the study of heat and moisture transfer processes in the soil is basic 

problem in hydrology, agro physics, glaciology, ecology, construction physics. Solving this 

equation and giving an exact calculation will help many spheres of science, that’s why, the 

solving of heat and moisture problem of the soil has not only a fundamental scientific, but also 

important practical significance.  

The novelty of our research is that we use high quality technologies, high level 

programming language and a method that we use to solve heat and moisture problems. Method 

that were used for numerical modelling provide high qualitative calculation and high level 

programming language will give exact results where approximation error will be minimum.  

Choice of soil for research 

The specific selection of models is necessary for studying the non-isothermal transfer of 

moisture in dispersed ground and solution of the problems presented is necessary. Samples under 

investigation must satisfy the requirements of experiment so that it would be possible to most 

fully reflect the process being investigated and to reveal the relationship of the geological 

engineering special features of ground with the different characteristics of the thermo-transfer of 

moisture in them. In connection with this as the subjects of a study two types of dispersed 

ground have been selected: 8 models of sands of different granulometric composition and 

powdered-clay ground – loess loam (Figure 1.0).  

Since one of the tasks of a study there was in detail to examine the influence of 
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granulometric composition and its special features on the complex of the parameters of heat and 

moisture transfer of natural ground, the models of sands were selected in such a way as far as 

possible to envelop the most extensive range of dispersity. In this case the analyzed sands were 

distinguished by the structural special features, uniformity and sorted nature. 

 

Figure 1.0 - Appearance of investigated sands: scale with division - 0,5 mm 

Thus, the choice of these samples makes it possible to reveal the features of nonisothermal 

moisture exchange in dispersed soils of two types that are very widespread in nature. 

Hydraulic and Thermal Properties of Soil. Soil Moisture Retention  

The movement of water in soil is determined by the water’s relative potential energy state. 

Hillel (1998) defines soil water potential “as the difference in partial specific free energy 

between soil water and standard water.” Standard water is water at a free surface, which is 

exposed to atmospheric pressure at a specified height. Water in saturated soil under hydrostatic 

pressure greater than atmospheric pressure has a positive potential energy. Water in unsaturated 

soil is at pressures less than atmospheric and has a negative potential energy. To extract water 

from an unsaturated soil, the capillary and adsorptive forces holding on to the water must be 

overcome. The attractive force of the capillary and adsorptive actions of the soil matrix is called 

the soil matrix potential. The total potential is assumed to be the gravitational and matrix 

potentials as presented in Equation 2.1, where z is taken as positive upwards. Osmotic potential 

arises from solute concentration gradients and is usually much smaller than the gravitational and 

matrix potentials, and is neglected in this work. The potential is often expressed as an equivalent 

head of water and, therefore, has the dimension of length. 

Φ =ᴪ+z (1.1) 

In the absence of osmotic forces, the matrix potential can be used to determine the soil’s 

moisture content. The relationship between the matrix potential and the soil moisture is shown 

graphically by the soil-moisture-retention curve (also called the soil water characteristic curve). 

Figure 1.1 shows an approximation of the soil-moisture-retention curve for loamy sand reported 

by Noborio et al. (1996) and Yolo light clay (Moore 1939). The flatness of the sandy soil curve 

shows that the moisture drains quickly and the steeper slope for the clay shows that this soil has 

a higher attraction to moisture. 
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Figure 1.1 – Approximate soil moisture retention curves for a loamy sand (Noborio et al. 

1996) and Yolo light clay (Moore 1939). 

The behavior of the soil moisture retention typically exhibits a hysteresis between wetting 

and drying. The process of drying a moist soil (desorption) takes more energy than is released 

during the wetting (adsorption) process; therefore, the drying curve is usually higher than the 

wetting curve (Case 1994). This hysteresis is not modeled in this work, and the soil moisture 

retention curves are based on the drying behavior because this was the measurement method 

used for the soils in this research.  

To simulate the soil moisture transfer in a soil, a continuous or piece-wise continuous 

correlation for the matrix potential must be obtained. One of the most widely accepted methods 

for doing this is presented by van Genuchten (1980). The form of the correlation are m and n                                      

Θ = (
1

1+|αψ|𝑛)𝑚 (1.2) 

Θ ≡
Ө+Ө𝑟

Ө𝑠+Ө𝑟
 (1.3) 

The degree of saturation is Θ; θr and θs are the residual and saturated water contents; α, m, 

and n are parameters set to fit the measured data; and m = 1 – 1/n. Van Genuchten presents a 

graphical method of determining these parameters to fit the measured data.  

Hydraulic Conductivity  

The flow of water through unsaturated soil can be approximated by Richards’ version of 

Darcy’s law relating the flow to the gradient of the hydraulic head or the total potential (Hillel 

1998). The parameter relating the flow to the pressure gradient is the hydraulic conductivity, K 

(m/s).  

𝑢𝑙  =  −K(ψ)∇Φ   (1.4) 

The hydraulic conductivity in unsaturated soil is a function of soil and fluid properties, 

moisture content, and temperature. The soil liquid is assumed to be relatively pure water; 

therefore, the effects of the liquid on the hydraulic conductivity are neglected. If measured data 

are known for the range of moisture contents under consideration, a good approximation can be 

fitted to the data by a least-squares technique (Haverkamp et al. 1977). If hydraulic conductivity 
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values are not known over the range of moisture contents, a satisfactory approximation can be 

developed using the hydraulic conductivity at saturation and the same parameters as determined 

from the soil-moisture-retention curve using van Genuchten’s method (1980). 

𝐾(Θ) = 𝐾𝑠𝑎𝑡Θ1/2[1 − (1 − Θ1/𝑚)𝑚]2     (1.5) 

or in terms of the matrix potential  

𝐾(ψ) = 𝐾𝑠𝑎𝑡
{1−|αψ|𝑛−1[1+|αψ|𝑛]−2}2

[1+|αψ|𝑛]𝑚/2  (1.6) 

 The hydraulic conductivity curves of a loamy sand (Norborio et al. 1996) and of Yolo 

light clay using van Genuchten’s method are shown in Figure 1.2.  

If only pore ice exists in partially frozen soil, the movement of the unfrozen water content 

can be approximated by a Darcy’s Law approach similar to that used in unfrozen soil (Kay and 

Perfect 1988). The hydraulic conductivity of partially frozen soil is a function of the unfrozen 

water content, which is a function of the temperature (Hoekstra 1966 and Harlan 1973). 

Measurements show that the hydraulic conductivity falls from values in the range of 10-8 m/s to 

between 10-12 m/s and 10-14 m/s over the temperature range from 0.0 to –1.0°C (Horiguchi and 

Miller 1983). 

 

Figure 1.2 -  Approximations of the hydraulic conductivities of a loamy sand (Noborio et 

al. 1996) and Yolo light clay (Moore 1939). 

Temperature Effects on Hydraulic Properties  

The correlations presented for the matrix potential and the hydraulic conductivity are based 

on measurements taken in the lab at a constant temperature; however, soil temperatures in the 

field are constantly changing, which affects the values of these properties. This temperature 

effect is much smaller than that of moisture and is often neglected. For hydraulic conductivity, 

the viscous flow model of Miller and Miller (1956) points to a correction by the ratio of the 

kinematic viscosities of water at the reference temperature Tr and the actual temperature T. This 

method is generally accepted to produce accurate results (Milly 1982 from Eagleson 1970).  

K(T , Ө𝑙) =
ν(𝑇𝑟)

ν(T)
K(𝑇𝑟 , Ө𝑙) (1.7) 
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A temperature correction for the matrix potential relationship can be derived by noting that 

the equilibrium of the air-water interface in a soil pore requires (Milly 1982)  

ψ =
2σ

ρ𝑟g𝑟𝑐
 (1.8) 

The harmonic mean radius is  𝑟𝑐, and the surface tension of the liquid is σ. From this, a 

temperature correction can be formed as 

ψ(Ө, 𝑇) = ψ(Ө, 𝑇𝑟)
σ(T)ρ𝑙(𝑇𝑟)

σ(T)ρ𝑙(𝑇)
  (1.9) 

The density ratio is usually dropped from this equation. Using these temperature 

corrections from Eqs. (3.7) and (3.9) is often called the surface-tension viscous-flow (STVF) 

approach. Milly (1984 from Milly and Eagleson 1980) suggests another formulation for the 

matrix potential  

ψ(Ө, 𝑇) = ψ(Ө, 𝑇𝑟)𝑒−𝐶ψ(𝑇−𝑇𝑟)  (1.10) 

where  

   𝐶ψ =
1

ψ

𝑑ψ

𝑑𝑇
 |

Ө
(1.11) 

is taken as a constant, Cψ = 0.0068 K-1.  

Another approach is the gain factor method from Nimmo and Miller (1986). The gain 

factor G for the matrix potential relationship is defined as  

𝐺ψ(Ө) =
ψ(Ө,𝑇)/ψ(Ө,𝑇𝑟)−1

σ(T)/σ(𝑇𝑟)−1
  (1.12) 

This method requires knowledge of the matrix potential at two temperatures to determine 

the gain factor. Giakoumakis and Tsakiris (1991) showed that the gain-factor method works 

better than the STVF method for fine-textured soils, but the STVF method works well for 

coarsetextured soils. 

Finite differenece method 

In mathemtics, finite-difference methods (FDM) are numerical methods for solving 

differential equations by approximating them with difference equations, in which finite 

differences approximate the derivatives (Figure 1.3). FDMs are thus discretization methods. 

Today, FDMs are the dominant approach to numerical solutions of partial differential equations. 

The formulated equation with the corresponding boundary conditions (initial and boundary) will 

be solved numerically, i.e. Take advantage of the capabilities of the computer. A numerical 

solution is a solution obtained as a table of numbers.       

When solving a partial differential equation, the most often used method of finite 

differences (FDM). The idea of this method for solving boundary value problems is very simple 

and can be seen from the very title: instead of derivatives in the differential equation, their finite 
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difference approximations are used. When constructing discrete approximations of boundary 

differential problems, one must strive to reconcile two, possibly contradictory goals: a good 

approximation quality and an effective stable solution of the resulting algebraic systems.

 When FDM is used for heat conduction problems, the solid is represented as a set of 

nodes. Approximating (replacing) the partial derivatives of the differential equation with finite 

differences, a system of linear algebraic equations is obtained to determine the temperature as a 

local characteristic at each grid node. The resulting system is not closed, to close it, use the 

difference representation of the boundary conditions. As a result, a closed system of linear 

algebraic equations is obtained, which is solved by numerical methods with the help of a 

computer. 

 

Figure 1.3 – Example of method of difference schemes 

We have 3 main methods for solving FDM. Explicit method is the most common stencil 

for heat equation (Figure 1.4). If we use forward difference at time tj+1 and a second order central 

difference for the space derivative at position xi we get equation: 

 
𝑦𝑖

𝑗+1
− 𝑦𝑖

𝑗

𝑡
=  

𝑦𝑖+1
𝑗

−  2𝑦𝑖
𝑗

−  𝑦𝑖−1
𝑗

𝑥2
  

This is an explicit method for solving the heat equation. 

If we use backward difference at time tj and a second order central difference for the space 

derivative at position xj we get reccurrence equation:  

𝑦𝑖
𝑗+1

−  𝑦𝑖
𝑗

𝑡
=  

𝑦𝑖+1
𝑗+1

−  2𝑦𝑖
𝑗+1

− 𝑦𝑖−1
𝑗+1

𝑥2
 

This is an implicit method for solving the heat equation (Figure 1.5). 

Finally, if we use the central difference at time tj+1/2 and a second order central difference 

for the space derivative at position xj we get reccurrence equation: 

𝑦𝑖
𝑗+1

−  𝑦𝑖
𝑗

𝑡
= 0,5(

𝑦𝑖+1
𝑗+1

−  2𝑦𝑖
𝑗+1

−  𝑦𝑖−1
𝑗+1

𝑥2
+  

𝑦𝑖+1
𝑗

−  2𝑦𝑖
𝑗

− 𝑦𝑖−1
𝑗

𝑥2
) 

This formula is known as Crank-Nicolson method (Figure 1.6). 
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Figure 1.4 – The explicit method stencil  

 

 

Figure 1.5 – The implicit method stencil 

 

Figure 1.6 – The Crank-Nicolson stencil 

For our system equation, difference scheme for heat equation we take as implicit method 

and for mass equation as explicit method. 

Algorithm for solving the scheme by using a sweep method 

Different physical processes (heat conduction or diffusion, oscillations, gas dynamics, etc.) 

are characterized by some integral conservation laws (heat, mass, momentum, energy, etc.). In 

the derivation of differential equations of mathematical physics, one usually starts from some 

integral relation (balance equation) expressing the conservation law for a small volume. The 

differential equation is obtained from the balance equation when the volume contracts to zero 

under the assumption of the existence of continuous derivatives entering the equation. 

The method of finite differences physically means the transition from a continuous 

medium to some of its discrete model. With such a transition, it is natural to require that the 

basic properties of the physical process be preserved. Such properties, first of all, are 

conservation laws. The difference schemes that express conservation laws on the grid are called 

conservative (or divergent). Conservation laws for the entire grid region ("integral conservation 

laws") for conservative schemes should be an algebraic consequence of difference equations. 

To obtain conservative difference schemes it is natural to start from the balance equations 

written for elementary volumes (cells) of the grid region. The integrals and derivatives entering 
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the balance equations must be replaced by approximate difference expressions. As a result, we 

obtain a homogeneous difference scheme. This method of obtaining conservative homogeneous 

difference schemes will be called the integro-interpolation method (balance method). 

Let the values of the unknown quantities to the j-th sacrificial layer to be known. For 

defining the values of the next (j + 1) layer, the sacrificial layer is defined by the following 

iterative scheme: based on the i-th iteration the next (i + 1) iteration can be found. And each 

iteration of the difference problems is solved by the sweep method, i.e the difference problem for 

the temperature and humidity are set in the following form. 

𝐴𝑖𝑦𝑖+1
𝑗+1

− 𝐵𝑖𝑦𝑖
𝑗+1

+ 𝐶𝑖𝑦𝑖−1
𝑗+1

+ 𝐹𝑖 = 0,       𝑖 = 1, 𝑁 − 1 

𝑦𝑖+1 = 𝛼𝑖𝑦𝑖 + 𝛽𝑖 

1-step. Input. 

H – the width of the building material()l; 

N – the number of division by the axis z; 

M – the number of divisions by the axis t; 

Ta(t)– the function of temperature changes of the air at the outside of enclosure; 

Wa(t) – the function of moisture changes of the air at the outside of enclosure; 

T1 – the temperature at the initial point of the axis z; 

W1 the moisture at the initial point of the axis z; 

θ(z) – the function of temperature changes at the initial point of time;  

W(z) – the function of moisture changes at the initial point of time; 

H – the width of the building material()l; 

𝑟𝑐 –  internal radius of the cylinder or sphere; 

R  – external radius of the cylinder or sphere;  

tmax – the max time;  

𝑟∗ – the specific heat of phase transition;  

Ɛ – phase transition criterion; 

𝐷Ө – temperature diffusion coefficient;  

𝐷𝑤– moisture diffusion coefficient;  

δ – the thermo gradient coefficient;  

λ – the coefficient of heat conductivity; 

α – the coefficients of heat irradiation; 

γ  – the relative mass of the material; 

C  – the relative heat capacity of the material; 
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𝑞𝑞 =
𝑙𝑞

𝐶𝑞𝑞0
 – coefficient of potential of conduction of heat transfer (heat diffusivity); 

𝑎𝑚 =
𝑙𝑚

𝐶𝑚𝑞0
 – conduction potential coefficient; 

2-step. Assigning initial temperature and moisture. 

 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁{ 𝑦𝑖
0 =  𝑇0 } 

          0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁{ 𝑢𝑖
0 =  𝑈0 } 

3-step. Sweep method. Loop. 

 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁𝑡 {    

α[n-1] = 
1

1+𝐵𝑖∗𝛥𝑥
  β[n-1] = 

𝐵𝑖∗∆𝑥𝑇𝑎𝑗+1

1+𝐵𝑖∗𝛥𝑥
 

4-step. An inner loop. 

 𝑁 > 𝑖 ≥ 0 {  

  𝐴𝑖 =
∆𝐹+ 𝐾0𝛼𝑢𝑃𝑛∆𝐹

(∆𝑥)2  (for rectangular area) or 

  𝐴𝑖 =
∆𝐹+ 𝐾0𝛼𝑢𝑃𝑛∆𝐹

𝑒2∗𝑥𝑖(∆𝑥)2  (for cylindrical area) or 

  𝐴𝑖 =
(∆𝐹+ 𝐾0𝛼𝑢𝑃𝑛∆𝐹)(1−𝑥𝑖)4

(∆𝑥)2  (for shperical area) 

 𝐶𝑖 = 2 ∗ 𝐴𝑖 + 1 

  𝐹𝑖 = 𝑦𝑖
𝑗
 

  𝛼[𝑖 − 1] =
𝐴𝑖

𝐶𝑖−𝐴𝑖∗𝛼[𝑖]
 

  𝛽[𝑖 − 1] =
𝐴𝑖𝛽[𝑖]+𝐹𝑖

𝐶𝑖−𝐴𝑖∗𝛼[𝑖]
 

} 

6-step. Loop  

 0 ≤ 𝑖 < 𝑁 { 

  𝑦𝑖+1
𝑗+1

= 𝛼[𝑖] ∗ 𝑦𝑖
𝑗+1

+ 𝛽[𝑖] 

} 

 

7-step. Loop  

 1 ≤ 𝑖 < 𝑁{ 

  𝐴𝑖 =
∆𝐹

𝐾0(∆𝑥)2 (for rectangular area)  

 

  𝐴𝑖 =
∆𝐹

𝑒2∗𝑥𝑖𝐾0(∆𝑥)2 (for cylindrical area)  
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  𝐴𝑖 =
∆𝐹(1−𝑥𝑖)4

𝐾0(∆𝑥)2
 (for shperical area) 

 𝑢𝑖
𝑗+1

= 𝑢𝑖
𝑗

−
𝑦𝑖

𝑗+1
−𝑦𝑖

𝑗

𝐾0
+ 𝐴𝑖(𝑦𝑖+1

𝑗+1
− 2𝑦𝑖

𝑗+1
+ 𝑦𝑖−1

𝑗+1
) 

 } 

          𝑢𝑛
𝑗+1

=
𝑊𝑎𝑤∗∆𝑥∗𝐵𝑖+𝑃𝑛(𝑦𝑛

𝑗+1
−𝑦𝑛−1

𝑗+1
+𝑢𝑛−1

𝑗+1
)

1−∆𝑥∗𝐵𝑖
 

} 

 

8-step. Loop 

1 ≤ 𝑖 < 𝑁 { 

 𝑇𝑔𝑛

𝑗 =  𝑇𝑛
𝑗
 

 𝑊𝑔𝑛

𝑗 =  𝑊𝑛
𝑗
 

} 

8-step. While statement 

while { 

Resolving direct problem with incorrect Tz and Wz; 

 

9-step. Solving conjugate problem. Assigning initial temperature and moisture. 

 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁{ 𝑌𝑖
𝑚 =  0 } 

          0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁{ 𝑈𝑖
𝑚 =  0 } 

 0 ≤ 𝑖 < 𝑀{ 𝑌0
𝑗+1

=  0 }    

          0 ≤ 𝑖 < 𝑀{ 𝑈0
𝑗

=  0 } 

10-step. Sweep method. Loop. 

 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁𝑡 {   α[n-1] = 
1

1+𝐵𝑖∗𝛥𝑥
   

      β[n-1] = 
2(𝑢𝑁

𝑗
−𝑊𝑔𝑤𝑁

𝑗
)∗∆𝑥

1+𝐵𝑖∗𝛥𝑥
 

11-step. An inner loop. 

 𝑁 > 𝑖 > 0 { 𝐴 =
(𝐾0∗ 𝑃𝑛∗𝛼𝑢+𝛼𝑢)

∆𝑥2  

 𝐵𝑖 =  
1

∆𝐹
(for ragrangular area) 

 

 𝐵𝑖 =  
𝑒2∗𝑥𝑖

∆𝐹
(for cylindrical area) 
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 𝐵𝑖 =  
1

∆𝐹(1−𝑥𝑖)4(for hemispherical area) 

 

  𝐹𝑖
𝑗

= 𝐾0 ∗ (𝑌𝑖+1
𝑗+1

− 2𝑌𝑖
𝑗+1

+ 𝑌𝑖−1
𝑗+1

) − 𝐵𝑖 ∗ 𝑈𝑖+1
𝑗+1

 

  𝛼[𝑖 − 1] =
𝐴

2𝐴−𝐴∗𝛼[𝑖]+𝐵𝑖
 

  𝛽[𝑖 − 1] =
𝐴𝛽[𝑖]+𝐹𝑖

𝑗

2𝐴−𝐴𝛼[𝑖]+𝐵𝑖
 

} 

5-step. Loop  

 0 ≤ 𝑖 < 𝑁 { 

  𝑈𝑖+1
𝑗+1

= 𝛼[𝑖] ∗ 𝑈𝑖
𝑗+1

+ 𝛽[𝑖] 

 

12-step. Loop  

 1 ≤ 𝑖 < 𝑁{ 

 𝑌𝑖
𝑗

= 𝑌𝑖
𝑗+1

−
∆𝐹(𝛼𝑢∗𝑃𝑛∗(𝑈𝑖+1

𝑗+1
−2𝑈𝑖

𝑗+1
+𝑈𝑖−1

𝑗+1
)

∆𝑥2 +
∆𝐹(𝛼𝑢∗𝑃𝑛∗(𝑈𝑖+1

𝑗+1
−2𝑈𝑖

𝑗+1
+𝑈𝑖−1

𝑗+1
))

∆𝑥2  

 } 

          𝑌𝑛
𝑗

=
𝑌𝑛−1

𝑗
−𝑃𝑛𝛼𝑢(𝑈𝑛

𝑗
−𝑈𝑛−1

𝑗
)+2(𝑦𝑛

𝑗
−𝑇𝑔𝑤𝑛

𝑗+1
)

∆𝑥∗𝐵𝑖+1
  

} 

} 

 

13-step. Cheking of the functional. 

 J = ∑ (𝑇𝑛
𝑗

− 𝑇𝑔𝑛
𝑗
) ∗ (𝑇𝑛

𝑗
− 𝑇𝑔𝑛

𝑗
) ∗ 𝑑𝐹𝑚

𝑗=0  

 J1 =∑ (𝑊𝑛
𝑗

− 𝑊𝑔𝑛
𝑗
) ∗ (𝑊𝑛

𝑗
− 𝑊𝑔𝑛

𝑗
) ∗ 𝑑𝐹𝑚

𝑗=0  

 If (J<eps and J1<eps) go to 14-step 

 Else          𝑇𝑛+1 = 𝑇𝑛 − 𝛽𝑇𝜓(𝑥, 0)𝑑𝑥  

           𝑊𝑛+1 = 𝑊𝑛 − 𝛽𝑈(𝐾0
∗𝜓(𝑥, 0) + 𝜂(𝑥, 0))𝑑𝑥  

 and go to 8-step 

14-step. The outputs:  𝑇𝑧 , 𝑊𝑧 ; 

 

CONCLUSION 

I would like to make short conclusion, summing up the results of this scientific work. 

Performing the project, I studied literature dedicated to the heat and moisture transfer, energy 
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efficiency consuming, engineering construction issues and the mathematical theory of inverse 

problem derivation. Careful analysis of the specifications and regulatory norms for constructions 

of different types was conducted. 

I have solved a direct problem of the mathematical model for heat and moisture transfer in 

three types of construction: rectangular, cylindrical and hemispherical using the method of 

tridiagonal matrix. With the help of an auxiliary task, I derived a conjugate problem of setting up 

working hypothesizes. The solution of the conjugate problem is given by the iterative method of 

minimal residuals. Using the working proposition and minimization of the functional, I have 

corrected the value of initial conditions of heat and moisture. 

Auxiliary differential task is built on the basis of the model of the transfer of moisture and 

heat of multilayer region. The combined task is derived from it after some conversions. Iterative 

formulas for the values of temperature and moisture on the border of the region are comprised 

from the solutions of the combined and direct problem. 
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ТҮРКІЛІК ОТАНСҮЙГІШТІК ДӘСТҮР НЕГІЗІНДЕГІ ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ 

Ақжолова Ақтоты Төлеумұратқызы ф. ғ. к., қауым. профессор Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті Алматы қаласы

Қыяқбаева Ұлбосын Қозыбаевна                               
Абай атындағы Қаз ҰПУ-дың Педагогика жəне Психология институтының  мектепке дейінгі білім беру 

жəне əлеуметтік  педагогика кафедрасының профессоры., п.ғ.к 
Дүйсенбаев Абай Қабақбайұлы - п.ғ.к., доцент С. Бəйішев атындағы Ақтөбе университеті Қазақстан 

Республикасы, Ақтөбе қаласы 

ТҮЙІНДЕМЕ 

Мақалада түркі халықтарының тәлімдік тәжірибесі мен педагогикалық 

мұраларындағы отансүйгіштік тәрбиені теориялық-әдіснамалық тұрғыдан зерттеудің 

қоғамдық, әлеуметтік,  тарихи-педагогикалық маңызы зор екендігі қарастырылады. Әрбір 

қоғамдық қажеттіліктерге сәйкес отансүйгіштік тәрбие берудің мәні мен мазмұны өзгеріп 

отыратынын тарихи деректерден көруге болады. Оның негізін түркі халықтарының 

тәлімдік тәжірибесі мен педагогикалық мұраларындағы отансүйгіштік тәрбиеге 

байланысты негіздейді. 

Халықтың ел ретінде сақталуының, оның мәдениетінің ішкі бірлігінің 

тұтастануының негізгі күші – түркілік идея болып табылады. Себебі түркілік идея – 

жалпылама концептуалды мәңгілік түсінік және алғашқы негіз болып табылады.  

Қарапайым логика бойынша да белгілі бір этностың қалыптасуы үшін оның бірігуі мен 

болашағы туралы идея керек. Осы алғашқы идея –  этностың жасампаздығы мен 

өміршеңдігінің көзі, ол таза ұлттық рухқа айнала отырып, онымен мәңгі бірлікте өмір 

сүретін этникалық атрибут. Түркілік идея құрылымдық негізі күрделі – түркілік сана, 

түркілік сезім, түркілік намыс т.б. болып табылады.  

Түркілік идеяның психоәлеуметтік құндылықтары: сана, сезім, рух, намыс т.б. Олар 

бір-біріне  мазмұны жағынан жақын ұғымдар болғанмен, арнайы жеке категориялар 

түрінде қарастырылуға тиісті этно болмыстық игіліктер болып табылады.  Түркілік 

бөрілік сана – өзіне сенімді, қайтпас жігер мен рухты иемденген қасиеттер жиынтығы. 

Бөріден туыстық-тотемдік жолмен рухтанған түркілердің жауынгер халыққа 

айналғандығын осыдан деп түйсінуге болады. Осыны ұрпақтарымыздың бойына сіңіру – 

бүгінгі қоғамның кезек күттірмейтін талабы.   

ANNOTATION 

The article is devoted to the questions of the Turkic national traditions, the principles of the 

ancient times. In the workshop, the problems of the development of the younger generation are 

being studied on the qualitative level, the principle of national education as the basis of ethnic 
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unity, nationalism, creative potential and human resources. It is a complimentary tool that 

constantly works for the Turkic people. The article explicitly reveals the basic principles of the 

Turkic sentencing, morals and affiliations, which are interpreted by the folklore of the purest 

people. There is a lucrative reality in the volume that the spirit, the national hospitableness is 

reflected in the state politics and ideology. In the statue, it refers to the fact that the divine 

hospitability is always based on the fact that it is in the humane vase of happiness and kindness. 

There are many strategic issues facing the public in the national education - this is the 

conservation of the streets. It is possible to understand that in the national education and folklore 

the principle of the Turkic nobility exists. 

 

Түркі халықтарының тәлімдік тәжірибесі мен педагогикалық мұраларындағы 

отансүйгіштік тәрбиені теориялық-әдіснамалық тұрғыдан зерттеудің қоғамдық, 

әлеуметтік,  тарихи-педагогикалық маңызы зор. Әрбір қоғамдық қажеттіліктерге сәйкес 

отансүйгіштік тәрбие берудің мәні мен мазмұны өзгеріп отыратынын тарихи деректерден 

көруге болады. Оның негізін түркі халықтарының тәлімдік тәжірибесі мен педагогикалық 

мұраларындағы отансүйгіштік тәрбиеге байланысты қарастырамыз. Әдетте түркі 

патриотизмі түркілік идеяларды негізге ала отырып, бүкіл түркілік тұтастыққа негізделген 

тарихи-педагогикалық маңызы зор тәрбие жүйесін құрайды. Оның ел өміріндегі маңызын 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев: «Түркі өркениетінің текті де 

терең тамырлы тарихы мен төлтума мәдениетін биік парасат үрдісінен терең 

таразылаудың, оны кейінгі ұрпақтың сана-сезіміне сіңірудің, олардың бойына ешкімнен 

кем түспейтін тарихының барлығына, яғни кемел келешегінің барына деген сенімді 

дарытудың, сол арқылы отаншылдық сезімге тәрбиелеудің біз үшін маңызы да, мәні де 

ерекше», – деп келтіреді [1].   

Бүгінгі таңда жеке тұлғаның  бойына түркі халықтарының тәлімдік тәжірибесі мен 

педагогикалық мұраларындағы отансүйгіштік рухты сіңірудің маңызы зор болып 

саналады.  

Халықтың ел ретінде сақталуының, оның мәдениетінің ішкі бірлігінің 

тұтастануының негізгі күші – түркілік идея болып табылады. Себебі түркілік идея – 

жалпылама концептуалды мәңгілік түсінік және алғашқы негіз болып табылады.  

Қарапайым логика бойынша да белгілі бір этностың қалыптасуы үшін оның бірігуі мен 

болашағы туралы идея керек. Осы алғашқы идея –  этностың жасампаздығы мен 

өміршеңдігінің көзі, ол таза ұлттық рухқа айнала отырып, онымен мәңгі бірлікте өмір 

сүретін этникалық атрибут. Түркілік идея құрылымдық негізі күрделі – түркілік сана, 
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түркілік сезім, түркілік намыс т.б. болып табылады. Өткені мен болашағын тұтас 

қамтитын  жалпылама принцип болып табылатындықтан, оның элементтерін зерделеп 

алуымыз да қажет. Алдымен қазіргі заманғы қазақ зиялылары арасындағы түркілік идея 

түсініктемелеріне шолу жасасақ, А.Айталы тұжырымдағандай: «Халықтың рухани 

мұралары мен дәстүрлерін, қаһармандық ерлік салтын қастерлеу – түркілік идеяның басты 

көзі болады, оның дүниежүзілік өркениеттер арасындағы  өзіндік дербестігін нығайтады» 

[2, 81]. Шындығында, бұл пікірді қуаттай отыра, біз оның ұлттық идеяны орнықтырудағы 

тарихи-ретроспективті әдіснамасы мен функциясы екендігіне көз жеткіземіз. Ғ.Есім 

түркілік идеяның философиялық-әлеуметтік тұрғыдан жалпы бағдарларын ұсынуда оның  

концептуалдық ұғымдарын сараптайды: «...этностың жаңғыруы – Қазақ Ренессансы, Қазақ 

елінің мәңгілігі» [3, 50-88].  

Сондай-ақ ол түркілік идеяның қазақтардың төл дүниетанымында қалыптасуының  

бастауын Асан Қайғыдан алады, «Жерұйық» романтизмін түркілік идеяның алғашқы 

тарихи формасы деп ұғындырады [4, 65]. Бұл жерде «Неліктен  Асан Қайғыны атап айту 

керек, өзге де тұлғаларды неге елеусіз қалдыруға болады, ол қалай ұйтқы болып 

табылады» деген сияқты сауалдар туындайды. Себебі, Асан қайғыны түбегейлі түсіндіру - 

түркілік идеяны аша түсудің басты қырларының бірі.  Сондықтан, біздіңше, Асан қайғы 

ілімдерінің оптимистік (Жерұйық) парасаты мен  пессимистік (Ақыр заман) 

сарындарындағы   түркілік идеяның нақты көрінісін былай ашып көрсетуге болады. Оның 

бүкіл қазақ сахарасын шарлауы жөніндегі аңыз баршамызға аян, бұл құбылыс қана, ал 

«оның мәні неде, ол неге ел кезіп жүр?» деген сауал туындайды:   

 «Дүниені  кезушілік» Қазақ халқының ұлт ретінде қалыптасуы үшін  

территориясын белгілеудің символдық және реалды көрінісі;  

 «Менің елімнің жері» деген кең даласына сүйіспеншілік қатынас орнықтыру және 

оны кейінгі ұрпақтарға жария ету; 

Сайын далада, осы территорияда емін-еркін өмір сүрудің айқын үлгісін ұсыну т.б. 

осындай геосаяси мәдени-өнегелілік мәселелерді ұсынған. Бұл  «кезбелік» аңыз ба, әлде 

шындық па?- мәселе онда емес,  болашақ ұрпақтардың мәңгілік сабағына айналатын 

ұлттық идеяның тарихи-мәдени туындысы болып табылады. 

«Жерұйық» - символдық кеңістік, аңыз бойынша Асан қайғы оны таба алмайды, әрі 

тапқандай болады. Демек, «Жерұйық» - әрбір азаматтың туған жері, Отаны мен туған елі 

болып табылады» деген ұлтжандылық сезімін келешек түркі ұрпақтарына паш етеді, 

мәңгілік канон ретіндегі қағидаға айналдырады.   

  Ал келесі «Қазақ елінің мәңгілігі» деген түсінік – мұраттар негізінде құрылған 
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пафостық түрде перспективтіліктің шынайы болашақ қуаттылық деңгейін ашады. Яғни, 

бұнда шабыт пен жігердің, белсенділік пен ұмтылыстың стратегиясы жатыр. Бұл 

параллелизмнен:  «Жерұйықты» (өз Отанын) қастерлеу – Қазақ елінің мәңгілігінің 

сақталуының кепілі» деген тұжырымдама алынады. 

Анықтамалық сөздіктердегі ұғымдарға тоқталар болсақ:   «Түркі халықтарының 

тәлімдік тәжірибесі – ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи-мәдени мирасқорлықтың халық 

болмысындағы тұтастығының негізі, этникалық қоғамның базисінің саяси-әлеуметтік-

мәдени қондырмасы, түркі халықтарының жасампаздығы мен мәңгілік өміршеңдігінің 

тұжырымдамалық теориясы бола отырып, «өткен-бүгін-болашақтың» бейнесін әйгілейтін 

этникалық сана-сезімнің көрінісі» [5, 247].  

Осындай пікірлерді сараптай келе, біз: «Түркі патриотизмі – тұтас түркі әлемінің 

ерлік, қаһармандық дәстүрлерін қасиет тұтатын және бүкіл түркі мүддесіне адал қызмет 

ететін жеке тұлғаны қалыптастырудағы отансүйгіштік тәрбие жүйесі» деген анықтаманы 

негізге аламыз [6, 199]. 

Ал ата-баба рухы – мазмұны жағынан ғылыми-рационалистік байыптаулардан гөрі, 

образдық-бейсаналы түрде елес беретін халықтың ішкі имманентті қозғаушы күші, 

кеңістік пен уақыттан тыс мәңгі жасампаздықты шақыратын ерекше витальдық көрініс.  

Мәселен, ата-баба аруағы, намыс, жігер, қуаттылық, төзімділік т.б. компоненттер – осы 

Рухтан туындайтын обьективті көріністер. Демек, Ата-баба рухы түркілік идеяның 

мазмұнына бейсаналы-саналы түрде сіңіріледі. Патриоттық рухты қалыптастыру мен 

жастарды оған тәрбиелеу үрдістерінде бұл тәсіл кейде әдіснама ретінде қолданылып та 

жүр. Мәселен, ұлттық намысты ояту, рухтандыру т.б. процестерді атап айтуға болады.   

Осы түркілік рух әрбір кезеңде заңды жалғасын таба түсті, өздерін Көк Тәңірінің 

ұлдарымыз деп санап, діни-мистикалық негіздерін құра білді. Мәселен, көне түркі жазба 

ескерткіштерінде: «ел», «халық», «жұрт» «жер-су» ұғымдары рухани-әлеуметтік 

құндылықтар ретінде қастерленген. Күлтегіннің үлкен жазуында: «...Көкте Түрік тәңірісі, 

Түріктің қасиетті жері, суы былай депті: Түркі халқы жойылмасын дейді, Ел болсын 

дейді», - деп келтіреді. Түркілік рух – құбылыс, ал рухтану – процесс, демек, рух 

рухтанудың психоэнергиялық ядросы болса, рухтану рухтың нәтижесі мен өмір 

сүретіндігінің шынайы көрінісі. Бұл құбылыстарды зерделеген ойшылдарымыз жалпы 

тарихи-танымдық картинаны былайша бейнелейді: «Ұрысқа шығар алдында болатын сөз 

сайысы – бұл дәстүрлі эпикалық локус. Осыған қарап батырлар жырында магияның 

нышаны көзделгендігін байқау қиын емес» [7, 216-218], - деп байыптаған Асылан 

Жақсылықов: «Сонымен ауызша айту дегеніміз магияның ерекше синтетикалық 
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нысанының бірінен саналады, онда қалыпқа салушылық,  иландыру, энергетизм, рухани 

қатынас, заттану, мақсат қою тәрізді сан қырлы функционалдық деңгейден көрініп, 

сынақтан өткен»,-деген қортындығы келеді. Психолог  ғалымдарымыз да сөздің 

рухтандырушылық күшін атап өтеді: «Л.Н. Гумилев еңбектерінде түркілерде сөздің күші 

ақиқатты, шынайы күш болып есептеледі, айтылғанның айғағы деп тегін айтылмаған» [8, 

41]. Кейбір зерттеушілер ұрысқа қатынасатын идеологтардың рухтандырушы қызмет 

атқара келе,  ұрыс магиясын жасаушылар болғандығын атап өтеді [9, 111-112].  

Түркілік идеяның мәңгілігін, концептуалды, идеологиялық көрінісінің формалық 

түрге ауысуы арқылы сақталатындығын зерделеушілер: «Тұран», «Түркістан», 

«Қазақстан» - ол түркі халықтарының, оның ішінде қазақ тарихының әр кезеңінде оларды 

біріктіру үшін пайда болған концепция, ұғым немесе идея»,- тұжырымдайды [10, 8].   

Түркілік идея сол этностың өмір сүруінің - өмірлік, витальдық күші, оны сақтауы 

мен болашағын құруының жалпы парадигмасы. «Күш» әрине физикалық емес, ішкі 

психологиялық рухани қуаттылық энергия. Бұл -  сәйкесінше, түркілік рух түсінігімен 

генетикалық жағынан жақын, барынша сәйкестенетін, өзінің жалғасын табатын модусы. 

Демек, өмірлік күш түріндегі түркілік идея  ұлттық рухқа айналады. 

Түркілік идеяның психоәлеуметтік құндылықтары: сана, сезім, рух, намыс т.б. Олар 

бір-біріне  мазмұны жағынан жақын ұғымдар болғанмен, арнайы жеке категориялар 

түрінде қарастырылуға тиісті этноболмыстық игіліктер болып табылады.  Түркілік бөрілік 

сана – өзіне сенімді, қайтпас жігер мен рухты иемденген қасиеттер жиынтығы. Бөріден 

туыстық-тотемдік жолмен рухтанған түркілердің жауынгер халыққа айналғандығын 

осыдан деп түйсінуге болады. Осыны ұрпақтарымыздың бойына сіңіру – бүгінгі қоғамның 

кезек күттірмейтін талабы.   

Жоғарыда келтірілген мәліметтерге сәйкес, халықтың тарихи жады түркілік 

отансүйгіштік дәстүрдің жалғасы қазақ патриотизмі деп айтатын болсақ, оның 

модернизацияланған бейнесі «Қазақстандық патриотизм» деп аталады. Дегенмен, 

жаһандану үрдісінде қазақ патриотизмі мен түркілік идеологияының қажеттілігі арта 

түседі. 
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O‘ZBEK ADABIYOTIDA DAVR JAROHATLARI TASVIRI 

 

Tavaldieva Gulbaxar Nishanovna 

filologiya fanlari nomzodi, dotsent. 

Toshkent kimyo-texnologiya instituti 

“Tillar” kafedrasi mudiri 

 

O‘tgan asrning 80-yillardan boshlab Istiqlol g‘oyalari o‘zbek milliy adabiyotida yetakchi 

o‘ringa ko‘tarila boshladi. Buni yozuvchi Shukur Xolmirzayev (1940-2005) ijodi orqali kuzatish 

mumkin. Adib sho‘ro tuzumi inqirozga yuz tutgan bir paytda o‘tgan kunlarga nazar tashlab, 

fojiali davr jarohatlarini bir qator asarlarida ko‘rsatgan va bu holatni o‘zbek xalqi ham o‘z 

boshidan kechirganini tasvirlagan.   

Yozuvchining tabiat va inson mavzusidagi hikoyalari katta ijtimoiy-axloqiy, ma'naviy-

ma'rifiy muammolar, inson va uning taqdiri, tarbiyasi haqidagi falsafiy fikrlar qamrovida aks 

ettiriladi.  

Shukur Xolmirzayev asarlarida istiqloldan biroz oldingi yillardayoq  voqyelikning, 

tuzumning keskin o‘zgarish pallalarini va bu o‘zgarishlarning inson hayotiga ta'sirini katta 

mahorat bilan dadil, oshkora aks ettirdi. Yozuvchi, asosan, inson hayoti, umri mazmunini, bu 

o‘tkinchi dunyoda odamzodning kechmish-kechirmishlarini, notabiiy tuzum orttirgan  inson  

borlig‘idagi  jarohatlarni  ko‘rsatdi. Adibning “Bitikli tosh”, “Xumor”, “Yashil Niva”, “Ustoz”, 

“O‘zbek xarakteri”, “Qadimda bo‘lgan ekan”, “Ko‘k dengiz” hikoyalari mana shunday ijod 

tamoyili samarasi bo‘lib ko‘zga tashlanadi. 

80-yillar oxirlariga kelib sho‘rolar g‘oyasining yolg‘onlar, aldovlardan iborat ekanini hayot 

ko‘rsata boshladi. Buni birgina O‘zbekiston misolida qarasak, xomashyo yetkazib beruvchi 

o‘lkaga aylangan yurtimizda avvalo tabiat va inson ekologiyasi buzildi. Birgina paxta 

yakkahokimligi tufayli odamlar salomatligi yo‘qoldi, Ona zamin zaharlandi, Orol dengizi quridi. 

Bu xalq boshiga tushgan fojianing natijasi edi.  

Sh. Xolmirzayev turli toifaga mansub odamlar hayoti tarzini hikoyalar voqyeasiga asos 

qilib olib, ularning taqdirida muhrlangan zamona jarohatlari asoratlarini, og‘riqlarini, dardlarini 

ko‘rsatadi. Masalan, “Xumor”da hayotini “butifos” deb nomlangan zaharli kimyoviy dorisiz 

tasavvur qila olmaydigan ahvolga tushib qolgan yigitning majruh qilingan hayoti; “Bitikli 

tosh”da havas bilan otasining qabriga tosh qo‘ygan, shu tufayli o‘zi bilmagan holda 

“jinoyatchi”ga aylangan Boyquvarning insonlik qadri yerga urilib, o‘zi ahmoqqa chiqarilishi; 

“Yashil “Niva”da “boshboshdoqlik” davrida diktator rahbarlarga ta'zim qilib o‘rgangan kimsa 

hurmatining oyoqosti bo‘lishi; “Ustoz”da “ustoz”ning qo‘rqoq, vahimachi, vijdonsizligi 

oqibatida yosh iste'dodning nobud bo‘lishi tasvirlanadi. 
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Adib asarlarini o‘qir ekanmiz, bu norasoliklarning sababi sobiq “ulkan sovetlar mamlakati” 

hukmronligi yillari sodir bo‘lgan salbiy hodisalar oqibatida hayot qonunlarining buzilishi ekani 

ayon bo‘ladi. Hayot haqiqatidan chekinishlar, yuz burishlar poraxo‘rlikka, ko‘zbo‘yamachilikka, 

inson qadrini toptashga, manqurtlikka yo‘l ochib berdiki, bularning bari zamondoshimizning 

ma'naviy  dunyosiga ta'sir qildi, ularning taqdiriga qay bir darajada o‘zining qora muhrini bosdi. 

Hayotdagi bu o‘zgarishlar yozuvchi hikoyalari sahifalariga ko‘chib o‘ta boshladi.    

Shukur Xolmirzayevning “Xumor” (1987) hikoyasida zaharli kimyoviy doriga xumori 

bo‘lib qolgan bir yigitning ayanchli hayoti qalamga olinadi. Hikoyaning  aqli xira tortib qolgan 

sodda, shoirtabiat yigit tilidan oddiy, quvnoq ohangda olib borilishi majruh qilingan hyotning 

fojiasini yanada kuchaytiradi. Turg‘unlik yillarida avj olgan paxta yakkahokimligi qanchadan 

qancha begunoh insonlar taqdirini shikastlagani rost. 

“Bitikli tosh”  (1988)da ham kommunistik mafkura yaratgan, uning itoatkor, sig‘indi, 

qo‘rqoq bandalariga xos bo‘lgan o‘zboshimchalik, qonunbuzarlik, inson shaxsini nazar-pisand 

qilmaslik kabi illatlar fosh etiladi, ularning kelib chiqish ildizlari dadillik bilan tahlil qilinadi.   

“Jamiki narsalar mezoni” bo‘lgan inson qadr-qimmatining yerga urilishi, kamsitilishi, uning 

taqdiri osonlikcha, pala-partish, ko‘r-ko‘rona hal qilinishi, buyruqbozligu soxta qarorlar - 

bularning bari borib turgan adolatsizlik, qolaversa, tengsizlik ediki, bu hol o‘sha “adolatparvar” 

tuzum prinsiplarining tamoman buzilganligidan darak berardi. Adabiyotda bunday tuzum 

sharoitida eng birinchi navbatda  oddiy va halol odamlar jabr ko‘rganini anglaymiz. 

“Bitikli tosh” asarida cho‘lquvar bo‘lib, zahmatli mehnatlari evaziga kommunist nomiga 

ega bo‘lgan, ana shu noma e'tiqod qo‘yib, qorni to‘ysa-to‘ymasa-da, ishonib, suyanib yashagani 

partiya hikoya qahramonining butun ezgu tuyg‘ularini chilparchin qiladi.  

Shukur Xolmirzayevning bu davrni aks ettirgan hikoyalarining ko‘p qahramonlari o‘z 

fojialari nimada ekanini o‘zlari tushunib yetadilar. “Xorazm, jonginam” (1988) hikoyasi 

qahramoni ham o‘z fojiasi sababini anglab yetadi. Hikoyada tug‘ilib o‘sgan yurtga sadoqat 

masalasi talqin qilingan. Asar qahramonlari ota va o‘g‘il hayoti fojiaviy yo‘sinda berilgan. O‘g‘il 

tug‘ilib o‘sgan yurti – Xorazmdan shaharga o‘qish, ish sabab chiqib ketgan. U asta-sekin  bolalik 

xotiralari bilan bog‘liq joyni unuta boshlaydi, o‘zida zarracha mehr-muhabbat, sog‘inch hissini 

tuymaydi. O‘g‘il uyga, otasiga nisbatan bog‘liqlik sezmaydi. Unda qon-qardoshlik aloqalari, 

tabiat bilan uyg‘unlik hislari, uni ma'naviy o‘ziga yaqin olish tuyg‘ulari, xotirasi so‘ngan.  

O‘tgan va hozirgi zamon bilan hyech qanday bog‘liqlik yo‘q. Bir tomondan, Orolbo‘yida 

ekologik ahvolning yomonlashuvi ham yigitning uzoqlarga ketishiga     sabab bo‘ladi. Xorazmga 

tuz yog‘ila boshlagani, ximikatdan yerning ham kasallangani kishilar salomatligining 

yomonlashuvi yigit tilidan aytiladi.  Hikoyada cholning so‘zlaridan tug‘ilgan yurtga qattiq 
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bog‘langanligini sezamiz. Cholning o‘zligi - bu uning tug‘ilgan joyiga sadoqatidir. Yurtga mehr-

muhabbat qariya ma'naviyatini ko‘rsatib turuvchi belgilardir.  Yigit bu haqda shunday deydi: 

“Bu makon – ming yillardan qolib kelayotgan koshonalar, devorlar, gumbazlar, tor ko‘chalar 

qoladi. Ertaklardagidek, faqat shu shaklda qolaveradi va qachonlardir o‘ziga mos keladigan, o‘zi 

bilan uyg‘unlashib ketadigan, ya'ni otamga o‘xshagan odamlarga to‘ladi: ular bir butun holda 

yashashni davom ettiradilar. 

Ammo... bu xayolim ham ertakka o‘xshash narsa edi: unday bo‘lmadi. Biz olg‘a ketyamiz. 

Otamga o‘xshaganlar tobora kamayib, menga o‘xshaganlar tobora ko‘payib boradi. Va bu qadim 

maskan – insoniyatning qadim koshonalari istiqbolga meros bo‘lib, ekzotikaga o‘xshash narsa 

bo‘lib, to‘g‘rirog‘i, muzey bo‘lib qoladi” [5,11]. 

Bu sho‘ro davri asoratlari va  uning oqibatlarining yigit xayolidagi manzarasidir. Yozuvchi 

hayotda qariya kabi insonlar bor ekan, bunday xayoliy manzaralar haqiqatga aylanmaydi, 

demoqchi bo‘ladi. 

Hikoyada davr muammosi – yurtga sadoqatli inson xarakteri va o‘z yurtidan shaharga 

ketib, yangi sharoitda o‘z o‘rnini topa olmagan o‘g‘il ruhiyatidagi o‘zgarishlar ko‘rsatilgan.  

Asarda ota armoni shunda ko‘rinadiki, o‘z zurriyodi o‘zi kabi bo‘lmagani, yurtga bemehr, 

o‘zligini unutayotgan farzand bo‘lib shakllanganligini anglab yetadi. Qayoqlardadir sayoq 

yurgan o‘g‘il hatto otasining o‘limiga ham yetib kela olmaydi. Oxiri yigit o‘z bilganicha ish 

tutadi, yurtini tashlab ham ketadi. Lekin unga nimadir tinchlik bermaydi va yurtga qaytishga 

chorlaydi. Bu «nimadir» otasining hayotga qarashlari edi. Asarda yigit bir haqiqatni anglab 

yetadi: “Mening fojiam shundaki, otamning tug‘ilgan yurtga bunchalik yopishib olishini 

“eskicha fikr, qarashlar natijasi”   deb hisoblardim”[5,11].  

Faylasuf olim, professor I.Rahimov “Ruhiy tahlil va ijod” maqolasida 1938-yili venalik 

psixiatr Bruno Bettelgeym Gitler konslagerida qamoqdaligida kuzatishlari asosida o‘z ongida 

kitob ijod etgani haqida yozadi. 1960-yili nashr etilgan bu kitobda aytilishicha, “Qamoqxonada 

mahbuslarni shunchalik “tartib”ga  keltirganlarki, ovqat yeyishga buyruq berilmaguncha ular 

ochlikni sezmaydigan, ishni to‘xtatishga buyruq berilmaguncha charchashni bilmaydigan qilib 

“tarbiya”langanlar. Insonni robotga yoki qo‘rqoq yosh bolaga o‘xshatib qo‘yganlar. O‘zidagi 

ichki hissiyotlarni ham buyruq asosida namoyon qildirganlar. Natijada inson o‘zining 

individualligini, shaxsiyatini yo‘qota borgan. Bunday kishilarni olim (B.Bettelgeym-T.G.) 

“burchli kishilar”, “burchga sodiq” deb ataydi”[3,2]. 

Insonning inson ustidan zo‘ravonligi, birining boshqasi tomonidan azobu qiynoqlarga 

solinishi, ko‘nglidagi o‘z “men”ini yo‘qotib, boshqalar xohishini bajaruvchi yangi “robot” 

odamlarga aylantirish faqat fashizmga xos edimi? Sho‘ro mafkurasi qizil zanjirini yoshligidan 
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bo‘yniga ilib sotsializm “qafas”ida tarbiyalangan kishilarning qiyofasi mana shunday edi? 

Sho‘ro mafkurasiga bo‘yin ekkan kishilarning farqi – ular jisman ozod, ma'nan bandi kishilar 

edi. Sho‘ro mafkurasi faqat  “oq oltin”gina iftixori ekanini miyasiga quygani uchun paxta 

dehqonning tarjimayi holiga aylangani, dunyoni faqat paxta dalasidangina iborat deb 

tushunadigan bo‘lgani, sodiqlik, qullik oqibatida sog‘ligi yaroqsiz ahvolga kelib davolanishga 

ketayotgan bo‘lsa-da, “ajal dorisi”-butifosni qo‘ldan qo‘ymay yurishi kishini iztirobga soladi. 

Yoki o‘zlarining taqdirlarini    ongsizlarcha faqat partiya bileti bilan bog‘lab, unga e'tiqod 

qo‘yib, sodiq qulga aylanganlar ham talay edi. “Xumor”, “Bitikli tosh” qahramonlari kabi 

kishilar hayotda o‘shanday bir guruhni tashkil qilar edi. Boshqa bir guruh kishilar – ziyolilarning 

bunday illatlarga chalinishi yanada achinarli hol edi. Shukur Xolmirzayev shafqatsiz 

realizmining kuchi shundaki, unda har qanday yolg‘onlardan xoli bo‘lgan hayot haqiqati 

ochiladi. Yozuvchi “Yashil “Niva”, “Ustoz” hikoyalarida vujudida qo‘rqoqlik, ehtiyotkorlik, 

itoatkorlik, vahima ildiz otgan ziyolilar o‘z individualligini, shaxsiyatini yo‘qotgan  kishilardir. 

Adib o‘z ijodida xolislik, shafqatsizlik kabi ijodiy prinsiplar qatori Inson shaxsiga turli 

tomondan yondashish tamoyiliga ham katta e'tibor qaratadi. Shaxs talqinida Inson xarakterining 

turli qirralarini kashf etib, “Shaxsning to‘laqonliligi - millat butunligi” degan g‘oyani ilgari 

suradi. Zotan, millatning o‘zligini anglashga intilishi har bir shaxs erki va sajiyasi bilan bog‘liq. 

Shukur Xolmirzayev ijodida shaxs muammosining badiiy talqini yetakchi xususiyat kasb 

etadi va bu holat yozuvchi ijodida Inson manzaralarini kashf etishning muayyan bir ijodiy 

bosqichi sifatida ko‘rinadi. 

“Ko‘k dengiz” hikoyasida sobiq sho‘ro imperiyasining xalq boshiga solgan kulfati, zulm-

zo‘ravonligi oqibatini ko‘rsatilgan. Uzoq viloyatlardan birining o‘ttiz to‘qqiz millat vakili 

yashaydigan “Дружба” sovxozida oltoylik millat kishisi yo‘qligi tufayli qirqinchi qilib Oltoydan 

bir odam olib kelishga qaror qilinadi, “Sharafli baynalminalchilikka to‘g‘ri kelmagan” bu 

holning darrov chorasi topiladi - o‘sha sovxoz rassomi Yo‘lchi ismli yigitga Oltoydan bir kishini 

topib kelish vazifasi yuklatiladi. Yigitning Barnaulga borib, duch kelgan kishiga “O‘zbekistonga 

borasanmi?” deb odam qidirishi kishida kulgi uygotadi. Nihoyat yigit badbo‘y bir yerto‘lada 

yashaydigan ust-boshi isqirt, nochor, piyonista bir qariya Ivan Ivanovichni topadi va uni yurtiga 

olib ketishga ko‘ndiradi. “Дружба” sovxozida mehmonni - bo‘lg‘usi mezbonni zo‘r tantana bilan 

kutib oladilar, uni yangi uy-joy, ish bilan ta'minlaydilar. Lekin oltoylik vakil bu yerda ham 

avvalgi odatini tashlamaydi. Nihoyat, u rassom yigitdan o‘zini Ko‘k ko‘lga olib borishini 

so‘raydi. Tiniq, ko‘m- ko‘k suv jilolanib turgan ko‘lni ko‘rmoqchi bo‘lgan qariya kimyo zavodi 

oqavasi bilan to‘lib zaharlangan qop-qora o‘lik ko‘lni ko‘radi va dahshatga tushadi. Ko‘k 

ko‘ldan umidini uzgan Ivan Ivanovich Ko‘k dengizni qidirib Orol tomonga ketadi. Holbuki, 
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Orolning qay ahvoldaligidan xabari yo‘q. 

Hikoya qahramoni Ivan Ivanovich - asli ismi Umrzoqning hayoti, takdiri fojiadan iborat. U 

avval Oltoy muallimlar tayyorlov institutida xalq og‘zaki ijodidan dars bergan. Oltmishinchi 

yillarda ruslashtirish siyosati avj olgan vaqtda yerli xalq maktablaridagi darslar o‘ris tiliga 

ko‘chirilishiga qarshi chiqadi. Natijada millatchilikda ayblanib, o‘n yilga qamaladi. Qamokdan 

qaytgach, o‘z uyiga ro‘yxatdan o‘ta olmaydi, o‘z oilasi - xotini va qizi bilan yashashdan mahrum 

bo‘lib, shahar chetida farroshlik qiladi, isqirt yerto‘lada yashab, bor alamini ichkilikdan oladi. Bu 

vaqtda endi u odamgarchilikdan chiqib qolgan bo‘ladi: “maqsad - kun o‘tkazish va ko‘ngil 

yaralariga «araq»dan malham ko‘yish, aniqrog‘i bu dunyoni unutish...» bo‘ladi. 

Umrzoq shuro tuzumi zulmlari sababli fojiaga uchragan bo‘lsa-da, talangan ona yurti, 

millat sifatida tutab borayotgan xalqi uchun jon-tani bilan qayg‘uradi, tabiatga yetkazilayotgan 

zarardan kuyinadi, inson xayotini tabiat bilan uyg‘unlikda tushunadi. Umrzoq intilgan ko‘k rang 

- ozodlik, mustaqillik ramzidir. Suv esa tiriklik, hayot manbai, baliq esa unda erkin yashayotgan 

xalq, dengiz - Vatandir. Hikoyaga epigraf qilib: “-Neding ne tatu? -Suu tatu” degan oltoy 

hikmati keltiriladiki, bu turkiy xalqlarda suv ilohiy qudratga ega ekanligiga ishoradir.     

Shukur Xolmirzayev bilan suhbatlardan birida "Ko‘k dengiz" hikoyasi to‘g‘risida kechgan 

savol-javobdan asarning yaratilish sabablarini bilib olamiz: 

“-...Chingiz Aytmatovning “Bosqinchi  qahramon bo‘lolmaydi” degan gapi esimga tushib 

ketdi. Ammo, taassuflar bo‘lsinkim, bosqinchi, g‘ayirlardan “xudo”lar yasalib, butun boshli bir 

el unga bandi bo‘lib qolgan davrlar ham bo‘ldi. “Ko‘k dengiz” hikoyangizdagi Ivan Ivanovich - 

Umrzoq aka obrazining yaratilishi ham o‘sha davrga ishora edi, adashmasam? 

- Chin, men shu fikringizga qo‘shilaman. Yomonga - o‘lim yo‘q, deydilar. Shu ma'noda 

iymonli odamlar xamisha hasad, qaysi zamonda bo‘lsa ham iymonsiz, nokaslar orasida g‘arib 

bo‘lib yashaganlar... Inson tabiiylikdan, aniqrog‘i tabiat bilan uyg‘un holda yashashdan... 

Adashgani uchun ham... 

...Oltoyliklar bilan o‘tirganimizda, suhbatlashganimizda... bechoralar yig‘lamsirab:    “Mы 

потерянный народ. Вымирающий…» - deganlarini eshitib... yig‘laganman. Bosqinchilikning 

mohiyati bitta bo‘ladi... Hamisha. Bunga esa... o‘zimiz ham “chiroyli” misol bo‘la olamiz. 

Shularning hosilasi o‘laroq hikoya yozilgan...”. 

Rus bosqinchiligi, o‘zbek xalqi yaqin o‘tmishida boshidan kechirgan katta fojia. Bu 

fojianing mohiyati - butun boshli yurtlarga bosqinchilik, zo‘ravonlik bilan o‘rnashib olib, uning 

moddiy va ma'naviy boyliklariga egalik qilish, xalqini o‘zligidan adashtirish edi. 

Sho‘ro saltanati xalqlar do‘stligi niqobi ostida kuchli ruslashtirish siyosatini, demakki, 

bosqinchilik muddaosini olib borgan. “Ko‘k dengiz” hikoyasi qahramoni  o‘sha siyosat 
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“ne'mat”idan bebahra qolmagan. Uning tili ham qorishma: 

“- O, маркоп, картоп, капуста! - dedi. So‘ngra bizga qarab tushuntirdi: Oltoyga o‘rislar 

bilan birga keltirgan yemakmi, narsa-predmetmi borki, ularni o‘z nomi bilan atalarkan. Masalan, 

“soat”niyam “час”, “jo‘xori”niyam “кукуруза” deyisharkan...». Hatto qahramonning ismi, tili 

ham sof milliy emas - Umrzak Ivan Ivanovich. 

-Yo‘lchiboy,- deb uning qo‘lini oldim... Keyin so‘radim: Nimaga Ivan Ivanovich? Ota-

bobolaringizni o‘risga yaqinligi bormi? 

-Ay! - deb qo‘l siltadi u. - Yok. Biz - shaman, kam... Altay. Turk... No bizim kijilar az... 

Всего шестдесять тысяча остались! U-u! I to onu  o‘rus tilinda so‘zlayat... Biz yok olamiz. 

Mы вымирающий народ...”.
 
   

Demak, Umrzoq bosqinchilik, zo‘ravonlik illatiga qarshi  xalqini butun millat sifatida 

saqlab qolish uchun kurashib, shu ahvolga tushgan.   Bular – Umrzoq aytgan qadriyatlarning 

o‘zbek xalqiga ham xosligi va  qahramon intilgan “Ko‘k ko‘l” Orol dengizi ekanligi, uning 

fojiasi faqat oltoyliklarning emas, balki butun orolbo‘yi xalqlarining fojiasi ekanligidir. Shukur 

Xolmirzayevning ushbu hikoyani yozishdan maqsadi rus bosqinchiligining barcha fojiaviy 

oqibatlarini bir millat vakilining hayoti tarzi orqali ko‘rsatishdan iborat desak to‘g‘riroq bo‘ladi. 

Yozuvchi inson va tabiat o‘rtasidagi uyg‘unlikning buzilishini notabiiy voqyelik tuzini totgan 

Umrzoq qiyofasida aks ettiradi.    

“Ko‘k dengiz” hikoyasi qahramoni hayot fojialari tasvirlangan boshqa asarlar 

qahramonlari toifasidan emas. Ulardan farqi shuki, Ivan Ivanovich xalq fojiasi sababini tushunib 

yetadi va bor vujudi bilan bu fojiani iroda kuchi orqali yengishga intiladi. Agar millatning tili, 

dini, qadriyatlari yo‘q qilinsa, oxir-oqibat bu millat millat sifatida barham topishini yaxshi biladi. 

Shu holida ham o‘zligidan adashgan xalqni asliga qaytarish uchun oz bo‘lsa-da hissasini 

qo‘shishni ham kasbiy, ham vijdoniy burchi deb biladi. Va xarob bo‘lgan ona yurti, zaharlangan 

tabiati haqida qayg‘uradi, unutilayozgan milliy an'ana, qadriyatlarni salab qolish uchun millat 

bolalarini yig‘ib, ular qalbida millatparvarlik tuygularini uyg‘otishga harakat qiladi. 

Turkiy xalqlarning buyuk yozuvchisi Chingiz Aytmatovning mana bu fikrlari yaqin 

tariximizda sho‘rolar saltanatida milliy xalqlar taqdirini, kishilarning, hatto ziyoli qatlamning 

o‘y-ongidagi  o‘zlikni unutishga tomon evrilishlarni yana bir bor tasdiqlaydi: 

 “Biz xom sut emgan bandalarni aldoqchi taqdir dunyoning qaysi bir burchagiga uloqtirib 

tashlamasin, bitta joy insonni doimo o‘z bag‘riga chorlayveradi. Bu joyning nomi otayurt deb 

ataladi. Qayerda bo‘lmaylik, hech bo‘lmasa, xayolan yer sayyorasi miqyosida uncha katta 

bo‘lmagan zaminga, qozoqlar va qirg‘izlar, umuman, barcha turkiy xalqlar o‘rtasida mashhur 

bo‘lgan ibora bilan aytganda, kindik qonimiz to‘kilgan tuproqqa qaytaveramiz. Har bir odam 
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uchun dunyo ostonadan boshlanadi, tug‘ilgan tuproqqa muhabbatdan hayotga qadam qo‘yamiz. 

To‘g‘ri, yaqin-yaqinlarda ham, Sho‘ro hukm surgan davrlarda biz o‘zimizni shiorga aylanib 

ketgan qo‘shiq ruhida tarbiyalashga va shunga ishontirishga harakat qilardik. Go‘yo: 

“Mening makonim – uy ham, ko‘cha ham emas, 

Mening makonim – Sho‘rolar Ittifoqi edi”[7,7].   

Sh. Xolmirzayev “Ko‘k dengiz” hikoyasiga faqat oltoy xalqi, faqat o‘zbek xalqi emas, 

Sovet Ittifoqi deb atalgan sho‘rolar mamlakatidagi ko‘pdan-ko‘p xalqlarning XX asr 

nihoyasidagi milliy dardini singdira oldi. Hikoya nainki Sh.Xolmirzayev, balki, umuman, XX asr 

oxirlaridagi o‘zbek hikoyachiligining yutuqlaridan biridir.   

Shukur Xolmirzayev «Adabiyot o‘ladimi?» nomli maqolasida “Adabiyotning asl, azaliy 

maqsadi - tarbiya, ya'ni insonni ezgulikka tortish, eng oliy nurga yetaklash»dan iborat, deydi. 

Yozuvchi adabiyotning bosh mavzusi inson ekanini, uning butun murakkabliklari, yaxshilik va 

yomonliklari san'at asarida haqqoniy yoritilishi zarurligini isbotladi.  

Zamon, insonlar fojialariga yozuvchi faqat totalitar tuzumni  sabab (aybdor) qilib 

ko‘rsatmaydi. “...Men bunday qilib aytmas edim... Notabiiy tuzumda yashadik der edim... 

Tabiatga uyg‘un bo‘lib yahash - TABIIY Y  YASHASH! U esa... Tabiat, Tiriklik qonunlari 

asosida yashash demakdir... Biz yashagan jamiyat esa... butunlay notabiiy yo‘ldan bordiki, oxir-

oqibatda chok-chokidan so‘kilib, sitilib... titilib... dabdala bo‘ldi. Va shunday bo‘lishi kerak 

edi”[4,30], deydi yozuvchi suhbatlarining birida. 

Yozuvchining “Quyosh-ku falakda kezib yuribdi...” hikoyasining qahramoni shu 

vaqtgacha o‘tgan umri hyech ekanini anglab yetadi: “Atrofga qara,-dedim o‘zimga o‘zim, - 

hamma jonli jonivorlar juft-juft! Sen esa yolg‘izsan! Sening hayoting notabiiy hayot...”[6,21].  

“yetmish yillik va'da, orzu – umidlarning puchga chiqishi, jahonda eng adolatli, baxtli boqiy 

tuzum deb jar solingan tuzumning istiqbolsiz, eng ilg‘or, bir-biridan to‘g‘ri qarash sanalgan 

markscha-lenincha ta'limotning yaroqsiz bo‘lib chiqishi ko‘plarni sarosimaga solib qo‘ydi. Bu 

hol inson hayotini bor zakovatini shu ma'nisiz ta'limotga, yo‘lga tikkan, adashgan, endilikda 

aqlini tanib olgan mudroq vujudi uyg‘ongan odamlar uchun mislsiz fojia bo‘ldi”[1,112]. 

Hikoyada hayotimizdagi buyuk bir o‘zgarish -  mustaqillikning dastlabki  pallalarida o‘z turmush 

tashvishlaridan ortmay qolgan, “shu turmushi turmush”, sho‘rocha hayotdan o‘zgasini hatto 

tasavvur ham qila olmaydigan,  “kommunizm davri etib, endi o‘tgan-u, unda yashaganini bilmay 

qolgan” va bundan afsuslanib yuradigan, sodda, oddiy kishilar yoki yana bir toifa - ilgari 

zamonda pichog‘i moy ustida bo‘lgan-u, endi amal-obro‘sidan ajralib, o‘sha kunlarni qo‘msab 

yurgan odamlar u yoqda tursin, hatto shoir yigitga o‘xshagan anchayin o‘yli-fikrli, ijod kishilari 

ham bir muddat ikkilanishu sarosimani boshidan kechirganliklari, ularning dunyoqarashida, 
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ruhiztida kechgan o‘zgarishlar, pirovardida o‘z qalblarida yorug‘, nurli yo‘l topa olganligi aks 

ettirilgan. 

 Agar e'tibor berilsa, yozuvchi bu davrda yaratgan hikoyalarini asosan optimistik yechim 

bilan yakunlaydi. Oshkora, yasama optimistik talqinlardan xoli bu asarlarda hayot 

shafqatsizliklari dovullaridan omon qolgan insonga xos tuyg‘ularning qaysidir bir qirrasi 

zulmatni yoritib turuvchi nur sifatida ko‘ngilga taskin beradi. “Bitikli tosh” qahramoni ismiga 

“mulla” so‘zi qo‘shib aytilgani uchun urushda xizmat qilib, shuning jabrida o‘lib ketgan otasi 

qabrini ziyorat qilmaslik, eslamaslik, o‘z ajdodidan osongina voz kechish illatini tushunib yetadi; 

“O‘zbek xarakteri” hikoyasidagi yosh avlod – talaba yigitlar vujudida haqiqiy o‘zbekka xos 

fazilatlarning yo‘qligini bu xislatning oddiy cho‘pon qalbida saqlanib qolganini birgina yigit 

anglab yetadi; “Xorazm, jonginam”da voyaga yetgan yurtini unutayozgan farzand qariya 

otasining e'tiqodi tufayli o‘z fojiasi sababini bilib, tug‘ilgan zaminiga qaytadi; vujudida 

qo‘rqoqlik, qullik, g‘urursizlik ildiz otgan kishi nihoyat o‘z ota-bobosini eslaydi;  “Ko‘k dengiz” 

qahramonini esa barcha ko‘rgan-kechirganlari o‘z ezgu tuyg‘ularidan judo eta olmaydi. Adib 

salkam manqurtga aylanayotgan kishilarni o‘z fojiasi sababini anglatish orqali yorug‘ yo‘lga 

yetaklaydi. Adabiyotshunos U.Normatov aytganiday, “Bular ayon haqiqat. Chin haqiqat esa har 

qancha dahshatli, fojeiy bo‘lmasin, baribir, nurli, umidbaxsh tuyg‘ularga esh. Inson bolasi o‘zi 

tabiatan optimist qilib yaratilgan, u so‘nggi nafasi chiqquniga qadar hayotdan umidvor bo‘lib 

turadi. Haqiqatga sodiq adib hayotdagi, inson bolasi tabiatidagi shunday ajoyibotni chetlab 

o‘tolmaydi, haqqoniy asarda adib istagidan tashqari, beixtiyor, o‘shanday jihatlar aks 

etaveradi”[2,44]. 
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ТҮЙІНДЕМЕ 

Алматы  аймағының   табиғи  рекреациялық   ресурстарын   жан-жақты  зерттей  

отырып,  рекреациялық  және   көрікті  орындардың   физикалық—географиялық  

жағдайын  анықтау,  олардың   халықтың   әлеуметттік- экономикалық   жағдайын  

жақсарту   үшін,   сауықтыру  іс-шараларында   және   шаруашылықта   пайдалану    

мәселелері   бүгінгі  күннің  көкейкесті   мәселесі  болып  табылады. Еліміздің  «Мәдени  

мұра» бағдарламасын   басшылыққа   ала  отырып,   облыстың   рекреациялық   және  

туристік   мүмкіншілігін   анықтау  мәселесі   өз  зерттеуін  қажет  етеді. 

Алматы облысы физикалық-географиялық аймағы және оның рекреациялық,  көрікті  

орталықтары: «Алматы»  мемлекеттік   табиғи  қорығы, «Алакөл»  мемлекеттік  табиғи  

қорығы,  «Іле Алатауы»  мемлекеттік   ұлтттық  табиғи  саябмғы, «Алтынемел» 

мемлекеттік  ұлттық  табиғи  саябағы, «Көлсай» мемлекеттік  ұлттық  табиғи  саябағы,  

«Шарын»  мемлекеттік  ұлттық  табиғи  саябағы,  Алматы  мемлекеттік  табиғи  

қорықшасы,  Балқаш  маңы  мемлекеттік   табиғи  қорықшасы,  Жоғарғы  Көксу  

мемлекеттік  табиғи  қорықшасы,  Лепсі  мемлекеттік  табиғи  қорықшасы,   «Шарын  

шаған (ерен)  тоғай»  мемлекеттік  табиғат  ескерткіші, «Шыңтүрген   шыршалары»  

мемлекеттік  табиғат  ескерткіші,  «Айғай құм»  мемлекеттік  табиғат  ескерткіші,  

Жусандала   мемлекеттік   қорықтық  аймағы, Көлсай  көлі, Есік  көлі,  Қату  мен Ақтау,  

Қызылауыз,  Шарын  шатқалы,   Медеу  шатқалы,   Мыңжылқы   шатқалы,   Медеу  мұз  

айдыны,  Шымбұлақ  шаңғы  базасы,   Тамғалы  археологиялық   кешені,  Қапшағай  

таңбалы  тасы,  Бесшатыр қорғаны,  Есік  обасы, Түрген  обасы,  Есік  көмбелері,  Есік  

жазба  ескерткіші,  Түрген  жазбалары, Баянжүрек  суреттері,   Алтын адам,  Әулиетас  

үңгірі,  Октябрь  үңгірі,  Жаркент  мешіті,  Ш. Уалиханов  мемориалдық  кешені, Орбұлақ, 

Алма-арасан,  Жаркент-арасан,  Керімағаш,  Қапал-арасан,  Көктал-арасан,  Каменское 

плато,   Қаратал, Көктем  емдеу-сауықтыру  орталығы,  Ақсай  минералды  суы,  Қорам  
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минералды  суы,  Қорғас минералды  суы,  Жаманты  минералды  суы,  Түрген  минералды  

суы,  Ойсаз  минералды  суы,  Көкси  минералды суы,  Алакөл  минералды  суы,  

Тоғызбұлақ минералды  суы,  Мыңбұлақ  минералды  суы,  Өсек  шипалы   балшығы,  

Алматау туристік  базасы, Ұлы  Жібек  жолы. 

Шарын мемлекеттік  ұлттық  табиғи  саябағы - 2004 жылы  ұйымдастырылған. Жер  

көлемі 93,2 мың  га.  Саябақ  1964 жылдан  бері  республикалық   маңызы  бар  табиғат  

ескертеіші  ретінде  қорғалып  келді.  Шарын  ұлттық  табиғи  саябағы  Үлкен Бөгеті тау  

жотасын,  Сөгеті  аңғары мен  шекаралас  шөлді  жерлерді  Шарын  өзенінің  бойындағы 

«Қызғылт  қамалдар»  аңғарын,  сол  маңдағы  далалы  алқапты   және  Торайғыр тау 

беткейлерінен  басталатын  Шалкөдесу,  Кеген,  Қарқара,  Кеңсу,  Орта  мерке,  Шет 

Мерке, т.б. ұсақ  өзендер қосылады.  Саябақтың  ауа райы  қрғақ  қоңыржай,  жауын-

шашынның  жылдық  мөлшері 150 мм-дей. Шарын ұлттық табиғи  саябағы геологиялық   

ежелгі кезеңдерден   сақталып келе  жатқан  «Қызғылт  қамалдар»  аңғарының  кескін-

келбеті  өте   таңданарлық. Шарын  өзенінің  миллион  жылдар  бойы  жуып-шаюынан  

өзен  аңғарында  ойдым-ойдым  қызғылт   түсті   шатқалдар пайда  болған. Дәл  осындай  

табиғаты  ерекше   шатқал дүние  жүзінде  Шарыннан  басқа  тек АҚШ-тағы  Колородо  

штатында   ғана  кездеседі (Үлкен  каньон  шатқалы). Шарын шатқалын  кейде «Қызғылт  

қамалдар  аңғары» деп  те  атайды. Бұл  аумақтың  жер  бедері   ерекше   тілімденіп неше  

түрлі  пішінді  тік  жарлар,  терең  жыралар  құрайды. Мұндай  жерлерді ғылыми  тілде  

бедланд (ағылшынша-ұсқынсыз  жер) деп  атайды.  Саябақта   өсімдіктердің  940 түрі 

өседі,  оның 60-қа  жуық түрі  эндемиктер.  Ондағы  өсімдіктердің 21  түрі  қорғауға  

алынып, Қазақстанның «Қызыл кітабына» тіркелген.   

Алтынемел  мемлекеттік  ұлттық   табиғи   саябағы -Іле   өзенінің   солтүстігінде  

орналасқан.  Алматы  облысы,  Кербұлақ   ауданының   аумағында  1996  жылы  

ұйымдастырылған. Жалпы   аумағы  460,34  мың  га. Оның   құрамына   Жетісу   

Алатауының   сілемдері: Шолақ,  Дегерес,   Матай,  Алтынемел,  Қояндытау  таулары,  

Үлкен  Қалқан,  Кіші   Қалқан,  Ақтау    жоталары  және   өте   сирек   кездесетін   

Әншіқұм    енеді. Теңіз    деңгейінен   орташа   алғанда  1000-1200 метр  биіктікте  жатқан   

бұл   өңірдің   ауа-райы    антициклонды. Мұнда  шағыл   құм да,   шөл  дала да,  жазиралы    

жазық   та   кездеседі. Соның    21  түрі  Қазақстанның    Қызыл   кітабына  кірген. Мұның   

сыртында  тау  мен   жазықта,  шөлейтте  сирек   өсетіндігімен   ерекшеленетін   60  түрлі  

өсімдік   бар, 150  түрлі    дәрілік  өсімдіктер  де  осы  аймақтан   табылады. Омыртқалы   

аңдардың   260  түрі  өмір   сүреді.  
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SUMMARY 

The most urgent problem is today to explore the natural and recreational resources of the 

Almaty region, to identify the physical and geographical location of recreational and sights, to 

improve the socio-economic situation of the population, to improve their recreational activities 

and the economy. Guided by the country's Cultural Heritage program, the issue of finding a 

recreational and tourist potential of the region requires its own research. The physical and 

geographical zone of Almaty region and its recreational, sightseeing centers are: Almaty State 

Nature Reserve, Alakol State Nature Reserve, National Natural Park "Ili Alatau", Altynemel 

National Natural Park, "Kolsay" state national natural park National Park of Nature Reserve, 

State Nature Reserve "Charyn", Almaty State Nature Reserve, Balkhash Subregional Nature 

Reserve, Upper Cutsu State Natural Reserve, Lepsy State Nature Reserve, "Charyn State natural 

monument "Shanym gorges", state nature monument "Sogdiana gorges", state nature monument 

"Aigay kum", the Zhusandal reserve, Kolsai lake, Issyk lake, Katu and Aktau, Kyzylgyz, Charyn 

canyon, Medeo canyon, Gorge, Medeu Ice Skating Rink, Shymbulak Ski Resort, Tamgaly 

Archaeological Complex, Kapshagay Tomb, Besshatyr Burial, Esik Plateau, Turgen Tomb, Esik 

Mountains, Issyk Monument Monument, Turgen Records, Amu, Aulietas cave, October cave, 

Zharkent mosque, Sh. Ualikhanov Memorial Complex, Orbulak, Alma-Arasan, Zharkent-

Arasan, Kerimagash, Kapal-Arasan, Koktal-Arasan, Kamenskoye Plato, Karatal, Koktem 

Health-Improving Center, Aksai Mineral Water, Koram Mineral Water, Khorgos Mineral Water, 

, Turgen mineral water, Ideal mineral water, Cocci mineral water, Alakol mineral water, 

Toguzbulak mineral water, Mynbulak mineral water, Medicinal herbs, Almaty tourist base, Great 

Silk Road. Charyn State National Park is organized in 2004. The area is 93.2 thousand hectares. 

The park was protected since 1964 as a national monument of nature. Charyn national natural 

park includes the Ulken-Boghet mountain range, the Soget valley and the border deserts, the 

"Pink castle" valley along the Charyn river, the steppe valley and the Shalokudu, Kegen, 
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Karkara, Kensu, Orta Merke, Sheher Merke, etc. . small rivers are added. The weather in the 

park is moderately muddy, annual precipitation is about 150 mm. The Pink Fortress valley, 

which has been preserved from the ancient geological history of Charyn National Natural Park, 

is surprising. The river Charyn washed millions of years in the river valleys with pink gorges. 

The unique gorge is unique in the world, except for Charyn, only in the US state of Colorado 

(Big Canyon Valley). Charyn Canyon is sometimes called the "Orange Valley". The relief of this 

area is characterized by a variety of shaped vertical rocks, deep rocks. Such places are called the 

Lowland (English-Wasteland) in the scientific language. There are 940 species of plants in the 

park, of which about 60 are endemic species. 21 species of plants are protected and registered in 

the Red Book of Kazakhstan. Altyn Emel State National Park is located in the north of the Ili 

river. It was organized in 1996 on the territory of Kerbulak district of Almaty region. The total 

area is 460.34 hectares. It consists of the Zhetisu Alatau rugs: Sholak, Degres, Matai, Altynemel, 

Koyandytau Mountains, Big Kalkan, Small Kalkan, Aktau ridges and very rare Anchykum. The 

region is at an altitude of 1000-1200 meters above sea level, and the weather is anticyclone. 21 

of them are included in the Red Book of Kazakhstan. In addition, there are 60 species of plants 

in the mountain and plains, rarely growing in the desert, and 150 different medicinal plants are 

from this region. There are 260 species of vertebrates. 

 

Алматы  аймағының   табиғи  рекреациялық   ресурстарын   жан-жақты  зерттей  

отырып,  рекреациялық  және   көрікті  орындардың   физикалық—географиялық  

жағдайын  анықтау,  олардың   халықтың   әлеуметттік- экономикалық   жағдайын  

жақсарту   үшін,   сауықтыру  іс-шараларында   және   шаруашылықта   пайдалану    

мәселелері   бүгінгі  күннің  көкейкесті   мәселесі  болып  табылады. Еліміздің  «Мәдени  

мұра» бағдарламасын   басшылыққа   ала  отырып,   облыстың   рекреациялық   және  

туристік   мүмкіншілігін   анықтау  мәселесі   өз  зерттеуін  қажет  етеді. 

Алматы облысы физикалық-географиялық аймағы және оның рекреациялық, көрікті  

орталықтары: «Алматы» мемлекеттік табиғи қорығы, «Алакөл» мемлекеттік табиғи  

қорығы, «Іле Алатауы» мемлекеттік ұлтттық табиғи саябaғы, «Алтынемел» мемлекеттік  

ұлттық табиғи саябағы, «Көлсай» мемлекеттік ұлттық табиғи саябағы, «Шарын»  

мемлекеттік  ұлттық  табиғи  саябағы,  Алматы  мемлекеттік  табиғи  қорықшасы, Балқаш 

маңы мемлекеттік   табиғи  қорықшасы,  Жоғарғы  Көксу мемлекеттік табиғи қорықшасы,  

Лепсі мемлекеттік  табиғи  қорықшасы,   «Шарын  шаған (ерен)  тоғай»  мемлекеттік 

табиғат ескерткіші, «Шыңтүрген   шыршалары»  мемлекеттік  табиғат  ескерткіші, «Айғай 

құм»  мемлекеттік  табиғат  ескерткіші,  Жусандала   мемлекеттік   қорықтық  аймағы, 
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Көлсай  көлі, Есік  көлі,  Қату  мен Ақтау,  Қызылауыз,  Шарын  шатқалы,   Медеу 

шатқалы,   Мыңжылқы   шатқалы,   Медеу  мұз  айдыны,  Шымбұлақ  шаңғы  базасы, 

Тамғалы  археологиялық   кешені,  Қапшағай  таңбалы  тасы,  Бесшатыр қорғаны,  Есік 

обасы, Түрген  обасы,  Есік  көмбелері,  Есік  жазба  ескерткіші,  Түрген  жазбалары, 

Баянжүрек  суреттері,   Алтын адам,  Әулиетас  үңгірі,  Октябрь  үңгірі,  Жаркент  мешіті,  

Ш. Уалиханов  мемориалдық  кешені, Орбұлақ, Алма-арасан,  Жаркент-арасан,  

Керімағаш,  Қапал-арасан,  Көктал-арасан,  Каменское плато,   Қаратал, Көктем  емдеу-

сауықтыру  орталығы,  Ақсай  минералды  суы,  Қорам  минералды  суы,  Қорғас 

минералды  суы,  Жаманты  минералды  суы,  Түрген  минералды  суы,  Ойсаз  минералды  

суы,  Көкси  минералды суы,  Алакөл  минералды  суы,  Тоғызбұлақ минералды  суы,  

Мыңбұлақ  минералды  суы,  Өсек  шипалы   балшығы,  Алматау туристік  базасы, Ұлы  

Жібек  жолы. 

Шарын мемлекеттік  ұлттық  табиғи  саябағы - 2004 жылы  ұйымдастырылған. Жер  

көлемі 93,2 мың  га.  Саябақ  1964 жылдан  бері  республикалық   маңызы  бар  табиғат  

ескерткіші  ретінде  қорғалып  келді.  Шарын  ұлттық  табиғи  саябағы  Үлкен Бөгеті тау  

жотасын,  Сөгеті  аңғары мен  шекаралас  шөлді  жерлерді  Шарын  өзенінің  бойындағы 

«Қызғылт  қамалдар»  аңғарын,  сол  маңдағы  далалы  алқапты   және  Торайғыр тау 

беткейлерінен  басталатын  Шалкөдесу,  Кеген,  Қарқара,  Кеңсу,  Орта  мерке,  Шет 

Мерке, т.б. ұсақ  өзендер қосылады.  Саябақтың  ауа райы  қрғақ  қоңыржай,  жауын-

шашынның  жылдық  мөлшері 150 мм-дей. Шарын ұлттық табиғи  саябағы геологиялық   

ежелгі кезеңдерден   сақталып келе  жатқан  «Қызғылт  қамалдар»  аңғарының  кескін-

келбеті  өте   таңданарлық. Шарын  өзенінің  миллион  жылдар  бойы  жуып-шаюынан  

өзен  аңғарында  ойдым-ойдым  қызғылт   түсті   шатқалдар пайда  болған. Дәл  осындай  

табиғаты  ерекше   шатқал дүние  жүзінде  Шарыннан  басқа  тек АҚШ-тағы  Колородо  

штатында   ғана  кездеседі (Үлкен  каньон  шатқалы). Шарын шатқалын  кейде «Қызғылт  

қамалдар  аңғары» деп  те  атайды. Бұл  аумақтың  жер  бедері   ерекше   тілімденіп неше  

түрлі  пішінді  тік  жарлар,  терең  жыралар  құрайды. Мұндай  жерлерді ғылыми  тілде  

бедланд (ағылшынша-ұсқынсыз  жер) деп  атайды.  Саябақта   өсімдіктердің  940 түрі 

өседі,  оның 60-қа  жуық түрі  эндемиктер.  Ондағы  өсімдіктердің 21  түрі  қорғауға  

алынып, Қазақстанның «Қызыл кітабына» тіркелген.   

Алтынемел  мемлекеттік  ұлттық   табиғи   саябағы -Іле   өзенінің   солтүстігінде  

орналасқан.  Алматы  облысы,  Кербұлақ   ауданының   аумағында  1996  жылы  

ұйымдастырылған. Жалпы   аумағы  460,34  мың  га. Оның   құрамына   Жетісу   

Алатауының   сілемдері: Шолақ,  Дегерес,   Матай,  Алтынемел,  Қояндытау  таулары,  
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Үлкен  Қалқан,  Кіші   Қалқан,  Ақтау    жоталары  және   өте   сирек   кездесетін   

Әншіқұм    енеді. Теңіз    деңгейінен   орташа   алғанда  1000-1200 метр  биіктікте  жатқан   

бұл   өңірдің   ауа-райы    антициклонды. Қаңтар айы-100
С
,  жазы - жауын  аз   

болғандықтан   ыстық   болады. Мұнда  шағыл   құм да,   шөл  дала да,  жазиралы    жазық   

та   кездеседі. Саябақта    үйір-үйір  құлан да,  үрке  қараған   қарақұйрық  та,  тастан-тасқа   

секірген  тауешкі  де,  ай  мүйізді   арқар  мен  құлжа  да   бар. Аумақта   1800-ге    жуық   

өсімдік   өседі. Соның    21  түрі  Қазақстанның    Қызыл   кітабына  кірген. Мұның   

сыртында  тау  мен   жазықта,  шөлейтте  сирек   өсетіндігімен   ерекшеленетін   60  түрлі  

өсімдік   бар, 150  түрлі    дәрілік  өсімдіктер  де  осы  аймақтан   табылады. Омыртқалы   

аңдардың   260  түрі  өмір   сүреді.  

«Айғай құм»   мемлекеттік   табиғат  ескерткіші – Іле   өзені  аңғарын   бойлай   

орналасқан  Үлкен  Қалқан   және   Кіші  Қалқан   таулары  етегіндегі  шығыстан  батысқа  

қарай  созылып жатқан  құмды  төбе. Әнші  құм дүние  жүзінің  алты   ғана  жерінде  

кездесетін,  әрі  ТМД  елдері  аумағындағы  ең  үлкен  құм.  Биіктігі 150 метр, ұзындығы 3 

км. Қалқан  тауларынан соғатын  желдің бағыты үнемі өзгеріп отыруы  нәтижесінде құм  

түйіршіктері  електеніп,  бірегей  құм  қоспасынан тұратын  төбеге   айналған. Боран соқса 

да,  дауыл  тұрса да  Құмтаудың  құмы  жан-жаққа  шашырап  кетпейді.  Бастапқы  

қалпынан  ешқашан  өзгермейді.  Құм  суынып, жел  әсерінен  қозғалысқа  келген  кезде,  

одан  кәдімгі  сырнайдай  шыққан  таза  ән   ырғағына  ұқсас  үн  естуге  болады. Егер жел  

күшейсе,  құмнан шыққан реактивті ұшақтың  гүрілі  сияқты дауысқа  ұласады.  Бұл  

табиғат  құбылысы,  көбіне,  түнде шығыстан  салқын   жел  соққан кезде  естіледі. Жібек   

жолының  бойында  орналасқан осы  Әнші  құмның  үнін  есту   үшін тек  қазақ   

азаматтары  ғана  емес, шетел азаматтары да жол  тартқан. Әнші  құм    Алтынемел  

ұлттық  табиғи  саябағы  (1996 жылдан) құрамына  кіреді. Көп   жылдардан  бері  

зерттеуші   геогроф   ғалымдар  жартасты- далалы  жердегі  құмды  төбенің  шығу  тегі  

туралы  жұмбақтың   шешімін таба  алмай,  бүгінгі   күнге  дейін  құпия  болып  келеді. 

Халықтың  денсаулығын  жақсартуда   емдеу-сауықтыру орындарын ашу мақсаты  

көзделеді; 

Рекреациялық  орталықтар  мен көрікті аймақтарға  үлкен  ықыласпен   көңіл бөле  

отырып,   қоршаған  ортаны  қорғау шаралары іске  асырылады.  

Минералды  су  көздерін   анықтап, оларды ел  игілігіне   тиімді  пайдалану   

жолдары   нақты  анықталады; 

Жаркент өңірі-сонау ерте замандардан бері адамзат баласы өсіп өнеген сулы да нулы 

құтты қоныс Сөзімізге дәлел тау  етектеріндегі ықылым замандарды артқа тастап үнсіз 
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жатқан,қайтқан қаздай тізілген ерте дүние  қорған төбелері - (обалар) бұл өңірде ежелгі 

қоныс –қыстаулардың болғанын айғақтап тұр. Тау шатқалдарындағыт (Қойтас, Ақтасты, 

Сарыбастау, Қайшыжайлауы, Ынталы, Бөрібай би, Назатапқан, Шежін, Қорғас 

өзендерінің аңғары) тастағы таңбалы суреттер (петроглифтер)ата бабалар рухына 

құрбандық шалатын,жаратушы күшиелеріне сыйынатын, киелі орындары қаз қалпында 

сақтаулы тұр. 

Археолог ғалымдардың күрегі әлі тимеген бұл өлкенің тарихы туралы  не айтуға 

боладыСонау 1970-жылдары Жаркент жер қазу жұмысы кезінде терең шұңқырдан 

дөңгелек ойығы бар,әдемі өңделген қара тастан егеп жасаған тас кетпен табылған.Ғұлама 

ғалым,археолог Әлкей Марғұлан еңбектерінде:Тас кетпен ерте заманда аса маңызды еңбек 

құралы болғанын,онымен үй іргесі қазылып,алғашқы  жертөре осы кетпенмен салынғанын 

айтады.Үшарал ауылы тұрғындарының айтуынша көктемгі жер жырту кезінде егістікте 

соқа  жүзі тимей аман қалған 3 ақ саз балшықтан сомдалған әппақ жұмыртқадай ,бүйірлері 

алмұрт пішінді тұтқасы жалпақ бдерлі құмыралар табылған.Екі  құмыраның шүмегі қазақ 

ұсталары жасаған мыс шәугімге ұқсайды , ал енді біреуі тұтқасыз,әдемі қаз мойыны тіп –

тік ,ауыз жағы толқынды  жапырақ гүл бейнесінде көркемделген.Ақ саз балшықтың 

боямасызқалдырылғаны ,заттың әсемдік құндылығын арттырып тұр. Кездейсоқ табылған 

,беті қарайған кішкене теңге бетінде  үш тісті тарақ таңба басылған,бұл жәдігер осы 

өңірдің төл теңгесі  болар. Шежіндегі Бәйгетөбеде Елшібек оба монументі орнатылған 

кезде жерден ұзындығы 35-40 см тас оқтау пішінді зат табылған.Ескі дүние ғұн-үйсін 

тайпалары көсемінің билік белгісі болған құндылық деген ойды мезгейді. 

Үшаралауылының күн шығыс беткейіндегі  бастау басындағы жарқабақтан бүйірі ұзынша 

биік қыш құмыраны –хум (бидай дәнін сақтайтын қыш ыдыс) бастаудан су алған бала 

көрініп қазып  алған жеріндегі қоныс,қыстау кентте де көне қалалардың орнындағы орта 

ғасырлық көзешілдік өңірдің бірегей . Хумның аузы тұсына әлі кеппеген кезде ирек 

саздың түрінде өрнек таңбалаған.    Қойтас шатқалындағы  тау беткейндег кесек тас 

бетіндегі таңбалы  суретке назар салайық. Контурлы қашау әдісімен кескінделген имек 

тұмсық қой мүйізі артқа қарай дөңгелене иіліп көрсетіліпті. Тасты қашап отырған суретші 

шебер –сақ адамы.Қойтастағы биік төбе беткейлеріндегі  күн сәулесі тік түсетін күнгей 

жақтары қарайып күйген. Алып тастар беті жануарлар бейнесіне толып 

тұр.Бұғы,марал,(марал ғұндардың  қастерлі  киелі аңы).тау ешкілері,қабан,анатомиялық 

бейнесі таң балаған қарақұйрықтың бір қырынан бедерленген бейнесіне сүйсіне көз алмай 

қарауға болады. Ұзындығы 2,5 метр ұшбұрышты жалпақ сұр тас бетінде сақтардың 

қаумалап аң аулау сәті көрсетілген.Ат үстінде гі адам (бала),жабайы ешкілерді қуып келе 
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жатып садақ тартқан ару(қыз )бейнесі ,тазы иттердің адамдарға көмегі сурет 

композицисын құру шеберлігіне  тәнті боласың.Сол бір көне заманды осы өңірде 

аңдардың мол болғанына хабардар етеді. Осы тарих жәдігерлер,қазақ жеріндегі далалық 

өркениет белгілері –отырықшы егіншілік,тұрақты қоныс ,қыстау ,мал шаруашылығы 

сауда (көне теңге )аңшылық кәсіп өрнек жайғанын айтып тұрғандай.Жаркент-Арасан – 

республикалық маңызы бар бальнеологиялық санаторий. Алматы облысы Панфилов 

ауданында Жетісу (Жоңғар) Алатауының табиғаты әсем шатқалында, теңіз деңгейінен 

1100 м биіктікте, Бурақожыр өз-нің аңғарында орналасқан. 1967 ж. ашылған, 160 орны бар 

(2009). Жыл бойы жұмыс істейді. Климаты: қысы жұмсақ, жазы қоңыржай, таулы жерге 

тән. Ауаның орташа темп-расы қаңтарда –5°С, шілдеде 26°С. Жауын-шашынның жылдық 

орташа мөлш. 700 мм. Санаторийдің негізгі емі – құрамында радоны бар хлор-сульфат 

натрийлі минералды суы. Қан айналу, жүйке жүйесі, аяқ-қол, буын, тері және гинекол. 

ауруларды емдейді. Климаттық факторлар (таудың шипалы таза ауасы, өсімдігі, табиғат 

ландшафтысы) кеңінен пайдаланылады, физиотерапия, массаж, инемен емдеу, емдік дене 

шынықтыру қолданылады 

Көктал - Арасан минералды суы, Алматы облысы Панфилов ауданы Көктал аулынан 

солтүстікке қарай 23 км жердегі бұлақтар. Тоқсанбай жотасының оңтүстік баурайындағы 

Долантау тауында, Бурақожыр өзенінің аңғарында 1280 м биіктікте орналасқан. 

Бұлақтарды Қу-Арасан немесе Жаркент-Арасан минералды сулары кені деп те атайды. 

Қайнар сулары тас көмір кезеңінде қалыптасқан фальзит-профирлерді тіліп өтетін 

тектоникалық белдемге шоғырланған. Қайнар суларының дебиті 1,7 – 104 м3/тәуліктей, 

температурасы 30,4 – 35,2°С, минералдығы 1 – 1,1 г/л. Бұлар сульфатты-натрийлі суға 

жатады, құрамында 80 – 96 мг/л кремний қышқылы, 7 – 8 мг/л фтор, аз мөлшерде родон 

бар. Осы минералды қайнарлар негізінде Жаркент-Арасан емдеу орталығы жұмыс 

істейді. Жазиралы өңiрiнде өсiп тұрғанына жетi ғасыр болған алып ағаш бар.  

Жергiлiктi жұрт оны «Әулиеағаш» деп атайды. Бұл – кәдімгі қарағаш тұқымы. 

Жуандығына алты адамның құшағы әрең жететiн мұндай алып ағаштар әлемнiң үш елiнде 

ғана бар дейдi. Олардың бiрi – Қытайда, бiрi – Меккеде болса, үшiншiсi – бiздiң жерге 

тамыр жайған екен.Жаркент қойнауында қатпар қатпар тарих бар.Жаркент өңірінің құт-

берекесі сумен жерінде тамылжыған табиғатында. Найзатапқан ,Керімағаш, Өсек, Қорғас, 

Жаркент-Арасан, Арасан бастаулары,сулары талай жанды кеселден арылтып,жандарына 

шипа болған. Бұл өңір құт қонған жер. Тарих түпкірінен бүгінгі ұрпағына дейін дәстүрге 

айналған жаудан қайтпас қайсарлығын ақиқат-деректер растайды. Ақбас 

шыңдары,құжыр-құжыр жартастары өткеннен көп сыр түйген,тарих тағылымдарының 
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шежіресін мөлдірете сақтаған Қарт жоңғардың күнгейіндегі көсілген кең ойпатқа ұласар 

жерде шыңдары аспанға шаншыла көкке өрлеген Найзатапқан шатқалы 

орналасқан.Ынталы ауылының желке жағында ғана тұрған Аламан тауының сайындағы 

Найзатапқан арасаны көрген адамды шипалы суларының сан алуан қасиеттерімен де,тау-

тасындағы ежелгі сурет,тылсым құпия табиғат көріністерімен де көпшілікті таң 

қалдырады. Оның қалай Найзатапқан атауы жайлы аңыз-әңгеме жоқ. 

Әйтеуір ертеректе біреу осы жерден найза тапқан.     

Содан Найзатапқан аталып кеткен. Бұл өңірде ежелден ақ,жергілікті халық қызыр 

түнеп,құт қонған жер деп атайды. Тарих түпкірінен бүгінгі ұрпағына дейін дәстүріне 

айналған жаудан қайтпас қайсарлығын қазіргі ақиқатта айғақтап отыр. Сонау 1643 

жылдың жазында Орбұлақ шайқасында қалмақтың 50 мың қолына 600 жауынгерімен 

төтеп берген,сөйтіп жауды ойсырата жеңген Салқам Жәңгір сарбаздарының кейбір 

шайқастары осы өңірде де болғанын 1983 жылдары Найзатапқан су аңғарының бойынан 

табылған найза ұшыда дәлелдейді.Жоңғар тауының күнгей бетінен аққан әр бұлақтың суы 

шипа, қасиетті әр алуан Қорғас, Өсек, Жаркент-Арасан, Көктал-Арасан, Керімағаш, 

Найзатапқан сулары талай жанды кеселінен арылтып,бойларына шипа болған, көсегесін 

көгерткен. Осы сулардың бәрінің де бір белдеуде жатуы,олардың арасандағы табиғи 

байланыс біріктіретін бір тылсым күштердің бар екендігін дәлелдейтіндей. Сондықтан да 

бұл өңірдің құт-берекесі суы мен жерінде. Аталған арасан Найзатапқан шатқалының 

батыс етегіндегі сазды,шырайлы қолатында орналасқан.  Ұзыны 1000 метр,ені 300-400 

метр болатын жайдақ еңістіктің жоғары бөлігінен қатар-қатар 10-15 бұлақ көздері 

сылдырлап ағып жатыр. Алыстан қараған көзге Найзатапқан шатқалының бір қыры 

жүрелеп отырған алып ананың иіп тұрған емшегі іспетті Сәмбі талдар көмкерген,көлемі 

үйдей қос төмпешіктен аққан бұлақ суы жарыса ағады. Қатар орналасқан шипалы 

сулардың кейбірінің арасы бір қарыстан аспайды.  

Алайда,әрқайсысының өзіндік дәмі, түрі бар. Бұл арасанның елге қызмет көрсете 

бастағаны сонау жоңғар,қалмақ шапқыншылығынан бері жалғасып келе жатқан сияқты. 

Себебі,мұнда көбіне жарақат,теріде пайда болатын кеселдерге ем іздеп келетіндер көбірек 

кездеседі.   Негізінен бұл арасан суында күкірт басым. Сүлігі  мол батпағы қан қысымын 

төмендету үшін,сондай ақ буын,аяқ-қол,жүйке ауруларына ем. Ертеректе сол батпақта  

сүлік жиі кездеседі.  

Керімағаш– шипалы сумен емдейтін бальнеологиялық санаторий. Алматы 

облысы Іле өзенінің аңғарында Жаркент  қаласынан 40 км жерде орналасқан. Климаты 

континенттік. Жазы – ыстық, күн сәулесі түсетін шуақты күндері мол. Күзі көктемнен гөрі 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B5_%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96
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жылырақ әрі ұзақ. Қысы қоңыржай суық, тұрақты қар жамылғысы болмайды. Санаторий 

өнеркәсіптік нысандардан қашық болғандықтан ауасы таза. «Керімағаш» маңайындағы 

бұта аралас құм төбелерді мекендейтін қоян, қырғауыл, доңыз, тағы басқа жануарлар оған 

ерекше көрік беріп, микроклимат қалыптастырады. «Керімағаш» санаторийі 1990 ж. 

ашылған. 60 орны бар (2009). Жыл бойы жұмыс істейді. Мұнда қан айналу жүйесі, тыныс 

алу органдары, ас қорыту жүйесі, қозғалыс-қимыл мүшелері, жүйке жүйесі, тері, уролог, 

гинеколог, тіс ауруларын, сондай-ақ ауыр металдармен уланған адамдарды емдейді. Ем 

ретінде әлсіз минералданған, сілтілігі аз, сульфат-хлоридті, натрий-кремнийлі, құрамы 

фторға бай гипертермальды су пайдаланылады. Минералды суының құрамы осындай 

шипажай тек Болгарияда ғана бар.  
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ГЕОГРАФИЯ  КУРСТАРЫНЫҢ  ӨЛКЕТАНУ ЖҰМЫСТАРЫН   

ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

К. Н. Мамирова, п.ғ.к., профессор м.а., география  және туризм  кафедрасының 

меңгерушісі, Қазақ ұлттық  қыздар педагогикалық университеті, 

Алматы қ., Қазақстан  

 

АННОТАЦИЯ 

Мақалада география курстары арқылы өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру 

мәселелері қарастырылған. Болашақ география пәнінің мұғалімдерін дайындау 

мақсатында білім бағдарламалары мен оқу пәндерінің мазмұны талданған. Географияның 

жаңартылған бағдарламасы мен оқулықтары өлкетанушылық принциптің іске асырылуы 

тұрғысынан сипатталған. Сондай-ақ,орта мектептің география сабақтарында 

өлкетанушылық материалдарды пайдалану мүмкіндіктері талданған.  

Түйін сөздер: географияның мектеп курстары,өлкетанушылық жұмыстарды 

ұйымдастыру,білім бағдарламалары мен оқу пәндерінің мазмұны,жаңартылған 

бағдарламалар мен оқулықтарда өлкетану принципінің  іске асырылуы, өлкетану 

материалдарын пайдалану. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТ ПОСРЕДСТВОМ 

КУРСОВ ГЕОГРАФИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются  вопросы  обеспечения  краеведческого подхода 

посредством школьных курсов географии. Анализируются содержание  образовательных 

программ и учебных дисциплин географических специальностей с целью подготовки 

будущих учителей географии. Характеризуется содержание обновленных программ и 

учебников географии  с точки зрения осуществления в них краеведческого принципа 

обучения. Вместе с тем, на примере школьных курсов   анализируются возможности    

использования краеведческих материалов на  уроках географии в средней школе.  

Ключевые слова: школьные курсы географии, обеспечение краеведческого 

подхода, содержание образовательных программ и учебных дисциплин, осуществление 

краеведческого принцип в обновленных программах и  учебниках, использование 

краеведческого материала. 
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POSSIBILITIES OF ORGANIZING LEGAL EDUCATIONAL WORKS BY MEANS OF 

GEOGRAPHY COURSES 

 

Annotation. The article deals with the issues of providing a local history approach through 

school geography courses. The content of educational programs and academic disciplines of 

geographical specialties are analyzed with the aim of training future teachers of geography. The 

content of the updated geography programs and textbooks is characterized from the point of 

view of the implementation of the local lore principle of teaching in them. At the same time, on 

the example of school courses, the possibilities of using local history materials in geography 

lessons in high school are analyzed. 

Keywords: school geography courses, providing a local history approach, the content of 

educational programs and academic disciplines, the implementation of the local history principle 

in updated programs and textbooks, the use of local history material. 

 

Қазақстанның  халықаралық білім кеңістігіне енуі, жалпы еліміздің әлемдік деңгейге 

көтерілуі, білім жүйесінің  дамуына   елеулі түрде ықпал етуде.  

Мемлекеттің даму деңгейін, рухани мазмұнын, интеллектуалдық қуатын, өркендеу 

әлеуетін айқындайтын бірден – бір құдірет білім беру жүйесінің сапасы болып табылады. 

Әсіресе дамудың жаңа сатысына көтерілген біздің еліміз үшін білім саласының атқарар 

қызметі  өлшеусіз.  

Осы тұрғыдан қарағанда жоғары оқу орындарында және жалпы білім беретін 

мектептерде өз өлкесінің табиғаты, халқы мен шаруашылығы жайлы білім мен 

құзіреттіліктерін  қалыптастырудың  орны ерекше. 

Географиялық өлкетану – жергілікті жердің  табиғатын, халқын және  

шаруашылығын  зерттейтін ғылым саласы. Ал туристік-өлкетанушылық және туристік-

рекреациялық   жұмыстарды оның жалғасы ретінде қарастыруға болады. 

Географиялық өлкетану – патриоттық, саяси - идеологиялық, адамгершілік, еңбек, 

эстетикалық және экологиялық тәрбиенің негізгі факторы. Географиялық өлкетану 

жұмыстары оқушылардың  дүниетанымын кеңейтіп, таным белсенділіктері мен  

шығармашылық іс-әрекеттерін арттырады, олардың интеллектуалдық біліктерін 

қалыптастыруға және мамандығын   таңдауға әсерін тигізеді[1].  

Қоғамның қазіргі даму кезеңі   білім беру деңгейін, жастардың патриоттық  сезімін, 

отансүйгіштік тәрбиесін жаңа сатыға көтеруді қажет етіп отыр. Осыған орай қазіргі 

уақытта география және туризм   кафедрасы бакалавриат бойынша 5В011600-География,  

5В060900-География,  5В090200-Туризм, ал магистратура бойынша  6М060900- география 
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мамандықтарының болашақ мұғалімдері, географ мамандарын және туризм 

менеджерлерін  дайындау үстінде.  Қазіргі уақытта 5В011600-География, 5В060900- 

География және 5В090200-Туризм мамандықтарының оқу бағдарламаларыда 

географиялық өлкетану және өлкетануға байланысты туризм мәселелерін  оқытуға көбірек 

көніл бөлудеміз. 

Кафедраның  жұмыс оқу жоспарында «Туризм және өлкетану негіздері және 

«Өлкетануі» пәндері оқытылуда. Сондай-ақ, география және туризм кафедрасының  

«Өлкетану және рекреациялық география», «Географияны оқыту әдістемесі», 

«Қазақстанның физикалық географиясы», «Экономикалық және әлеуметтік география», 

«Геоақпараттық жүйелер  және геология», «Физикалық география», «Ландшафттану және 

геоэкология»  дәрісханалары  өлкені тануға арналған негізгі материалдармен қамтылып, 

оқу үрдісіне арналған  қажетті оқу құралдарымен   жабдықталды [2].   

География және туризм кафедрасының  мақсаты – бәсекеге қабілетті, білім, 

біліктілігі және құзіреттілігі жоғары, жаңашыл  географ  мамандарын  дайындау. 

Кафедраның  бітірушілерінің көпшілік бөлігі - болашақ география пәнінің мұғалімдері. 

География пәнінің мұғалімі  өлкетану жұмыстарына байланысты қандай іс-әрекеттер 

жүргізетіндігін қарастырайық. 

Мектеп қабырғасында ұйымдастырылған   географиялық өлкетану жұмыстарының 

барысында оқушылар табиғи, шаруашылық  және әлеуметтік-экономикалық  үрдістер мен 

құбылыстарды бақылап, жергілікті жердің географиялық нысандарын зерттейді,  қажетті 

материалдарды жинақтап, оларды оқу үрдісінде пайдалануға дағдыланады. 

Географиялық өлкетану жұмыстары оқушыларға географиялық  заңдылықтар мен  

түсініктер туралы білім берумен бірге оларды тәрбиелеу және дамыту бағытында үлкен 

рөл атқарады. Оқушылар алғашқы географиялық ұғымдарды, туған жер табиғаты 

ерекшелігін, оның ашылу тарихын, жер бедері, пайдалы қазбалары, ауа-райы, топырағы, 

өсімдіктері мен жануарлар дүниесі туралы оқып біледі. Туған жер табиғатына топ 

серуенге шығып, өсімдіктер гербарийлерін, тау жыныстары коллекциясын жинауға, ауа-

райын бақылау жұмыстарын жүргізуге үйренеді. 

Географиялық   өлкетану аясында  оқу – тәрбие жұмыстарын жетілдірудің  негізгі 

факторлары мынадай: 

- өлкетану материалдарының мазмұны оқушылардың  таным қызығушылығын 

оятудың негізгі көзі болып табылады. Сондай-ақ, табиғи және әлеуметтік – экономикалық 

үрдістердің себеп-салдар байланыстарын айқындайды; 

- оқу  мен тәрбие үрдісінің   өмірмен байланысын арттырады; 



 III.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-62-4 

 
47 

- өлкетанушылық материалдардың негізінде оқушыларды әртүрлі проблемалық 

ситуацияларды  шешуге  үйретеді; 

- табиғи және әлеуметтік  - экономикалық құбылыстарды бақылауды ұйымдастыру 

және өлке жайлы материалдарды  оқу үрдісінде пайдалануға бағыттайды; 

- өлкетану жұмыстарының  шеңберінде  топ серуендерді, тақырыптық 

экспедицияларды, олимпиадалар мен конференцияларды ұйымдастыруды көздейді; 

- өз бетімен орындайтын жеке және топтық тапсырмалардың жүйесін реттейді 

(есептер, баяндамалар, рефераттар, буклеттер, альбомдар, сызба түрінде құрастырылған 

өлкетану материалдары т.б.); 

- оқушыларды қоғамдық пайдалы жұмыстарын ұйымдастыру мен үгіт-насихаттық 

жұмыстарды жүргізуге  бағыттайды т.б.  

Жалпы өлкетану жұмысын ең алдымен мектеп орналасқан аумақтың табиғи 

компоненттерін және  табиғи кешендерін зерттеуден бастау қажет. Географиялық 

өлкетану жұмысы  қандай да болса  ауданның географиялық орны, көлемі, шекарасы 

жайлы   мәліметтер мен деректерді жинақтау, оларды жүйелеу және ғылыми тұрғыдан  

тұжырымдау сатыларынан тұрады. Географиялық өлкетану жұмыстары барысында 

мынандай географиялық әдістер қолданылады: 

-  әдебиетке шолу; 

- далалық бақылаулар; 

- картографиялық; 

- статистикалық. 

Әдебиеттерге шолу жасау арқылы оқушылар жергілікті жердің зерттелу деңгейіне 

талдау жасай отырып,  өлке туралы әлі де болса, зерттелмеген мәселелерді анықтайды. 

Сондай-ақ, әдеби шолу теориялық негіздеме және қорытындылар жасауға негіз болады.  

Далалық бақылау әдісі табиғи компоненттер мен табиғи кешендерді зерттеу 

барысында пайдаланады. Ол стационарлық жағдайда /географиялық алаң/  және далалық  

практикалар кездерінде қолданылады.   

Картографиялық әдіс - өлке аумағындағы табиғи объектілер мен   шаруашылық  

көздерінің  кеңістікте  орналасуын анықтап, картаға түсірумен сипатталады. Қандай да 

болса зерттеу картадан басталып, картамен аяқталады. Әр түрлі  тақырыптық  карталар 

жасау - өлкетану жұмыстарының елеулі бөлігі. 

Статистикалық әдіс -  түрлі сандық көрсеткіштерді іріктеу, есептеу, кесте және 

диаграмма құрастыру, сызбаны бейнелеу  т.б.  жұмыс түрлерінен тұрады [3].   

Жоғарыда аталған мәселелердің төңірегінде, мектеп географиясы курстары  
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мазмұнында  қандай өлкетану  жұмыстарын жүргізуге болатындығын тоқталайық: 

География пәнінің жаңартылған бағдарламасында  жергілікті жердің  материалдарын 

оқытуға бағытталған  көптеген тапсырмалар мен сұрақтар берілген. Оқу жылының  

басында  жергілікті жердің жер бедерін, қазба байлықтарын, өзен немесе көлдің  

физикалық-географиялық жағдайын зерттеу  жоспарланған. 

Жергілікті жердің планын және карталарды қарастырған  тақырыптарда  оқушылар  

жергілікті жердің планын /сұлбасын/ жасау, бағдарлау, азимутты анықтау сияқты  

практикалық жұмыстар орындайды. Сонымен бірге, оқушылар топографиялық картаны 

пайдаланып қашықтықты өлшеу, көкжиек бағыттарын анықтау, объектілерді  бейнелеу 

сияқты   жұмыстарды жүргізу арқылы географиялық  материалдарды  меңгереді.  

«Литосфера» тақырыбын меңгеру  барысында жергілікті жердің  рельефінің  

ерекшеліктері, олардың  шығу тегі, эндогендік және экзогендік процестердің нәтижесінде 

қалыптасқан жер бедерінің түрлері, олардың динамикасы мен тұрақтылығы зерттеледі. 

Оқушылар «Атмосфера» тақырыбын өлке материалдарын   зерттеу барысында  ауа 

райының қалыптасуына  әсер ететін климат түзуші факторлармен танысып, маусым 

бойынша ауаның орташа температура өзгеруімен, басым желдер, жауын-шашынның 

жылдық мөлшері, маусымдық құбылыстардың ауа райы жағдайларымен   

байланыстырады.  

Жергілікті жердің табиғатын қорғау  және ұтымды пайдалану  геоэкологиялық  

материалдарға сүйенеді. 

Географияның әр тұрлі курстарында   елдердің географиялық объектілері мен  

жергілікті жердің физикалық-географиялық және экономикалық-географиялық 

ерекшеліктері қарастырылады. Мысалы, жергілікті жердің өсімдіктері, жануарлары  мен 

топырақ түрлері  басқа аймақтардың  аталған  табиғи компоненттерімен салыстырылады. 

Сондай-ақ, «Географиялық заңдылықтар» тақырыбында  жер қыртысының  

құрылымы, дүниежүзінің  тұрақты және қозғалмалы бөліктері, материктердің жер 

бедерінің өзгеруі, климат түзуші факторлар, географиялық қабықтың ендік зоналылығы 

мен таулардағы биіктік белдеулік заңдылықтары т.б. өлкетану  материалдарының 

негізінде  оқытылады.  

Сонымен бірге, географияны  оқыту барысында өз облысы немесе өлкесі жайлы  

Қазақстанның құрамдас бөлігі ретінде тұтас ұғым қалыптасады. Жергілікті жердің  

геоморфологиялық, климаттық, гидрологиялық  ерекшеліктерін айта отырып, бұрын өткен 

тақырыптардағы геологиялық  құрылысы, тектоникалық қатпарланулар, ауа массалары, 

жауын-шашынның мөлшері, өзен суының молығуы, көлдердің генезисі, басқа да ұғымдар 



 III.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-62-4 

 
49 

басшылыққа алынады. 

Практикалық жұмыстарды орындау барысында  жергілікті жердің топырақтарының 

мысалында  оқушыларда көптеген қажетті ұғымдар мен түсініктерді  қалыптастыруға 

болады. Яғни топырақтардың қалыптасуына  жылу мен ылғалдың мөлшері, 

микроорганизмдердің әсері, заттар мен энергияның алмасуы ықпал етеді. 

Ал жергілікті жердің табиғи жағдайлары мен табиғи ресурстар жайлы білімдер мен 

біліктер  еліміздің  экономикалық және әлеуметтік география  курсын оқуға негіз болады. 

География оқулығының мәтіндік және мәтіннен тыс аппараты өлкетану жұмыстарын 

ұйымдастыруға үлкен әсерін тигізеді. Әсіресе білім, білік және құзыреттіліктерді меңгерту 

аппаратының маңызы зор. Оған төмендегі сұрақтар  мен тапсырмалар мысал бола алады: 

- жергілікті жерде қандай тау жыныстарының түрлері кездеседі және олардың жер 

бедерін қалыптастыруға жасайтын ықпалын анықтаңдар; 

- біздің аудан аумағы қандай қатпарлану облысына жатады және  рельефтің қандай   

формаларын кездестіруге болады? 

- жергілікті жердің  ландшафттарына сипаттама беріңдер, олардың ерекшеліктері 

қандай және неліктен осындай ландшафттар біздің  аумағымызда кездеседі? 

Жауаптарыңды бұрын өткен географиялық заңдылықтармен байланыстырып, негіздемесін 

жасаңдар; 

- жергілікті жерде түсетін жауын-шашынның  мөлшерін және оның агроклиматтық 

жағдайға әсері қандай? Жауаптарыңды жоба ретінде құрастырып, толық жауап беріңдер; 

-  жергілікті өзен немесе көлдің физикалық-географиялық жағдайы, ауданы, көлемі, 

экологиялық жағдайы, шаруашылықта пайдаланудың жолдары қандай? Нақты 

шаруашылық жобаны құрастырып, талқылауға ұсыныңыздар; 

- жергілікті жердің  емдік  қасиеті бар өсімдіктер классификациясын жасап, оларды 

қорғау   және ұтымды пайдаланудың жолдарын негіздеңдер. 

Жергілікті жер материалдарын экономикалық - географиялық орнын, халық және 

еңбек ресурстары, өз облысының шикізат ресурстары, өлкенің өнеркәсіп орындары, ауыл 

шаруашылығының салалары, аймақтың көлік жүйесі  сияқты т.б.  тақырыптар негізінде 

қарастыруға мүмкіндігі  мол. 

Географияның курстарында Қазақстан республикасының экономикалық 

географиялық жағдайларын  басқа  мемлекеттердің ерекшеліктерімен  салыстырады. 

Әсіресе қазіргі  Қазақстанның бүкіл әлемге белгілі  жетістіктерінің айта отырып, 

оқушылар жергілікті жердің  дүниежүзінде алатын орнының үлесін талдауға 

дағдыланады[4]. 
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Сонымен, география  курстарының  өлкетану және туристік-өлкетанушылық  

жұмыстарды  ұйымдастырудың объектісі ретінде қарастырып, пәннің  мүмкіндіктері мол  

екендігін дәлелдеп  отырмыз. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ДАҒДЫЛАРЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ МАҚСАТЫНДА ТИІМДІ ӘДІСТЕР МЕН ЖАТТЫҒУЛАРДЫ 

ПАЙДАЛАНУ 

 

Мейрханова Гулнар Толеугазыевна 

Алматы облысы 

Жамбыл ауданы 

Қарғалы №4 орта мектеп 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада ағылшын тілін оқыту аркылы оқушыларды шетел тілін терең меңгерту, 

пәнге деген қызығушылығын арттыру. Бүгінгі күннің талабы, шет тілінде  оқыушының 

лексикалық материалды белсенді түрде меңгеріп сөйлеуде белсенді  түрде қолдана білуге 

үйрету. 

Annotation 

In this article, English language teaching helps students to deepen their knowledge of the 

foreign language and their interest in the subject. Today's requirement is to teach the learner to 

actively use the lexical material in the foreign language. 

 

Қазіргі таңда өркениетті ел ретінде көптеген шет елдермен қарым - қатынасымыз 

күннен - күнге нығайып, беделіміз артып келеді. Бұл шетел тілін оқытуды жақсартуды, 

оны терең меңгертуді талап етеді. Ал, оқытуды жақсарту дегеніміз оқушылардың пәнге 

деген қызығушылығын арттыру. Бүгінгі күннің талабы, шет тілі оқытушысының алдына 

қойған мақсаты тіл үйренушілерді шет тілінде сөйлету болғандықтан, оқытушы шет тіліне 

үйретудің түрлі әдістерін сұрыптай келе, оның ішіндегі ең тиімдісін өз сабағында 

қолдануды басты міндет деп біледі. Дегенмен, шетел тілін меңгертуде көптеген 

қиыншылықтар кездесетіні белгілі. Солардың бірі – оқушылардың ағылшын тілінде 

сөйлеу дағдыларын дамыта отырып мәтін мазмұнын баяндау немесе шетел тілінде өз 

ойын айту. Мектептерде ағылшын тілін оқытудың негізгі элементтерінің бірі – сөздік 

жұмысын жүргізу. Ол оқушылардың сөздік қорын байытуда ерекше орын алады.Сөздік 

жұмысын ұйымдастырудың басты қағидасы – оқушының лексикалық материалды 

белсенді түрде меңгеріп, сөйлеу тілінде оларды бекітіп, сөйлеуде белсенді түрде қолдана 

білуге үйрету негізінде қалыптасады.  Ғалымдардың зерттеуінше, бала жас кезінде тілді 

қиналмай әрі еркін меңгеретіндігін ескерсек,мемлектімізде  ағылшын тілін 1- сыныптан 

бастап үйретуге назар аударуы – дұрыс талап. Бүлдіршін жаста меңгерілген білімнің 

іргетасы берік әрі мықты болмақ. Ал осы берік әрі мықты білімді санаға себелеп, жанға 

ұялататын әрине мұғалім.  
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Ағылшын тілі пәні мұғалімдері қазіргі кезде ағылшын тілін оқыту сапасын жақсарту 

мақсатында тіл үйрету саласында әлемдік озық тәжірибелерді, жаңа технологиялар мен 

әдістерді барынша қолдануда. Ағылшын тілін саналы меңгерту, оны өз деңгейінде 

қажеттілікке айналдыру, бір жылғы мәселе емес, сондықтан ағылшын тілін оқыту ісімен 

шұғылданатын мамандар арасында туындайтын, ағылшын тілінде өз ойын ауызша жеткізе 

алатын, оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын қалай қалыптастыруға болады деген 

сұрақ туындайды. Меніңше оқушылардың сөйлеу дағдысы алғашқы сабақтарда-ақ 

қалыптаса бастайды. Ағылшын тілі сабағында оқушылардың тілін дамыту, білім-білік 

дағдыларын қалыптастыру, сөйлеуге деген қызығушылығын, белсенділігін арттыру 

мақсатында жүргізілетін жұмыстарға төмендегідей әдістерді жатқызуға болады:  

1. Ауызша әдіс – теория және фактіге негізделген білімді қалыптастыруда, үй 

тапсырмасын және жаңа сабақты пысықтауда, ережелерді қайталауда пайдаланылады. 

Нәтижесінде оқушылар ауызша сөйлеу қабілеттерін дамытып ойларын ашық жеткізе 

алады. 

2. Көрнекі әдіс – бақылау қабілетін дамыту, оқылатын мәселеге ықыласын көтеру 

және оқу материалының мазмұнын көрнекілік арқылы түсіндіруде қолданылады. 

3. Практикалық әдіс – практикалық іскерлік пен әдетті дамыту үшін және тақырып 

мазмұнына сәйкес практикалық жұмыстарды жүргізу үшін түсіндірілген материалды 

оқушылардың қаншалықты меңгергенін бақылау үшін пайдаланылады. Оқушылардың 

белсенді жұмыс жасауына жақсы септігін тигізеді. 

4. Іздену әдісі – өзінше ойлануды және зерттеу қабілеттерін дамыту үшін 

оқушыларды тақырыпты проблемалық оқытуға әзірлеуде қолданылады 

5.  Индуктивтік әдіс – қорытынды жасау қабілетін дамыту күрделендіре оқыту үшін, 

ойлау қабілетін қалыптастыру үшін пайдаланылады 

6. Өзіндік жұмыс әдісін – оқу әрекетінде жұмыс істеуде қабілетті дамыту оқу 

еңбегінде дағдыны қалыптастыруда жеңіл тақырыптарды өз бетінше қолданылады. 

7.  Ойын әдісі – оқушының сабаққа деген қызығушылығын оятып, белсенділіктерін 

арттыра түседі, сонымен қатар оқушылардың сөйлеу-білік дағдыларын қалыптастырады.  

Тапсырмалар: 

1. Мәтінді қатесіз, дауыс ырғағын сақтай отырып оқу;  

2. Мазмұнын түсіну;  

3. Тірек-сызба сөздері арқылы баяндау;  

4. Мазмұнын түсінуі бойыншы сурет салып, суреттеу;  

Келесі жаттығу түрі сөйлеуге үйрету. Диалогты сөйлеуде  оқушылар сұрақ-жауап, 
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өтініш айту, нұсқау беру және тағы басқа жұмыстары ретінде қарапайым іс-әрекеттерді 

жасай алуы тиіс. Балалар бөлік элементтерден жаңа, тұтас жағдай құрай алуы керек. 

Оқушылар жалпы арнаулы сұрақтарды қоя алуы, әр-түрлі сұрақтарға жауап бере алуы, 

өтініш, бір нәрсемен келісетінін немесе келіспейтіндігін білдіре алуы керек. 

Оқушылардың сөйлеу қарқынын өсіру қажет және әр оқушы сөйлегенде бірнеше  

тіркестерді айтуы қажет. 

Қазіргі кезеңде пән мұғалімдерінің кеңінен қолданып жүрген тілдік 

жаттығуларының біріне «Warming up» жаттығуын кіргізуге болады. Тілдік жаттығудың 

мақсаты – сабаққа деген бетбұрыс туғызу. Тілдік жаттығу барысындағы мұғалімнің жылы 

дауысы, сұрақтардың алдын ала ойластырылып тапсырмалардың дұрыс жоспарлануы 

мұғалім мен оқушының арасындағы жақсы қарым-қатынас туғызып, алдағы сабақтың 

нәтижесін жоғарылата түседі. 

Шағын шығарма жазу оқушылардың тек жазу, тілді тусіну, сөйлеу қабілеттерін 

арттырып қана қоймай әр баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуына себеп болады. 

Бұндай шығармаларды көп уақыт алмай 5 минуттық жазу ретінде өткізу әбден мүмкін 

немесе үй тапсырмасына беруге болады. Баланың іздену қабілеті дамиды. Бағалауда 

оқушы жұмысының  идеясына, өмірлік тәжірибесін сипаттай білу қабілетіне, мәтіннің 

құрылымына  көбірек назар аударған жөн деп есептеймін. 
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ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА ЖЕТІ МОДУЛЬДІ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 

 

Меирханова Жанар Толеугазиновна 

Дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын 

Қарғалы №2 арнаулы гимназиясы 

 

Аңдатпа 

Біз қолданып отырған бағдарламаның түрлі тәсілдерді жинақтағанына қарамастан, 

сындарлы оқыту негіздері қамтылған. Бұл  жеті модульдің барлығы да барлық пән 

сабақтарында қолдануға ыңғайлы әрі тиімді. Информатика сабағында бұл бағдарламаның 

негізгі идеяларын пайдалана отырып көптеген тиімді жақтарын көруге болады. 

 

Meirkhanova Zhanar Toleugazinovna 

Kargalinskaya Specialized Gymnasium №2 for Gifted Children 

teaching in three languages 

 

Annotation 

Despite the fact that the program we are dealing with, we have a basic framework for 

constructive learning. All seven modules are convenient and efficient for using in all subject 

disciplines. Using the basic ideas of this program provides   many advantages in ICT classes. 

 

Бәрімізді бүгінгі таңда алаңдататын мәселе – жас ұрпақтың сапалы білімді игеруі. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Білімді, сауатты адамдар – бұл ХХІ ғасырда адамзат 

дамуының негізгі қозғаушы күші» деуінің өзі – үлкен көрегендіктің белгісі. 

Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім, 

егеменді еліміздің алғышарттары өркениетті елдер қатарына көтерілуді міндет, 

өркениетке жету үшін жан – жақты дамыған, рухани бай тұлғаны өсіруде ұстаздар 

қауымының алдына жаңа міндеттер қойылып отыр. Қазіргі кездегі  оқыту үрдісі жаңа 

әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды қолдануды талап етеді. Әр мұғалім өз іс-тәжірибесінде 

көптеген қиындықтармен, кедергілермен кездеседі. Ол заман көшіне ілесу үшін өз білімін 

жетілдіріп отыруы қажет. 

Ұстаз бола отырып, мен де өз тәжірибемде жетістіктерге жету 

жолдарын  іздестірудемін. Оқушылар өз пікір-көзқарастарын еркін түрде білдірсе, тек 

білдіріп қана қоймай,  сонымен қатар өз пікірлерін дәлелдей алатын және оны іс жүзінде 

іске асыра алатын жеке  тұлға болып қалыптаса алса, сонда мұғалім  мақсатының жүзеге 

асқаны. 

Қазақ халқында жеті санын қасиетті санға теңесе, мен үшін де осы бағдарлама 
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мазмұнындағы жеті модульдің қасиеті ерекше болып табылады. «Мұғалімге арналған 

нұсқаулықтан» білім берудегі Кембридждік әдістің теориялық негізін оқып,  оқытудың 

жаңаша әдіс-тәсілдері – жеті модульді іс-тәжірибемде  қолдану арқылы оның 

артықшылықтарына көз жеткізіп отырмын.  Бірақта, бұрынғы дәстүрлі әдістерді де жоққа 

шығаруға болмайды, әр әдіс-тәсілдің өзіндік артықшылықтары бар. 

Біз қолданып отырған бағдарламаның түрлі тәсілдерді жинақтағанына қарамастан, 

сындарлы оқыту негіздері қамтылған. Бұл  жеті модульдің барлығы да барлық пән 

сабақтарында қолдануға ыңғайлы әрі тиімді. Информатика сабағында бұл бағдарламаның 

негізгі идеяларын пайдалана отырып көптеген тиімді жақтарын көруге болады. 

Бағдарламаның  негізгі факторларға тоқталар болсам, оқушылардың білім алу 

үдерісін түсінуі, нені оқу керектігін үйренуі, өзін-өзі реттеуі, оқу нәтижелерін бағалауды 

игеруі. Оқушылармен жұмыс жасау барысында олардың пайымдаулары, көзқарастары мен 

білім деңгейлерін анықтап алу қажет. Оқушылардың нені игере, игере алмайтындығын 

бақылау арқылы әртүрлі әдістерді пайдалана аламыз. Оқушылар өздері оқудың қажетті 

екенін, оны өмірде де өз қажетіне қолдана білу керек екенін сезінуі керек. Сонда ғана 

олардың оқуға деген ынтасы артады. 

Егер де оқушы жаттап алатын болса, онда ол емтихан немесе сабақ аяқталған соң 

ұмытып қалады. Сондықтан олар өздері оқудың қажеттігін түсінуі қажет. Олар өздерінің 

алдыңа мақсат қойып, өз ойларын еркін айта білуі қажет. Оқушылар өз ойларын айта 

алады, пікірлесе отырып, оқуды түсінеді. Осы мақсатта біз өз оқу жүйемізді енгізуіміз 

қажет. Алда тұрған жұмысты жоспарлау мен мақсат қоя білу арқылы, оқушыларды 

ынталандырамыз және де оқушылардың барлығын, белсенді ете аламыз. Оқытуда бірінші 

баланың өзін-өзі реттелуіне жағдай жасап, үйрету қажет. Оқушыны оқуда белсенді ету 

үшін оның нені білетіні мен не білмейтіндігіне көңіл бөлуіміз қажет. Оқушыға әртүрлі 

сұрақтар мен тапсырмалар беру барысында оларды орындауына уақыт бөліп, тыңдап, 

түсіністікпен қарап, бірін-бірі оқытуына мүмкіндік берген жөн. Сонда ғана оқытуда 

оқушылар өздеріне деген жауапкершілкті сезінеді, өзіне деген сенімі күшейіп, оқуға деген 

белседілігі артады. Білім үдерісінің нәтижелі болуы оқушының өздігінен меңгеріп, өзі 

үшін оқу керектігін түсінуі болып табылады. 

Оқытудағы басқару және көшбасшылық модулі педагогикалық жетілудің 

пайдалынылмаған әлеуеті, мұғалімдерге қолдау көрсетілген жағдайда, кәсіби өсу мен 

бірлескен білім беруде іске асырылады деген сенімге негізделген.  Яғни, мұғалім сабақ 

бойы оқушыларды дұрыс басқарып, көшбасшылық жасай  алған жағдайда, жақсы 

нәтижеге қол жеткізгені деп түсінемін.  Білім беруде кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен 
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деп мамандығы бойынша өз пәнін жетік білетін, оқушының шығармашылығы мен 

дарындылығына жағдай жасай алатын, тұлғалық-ізгілік бағыттылығы жоғары, 

педагогикалық шеберлік пен өзінің іс-қимылын жүйелілікпен атқаруға қабілетті, 

оқытудың жаңа технологияларын толық меңгерген, отандық, шетелдік тәжірибелерді 

шығармашылықпен қолдана білетін кәсіби маман педагогті атаймыз. Бүгінгі білім мен 

білік бәсекелес заманында ұландарымыздың биіктен көрінуіне күнделікті ісіміздегі 

жаңашылдығымыз арқылы, жан-жақты берген тәрбиеміз арқылы қол жеткізуге 

болады.  ХХІ ғасыр - білімділер ғасыры. Ендеше бізге ой өрісі жоғары дамыған, зерделі, 

жан-жақты дамыған, парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте естен шығармағанымыз жөн.  
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РЕЗЮМЕ 

Исследована коррозионная стойкость металлического никеля, перспективного для 

изготовления индикаторного электрода. В качестве электролитов использованы наиболее 

широко применяемые в вольтамперометрии растворы с различным содержанием кислот и 

оснований.  

Установлена высокая коррозионная стойкость никеля в ряде исследованных 

растворах: в сернокислых, азотнокислых и нейтральных средах. Определены области 

рабочих потенциалов никелевого индикаторного электрода в методе инверсионной 

вольтамперометрии.  

Ключевые слова: коррозия, химическая стойкость, растворы, никелевый электрод, 

инверсионная вольтамперометрия. 

 

ABSTRACT 

Corrosion resistance of metal Nickel, promising for the manufacture of an indicator 

electrode, is investigated. The most widely used solutions in voltammetry with different acid and 

base contents were used as electrolytes.  

High corrosion resistance of Nickel is established in a number of investigated solutions: in 

sulfuric acid, nitric acid and neutral media. The regions of the operating potentials of the Nickel 

indicator electrode in the method of inversion voltammetry are determined. 

Key words: corrosion, chemical resistance, solutions, Nickel electrode, inversion 

voltammetry. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных, бурно развивающихся направлений новой области 

аналитической науки стал электроанализ, самой обширной областью применения 

которого является вольтамперометрия, благодаря разнообразию технически измерения, 

приемов и способов определения [1-4]. Большое значение в тенденции развития 

инверсионного метода отводится созданию электрохимических датчиков новой 

модификации. Это направление тесно связано с изготовлением и конструированием 
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индикаторных электродов. С целью улучшения метрологических характеристик  метода, 

совершенствуются технологии изготовления выпускающихся промышленностью 

серийных углеродосодержащих электродов (стеклоуглерод, углеситалл) [5]; 

конструируются новые электродные системы и электродные комплексы, включающие от 

трех до пяти электродов из одинаковых или различных по природе материалов; 

подбираются различные графитовые материалы и композиции для получения более 

чувствительных селективных индикаторных электродов (импрегнированные, графитовые, 

пирографитовые, угольнопастовые, химически модифицированные электроды) [6]. 

Широкое распространение в настоящее время находят твердые электроды и ртутно-

пленочные электроды. В этом случае основную роль играет правильный выбор материала-

подложки, в качестве которого в основном до настоящего времени использовались 

дорогостоящие благородные металлы (Ag, Au, Pt).  В связи с этим поиск по изысканию 

новых, более дешевых, надежных и доступных электродных материалов продолжает 

оставаться актуальным направлением в области разработки вольтамперометрических 

датчиков. Решение этой проблемы обусловило постановку нашего исследования, целью 

которого являлось изучение возможности использования никеля, при созданий 

индикаторных электродов. 

При создании индикаторных электродов большое значение имеет их коррозионная 

стойкость в различных средах. Согласно развиваемым теоретическим представлениям 

[7,8] самопроизвольное окисление металла в растворах электролитов необходимо 

рассматривать как процесс коррозии,  который является процессом электрохимическим, 

состоящим из двух независимых протекающих, сопряженных электрохимических 

реакций: 

1. растворение(окисление) металла 

Ме
0
-ne→Me

n+ 

2. восстановление ионов водорода или молекул воды: 

nH
+
 + ne ↔1/2nH2 

nH3O
+
 + ne ↔ H2O + Hадс. 

При контакте металла с раствором, металл будет окислятся образуя соль, а на его 

поверхности будет восстанавливаться водород. При электрохимическом механизме 

коррозионного процесса окислительно-восстановительная реакция протекает раздельно с 

участием металлической поверхности, которая принимает электроны от восстановителя 

(Ni) и передает их окислителю (ионам водорода). 

Возможен также и химический механизм коррозии металла, согласно которому 
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между погруженным в водный электролит металлом и молекулами воды происходит 

химическая реакция: 

Me
0
 + nH2O = Me

n+
 + nOH

-
 + nH 

для которой справедливо соотношение: 

ic = k[H2O] CMe
+ 

Зачастую на практике процесс коррозии металла в водной среде проходит по двум 

независимым и одновременно протекающим механизмам – электрохимическому и 

химическому.   

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА  

Исследование химической стойкости электродов в различных средах. В качестве 

жидких сред нами были выбраны растворы, которые наиболее часто используются в 

инверсионном вольтамперометрическом анализе как электролитические фоны. Это 

кислые среды – HCl, HNO3, H2SO4 в концентрациях 0,1; 0,5; 1,0 М, нейтральные NH4Cl и 

щелочные 0,1;0,5; 1,0 М NaOH↓. Изучение химической стойкости электродных 

материалов проводили с помощью потенциометрического метода. Суть его заключалась в 

наблюдении за изменением стационарного потенциала (Ес) электрода по истечении 

определенного времени (60 минут). Исследуемый электрод опускался в искомый 

электролит, предварительно освобожденный от растворенного кислорода путем 

барбатирования через него жидкого азота в течение 20 минут и через постоянный 

временной интервал (5 минут) фиксировалось значение Ес. 

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Полученные таким образом результаты в виде потенциал-временных зависимостей 

(Е, t) представлены на рисунке 1. Как видно из рисунка, обращает на себя внимание 

различный вид полученных потенциал-временных зависимостей как в кислых (а), так и в 

нейтральных и щелочных (б) средах. 

При погружении в раствор Ni- металлического электрода на его поверхности 

протекают реакции (1) и (2), суммарная скорость (уравнение 3) которых зависит от pH и 

состава фонового электролита, а также от разности между E
H2

равн. и Е
Ме

равн. Последняя для 

Ni равна [7]: 

ΔЕр=Ер
Н2

-Ер
Ме

= 0-(-0,25)=0,25В 

Эта разность вполне достаточна, чтобы начался процесс саморастворения металла в 

водной среде, характер которого определяется прежде всего концентрацией водородных 

ионов в растворе, что наглядно иллюстрирует рис.1 а,б. В кислой среде (HCl, HNO3, 

H2SO4) взаимодействие Ni с кислотой протекает по уравнению: 
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                                       Ni+ HCl→ NiCl2 + H2↑ 

                                       Ni + 2HNO3 → Ni(NO3)2 + H2↑ 

                                       Ni + H2SO4 → NiSO4 + H2↑ 

 

Рис.1. Потенциометрические кривые саморастворения никелевого электрода 

(S=0,09см
2
) в водных электролитах 

а) в кислой среде: 1- 0,1 М H2SO4; 2- 0,5 М H2SO4; 

                                3- 0,5 М HCl;      4- 1,0 М HCl; 

                                5- 0,1 М HNO3;  6- 1,0 HNO3. 

б) в нейтральной среде:   1- 0,1 М NaOH; 2- 0,5 М  NaOH; 

в) в щелочной среде: 3- 1,0 М NaOH; 4- 0,1 М NH4Cl; 

                                    5- 0,5М NH4Cl, 

В первый момент погружения никеля в разбавленную кислоту в растворе 

отсутствуют его одноименные ионы и равновесный потенциал Ni-электрода во всех 

случаях сдвигается к отрицательным значениям (рис.1а). В течении 5-10 минутного 

контакта происходит интенсивная поставка ионов водорода на поверхности электрода 

(катодная реакция). Выделение водорода, в соответствии с теорией, сдвигает потенциал в 

положительную область, что мы и наблюдаем в нашем случае для сернокислой и 

солянокислой сред. В этих средах растворение Ni-я идет скорее всего по смешанному 

механизму коррозии. На это указывает и тот факт, что за 60 минут контакта стационарное 
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состояние системы электрод-раствор не устанавливается. Потенциал Ni-электрода не 

стабилизируется, а продолжает изменяться с течением времени (в меньшей мере в H2SO4), 

т.е. процесс коррозии не прекращается. Это может происходить еще и за счет 

восстановления на электроде растворенного кислорода воздуха, не полностью удаленного 

из раствора (деаэрирование током аргона):   

O2 + 4e + 4H
+
 ↔ 2H2O, 

т.е. наблюдается так называемая коррозия с кислородной деполяризацией.  

Отличный от HCl и H2SO4 - растворов ход потенциометрических кривых в HNO3 

обусловлен более сильным действием азотной кислоты на никель, в результате чего 

преобладающим становится, вероятнее всего, химический механизм растворения металла. 

Совершенно иная картина наблюдается при погружении никелевого электрода в 

нейтральный (NH4Cl) и щелочной (NaOH) электролиты. В нейтральных средах при рН=7 

равновесный водородный потенциал  Eравн. = -0,48 В, кислорода Eравн.  = +0,82 В, поэтому в 

этих условиях никель окисляется только за счет присутствия хлорид-ионов и 

растворенного кислорода. Равновесный потенциал Ni-электрода смещается к анодным 

потенциалам с увеличением концентрации  NH4Cl от 0,1 до 0,5 М (рис. 1б; кривые 4,5). 

Этот факт свидетельствует об ускорении, процесса коррозии никеля, в более 

концентрированных фоновых электролитах, как и в случае кислых растворов. В данном 

случае по всей вероятности, преобладает растворение металлического никеля по 

электрохимическому механизму, когда скорость определяющей стадии процесса является 

восстановление на электроде Н3О
+  

или кислорода по схемам. Стационарное состояние, 

как видно из хода Е, кривых (рис. 1б, кривые 4,5), устанавливается через 10 минут 

контакта Ni c NH4Cl.  При этом электрод приобретает стационарный потенциал Ес, 

лежащий между равновесными потенциалами никеля ЕNi равн. и окислителя ЕОк равн. В 0,1 М 

NH4Cl  Ес= -0,07 В; 0,5 М NH4Cl  Ес=0,02 В. При этих значениях потенциала, скорость 

катодного выделения окислителя   (Н3О
+
,О2)  и анодного растворения никеля равны между 

собой и некоторой постоянной величине ic, определяющей скорость равновесия никеля в 

данных условиях:  

i Me = i Ok = ic 

В щелочной среде практически сразу же (до 5 минут) устанавливается стационарный 

потенциал Ni – электрода при погружении его в растворы 0,1; 0,5; 1,0 М NaOH ( рис. 1б; 

кривые 1-3): Ес (0,1М) = -0,246 В; Ес (0,5М) = -0,252 В; Ес (1,0 М) = -0,452 В. Заметное 

смещение Ес в область отрицательных значений может быть объяснено на основе 

предположения о возможности появления непосредственно в самой электрохимической 
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стадии промежуточных комплектов никеля с ионами гидроксила-аквогидрокомплексов 

NiOH
+

адс., адсорбирующиеся на поверхности электрода. В дальнейшем эти комплексы 

распадаются и образуют простые ионы металла или продукты их гидролиза. 

Закономерности подобного процесса были установлены и доказаны экспериментально в 

работах Колотыркина с сотрудниками на примере анодного растворения железа и его 

сплавов [9-11]. 

В рассматриваемых нами фоновых средах нельзя исключить и переход никелевого 

электрода в пассивное состояние, которое характеризуется тем, что предшествующий ему 

процесс самопроизвольного окисления металла прекращается или продолжается с очень 

малой скоростью, при  этом потенциал резко сдвигается в положительную сторону и на 

электроде начинает протекать новый анодный процесс [7,9-12]. Явление пассивации 

металла наблюдается под действием достаточно сильного окислителя, либо обусловлено 

образованием на поверхности фазовой оксидной, гидроксидной или солевых пленок 

(пленочная теория пассивности):  

Ме + nH2O → MeOn + 2nH
+
 + 2ne 

Согласно абсорбционной электрохимической теории пассивности, пассивация 

связана с появлением на поверхности металла монослоя адсорбированного кислорода – 

образование кислородного барьера. Депассивация электрода и переходу его в активное 

состояние способствует увеличение кислотности раствора или введение в него 

депассиваторов, таких как анионы хлора.  

 

ВЫВОДЫ 

Исходя их этого, в нашем случае пассивацию поверхности Ni-металлического 

электрода следует ожидать в разбавленных (0,1 М) растворах H2SO4 и HNO3, а также в 

нейтральных и щелочных средах, которые вполне пригодны как фоновые растворы при 

использовании никель-металлического электрода в методе ИВА.     

Выявлен электрохимический механизм протекания коррозии с разделением 

катодных и анодных участков на поверхности металлического электрода, где в качестве 

анодного процесса выступает окисление никеля, а катодного – процесс разряда ионов 

водорода или воды (в зависимости от кислотности раствора).    
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PREPARATION FUTURE TEACHERS FOR CRITERION ASSESSMENT 

 

ABSTRACT 

This article discusses the features of the transition from the traditional assessment system 

to the criteria-based assessment in schools of Kazakhstan. Kazakhstan at the turn of the XX-XXI 

centuries after the collapse of the Soviet Union has undergone changes in various areas, 

including the education system. One of the important conceptual provisions for updating the 

content of education in the 21
st
 century is the transition to 12-year education and a change in the 

system for evaluating student academic achievements. The use of criterion assessment in schools 

in Kazakhstan contributes to the crowding out of traditional methods of assessment, leads to a 

new vision of the methods and technologies of the system for evaluating educational 

achievements. In connection with the modernization of Kazakhstan's education, significant 

changes are occurring in the control and assessment activities of Kazakhstan schools, its goals, 

content and technologies are changing. The problem of assessment activity is one of the most 

urgent problems both in pedagogical theory and in pedagogical practice. 

The article presents the results of empirical studies and the features of the transition to a 

new criteria-based assessment system for Kazakhstan. According to the results of the study, we 

identified and substantiated the problem of the need for professional training of future primary 

school teachers for the criteria-based assessment system. In the study, we tried to identify the 

difficulties of applying criteria-based assessment in the practice of primary school teachers. The 

question of what professional knowledge, skills and abilities an elementary school teacher must 

possess in order to successfully perform the monitoring and evaluation function was 

investigated. Particular attention is paid to the study of the influence of criteria-based assessment 

on learning motivation in primary school. On the basis of the conducted research, conclusions 

are drawn on the need to increase the level of professional training of students at pedagogical 

universities in the field of criteria-based assessment. 
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In connection with the above, we set ourselves a goal  to study and facilitate the 

professional training of students at pedagogical universities and elementary school teachers for 

criteria-based assessment. 

Key words: criteria-based assessment, control and assessment activities, vocational 

training, pedagogical education 

 

Казахстан на рубеже XX-XXI веков претерпевает изменения в различных областях, 

включая систему образования. Одним из важных концептуальных положений обновления  

содержания  образования в XXI веке становится переход на 12-летнее обучение и 

изменение системы оценивания учебных достижений учащихся. Значительное влияние на 

теорию и практику контроля и оценки в школах Казахстана оказали международные 

сравнительные исследования (PIRLS, TIMSS, PISA и др.). Они предоставили возможность 

познакомиться с международными стандартами оценки качества образования, 

предложили инструментарий, позволяющий оценить достижения учащихся в отдельных 

образовательных областях. Таким инструментом становится новый подход в обучении – 

критериальное оценивание.  

Анализ психолого-педагогической литературы дает основание утверждать, что на 

всех этапах развития системы образования, контроль и оценка достижений учащихся 

занимали важное место в педагогических исследованиях и отражали специфику этих 

этапов.  

В научно-педагогических работах последних лет находит отражение мировой опыт 

создания инструментария оценивания результатов обучения, в том числе с 

использованием критериального оценивания современных теорий педагогических 

измерений. Определимся с основными понятиями, используемыми в работе.  

Контроль и оценка образовательных достижений есть деятельность основных 

субъектов образовательного процесса (младших школьников, педагогов, администрации 

образовательной организации, представителей органов управления в сфере образования), 

направленная на объективное определение степени соответствия результатов обучения 

заявленным планируемым результатам, на интерпретацию и рациональное использование 

полученной информации для совершенствования образовательного процесса с целью 

повышения его качества и результативности [1].  

Критериальное оценивание определяется как процесс, основанный на сравнении 

учебных достижений учащихся с четко определенными, коллективно выработанными, 

заранее известными всем участникам процесса критериями, соответствующие целям и 
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содержанию образования, способствующий формированию учебно-познавательной 

компетентности учащихся [2]. 

В Государственном общеобязательном стандарте начального образования включены 

следующие термины и их определения: 

1) критерии оценки – утверждения, которые позволяют учителям и обучающимся 

признать, достигнута ли цель обучения, и служат основанием для принятия решения по 

оценке достижений обучающихся; 

2) формативное оценивание – вид оценивания, которое проводится в ходе 

повседневной работы в классе, является текущим показателем успеваемости 

обучающихся, обеспечивает оперативную взаимосвязь между обучающимся и учителем в 

ходе обучения, обратную связь между учеником и учителем и позволяет 

совершенствовать образовательный процесс; 

3) суммативное оценивание – вид оценивания, которое проводится по завершении 

определенного учебного периода (четверть, триместр, учебный год), а также изучения 

разделов в соответствии с учебной программой [3]. 

Существенный вклад в развитие теории оценивания внесли  отечественные и 

зарубежные исследователи, которые определяли оценку как результат учебной 

деятельности, отмечали систематический характер процесса оценивания, предлагали 

проводить оценивание с заранее намеченным эталоном. Не менее значимы, по мнению 

ученых, такие проблемы, как грамотная организация процесса оценивания с целью 

формирования у учащихся учебно-познавательной мотивации и стимулирования учебных 

достижений. 

Важнейшими работами являются исследования в области оценивания, выполненные 

П. Блеком (Paul Black), Д. Вильямом (Dylan Wiliam) и их соавторами [4, 5, 6]. В своих 

работах они показали, что оценка для обучения является одним из самых мощных путей 

совершенствования обучения и достижения планируемых результатов обучения. Важна 

также работа Винни Харлен (Harlen), автор которой подчеркивает, что оценивание прежде 

всего означает обратную связь, которая помогает ученику осознать провалы в обучении и 

устранить их – это взгляд вперед [7]. 

Проблему перехода от традиционной системы оценивания к критериальному 

исследовала А.А. Красноборова, которой были рассмотрены проблемы оценочной 

деятельности педагогов и предложены технологии критериального оценивания. По 

мнению, Красноборовой А.А. проблему оценивания учебных достижений учащихся 

можно решить путем формирования критериальной оценки результатов освоения 
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учащимися основных образовательных программ уже на начальной ступени обучения [8].   

Вопросу изучения системы оценивания в школах также посвящены диссертационное 

исследование Е.А. Селищевой о влиянии критериальной системы оценивания учебных 

достижений учащихся на их личностные характеристики [9]. 

Е.Н. Землянская рассматривает понятие формирующего оценивания, как нового 

педагогического инструмента, полностью соответствующий современным 

образовательным ценностям и задачам. Он основан на адресной поддержке обучения, 

актуализирующей учебную самостоятельность каждого обучающегося, помогает ему 

самостоятельно находить наилучшие стратегии и способы своей учебной деятельности 

[10].  

Таким образом, несмотря на значительное количество теорий, касающихся 

проблемы педагогической оценки, ученые продолжают искать способы модернизации, 

применяемой в большинстве школ нормативной системы оценивания, указывая на ее 

несовершенство. Очевидным остается тот факт, что контроль и оценивание учебных 

достижений учащихся является одной из самых важных и необходимых составляющих 

процесса обучения и предполагает систематическое наблюдение учителя за ходом учения 

на всех этапах учебного процесса.  

Нами было проведено социологическое исследование по вопросу профессиональной 

подготовленности учителей начальных классов к критериальному оцениванию в школах  

Казахстана. 

Субъектами нашего исследования являются студенты, магистранты, докторанты 

КазНПУ имени Абая и  учителя начальных классов из разных школ города Алматы. 

Учителя начальных классов были представлены в количестве 38%.  В число экспертов 

вошли члены рабочей группы по разработке критериев критериального оценивания, а 

также преподаватели крупнейших педагогических вузов Республики Казахстан -11%. 

(Диаграмма 1) 
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Диаграмма 1 

 

В рамках социологического исследования мы исследовали недостатки 

профессиональной подготовленности педагогических кадров (Диаграмма 2). Было 

установлено, что основным недостатком в подготовке учителя начальных классов к 

критериальному  оцениванию, по мнению респондентов, является недостаточное 

количество специальных курсов по критериальному оцениванию -40%. Следовательно, 

необходимо обратить внимание на  подготовку специалистов с помощью создания 

специальных курсов по критериальному оцениванию.  

Кроме того, 28% опрошенных респондентов отмечают, что недостаточно количество 

учебно-методической литературы по рассматриваемой проблеме. Такая проблема 

действительно существует, поскольку критериальное оценивание стало внедряться 

сравнительно недавно и существующие материалы еще фрагментарны.  

16% экспертов полагают, что организуемые специальные семинары, мастер-классы и 

тренинги для учителей недостаточны.  

12% респондентов считают, что вузовская система подготовки несовершенна и 

требует значительных изменений.  

Как видно по полученным данным, эксперты, работающие в сфере образования 

указывают в основном на недостаточность качественной подготовки специалистов и 

нехватку учебной специальной литературы. 
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Диаграмма 2 

 

В сравнительный анализ ответов группы экспертов и обучающихся, в которую 

вошли докторанты, магистранты, студенты, показал, что для успешного преподавания по 

обновленной системе необходимы следующие профессиональные знания и навыки 

учителя начальных классов (Диаграмма 3).  

Диаграмма 3 

 

По результатам опроса большинство обучающихся (46%)  полагает, что самым 

важным в работе учителя начальных классов является «Знание и понимание сущности и 

технологии критериального оценивания».  

Мнение большинства экспертов по этому вопросу немного отличается от мнения 

обучающихся. 40% опрошенных экспертов полагают, что самым главным 

профессиональным знанием и навыком является непосредственно сам человек, учитель, а 

именно его «Интерес и мотивация к профессии учителя». Таким образом, становится 

очевидно, что если для группы обучающихся основным является процесс, а именно 

внедрение критериального оценивания, то для группы преподавателей, учителей –сам 
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учитель, его интересы и мотивация.  

Кроме того, по мнению обеих групп очень важным в работе учителя является 

креативность и творческий подход к преподаванию 14% обучающиеся и 10% эксперты. 

Следовательно, работа по обновленной программе требует максимального творческого 

подхода.  

Интересным является тот факт, что вариант «Практический опыт» набрал меньше 

всего голосов в нашем опросе, 12% эксперты отметили важность практического опыта и 

8% обучающихся. 

Также экспертами были сделаны предложения и пожелания по поводу, чтобы они 

хотели видеть либо изменить в системе критериального оценивания. Были получены 

следующие предложения по улучшению профессиональной подготовки будущих 

учителей начальной школы к критериальному оцениванию учебных достижений 

учащихся: необходимо большее количество  учебно-методических  пособий; проводить 

обратную связь с родителями, разработать четкие критерии и инструменты оценивания, 

проводить практико-ориентированные специальные курсы по критериальному 

оцениванию для студентов педагогических вузов и учителей. 

Таким образом, новая для Казахстана критериальная система оценивания учебных 

достижений обучающихся требует подготовки педагогических кадров, разработки учебно-

методической литературы, проведение разъяснительной работы с родителями учащихся.  

Особое внимание необходимо уделить профессиональной подготовке студентов 

педагогических вузов и  проведению для них специальных курсов по критериальному 

оцениванию. 
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TÜRK BIRLIĞI OLUŞUMUNDA NEVRUZ’UN BIRLEŞTIRICI ETKISI: ÖRGÜT 

KÜLTÜRÜ AÇISINDAN BIR İNCELEME 

 

Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA 

Kocaeli Üniversitesi 

Prof. Dr. Ali AKDEMİR 

İstanbul Arel Üniversitesi  

 

ÖZET 

Nevruz, Türk Dünyasının en eski bayramlarındandır. Dolayısıyla Türk kimliğine, Türk 

tarihine, Türk değerlerine ve bütünüyle Türk kültürüne ilişkin derin izler taşımaktadır. Öte 

yandan ulusların başta ekonomik, siyasal ve ulusal güvenlik gibi nedenlerle olmak üzere, çeşitli 

işbirlikleri içine girdikleri, güç birliği yaptıkları ve örgütlü birliktelikler oluşturdukları 

bilinmektedir. Bilge Kaan’ın öğütlerinden itibaren önem arz eden Türk Birliği düşüncesi, 

Atatürk’ün demeçleri ve nihayet Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını 

kazanmalarından itibaren daha da anlam kazınmıştır. Türk Birliğine giden yolda kültür birliğinin 

önemi açıktır. Kültürün bir alt öğesi olan törenler kapsamında değerlendirilebilecek olan Nevruz 

Bayramı kültürel birlikte önemli bir aracılık rolü üstlenmektedir. Bu boyutu ile 

değerlendirildiğinde Nevruz’un Türk Dünyasında yaygınlaştırılarak, özel önemle kutlanmasının 

Türk Birliği düşüncesine hizmet edeceği açıktır. Bu düşünceden hareketle ilgili yazının 

taranması yöntemiyle yapılan çalışmamızda, Türk Birliğini oluşturmada Nevruz Bayramının 

olası birleştirici etkisi, kültür ve örgüt kültürü bağlamında değerlendirilerek,  incelenmiştir.     

Anahtar Kelimeler: Türk Birliği, Nevruz, Örgüt Kültürü, Törenler  

 

GİRİŞ 

İnsanları birbirine yaklaştıran, ortak değerler etrafında birleştiren araçlardan biri kültürdür. 

Belirli bir topluluğa ait sosyal davranışlar ve teknik kuruluşlardan oluşan kültür (Kafesoğlu, 

1989:16) aynı zamanda millet olma sürecinde de son derece önemlidir. Zira millet, egemen 

kültürde birleşir. Dolayısıyla kültür birliği halkları millet yapar. Nitekim Köktürk (2016)’e göre 

de millet; kendi varoluş formuyla uzlaşmış, bu formu ve onun gereğini kabullenmiş bireylerden 

oluşur. Milletleşmenin en önemli ayaklarından biri kültür bilinci ve kültürel öz nitelikleriyle 

barışık olmadır. Ziya Gökalp (1999:107)’de milleti, kültürde ortak olan insanların bütünü, olarak 

ifade eder. 

Bu ana fikirden hareketle bu çalışmanın amacı Türk Birliği Oluşumunda, örgüt kültürünün 

bir alt boyutu olan törenler kapsamında nevruzun birleştirici etkisini incelemektir. Türk birliği 

düşünsel temelleri, kültür ve örgüt kültürü, örgüt kültürü bağlamında nevruz bayramı ve Türk 
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birliğinde birleştirici etkisi boyutları ile ele alınan çalışma, literatür incelemesi yöntemiyle 

yürütülmüştür.   

Türk Birliği Düşüncesi  

Bilinen Türk tarihi güçlü devletlerin, büyük imparatorlukların tarihidir. Türkler, dünyanın 

çok geniş bir coğrafyasında at koşturmuş, akınlar düzenlemiş, savaşlar yapmış, hakimiyet 

kurmuşlardır. Dünya tarihinde böylesine geniş bir coğrafyada etkin olan, kavimleri yöneten, 

devletler, medeniyetler, şehirler kurmuş olan, başka bir ulus yoktur.  

Günümüzde bile, ulaşım ve teknolojik olanaklara rağmen, bu kadar büyük bir coğrafyada 

hakimiyet kurmak oldukça güçtür. Kaldı ki o günün koşullarında çok büyük ordular kurmak, bu 

orduları hem yaşayarak, hem yaşatarak, büyük fetihler yapmak ve halkı fethedilen bölgelerde 

iskan etmek, akıllara durgunluk verecek, büyük bir stratejik yönetim ve örgütlenme örneğidir 

(Demirkaya, 2018:164). 

Anadolu Türkleri olarak, Orta Asya bozkırlarından Akdeniz’e ve Avrupa’ya uzanan yazılı 

tarihimiz boyunca kurduğumuz imparatorluklarla bölge kültürünün ve medeniyetinin 

şekillenmesinde büyük rol oynadık (Demirel, 1999:9). Bugün de çağdaş medeniyetler 

seviyesinin üstüne çıkmayı hedef olarak belirlemiş bir milletin evlatları olarak, yaşadığımız, 

coğrafyanın ve kültürün şekillenmesinde, belirleyici olmak gibi, özel bir görevimizin olduğunu 

düşünüyorum. Zira yaşadığımız son yüzyıl, Türk milletinin Asya ile Avrupa’yı bir birine 

bağlayarak, evrensel uygarlığa katkıda bulunmasına eşsiz fırsatlar sunmaktadır.  

Tarih boyunca Türk ırkına mensup insanlar tarafından, bilinen 379 (Pekin, 2010: 14) devlet 

kurulmuş ve bu devletler kısa bir süre sonra yıkılmışlardır. Bu devletlerden 16 tanesi ise dünya 

tarihinin seyrini değiştirecek kadar etkili olmuştur. Bunlar 

 Büyük Hun İmparatorluğu, 

 Avrupa Hun İmparatorluğu, 

 Akhun İmparatorluğu, 

 Göktürk Devleti, 

 Kutluk Devleti, 

 Avar İmparatorluğu 

 Hazar İmparatorluğu 

 Uygur Devleti, 

 Karahanlı Devleti 

 Gazne Devleti 

 Büyük Selçuklu İmparatorluğu 
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 Harzemşahlar Devleti 

 Altınordu Devleti 

 Büyük Timur İmparatorluğu 

 Babür Devleti 

 Osmanlı İmparatorluğu  

Türk devletleri birlik ve beraberlik içinde oldukları zamanlarda, en kötü şartlarda bile olsa, 

daima toparlanmasını bilmişler; ancak birlik ve beraberliklerinin bozulduğu, birbirlerine 

düştükleri zamanlarda da çok çabuk yıkılmışlardır. Yıkılmalar çoğu zaman düşman baskısı ile 

değil; düşmanın entrikaları ile bir birine düşen kardeşlerin kavgaları sonucunda olmuştur.  

Bunu Bilge Kağan’ın öğütlerinden de anlıyoruz. Ne diyor Göktürk lideri Bilge Kağan? "Ey 

Türk budun! (milleti), aklını başına topla, düşmanlarına kanma, birlik ve beraberlikten ayrılma, 

devletine sahip ol, sonra ölürsün ve bir daha dirilemezsin." 

Görüleceği üzere Bilge Kağan Türk milletinin beka sorunu için birlik olmayı önermektedir. 

Türk Birliği düşüncesi, Bilge Kağan’ın yolundan giden Türk başbuğu Atatürk’ün;  “Ben her 

şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum. Böyle öleceğim. Türk birliğinin, bir gün 

hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde 

kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum, yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk 

birliği ile açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne 

aleme yeni ufuklar açacak, güneş ne demek, ufuk ne demek, o zaman görülecek…” sözlerinde 

anlam bulmaktadır.  

Gerçekten de dünya üzerinde dili, kültürü, ırkı hatta mezhepler bazında inançları da farklı 

olan ülkelerden oluşan birlikler mevcuttur. İngiliz İmparatorluğuna karşı kazanılan bağımsızlık 

savaşından sonra 13 İngiliz sömürge eyaletinin birleşerek Amerika Birleşik Devletleri’nin 

temelini attığı bilinmektedir. 1945 yılında kurulan Arap Birliği bugün 23 ülkeye ulaşmıştır. 1951 

yılında kömür-çelik birliği ile temeli atılan, 6 kurucu üye ülke ile yola çıkan, ırkı ayrı, dilleri 

ayrı, kültürleri farklı ülkelerin oluşturduğu Avrupa Birliği, günümüzde 28 ülkeye ulaşmıştır.  

Benzer şekilde 2002 yılında 53 ülkenin katılımı ile oluşan Afrika Birliği örnekleri de ortadadır. 

O halde, dünyada 300 milyondan fazla bir nüfusa sahip olan, aynı ırksal kökenden gelen, 

tarihi bir, çoğunluğun inancı ortak, kültürü ortak, dili benzer olan Türkler neden birlik 

oluşturmasın? Bu soru, 1991 yılı sonundan itibaren yüksek sesle düşünülmeye ve tartışılmaya 

başlanmıştır. 

Benim naçizane, Türk birliği düşüncemin esası tek devlet olma ideali değildir. Tam tersine, 

her Türk ülkesinin kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir devlet olması düşüncesidir. 

Nitekim Atatürk’ün İslam Birliği ile ilgili düşünceleri bu konuda ufkumuzu açmaktadır. 24 
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Nisan 1920’de Meclisin 4. gizli oturumunda Atatürk; “Bütün İslam aleminin manen olduğu 

kadar maddeten de birlik içinde ve müttefik hale gelmesinden sadece sevinç duyarız. Bunun için 

de bizim kendi hudutlarımız içerisinde bağımsız olduğumuz gibi, Suriyeliler ve Iraklılar da milli 

hakimiyete dayalı bağımsız bir güç olarak ortaya çıkabilmelidirler“ 

(http://www.onderturkiye.com), diyerek,  birlik düşüncesiyle neyi ifade ettiğini ortaya 

koymaktadır. 

Kültür ve Örgüt Kültürü 

Kültür; bilgiyi, imanı, san’atı, ahlakı, hukuku, örf ve adeti ve insanın, cemiyetinin bir üyesi 

olması nedeniyle kazandığı diğer bütün beceri ve alışkanlıklarını kapsayan bir bütündür.  

Kültür; bir topluluğun yaşam tarzıdır. Atalarından gelen maddi ve manevi değerler 

bütünüdür. İnsanın doğayı ve kendini yönetmek yolu ile bizzat oluşturduğu eserdir.  

Tanımlamaları çoğaltabiliriz. Ancak bu tanımların ortak noktalarından biri kültürün, her 

topluluğun kendine özgü davranış ve yaşayış tarzı olmasıdır (Kafesoğlu, 2000:16).  

Yönetim alanında önemli belirleyicilerden biri olan örgüt kültürü ise; örgüt üyeleri 

tarafında kabul gören ve paylaşılan, örgütü diğer örgütlerden ayıran, örgütü ayakta tutan ve 

rakiplerden öne geçiren değerler toplamı olarak görülebilir. Bu değerlerin örgütün başarısında 

son derece etkin olduğu Japonya’yı üretimde ve kalitede dünya lideri yapan yönetim sisteminin 

incelenmesi ile ön plana çıkmıştır.  

Nitekim farklı örgütlerin farklı kültürleri arasında düşünce tarzı, davranış biçimi, bilgiyi 

üretme anlayışı, hizmet anlayışı, eğitim olgusu (Doğan, 2013:4) kalite anlayışı, müşteriye bakış 

açısı, semboller, kahramanlar, törenler farklılık arz etmektedir. Bu farklılıklar en büyük 

örgütlerden biri olan ülkeler ve ülkeler arası birlikler için de geçerlidir.   

Örneğin, farklı yazarlarca farklı tiplemeleri yapılan aşağıdaki örgüt kültürü tiplerinin 

küçük-büyük bütün örgütler için geçerli olduğu söylenebilir. Bu yazarlar ve tiplemeleri (Doğan, 

2007: 127-138):   

 Harrison:  Güç kültürü (güç ve kontrol merkezde, güce sahip olanın egemen olmasını 

kabul eden kültür), rol kültürü (kurallar, statüler, görevler ve rollerin tanımlandığı örgüt kültürü), 

görev kültürü (amaçlara uygun iş ve görev odaklı kültür), birey kültürü (bireysel amaçların 

önemsendiği kültür);  

 Quin ve McGrath: Rasyonellik  kültürü, gelişmeci kültür, uzlaşmacı kültür, hiyerarşik 

kültür;  

 Cameron ve Quin: Girişimci kültür, işbirliği kültürü, yapılaşmış kültür, Pazar odaklı 

kültür;  

 Schneider: Kontrol kültürü, işbirliği kültürü, yetenek kültürü, gelişmeci kültür;  

http://www.onderturkiye.com/
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 Deal ve Kenedy: Ataklık kültürü, eylem kültürü, yetki kültürü, kapalı hiyerarşi kültürü;  

 Vries ve Miller: Karizmatik kültür, paranoid kültür, sakınma kültürü, ihtiyatlılık kültürü, 

bürokratik kültür;  

 Toyohiro: Canlı kültür, lider eksenli kültür, bürokratik kültür, durağan kültür, güçlü lider 

eksenli kültür;  

 Miles ve Snow: Koruyucu kültür, geliştirici kültür, analizci kültür, tepki verici kültür;  

 Goffe ve Jones: Komün kültürü, bölünmüş kültür, şebeke kültürü, paralı asker kültürü;  

 Cooke ve Rousseau: İnsancıl yardımseverlik kültürü, gruba bağımlılık kültürü, 

farklılıklara saygı kültürü, geleneklere bağlılık kültürü, üst yönetime bağlılık kültürü,  

hatalardan sakınma kültürü, muhalefet kültürü, güç kültürü, rekabet kültürü, 

mükemmeliyet kültürü, başarı kültürü, kendini gerçekleştirme kültürü;  

 Dennison ve Mishra: Bağlılık kültürü, tutarlılık kültürü, uyum kültürü, görev kültürü. 

Ulusların kültürel karakteristikleri olarak nitelendirilebilecek bazı özellikleri (Barutçugil, 

2011:197) aşağıya çıkarılmıştır: 

MİLLİYET GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF (Kör) NOKTALAR 

Amerikalılar Yönetme, yürütme, iyimserlik, 

sonuç odaklılık 

Amerikan olmayan değerlere 

duyarsızlık 

Almanlar Düzen, süreçler, teknik ayrıntılar İnce mizah 

Japonlar  Saygı, nezaket, sabır Bireysel karar alma, Batı tarzı 

mizah anlayışı 

İtalyanlar İletişim becerileri, insan ilişkileri, 

esneklik, makul olma  

Program, gündem, dakiklik 

İngilizler Diplomasi, makul ve mantıklı 

olma, uzun dönemli düşünme 

Yabancı diller, güncellik 

Çinliler Müzakere becerileri, sabır, saygı, 

nezaket 

Uluslararası bakış açısı, aciliyet 

duygusu, Batı mizah anlayışı 

Koreliler Enerji, sıkı çalışma, iyi planlama Aşırı ulusalcılık nedeniyle bulanık 

dünya görüşü 

Ruslar Sıcaklık, emredicilik Çabanın sürdürülmesi, güven 

Doğu Avrupalılar Yüksek kültürel farkındalık Demokratik yapılanma 

Türkler (Anadolu) 

(Doğan, 2013:33) 

Özgür ruhlu, teşkilatçı, uyumlu, 

pratik ve asker, cesur ve sadık; İş 

hayatında riskten, girişimden ve 

rekabetten kaçan  

Günü yaşama,  

Plansızlık  

Kadercilik 

 

Görüldüğü gibi her milletin farklı kültürel özellikleri vardır. Kültür; değiştirmek kolay 

olmamakla birlikte değişebilir, öğrenilebilir, iletilebilir özelliklere sahiptir. Nitekim bunun en 

güzel örneğini Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti 

vermiştir. Yıkılmakta olan imparatorluğun küllerinden, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine 

çıkmak için siyasal, hukuksal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla  yeni 
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bir devlet, yeni bir uluş oluşturulmuştur. Bu devletin, bu yeni ulusun temeli kültürdür. 

Atatürk’ün deyimiyle kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, 

uyanık davranmak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir.  

Örgüt Kültürü Bağlamında Nevruz Bayramı ve Türk Birliğinde Birleştirici Etkisi 

Örgüt kültürünün yaşayan unsurları arasında değerlendirilebilecek olan Nevruz Bayramı, 

Türk Dünyasının da ortak kültürel değerlerinden birisi olarak, son derece önemlidir.  

Uygulamalarda ülkelere göre bazı farklılıklar olmakla birlikte bayram etkinlikleri 

kapsamında gösteri sanatları, ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar ve 

el sanatları geleneği gibi kültürel değerler ön plana çıkmaktadır.  

Mete Han’dan itibaren Türk Dünyasında kutlanan Nevruz, genç Türkiye Cumhuriyetinin 

kuruluş aşamasındayken bile, Mustafa Kemal Atatürk’ün yüksek öngörüsü ile 1921 yılında 

Ankara’da, devletin üst yöneticilerinin de katılımı ile kutlanmış ve Türk Dünyasında da heyecan 

yaratmıştır (Şengül, 2006:168). Anadolu ile birlikte Nevruz’un Kazakistan’da, Kırgızistan’da, 

Özbekistan’da, Azerbaycan’da, Doğu ve Batı Türkistan’da, Kırım’da, Yakutistan’da, Balkan 

Türkleri arasında, Yugoslavya Türklerinde, Kıbrıs’da kutlandığını biliyoruz (Artun, 2007:1). 

Ayrıca bir zamanlar Büyük Selçuklu yönetimine tabi olan Pakistan, İran, Afganistan gibi 

ülkelerde de Nevruz kutlanmaktadır (Bahadıroğlu, 2016: 1) 

Nevruz Türk destanlardan da gelen bir gelenekle “yeni gün”, “yeniden doğuş” anlamına 

gelmektedir. Nevruza Altay Türkleri, Cılgayak Bayramı; Azerbaycan Türkleri, Ergenekon veya 

Bozkurt Bayramı; Başkurt Türkleri, Ekin Bayramı; Doğu Türkistan Türkleri, Yeni Gün, Baş 

Bahar; Gagavuzya Türkleri, İlkyaz; Hakas Türkleri, Cılsırtı, Ulu Kün; Karaçay-Malkar Türkleri, 

Gollu, Gutan, Saban Toy, Tegri, Toy; Kazak Türkleri, Ulus Günü; Kazan Türkleri ve 

Karakalpaklar, Ergenekon Bayramı; Türkmenler, Teze yılı; Uygur Türkleri, Yeni Gün adını 

vermektedir (Bahadıroğlu, 2016:1).  

Türkler tarafından özel bir gün olarak kabul edilen Mart ayının 21. gününde Güneşin “koç” 

burcuna girmesi çeşitli ritüeller ile kutlanmıştır. Dolayısıyla Türkler nevruza dinsel bir önem 

atfetmişlerdir. Çin kaynaklarına göre de Nevruz Türk kökenli  kutsal bir bayram olarak 

kutlanmaktadır (Ekrem, 2016:1).  

Bu kutlama örgüt kültürünün, dil, değerler-normlar, semboller, hikayeler, sloganlar, 

kahramanlar gibi temel öğelerinden biri olan “törenler” kapsamında değerlendirilebilir. Törenler, 

arzulanan değerlerin paylaşımı işlevini gören kolektif eylemlerdir. Bu eylemler, toplum 

tarafından veya örgütlerce değerli sayılan davranışların  paylaşılmasını ve pekiştirilmesini 

sağlarlar (Doğan, 2007:56). Böylece örgütsel birlik ve bütünlüğün oluşturulması mümkün hale 

gelir. 
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Örgüt; geniş bir kavramdır. Kar amaçlı işletme ve kooperatiflerden, kar amacı olmayan 

devlet ve kamu kurumlarını,  sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri, siyasi partileri, gayri 

resmi yapılanmaları kapsar (Akdemir, 2018:24). Daha geniş bakış açısıyla devlet örgütü ve 

devletlerarası birlikler de örgüt kapsamında değerlendirilmektedir.  

İyi yönetilemeyen, yüz yüze kaldıkları sorunlarla baş edemeyen örgütler er geç çözülmeye 

ve yıkılmaya mahkumdur. Buna karşın yönetim kültürünün egemen, yönetimin etkin olduğu, 

zamanında değişebilen ve gelişebilen örgütler ise rekabette öne geçmekte, fark yaratmakta ve 

hayatiyetini sürdürebilmektedir (Demirkaya, 2018:849). 

Stratejik bakış açısıyla yaklaşıldığında belki de değişim ve gelişmenin itici gücü kültürel 

değişimden geçmekte, hatta örgüt kültürünün değişim ve gelişmeyi onaylayan bir yapıda olması 

gerekmektedir. Gerçekten de Türk imparatorluklarının yıkılışında bu stratejik bakış açısının 

etkilerini görmek mümkündür. Sonuçta değişimi kaçıran, gelişme ve ilerlemelere ayak 

uyduramayan, yenilenemeyen koskoca imparatorluklar, parçalanarak, yok olmuşlardır.   

Bu boyutuyla düşünüldüğünde, Türk Birliği ya da Türk Devletleri Birliği yönünde yapılan 

çalışmalar sonucu ortaya çıkacak birlikler, sonuçta birer örgüt olarak, kültürün etkisi ile 

şekilleneceklerdir. Var olan ya da desteklenecek örgüt kültürünün, ülkelerin uzun vadede hayatta 

kalmasını, refah toplumu olmasını ve her bakımdan rakiplerinden ve çağdaşlarından öne 

geçmesini öngörmesi gerekir. Tabi bundan da önce, birlik ruhuna hizmet etmesi gerekir.  

İşte bu noktada törenler kapsamında değerlendirilebilecek olan, ancak aynı zamanda bazı 

hikayeleri, değerleri, inançları ve normları da kapsayan Nevruz etkinliklerinin kültürel birliktelik 

sağlayacağı, dolayısıyla Türk Birliği veya Türk Devletleri Birliği yolunda birleştirici bir rol 

oynayabileceği açıklıkla görülebilir.  

Bu rolü açığa çıkaran bazı önemli etkenler aşağıya çıkarılmıştır. Bunlar:  

 Kültürün toplum içinde ve toplumlara arasında öğrenilebilir, aktarılabilir, paylaşılabilir 

etkisi törenler için de geçerlidir. Ayrıca Nevruz benzeri törenler bu süreçte önemli bir araçtır. 

 Nevruz Bayramı kutlamaları her şeyden önce Türk topluluklarının geçmişi, yaşam tarzı, 

hayata bakış açıları konusunda geçmişin mirasını günümüze ileten önemli bir ritüeldir. 

 Nevruz etkinliği, kültürün en önemli boyutlarından biri olan duyguların paylaşılmasında 

da önemli bir araçtır. Farklı Türk devletlerine mensup Türkler arasında ortak duyguların 

oluşturulmasını ve paylaşılmasını kolaylaştırabilir. 

 Bu boyutlarıyla Nevruz kolektif kimliğin oluşturulmasına katkı sunabilir. 

 Nevruz Türk topluluklarının üretim ilişkileri ve yönetim tarzı ile ilgili izler taşır. 

 Nevruz, Türk topluluklarında hangi değerlerin önemsendiğini, kutsandığını gösterir. 

Bunlar ahlak, kahramanlık, vatana bağlılık başta olmak üzere, insana ve doğaya saygıyı içeren, 
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toplumu ayaktan tutan temel değerlerdir. 

 Nevruz, Türk toplumu üyelerinin tarihini, geleneklerini, alışkanlıklarını, törenlerini idrak 

etmesini sağlar. 

 Nevruz, toplum üyeleri arasında ait olma bilincini geliştirir. 

 Nevruz, Türk toplumu üyeleri arasında ortak bir kimlik gelişmesine yol açar. 

 Nevruz, kadim Türklerde kadın-erkek eşitliğine dayanan ve kadına ve erkeğe ortak 

sorumluluk veren toplumsal yapının ve inancın bilinmesini sağlar. 

 Nevruz, dünya milletleri içinde vatani, mesleki, ailevi, cinsel, medeni ve milletlerarası 

(Gökalp, 1999:152), Türk’ü Türk yapan ahlaki üstünlüklerinin genç nesillere iletilmesine aracılık 

eder.  

 Nevruz, geniş halk kesimlerinin içsel bütünleşmesini kolaylaştırır. 

 Ortak değerlerde içsel bütünleşme, dışsal bütünleşmeyi de kolaylaştırır. 

 Nevruz, Türk toplumunun önemli örgütleri olan ile aileler birliği, boy, boylar birliği ve 

devlet oluşumlarının sosyolojik izlerini taşır. Bu izler, devletler birliğine giden yolu da 

aydınlatacaktır.   

Bütün bu boyutları ile Nevruz, Türk topluluklarını diğer toplumlardan ayıran, toplumu bir 

arada tutan, birleştiren, kaynaştıran ve özgünlüğü ile diğer toplumlardan ayıran değil, uyumu 

kolaylaştıran bir araç rolü üstlenecektir.  

SONUÇ 

Yazılı tarihi çok fazla bilinmemesine karşın, yabancı ulusların hayatlarında oynadıkları 

rolleri, yaşadıkları acıları ve felaketleri, kazandıkları zaferleri ve başarıları ile dünya tarihinin 

yönünü değiştiren bir milletten, milletin günümüze değin sürdürülen ortak değerlerinden söz 

ediyoruz. Ünlü Alman asıllı Ordinaryüs Prof. Fritz Neumar “Türkleri çıkarırsanız geriye tarih 

diye bir şey kalmaz” diyor. Bu tespit aslında her şeyi özetliyor.  

Gerçekten de Türk deyince akıllara üstün bir örgütlenme yeteneğine sahip,  devletler 

kurmuş, ordular donatmış, imparatorluklar oluşturmuş, dünyanın her köşesinde at koşturmuş bir 

halk;  günümüze kadar gelen güçlü bir kültürel miras ve muhteşem bir tarih bırakmış bir ırk, bir 

millet geliyor. 

Hür dünyanın büyük bir bölümü tarafından gerçekleştirilen birlik olma düşüncesi, Türkler 

için de ciddi bir seçenek olarak değerlendirilmelidir. Bu birlikteliğin önemli araçlarından birisi 

de kültür birliğinin sağlanmasıdır. Kültür birliğinin sağlanmasında ve farklı Türk devletlerine 

mensup soydaşlarımızın duygusal birliğinin sağlanmasında Nevruz törenlerinin olumlu etkisi 

olacağı aşikardır.  

Bu itibarla Türk Birliği yolunda yapılacak faaliyetlerin yanında Nevruz Bayramı 
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etkinlikleri de bütün Türk Dünyasında eş zamanlı ve ortak olarak kutlanmaya devam edilmelidir. 

Bu kutlamalar, her yıl bir Türk devletinin öncülüğünde Türk Dünyası Ortak Bayramı etkinliği 

olarak da kutlanmalıdır.  

Sözlerimi ulu önderimiz,  Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle bitirmek istiyorum. 

“Taş Kırılır, tunç erir; ama Türklük ebedidir”. “Ne Mutlu Türküm Diyene!” 

 

KAYNAKLAR 

Artun, Erman (2007), Türk Halk Kültüründe Nevruz, Çukurova Üniversitesi Türkoloji 

Araştırmaları Merkezi, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/erman_artun_turk_halk_ 

kulturunde_nevruz.pdf Erişim Tarihi: 7 Mart 2019.  

Akdemir, Ali (2018), Kavramsal Açıdan Yönetim, Örgütlerin Yönetimi, Beta, İstanbul.  

Bahadıroğlu, Diba (2016), Türklerde Baharın Gelişi: Nevruz, https://www.makaleler.com/ 

turklerde-baharin-gelisi-nevruz  Erişim Tarihi: 3 Mart 2019. 

Demirel, Süleyman (1999), 2000’e Girerken Türkiye, Başbakanlık Basımevi, Ankara.  

Demirkaya, Harun (2018), Siyasi Partiler Açısından Yönetim, Örgütlerin Yönetimi, Beta 

İstanbul.  

Demirkaya, Harun (2018), 1071 Stratejik Bir Hata mı? Turansam Dergisi, 10-37, S. 160-167.  

Doğan, Binali (2007), Örgüt Kültürü, Beta Basım Yayın, İstanbul.  

Doğan, Ebru Şengül (2013), Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Türkmen Kitabevi, İstanbul.  

Ekrem, Nuraniye Hidayet (2016), Çin Kaynaklarına Göre Türklerde Nevruz, Curr Res Soc 

Sci, 2, (2), 67-78.  

Gökalp, Ziya (1999), Türkçülüğün Esasları, Toker Yayınları, İstanbul.  

Kafesoğlu, İbrahim (1989), Türk Milli Kültürü, 17.b., Ötüken Yayınları, İstanbul.  

Köktürk, Milay (2016), Millet ve Milliyetçilik Eleştirel Yazılar I, Ötüken Yayınevi, İstanbul. 

Pekin, Süleyman (2010), Avrasya Alternatif Eksenler, Berikan Yayınevi, Ankara.  

Şengül, Abdullah (2006), Türk Kültüründe Nevruz -Mete Han’dan Atatürk’e-, Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 161-170.   

www.onderturkiye.com, http://www.onderturkiye.com/ataturk-turk-birligine-inaniyorum-onu-

goruyorum/ Erişim Tarihi: 06.03.2019. 

 

  

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/erman_artun_turk_halk_%20kulturunde_nevruz.pdf
http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/erman_artun_turk_halk_%20kulturunde_nevruz.pdf
https://www.makaleler.com/%20turklerde-baharin-gelisi-nevruz
https://www.makaleler.com/%20turklerde-baharin-gelisi-nevruz
http://www.onderturkiye.com/
http://www.onderturkiye.com/ataturk-turk-birligine-inaniyorum-onu-goruyorum/
http://www.onderturkiye.com/ataturk-turk-birligine-inaniyorum-onu-goruyorum/


 III.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-62-4 

 
82 

ТІЛ ДАМЫТУДАҒЫ СӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ  РӨЛІ 

 

Сәдуақас Гүлбану Темірязқызы – п.ғ.к., қауымд. профессор 

  Омарова Гүлнара Жолдасқызы – докторант Абай атындағы 

Қазақ  ұлттық  педагогикалық  университеті  

Қазақстан,    Алматы қ. 

              

АҢДАТПА 

Мақалада оқушы тілін дамытудағы сөздік жұмысының рөлі туралы айтылған. 

Оқушы тілін дамыту – бастауыш оқытудың негізгі міндеттерінің бірі. Өскелең 

ұрпақтың тілді дұрыс пайдалануы, оның сөздік қорына тікелей байланысты екенін 

көреміз. 

Тіл дамыту – балалардың сөздік қорын байытуға, мағынасын түсініп, сол сөздерді 

дәл қолдана білуге, өз ойларын, пікірлерін екінші біреулерге жеке сөйлемдер арқылы, 

логикалық, композициялық тұтастығын сақтай отырып, жүйелі түрде әңгімелеу арқылы 

ауызша, жазбаша дұрыс білдіруге үйрету. 

Оқу сабағында тіл дамытуға жеке бөлім берілмейді, бірақ әрбір мәтінді оқығанда 

сөздік, сөз тіркесі және сөйлеммен жүргізілетін жұмыстарға баса назар аударылады, 

оқушылардың ауызша, жазбаша сөйлеу тілін, ой-өрісін дамыту мақсатында нақты 

жұмыстар ұйымдастырылады. 

Тіл дамытудың негізгі құрамдас бөлігінің бірі – сөздік жұмысы. 

Қазіргі кезде ақпарат құралдарының өркендеуіне байланысты тілдің сөздік қоры да 

жаңаруда, сондай-ақ тіл білімінің арнасы да кеңеюде. Қай тілдің де сөздік қоры, бір 

жағынан сол тілдің өз мүмкіндіктерін пайдалану, іштен түлеу жолымен дамып отыратын 

болса, екінші жағынан көрші тілдегі кірме сөздерді қабылдау арқылы толығатыны белгілі. 

Яғни, балалардың сөйлеу әрекеті жаңа сөздердің жасалу жолын игеру арқылы молаяды. 

Мұғалімнің міндеті – оқушылардың актив, пассив  сөздік қорын байыту, яғни 

белсенді сөздерінің санын көбейту. 

Сөздік жұмысын ұйымдастыруда мұғалім оқушыларға өз бетімен сөздің мағынасын 

талдай білуге, сөзді жинап үйренудің де әдіс-тәсілдерін, жолдарын көрсетіп, 

дағдыландырып, жаттықтырып отыруы қажет. 

Қазіргі жаңа білім беру стандартында бастауыш мектеп оқушыларының әртүрлі         

анықтамалық-энциклопедиялық дереккөздермен (сөздіктер, анықтамалықтар, 

энциклопедиялар) жұмыс істеу білігін қалыптастыру көзделген.  Осы дереккөздердің 

ішіндегі сөздіктермен жұмыс істеу басты орынды алады.  Бастауыш сынып әдебиеттік оқу 

сабақтарында сөздік жұмысын жүргізудің барлық бағыттары тек тәжірибелік негізде, яғни 
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мәтінді негізге алып жүргізіледі. Мәтінді дұрыс қабылдау үшін сөздік жұмысын 

жүргізбейінше, мақсатқа жету мүмкін емес. Мәтіндегі қиын сөздерді түсіндірудегі негізгі 

құралдар – сөздіктер болып саналады. Сөздіктерді қолдану арқылы балалар мәтіндердегі 

түсінуге қиын сөздерді тауып, ол сөздердің мағынасын түсінеді. 

Бастауыш сыныптарда сөздіктермен жұмыс жүргізудің жоғары сыныптарға 

қарағанда өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы оқушыларға мәтіндегі мағынасы қиын 

сөздерді түсіндірген кезде, мұғалім түсіндірме, орфографиялық, этимологиялық, т.б. 

сөздіктерді пайдаланып отыруы қажет. Мұндай сөздіктермен жүйелі жүргізілген сөздік  

жұмысы жоғары сыныптарда да оқушының сөздік қорын байытуға себепші, негіз болады. 

Түйінді сөздер: бастауыш мектеп, жаңартылған білім беру мазмұны, сөздіктер, 

сөздіктермен жұмыс, түсіндірме сөздік, орфографиялық сөздік, этимологиялық сөздік. 

 

THE ROLE OF VOCABULARY WORK IN SPEECH ENRICHMENT 

 

ANNOTATION 

The role of vocabulary in language development for the work with pupil is discussed in 

this article. 

Developing of learners' language is one of the main objectives of primary education. We 

see that the correct use of language by the young generation is directly related to its vocabulary. 

We should understand that the language development is the enrichment of the vocabulary 

by children, their understanding the meanings of the words, to use properly those words, teach 

them to express their thoughts and opinions by means of oral, written explanation, by means of 

systematically telling stories, keeping the logical, compositional integrity. 

There is no separate section for the language development in the classroom, but when you 

read each text, the emphasis is placed on the work with the dictionary, word combination and 

sentence, and specific work is being done to develop pupils' oral and written language. 

One of the main components of language development is vocabulary work. 

Nowadays, due to the prosperity of the media, the vocabulary of the language is also 

upgraded, and the linguistic profiles are expanding. The vocabulary of the language, on the other 

hand, is that if the language develops through its own capabilities, it develops from inside, and 

on the other hand it is supplemented by receiving words from the neighboring language. That is, 

the speech of children increases with the use of new words. 

The teacher's task is to enrich the pupils' active, passive vocabulary, that is to say, increase 

the number of active words. 
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In organizing vocabulary, the teacher should pupils to encourage to analyze the meaning of 

the word themselves, to teach the pupils the techniques and methods of word collection, to make 

them learn those skills and to exercise them. 

The current new educational standard envisages the development of the ability of primary 

school pupils to work with various reference encyclopedic sources of information (dictionaries, 

directories, encyclopedias). It requires the ability to work with a variety of dictionaries within 

these sources. In all primary school classroom literacy classes, all the vocabulary exercises are 

based solely on a practical basis, that is to say, on the basis of the text. The goal can not be 

achieved unless the dictionary works to get the correct text. Glossaries are the basic tools for 

explaining difficult words in the text. Using dictionaries, children find words difficult to 

understand in texts and understand the meaning of these words. 

Working with dictionaries in primary grades has a distinctive feature than the older ones. 

For example, pupils should be able to use the explanatory, spelling, etymological etc. 

dictionaries. The vocabulary systematized with such dictionaries will also serve as a basis for 

enriching students' vocabulary in senior grades. 

Keywords: primary school, content of updated education, dictionaries, dictionary work, 

explanatory dictionary, spelling dictionary, etymological dictionary. 

 

Қазіргі кезде елімідегі оқу-тәрбие жұмысына байланысты болып жатқан жаңартулар 

білім беру мен тәрбие жұмысын байта құруды міндеттейді. Өркениетті және дамыған 

қоғамға қол жетізу қай заманда да білім беру ісін жетілдіру арқылы іске асып отырған. 

Қазір біздің қоғамымыздың алдында да осындай күрделі мақсат тұр. Демек, оқу-ағарту 

саласындағы өзекті мәселелердің бірі − оқушыны  өзгелермен қоғам талабына сай қарым-

қатынасқа даярлау. 

Бұл мәселенің оң шешілуі оқушылардың ана тілінде жатық, таза сөйлеуіне, өз ойын 

жүйелі, анық жеткізулеріне мүмкіндік жасау.  Өйткені «Біз сөз арқылы ғана ойымызды 

сыртқа білдіре аламыз. Сөз болмаса, адамда білім болмас еді. Атын атап, сөзбен бекітіп 

тастамасақ, жанда суреттер, ұғымдар тұрмас еді.  Қысқасы, жан көріністерінің ең қымбаты 

– ой, ой тілі – сөз» - деп, қазақтың арыс ұлдарының бірі М.Жұмабаев та тілді өте жоғары 

бағалаған [1, 160].   

Қазіргі білімді, мәдениетті, жан-жақты дамыған жастарымыздың ақылы мен ойының 

көрінісі – әр сөзді өз орнымен қолданып, мағыналы сөйлей алу − бұл заман талабы. 

Сондықтан да балалардың тілін дамытуға қай кезде де ерекше мән берілген, қай халық 
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болса да, тілді қастерлеген.  

Егер сөйлеу дағдысының негізі бастауыш мектепте қаланатынын, жас бөбек алғаш 

қолына қалам ұстап, сауаттанып, жазбаша тілдің түрімен бетпе-бет осы бастауыш 

мектепте кездесетінін ескерсек, кіші жастағы оқушылардың тілін дамыту мәселесінің 

маңыздылығы талас туғызбайды. 

Оқушы тілін дамыту – бастауыш оқытудың негізгі міндеттерінің бірі. Тіл дамыту – 

балалардың сөздік қорын байытуға, мағынасын түсініп, сол сөздерді дәл қолдана білуге, 

өз ойларын, пікірлерін екінші біреулерге жеке сөйлемдер арқылы, логикалық, 

композициялық тұтастығын сақтай отырып, жүйелі түрде әңгімелеу арқылы ауызша, 

жазуша дұрыс білдіруге, яғни «нәрсенің жайын-күйін, түрін, түсін, ісін сөзбен келістіріп 

айтып беруге» үйрету [2, 23]. Балалардың тілін дамыту арқылы мұғалім олардың сөздік 

қорын дамытып, байытып отырады, тілді қатынас құралы ретінде пайдалануға үйретеді. 

Өйткені, Оқу және тіл дамыту бағдарламасында «Оқу сабағында тіл дамытуға жеке бөлім 

берілмейді, бірақ әрбір мәтінді оқығанда сөздік, сөз тіркесі және сөйлеммен жүргізілетін 

жұмыстарға баса назар аударылады, оқушылардың ауызша, жазбаша сөйлеу тілін, ой-

өрісін дамыту мақсатында нақты жұмыстар ұйымдастырылады. ...Тіл ширату балалардың 

білетін пассив сөздерін активтендіру мақсатын көздесе, «тіл жетілдіру» көбінесе баланың 

тілін түзету мағынасында қолданылады. Ал, сөз байлығын арттыру – сөздікке ғана  

қатысты» деп көрсетілген [3].  

Тіліміздің сөздік қоры – заман талабына сай рухани ой-санамыздың өсіп, жетіліп 

отыруының кепілі. Қазақ тілінің грамматика, фонетика саласына қарағанда, лексика 

саласы ішкі және сыртқы өзгерістерге жиірек ұшырайды. Алайда олар адам өміріне 

қарағанда жайырақ өзгеріске түседі. Уақыт өткенмен біз тілімізде болып жатқан 

өзгерістерді байқай қоймаймыз.  

Тілдегі өзгерістер дегеніміз – сол тілде сөйлейтін адамның грамматикасы мен 

лексикасында болатын өзгерістер. Тілдің іштей өзгерістерге ұшырауы – бұрыннан бар 

сөздердің мағыналық өзгерісі, яғни жаңа қолданыстарға түсуі, ал сыртқы өзгеріске 

ұшырауы – басқа тілден жаңа сөздер қабылдануы. Жаңа буын өкілдері өзгертілген 

грамматиканы қабылдап, өзгерістер енгізіп, балаларына жеткізіп отыратындықтан, бұл 

өзгерістер орнығып қалады [4].  

Жаһандануға байланысты тілімізге әр түрлі салаларға сәйкес көптеген сөздер еніп 

жатыр, өйткені білім беру саласындағы оқулықтар да уақыт талабына сай өзгеру үстінде. 

Сөздікті байытудың негізгі көзі, әрине, бастауыш мектепте оқытылатын «Әдебиеттік 

оқу», «Қазақ тілі», «Дүниетану», «Жаратылыстану» т.б. оқулықтардағы көркем шығарма, 
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мәтіндер мен мұғалімнің сөзі. Мектептегі түрлі пәндерден оқушылар білім алумен қатар, 

сол пәндерге тиісті терминдерді игереді. Оқулықтағы мәтіндер, балаларға бір жағынан, 

жаңа сөздер үйрету; екінші жағынан, сөз тіркестерін үйрету; үшінші жағынан, сол сөздер 

мен тіркестердің мағыналарын тереңірек ұғындыра түсуді көздей отырып таңдалады.  

Мектепте балалардың сөздік қорының молаюы жүйелі қадағалау арқасында жоспарлы 

түрде жүзеге асады. 

Балалардың мектептегі сөздік қорын молаюына мына төмендегі жағдайлар әсер 

етеді: 

1.  Балалар мектепте ұжымдық түрде сабақ оқиды. Сол арқылы балалардың сөздік 

қоры өзінің күнделікті қарым-қатынаста болған отбасы, сыныптастары, достарынан жаңа 

сөздер үйренуі әсерінен молаяды.  

2. Балаларды мектепте оқыту барысында түрлі жиындарға, саяхаттарға т. б. алып 

барады. Нәтижесінде баланың сөздік қорындағы сөздер бұрын белгісіз сөздер есебінен 

дамиды.  

3. Қазіргі кезде оқушылардың сөздік қорының дамуына ақпарат құралдары мен 

бағдарламалардың әсері бар. Екі минут сайын жаңалықтар мен ақпараттар жаңарып, 

өзгеріп отырады. Балалардың көпшілігі өз уақыттарын телебағдарламалар мен 

мультфильмдер көрумен өткізеді. Олардың мультфильмдер немесе бағдарламалардағы 

сөздердің барлығын жаттап алып, күнделікті өмірде қолданатыны да хақ.  

4. Балалар мектепте тілдің фонетика, лексика және грамматика салаларынан 

теориялық тұрғыдан білім алады. Оқушылар сөздерді орынды қолдануды, сөйлемді дұрыс 

құрау жүйелерін меңгереді. Бұл балаларды сөздік қордағы сөздерді дұрыс қолдануға 

үйретеді.  

5. Мектепте балаларға түсініксіз сөздер мұғалімнің көмегімен түсіндіріледі. Сол 

себепті балалар сөздердің мағыналарын жете түсінуге машықтанады. Демек, мектепте 

балалардың сөздік қоры өсіп (7000-12000 сөз аралығында), оны дұрыс пайдалану жолын 

үйренеді.  

6. Балалар мектепте кітаппен жұмыс істеуді үйренеді. Сондықтан баланың сөздік 

қорындағы сөздер тек күнделікті өмірде қолданылған сөздер болып қана қоймайды, әдеби, 

ғылыми сөздер әсерінен молаяды. Мектепте ғана баланың сөздік қоры жүйелі түрде 

дамиды. 

Демек, біз сөздік жұмысын жүргізуді төмендегіше көрсетуімізге болады: мәтін – сөз 

– сөз тіркесі – сөйлем – мәтін.  

Әдебиеттік оқу сабақтарында қиын сөздердің лексикалық мағынасын меңгертудің 
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мақсаты – мәтіннен сөйлемді, сөйлемнен қиын сөзді бөліп алу, оның мағынасын түсіндіру, 

бұл сөзді сөз тіркесі мен сөйлемде, содан кейін «өзі құрастырған мәтінінде» қолдану боп 

табылады.  

Қазіргі оқулықтардағы мәтіндердің көпшілігі ұлы жазушылардың көркем 

шығармаларынан алынған және халқымыздың ауыз әдебиетінен берілген үзінділер. Ал 

мұндай мәтіндерде бастауыш сынып оқушыларының  ұғымына қиын сөздердің, 

тіркестердің көп болатыны сөзсіз. Ондай әңгімелердің көпшілігінің мазмұны, сөйлем 

құрылысы, сөз қолданысы балаларға түсініксіз қалып отырады. Осындай мағынасы 

баланың түсінуіне қиын тиетін сөздердің әрқайсысының сөздігін шұбыртып, мәтіннің 

аяғына беруді оқулықтың ауқымы да, мақсаты да көтермейді. Ал оқу барысында 

мағынасы бала ұғымына қиын сөздерді түсіндірмесе, мәтіндерді балалар дұрыс қабылдай 

алмайды;  

Сондықтан оқушыларға жаңа сөздер үйрету, үйренген сөздерінің мағынасын 

меңгерту, көркем шығармалардағы бейнелі сөз тіркестерімен таныстыру және оның 

барлығын баланың активті сөзіне айналдыру маңызды да күрделі, жауапты жұмыс болып 

табылады.  

Психологтардың пікірлеріне сүйенсек (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Н. 

Леонтьев және т.б.) балалардың 8-ден 11 жасқа дейінгі аралығы сөзге деген 

«лингвистикалық» қарым-қатынасын қалыптастырудың ең қолайлы кезеңі болып 

есептеледі. Олар осы кезең аралығында сөзді лексикалық жүйе элементі ретінде оңай 

меңгере алады [5, 25-29].  

Сондай-ақ ғылымда баланың жеті жасында негізгі сөздік қоры қалыптасады, бұл 

кезеңде оған ана тілінің бар байлығын ашып көрсетуге мүмкіндік бар екенін атап өтеді.  

Сондықтан мектепке келгеннен бастап оқушыларға мүмкіндігінше көп сөз оқытып, 

олардың мағыналарын дұрыс түсіндіріп, сөздік қорларын молайту керек.  

Бұл өз кезегінде бастауыш мектептегі тіл сабақтарында оқушылардың әртүрлі 

анықтамалық-энциклопедиялық дереккөздермен (сөздіктер, анықтамалықтар, 

энциклопедиялар) жұмыс істеу білігін қалыптастыруды талап етеді. Мұнда, яғни сөздік 

жүргізу барысында, әсіресе, синонимдер, антонимдер, көп мағыналы сөздер мен қанатты 

сөздерге көңіл аударылады. 

Синоним  сөздермен жұмыс – сөздік жұмысының үлкен бір бөлігі. Тілдегі барлық 

сөздердің лексикалық байлығы синонимдік мағынасына байланысты. Заттар, олардың түр-

түсі, қимыл, іс-әрекеттерінің өзі әр түрлі мағынаға ие бола алады. Қанша синоним сөз 

болса, біздің тіліміз соншалықты бай дей аламыз.    



 III.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-62-4 

 
88 

Оқушылардың ойын, тілін дамытуда синоним сөздерді пайдалануға үйрету 

жұмыстарының рөлі күшті. Ол үшін мәтінді оқытуға дайындалу жұмыстары кезіңде:  

1. Мәтінде синоним сөздер бар ма, болса, олардың мағыналарын қалай ұғындыру 

керек, балалардың жауаптарында ол сөздерді қолдану үшін қандай сұраулар қою қажет –

осыларды анықтайды.  

2. Егер мәтінде синоним сөздер болса, ал  мұғалім балаларға синоним сөздерді 

білдіргісі келсе, оны қалай ұйымдастырған жөн: оқу барысында сөздің синонимін айтып 

түсіндіре ме, қорытынды әңгімеде кірістіре ме, сурет арқылы ма, әңгімелесу барысында 

ма – осыларды қарастырады.  

Сауат ашу кезеңінде синонимдермен жүргізілетін жаттығу жұмыстарының негізгі 

түрлері төмендегідей:  

а) мағыналары жақын сөздерді тауып, топтап айту (жазу): биік, таяу, зәулім, алыс, 

сәулетті, жақын, қашық.  

ә) берілген сөздерге синоним табу: әдемі, аяз т.б. сөздер берсек, оқушылар оларға 

мағынасы жақын сөздерді қиналмай табады: әдемі– көркем– сұлу, аяз– суық.  

б) мәтін ішіндегі белгілі бір сөзді оның синонимімен алмастырып айту (жазу).  

Мұндай жаттығулардың мақсаты мағыналық реңі одан да ғөрі айқынырақ сөздерді 

іздестіріп табу болып саналады. Мысалы: Мен қызықты (тартымды...)  кітап оқыдым т.с.с. 

Антоним сөздер де синоним сөздер сияқты оқулықтарды өте көп кездеседі. 

Сөздердің қарама-қарсы мағынасы балаларға айқын, жеңіл түсіндіріледі. Мысалы:  

а) берілген сөздерге антоним сөздерді табу: алыс, аз, отырды; 

ә) мәтіннен антоним сөздерді табу: Жақсы бала – қуаныш, жаман бала – өкініш ....  

б) сөйлемдегі антоним сөздерді ауыстырып қолдану: Бақыт хатты аз жазды. Арман 

кітапты көп оқыды. 

Тапсырманы оқушы қызығып орындау үшін түрлі амал-тәсілдерді пайдаланған жөн. 

Тақырыпқа сай бір-бірімен қатысты сөздердің орны туыстырылып беріледі, оқушы 

олардың тиісті нүктелерін қосу қажет.  Мұнда антонимдік жұптардың орны ауыстырылып 

берілген. Оқушыдан оны дұрыс табу талап етіледі. Егер мағынасы қарсы сөздердің 

нүктелерін дұрыс қосса, түрлі геометриялық фигуралар шыққанын көреді. 
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Бұл оқушының тапсырмаларды орындауға деген қызығушылығын оятады. Мұндай 

тапсырмалар оқушыдан көп ойлануды, ізденіп жауап беруді көп қажет етпейді. 

Оқушының қолында дайын жауап тұр, оқушы оны тек тани білуі керек.  

Біздің ана тіліміздің негізгі ерекшеліктерінің бірі – сөздердің ауыспалы мағыналар 

беруінде. Сол сияқты балалар сөздердің ауыспалы мағынасын бірден меңгере қоймайды. 

Алдымен балалар лексикалық бірліктердің  негізгі, тура мағынасын меңгереді. Сөздерді 

ауыспалы мағынада қолданғанда олар көбінесе таң қалады. Мұғалім мысалдар арқылы 

жан-жақты түсіндіре отырып, сөздің бастапқы мағынасын тура мағына деп, ал 

қолданылуына қарай кейін пайда болған мағынаны ауыспалы мағына деп айтатынын 

ұқтырады. Әсіресе бастауыш сынып оқушысы үшін олардың сөздік қорына жаңадан келіп 

қосылған сөздердің мағыналық түрленуі түсінуге ерекше қиындық туғызады. Мысалы: 

оқулықта «алтын астық» деген тіркес кездеседі. Бала «алтын сағатты» көргенімен «алтын 

астық» тіркесін қабылдай қоймайды. Тек салыстыру арқылы балаға сөздің тура, ауыспалы 

мағыналарын білдіртуге болады. Соған байланысты жүргізілетін жаттығу жұмыстарында 

бір сөз қайталанып келетін екі сөйлем беріледі де,  сол сөздің әр сөйлемде беріп тұрған 

мағынасына назар аударылады, мағыналық талдау жасалады. 

Мұғалім оқушыларға қиын сөзді түсіндіруде логикалық анықтама беру тәсілін 

қолданады. Бұл тәсілде сөздердің жақын-жуық түрі-тегі мен өзінше айырым белгілері 

көрсетіледі. Логикалық анықтама өсімдіктер мен жануарлар әлеміне, химиялық 

элементтерге, сондай-ақ кеңірек түсіндіруді қажет ететін басқа да жіктемелік жүйесі бар 

топтарға жататын атауларға беріледі [6, 276]. Заттар мен құбылыстарға логикалық 

анықтама бергенде олардың басты белгілерін қамту жеткілікті. Сол себепті де анықтама 

түсіндірме сөздіктерде кеңінен қолданылады. Мысалы: Ши – түп-түп болып өсетін, 

сабағы жіңішке, қамыс тектес өсімдік. 

Сонымен қатар сөз мағынасын түсіндіруде этимологиялық талдау жасау тәсілін 

пайдаланған жөн. Әрбір сөздің шығу және даму тарихы бар. Тілдегі барлық сөздердің 

пайда биік 

күшті қымбат 

қатты зиян 

әлсіз аласа

 Место для формулы. 
а арзан

 Место для формулы. 
а 

жұмсақ

 Место для формулы. 
а 
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тарихын зерттеу өте қиын, алайда тарих көшінің бойында қандай елдермен, қандай 

халықтармен қарым-қатынаста болғандығын айқындауға көмектеседі.  

Бастауыш сыныптарда мұғалім оқушыларға сөздің этимологиясына, тарихи шығу 

тегіне талдау жасатып отырғаны жөн, өйткені оқушы үйренетін сөзінің неден, қалай 

шыққанын білуге құмартады және ондай үйретілген сөз оқушының есінде мәңгі 

сақталады, сондай-ақ олардың ана тіліне деген қызығушылығын арттырады, сондай 

сөздерді біле түсуге қызығады. Этимологиялық талдауды бастауыш сыныптарда 3-4 

сыныптарда берген дұрыс. Этимологиялық талдау жасату арқылы оқушыларды сөздің көп 

қабатында сақталған мағыналарын ашып, тани білуге үйретеміз. 

Мысалы: бастауыш сынып оқулықтарында кездесетін тостаған сөзін түсіндіру 

барысында тостағанның түркі сөзі екенін, кейіннен осы сөзден орыс тіліндегі «стақан» 

сөзі шыққанын балаға түсіндірсек, кішкене бала үшін мұндай жұмыстар тың, қызықты 

болып саналады. 3-сыныпта «Сағыныш сазы» мәтінін түсіндірмес бұрын мұғалім 

балалардан: – Шаһар дегенді қалай түсінесіңдер?-деп сұрайды. Балалар түсіндірме 

сөздіктен  «шаһар» сөзін тауып, мағынасын түсіндіруін сұрайды. Шаһар – қала екендігіне, 

«шаһар» сөзі араб-парсы тілінен шәһр – шаһар, шәр, қала деген сөзінен шыққанын, бұл 

сөздің біздің төл сөз емес, кірме сөз екендігін түсіндіріп кеткені жөн.  

Сөз Мұғалімнің түсіндіруі Оқушылардың дәптеріне 

жазылатын «тірек» сөздер 

Зергер 

 

Зергер – парсы тілінен енген сөз. Зер – 

парсы тілінде ақша, алтын мағынасында 

қолданы-лады. 

Зер – ақша, алтын. 

Ділдә 

 

Ділдә – парсы сөзінен шыққан. Алтын 

ақша деген мағынада қолданылады. 

Ділдә – алтын ақша. 

Сарбаз Сарбаз – тәжік-парсы тілінен енген сөз. 

Сарбаз сәр бас, яғни «бас тігу» деген 

мағынаны білдіреді. 

Сарбаз – бас тігу. 

Осындай жұмыстардың жүргізілуі шығарманы талдауға кедергі келтірмейді, 

оқытылып отырған мәтінді тереңнен түйсінуге, сондай-ақ оқушылардың сөздігін 

нақтылауға, әрі байытуға, осылайша олардың сөйлеу сауаттылығын арттыруға көмек 

береді [7, 100]. 

Сөздік жұмысының бұл түрі оқушының сөздерді есте сақтауына жақсы ықпал 

етумен бірге, оқушыны ізденуге, еңбекке, табандылыққа баулиды. 

1-2 сыныптарда мұғалім балаларға үйренген сөздерін сабақ барысында жазғызады. 
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Мұғалім өтілетін тақырыпқа байланысты бала ұғымына қиындық келтіруі мүмкін сөздерді 

алдын-ала іріктеп, тақтаға әдемілеп, балаларға көрінетіндей етіп жазып қояды. Ал 

оқушылар мұғалімнің қадағалауымен сол сөздерді сөздік дәптерлеріне жазады. Кейбір 

сөздердің мағынасын бала жақсы білгенімен, жазылуында қиындық келтіретін сөздер 

оқулықта өте көп кездеседі. Ал кейбір сөздердің айтылуымен бірге, жазылуында да 

қиындық келтіретіндері бар. Сөздік жұмысы тек сөз мағынасын түсіндіру мақсатын ғана 

көздемейді, сонымен бірге оқушыларды сауатты жазуға машықтандырады, яғни 

оқушыларды өздері қабылдаған әрбір сөздің жазылуын есте сақтауға үйретеді. Мысалы 

«Сауат ашу» оқулығының өзінде кофе, кафе, фирма, факс, телеграф, фуникулер, 

дирижер, электр, элеватор, экипаж, экскаватор, эскалатор, эстрада, цемент, цех т.б. 

көптеген сөздердің мағынасын түсіндірумен бірге, дұрыс жазылуын да қадағалағаны жөн. 

Кейде олардың бәрін меңгеру, яғни мағыналарын ажыратып, өз қолданыстарына енгізу 

балаларға біршама қиындық туғызады. Жеке сөздердің айтылу ерекшеліктері мен жазылу 

ерекшеліктерін тек сөздің мағынасын түсінгенде ғана есте сақтауға болады. Сондықтан 

мұғалім шет тілінен енген дыбыстарға байланысты үйретілетін жаңа сөздерді жеке есепке 

алып, оларды пысықтатып отырғаны жөн. 

1-2 сыныптарда көбінесе тақырыптық сөздіктер жасату арқылы сөздік жұмысын 

жүргізген тиімді. 2-сыныптағы сөздік жұмысының ең маңызды түрлерінің бірі – заттың 

белгілі бір тобын көрсететін сөздерге жіктеу (топтастыру).  Ондай сөздер тобына 

мыналарды жатқызуға болады. 2-сыныпта «Өзім туралы», «Менің мектебім», «Менің 

отбасым және достарым», «Бізді қоршаған әлем», «Саяхат», «Салт-дәстүр және ауыз 

әдебиеті», «Тағам және сусын», «Дені саудың жаны сау» тарауларына байланысты сөздер 

мен сөз тіркестері т.б. үйретіледі. 

3-4 сыныптардағы сөздік жұмысы 1-2 сыныптарға қарағанда күрделірек жүргізіледі. 

Мұғалім қиын сөздерді «Түсіндірме сөздіктен» оқушылардың өздеріне тауып, жазып 

келуге тапсырады, жазған сөздерін келесі сабақта тексеріп отырады. Егер мұғалім 

балалардың сөздік жұмысын  үнемі тексеріп отырмаса, сөздік жұмысының жүйелі 

жүргізілуіне кері әсерін тигізеді.  

3-4 сыныптарда тақырыптық сөздіктермен бірге алфавиттік сөздік жасату тиімді. 

Мұнда балалар сөздерді алфавит ретімен жазып үйренеді. Әр әріпке дәптердің 1-2 

парағын арнап, үйренген жаңа сөздерін сол әріп тұсына жазып отыру керек.  

Бұл − оқушыларды сөздікпен жұмыс істеуге машықтандырады, әрі балаларға жоғары 

сыныптарда сөздіктердің алуан түрлерімен жұмыс істеу оңай болады, яғни оқушыларды 

өздері қабылдаған әрбір сөздің жазылуын есте сақтауға үйренеді. Сөйтіп, оқыту ісінде 
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сөздік жұмысына қойылатын талаптар мен қажеттіліктерді естен шығармай, орынды іске 

асыру арқылы оқушылардың сөздік қорларын байытып, қазақ тілінде еркін де шебер 

сөйлеуге машықтандыруға болады. 
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АҚСУ- ЖАБАҒАЛЫ  ҚОРЫҒЫНЫҢ  ЗЕРТТЕЛУ  ТАРИХЫ ЖӘНЕ 
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ТҮЙІНДЕМЕ 

Мақалада  Қазақстандағы  Ақсу - Жабағалы  қорығының  зерттелу  тарихы   мен  

табиғат  ерекшеліктері, экологиялық, туризм  мәселелері  мен  алдын  алу шаралары  

қарастырылған.  

 
Scientific supervisor: cms, senior teacher Sadykova Damezhan Adilkhanovna 

Kazakh State Women's Pedagogical University 

Adilkhan Assem Maratovna 

Grade 10 student 

Gymnasium № 67 

Astana city 

Kazakhstan 

 

ABSTRACT 

The  article  examines the ecological and economic problems Aksu-Zhabagly  Reserve  and  

measures to prevent these problems, recreational resources and ecotourism destinations. 

 

Мемлекеттік  табиғи  қорық  -  қоршаған  ортаның  табиғи  эталондар, реликтілері,  

ғылыми  зерттеулерге,  ағарту  білім  беру  ісіне, туризмге  және рекреацияға  арналған  

нысандары  ретінде  экологиялық, ғылыми  және мәдени  жағынан  ерекше құнды, 

мемлекеттік  қорғауға алынған  аумақтарының   жиынтығы.   

Көптеген   тарихшы   ғалымдардың   еңбектерінде  қазақ  жерінде  ерекше  

қорғалатын  жерлер  ҮІ-ҮІІ  ғасырларда   болғанын  жазады.         Мысалы, тарихшы   

В.В.Бартольд   еңбектерінде  жер  жаннаты – Жетісу  аталған  мекенде  өмір  сүрген  үйсін  

тайпалары   шұрайлы,  көк  аталған  мекенде көк шалғынды, бау - бақшалы  салқын  

жерлерді  қорыққа  айналдырып, ретсіз мал  жаймағандығын, мезгілсіз  аң  

ауламағандығын   жазған

. 

Қазіргі  кезде  жер  шарында  қорықтарға  ұлттық  бақтардың саны әлдеқайда көп. 

Оның себебі, шет елдерде қорықтар аймақтары шектелген табиғат  қорғау  жүйесі  

                                                 

 Ковшарь А.Ф. Аксу-Джабаглы:-Алма-ата «Кайнар», 1972. 3-10 бет. 
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болғандықтан, табиғатты  қорғау үшін ұлттық  бақтар ұйымдастыру  әлдеқайда ұтымды 

екенін дер кезінде түсіне білді.  Мәселен, Англияның  кішкене  ғана  жерінде  189 ұлттық   

қорықша, 10 ұлттық саябақ, 81 корольдік  қорықтар болса, ал Германия жерінде 735 

қорықшалар, 400-ден астам ландшафтық заказниктер, 9100 табиғат ескерткіштері бар. Сол 

сияқты Франция  жерінде  22  ұлттық саябақ, 20 қорық бар екенін ескерсек, жоғарыдағы 

«өркениетті» елдердің табиғатты  қалайша сүйетінін айқындауға болады

.  

Ал, Қазақстан  Республикасы  бойынша  9  мемлекеттік  қорық,  66 қорыққор   (оның 

44 зоологиялық, 20 ботаникалық, 2 палентологиялық), 6 ұлттық саябақ және  24-тен астам 

табиғат ескерткіштері бар. Әрине, біздің аумақтың көлеміне  шаққанда  қорғалатын  

жерлер  барлық  жердің  3%  қамтиды. Мұның өзі табиғат қорғау проблемасының өз 

шешімін таппай отырғанын көрсетсе керек. Дегенмен,  республикамызда  қорықтар  

ұйымдастыру  соңғы  жылдары  қолға алына бастады (Мониторинг-1).  

Ақсу-Жабағалы  қорығы  1926  жылы  ұйымдастырылды. Қорық Оңтүстік Қазақстан 

облысы пен Жамбыл облыстарының  шекарасына  орналасқан,  жер  көлемі  74 416  

гектар. Қорық  Талас  Алатауы  мен  Өгем  жоталарының ең бір  шұрайлы, табиғаты  

көркем  жерінде  жатыр. Қорықтың  аты  Арыс  өзенінің салалары - Ақсу  және  

Жабағылының  атына  байланысты   қойылған.  

Ақсу – Жабағалы  Қазақстанның  ең  көне  қорығы, сонымен  қатар Орталық  

Азиядағы  ЮНЕСКО  биосфера қорығы дәрежесін алған ең алғашқы қорық теңіз 

деңгейінен 1000-4280м  биіктікте  Тянь-Шань  тауларында  орналасқан.  Ақсу-Жабағылы  

қорығы  өсімдіктер  дүниесіне бай. Оның территориясында мүктің 61, қынаның 58-ден 

астам, жоғары сатыдағы өсімдіктердің 1336 түрі өседі. Бұл – бүкіл  Қазақстанның  өсімдік 

құрамының төрттен  бірі. Ақсу-Жабағылы  қорығында өсімдіктер тұқымдастарының 

жалпы саны 438, түр саны 1306.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Шевченко В.В. Государственный  заповедник  Аксу-Джабаглы-Алма-ата, 1948.-Вып.1. 
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Мониторинг-1 

Қазақстан  қорықтары  мониторингі 

 

Талас Алатауының  осы әсем өңірін, оның өсімдігі мен жан-жануарлар дүниесін 

зерттеу өткен ғасырдың аяғында басталған болатын. Мәселен, 1898 және 1902 жылдары 

атақты ботаник Б.А.Федченко осы жердің өсімдіктері жөнінен біраз материалдар жинап, 

оны өзінің «Түркістан өсімдіктері» еңбегін жазуда пайдаланды. Сол кезде бұл маңда 

белгілі ғалымдар Н.А.Северцов пен Н.А.Зарудный   да   болып, болашақ қорық 

территориясын мекендейтін аң-құстар  туралы  ғылыми деректер жинады. 1921-1923 

жылдары  мұнда Орта Азия университетінің ғалымдары Д.Н.Кашкаров, Е.П.Коровин, 

В.П.Курбатовтар сүт қоректілері мен  құстарды зерттеумен  айналысты. Дегенмен, нағыз 

ғылыми  жұмыстар қорық территориясында ғылыми бөлімді ұйымдастырғаннан кейін 

ғана қолға алында. 1936-1939 жылдары ботаник А.П.Масальский «Ақсу-Жабағылы 

қорығының өсімдіктері», «Жеміс-жидек бақтары» деген тақырыпта ғылыми жұмыстарды 

жүзеге асырды. Әсіресе, соңғы жылдарға дейін қорықта тіршілік ететін құстар көбірек 

зерттелді.   

Талас  Алатауының  батыс бөлігінде қорық ұйымдастыру мәселесін, Орта Азия 

мемлекеттік университетінің профессоры А.П.Бродскийдің ұсынысы бойынша, 1922 

жылы ескі заман ескерткіштерін, табиғатты  және  өнерді  қолдаудың Түркістан Комитеті 

көтерген болатын. Сол уақытта таулы алқапта 30 мың гектар жері бар табиғат қорғау 

жөніндегі бұл жаңа мекемені  құруда оның бірінші директоры Б. П. Тризнаның еңбегін 

ерекше айтып кеткен орынды. Жан-жақты білімді, табиғатты шын сүйген бұл ғалым  1867 

жылы  Киевте туғанымен бар өмірін Қазақстан жерінде өткізген. Қазақ және  француз 

тілдерін жетік меңгерген  Б.П Тризна, әсіресе, Сырдария өзені алқабы мен Қаратау  

қойнауының табиғатын жақсы білді.  
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Бұл  қорықтағы   жануарлар  жөніндегі  алғашқы  ғылыми зерттеулерді  1926 жылы  

Е.П.Коровин бастады

. Одан кейін бұл жұмысты Л.М.Шульмин жалғастырды. 

Ботаниктерде   өсімдіктерді зерттеуге  кірісе  бастады. Одан кейін бұл қорықта зерттеу 

жұмыстарын жүргізуге  геологтар  В.Г.Мухин,  В.Б.Тризна,  палеонтолог С.И.Сергунькова  

келді. Бүкіл  одақтық  геологиялық барлау басқармасының мүшесі В.А.Николаев бұған 

дейін тек солтүстік Америка тауынан ғана сирек кездесетін фергусит минералын Кіші 

Қайынды жотасында  зерттеуге  кірісті.   

1976 жылы Қазақстан жұртшылығы республикамыздағы тұңғыш қорық Ақсу–

Жабағылы қорығының 50 жылдығын атап өтті. Жарты ғасыр ішінде қорық 

территориясында геология, геоморфология, палеонтология, топырақ тану, ботаника және 

зоология сияқты ғалымдар салаларынан әр алуан зерттеулер жүргізілді. Ол табиғаттағы 

нағыз ғылыми зертханаға айналды. Осы қорықта  15 жылдай  қызмет істеген, қазір 

С.М.Киров атындағы қазақ университетінің профессоры В.В.Шевченко «Қазақстан 

соналары» (1961ж.) атты кітабында Батыс Тянь-Шань тауында атқарылған жұмыстарын 

қорытып, соның негізінде  докторлық  диссертациясын қорғады. 

Табиғат  байлығын  қорғауға ондағы ғылыми-зерттеу жұмыстары да сөзсіз әсерін 

тигізеді. Қазіргі уақытта Ақсу-Жабағылы қорығының ғылыми бөлімінде 10 қызметкер 

бар. Кәсіптік маңыз бар аңдардан едәуір зерттелгені  - қызыл суыр. Мұнда ол Кіші 

Қайынды, Балдыбірек, Кіші Ақсу, Ақсай және Жетімсай өзендерінің жоғарғы жағын 

мекендейді. 1972-1974 жылдары кіші ғылыми қызметкер А.А.Цветкова айналысты. Ол 

суырдың таралу аймағын, санын, биологиялық ерекшеліктерін анықтады.   

Жалпы алғанда, қорықтағы ғылыми жұмыстар дұрыс жолға қойылған. Онда өз 

мамандығын сүйетін көптеген талантты жас мамандар жұмыс істейді. Басқа қорықтағыдай 

мұнда да табиғат сүюші қызметкерлер игі істерді атқарып келеді.Олар жасап, жинақтаған  

қорықтың тамаша табиғат музейі, зертханасы, қорықтағы  аңдар мен құстардың, 

өсімдіктер дүниесінің түріне, шығу тегіне және жасалған диаграммалар мен олардың қай 

жерде мекендеп, қай жерлерде өсетінін көрсететін географиялық карталары, жалпы саны 

400-ден астам баспа сөз бетінде жарық көрген қорық қызметкерлерінің ғылыми-зерттеу 

еңбектері, «табиғат жылнамаларындағы» жылдың әр мезгілінде жүргізілген 

қорықшылардың құңды байқаулары – қорықта қыруар жұмыс істеліп жатқандығының  

айғағы. Дегенмен, осындай игі істер атқарып жатқан Ақсу-Жабағылы қорығын бүгінгі 

таңда алға қойылып отырған талаптарға сай одан әрі көркейте беруге бөгет болып келе 

                                                 

 Садыкова Д.А., Н.А.Мухамединова  ҚР экологиялық проблемалары. Алматы, 2010ж.  
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жатқан экологиялық жайлар да жоқ емес. Атап айтсақ, кейбір шаруашылықтардың қорық 

жерін жылма-жыл  мал жайылымына  айналдыруы. Мәселен, 1975 жылғы 26 мамырда 

Оңтүстік Қазақстан облыстық атқару комитеті қорық аймағында  Шымкент пен Жамбыл 

облыстарының бес ауданының 36 шаруашылығының мал жаю туралы Қаулы алды.      

Жалпы  қорықтың  57,5 мың  гектар  жерінде  колхоз, совзоздардың 111 мыңнан  

астам  малы  бағылған.  Енді осы жұмыстың табиғат кешеніне келтірілген зиянын айта 

кетейік. Көп жыл бойы қорықшылардың 10-20 жағдайда қалпына келтірілген  аршалар  

құрып кетті, құлпырып тұрған  шабындықтарға көп зиян келтірілді. Таудан ағатын кейбір 

бұлақ көздері тапталып, бітеліп қалды. Мұндай  жағымсыз  жайлар бұдан бұрын да 

бірнеше рет қайталанған еске сала кеткен орынды.Сондай-ақ  қорық  жерінде  заңсыз аң 

аулаған немесе аршаны кесіп алушы браконьерлер кездесіп қалады. Ақсу-Жабағалының 

экологиялық жағдайына қорықтың Шымкент қаласына жақын орналасуы, ондағы 

химиялық, ауыр өнеркәсіп қалдықтарының әсері кері әсерін тигізуде.  

Ерекше қорғалатын табиғи территориялар әр уақыттта қорғауды, сақтауды керек 

ететін табиғат кешені.  Жер қойнауының байлықтары топырақ, су, ауа, өсімдіктір  мен 

жануарлар дүниесі – қашан да жер бетіндегі  тіршіліктің  қайнар көзі. Алайда, табиғат  

қазынасы сарқылмас қор емес.  Оның  адам  игілігі  үшін  ұзақ мерзім пайдалану,  өсіп-

өнуі, артып отыруы  адамның  қамқорлығын қажет  етеді.Сонымен бірге  еліміздің табиғи  

табиғат қоры саналатын Ақсу-Жабағалы қорығының табиғат  ресурстары  мен  көрікті  

рекреациялық аймақтарын қорғау, экономикалық, экологиялық тұрғыдан бағалау арқылы 

мемлекетіміздің экономикасының дамуына, экологиялық  жағдайының  жақсаруына, 

әлемдік  деңгейде  мәртебесін  айқындауда тиімді пайдалану қажеттілігін айқындайды. 

ПАЙДАЛАНҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Шевченко В.В. Государственный заповедник Аксу-Джабаглы.-Алма-ата, 1948.-

Вып.1. 

2. Ковшарь А.Ф. Аксу-Джабаглы:-Алма-ата «Кайнар», 1972. 3-10 бет. 

3. Садыкова Д.А., Н.А.Мухамединова  ҚР экологиялық проблемалары. Алматы, 

2010ж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-62-4 

 
98 
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Даутбек Аккия  
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ТҮЙІНДЕМЕ 

Макалада ғарыш кеңістігі, ғарыш кеңістігінің экологиялық проблемалары, алдын алу 

шаралары туралы мәселелер қарастырылған. Ғарыш кеңістігінің  экологиялық мәселелерін 

шешудегі  әлемдік іс-тәжірибелер мен  жобаларын   пайдаланудың салыстырмалы  

әдістері  мен оларды тиімді  пайдаланудың  жолдары  көрсетіледі. 

Кілттік сөздер: астероид, комета, ғарыш зымыраны, спутник, экология, гарпун, 

техногендік. 

 

SPACE ECOLOGICAL PROBLEMS 

 

Research supervisor, senior teacher Sadykova Damezhan Adilkhanovna 

Dautbek Akkiya is a 5th grader 

Middle school №157, 

Almaty city 

Kazakhstan 

 

ABSTRACT 

The articles of outer space, space environmental issues, issues of prevention measures is 

provided. Space and environmental projects addressing issues of global practices and 

comparative methods and how to use them effectively. 

Keywords: asteroid, comet, space rocket, satellite, ecology, harpoon, man. 

 

Ғарышты  игеру  әлемдік  ғылыми - техникалық  дамудың  негізгі өнімін 

айқындайды. Ғарыштық қызмет  және оның  ғылыми-өндірістік базасы әмбебап 

заңдылықтар мен  даму үрдістеріне бағынатын ғаламдық экономиканың  табиғи  қызмет 

ететін  саласына  айналып  отыр. 

Ғарышты игеру және ғарыштық қызмет  қазіргі экономикалық және әлеуметтік  

жағдайлардың  барлық салаларындағы  сарқылмас әрі үздіксіз дамып отыратын 

инновациялық технологиялар көзі болып табылады. Сондықтан  ғарыш  қызметінің  

дамуына  әлемдік  экономикадағы  көптеген өндіріс  пен  қызмет  салалары  тікелей   

байланысты  болады. Осыған  орай   жыл сайын  ғарыш  қызметі мен ғарышты   игеруге 
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байланысты  шаралар  мемлекеттер  мен олардың  бірлестіктерінің ғана емес, сондай-ақ 

трансұлттық  корпорациялардың  да назарын  аударып  отыр. 

Ғарышты  игеру бағытында ғарыш  қызметінің  табысы  1990-шы  жылдардың  

ортасында 77 млрд. АҚШ  долларын  құраған  және  ғарыш өндірісі   әлемдегі  

миллионнан  астам  адамды  жұмыспен  қамтамасыз  ететін әлемдік  экономиканың ірі, 

коммерциялық тартымды құрамдас  бөлігіне   айналған.  Ғарыштық  қызметтерге  деген  

сұраныстың  артуы   әлемнің  аэроғарыштық  саланың  дамуына әсер етеді. 2005 жылы 

1999 жылмен  салыстырғанда  оның орташа жылдық табысы 93,3% өскен,  яғни өсім 

168,2 млрд. АҚШ  доллары, 2006 жылы - 220 млрд. АҚШ  долларын   құраған.   Қазіргі  

кезде  әлемдік  ғарыш   нарығы 10%  пайыздан  асатын  жыл  сайынғы   табысты  көрсетіп 

отыр, ал 2007 жылдың соңындағы  деректер бойынша нарықтың жиынтық көлемі 

251,16 млрд. АҚШ долл. құраған. Халықаралық сарапшылардың бағалауынша 2012 жылы 

ғарыш саласының жалпы әлемдік бюджеті кемінде 73 млрд. доллар болған екен. Сонымен 

қатар, түрлі ғарыштық өнімдер мен қызметтерден түсетін табыс шамамен 300 млрд. 

долларға жетіпті.  Тағы бір дерек ғарыш саласына салынатын әрбір доллар кемінде 5-6 

доллар пайда  әкелетінін  алға  тартады. Ендеше, бұл саланың келешегі кемел 

[www.inform.kz:8080/kaz/article/2671394 23 Маусым 2014]. Талдау көрсетіп отырғандай, 

1997–2007 жж.  аралығында  коммерциялық ғарыштық ұшырулар  нарығында  өсіп 

отырған  бәсекелестік  сұраныстың артуымен орны толтырылды. Кейінгі 10 жылда  

спутниктерді геостационарлық орбитаға  белсенді  түрде  шығарумен  байланысты  ұшыру  

нарығы  секторын  біршама  кеңейту  жүзеге  асырылады.  Өткен  онжылдың   ішінде 

әлемдік ғарыш нарығының дамуы  әлемнің  барлық  аймақтарын  қамтыды, және де 

жаңа  ғарыштық бағдарламалар әзірлеу, ғарыштық қызметке жаңа  мемлекеттердің кіруі, 

соның нәтижесінде бәсекелестіктің табиғи  күшеюі ғарыштың  коммерциялық  

потенциалын  арттырып, жаңа  технологиялық әзірлемелерді   дамыта   отырып    оларды   

қолданудың  жаңа  салаларының  дамуын  біршама  арттырды. 

Euroconsult  2007 жылға   арналған   талдамалық   есеп деректері бойынша  

ғарыштық қызметке  белгілі  бір шамада 79 мемлекет қатысқан. Сондай-ақ бұлардың 

ішінен өздерінің ұлттық ғарыштық (азаматтық және әскери) бағдарламаларын белсенді әрі 

мақсатқа  лайық дамытып отырған, меншікті ғарыштық аппараттары бар, коммерциялық 

негізде белгілі бір ғарыштық қызметтер көрсететін, халықаралық ғарыштық 

жобаларға белсенді түрде ат салысатын 30 мемлекетті ерекше атауға болады.  

Оларға: Солтүстік Америка (АҚШ, Канада), Латын Америкасы (Бразилия, 

Аргентина), Батыс Еуропа (Франция, Италия, Германия, Ұлыбритания, Австрия, Бельгия, 
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Дания, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, 

Швейцария), Орталық Еуразия (Ресей, Украина), Таяу Шығыс және Африка (Израиль), 

Азия (Жапония, Үндістан, Қытай, Австралия, Оңтүстік Корея, Тайвань, Малайзия, 

Вьетнам).  

Ғарыш  кеңістігін игеру адамзат үшін  маңызды мәселе болғанымен  антропогендік 

іс-әрекеттен   ғарыш   кеңістіктердегі  қоқыстардың  көбеюі  бүгінгі  күннің  өзекті  

мәселесі. 

Ғарыш  кеңістігінде  адамзаттың  зерттеу  жұмыстарын жүргізумен бірге әртүрлі 

қоқыс қалдықтардың  қалыптасуы  Күн  сәулесіне, ғарыштық  құбылыстардың  

қалыптасуына   кері     әсерін  тигізуде. Сонымен  бірге  климаттың өзгеруі мен әлемдік 

экологиялық  мәселелердің  пайда  болуына  әсерін тигізуде.  

Соңғы  54 жылда адамдар бірінші техногенді аппараттарды ғарышқа ұшыра бастады, 

соның   салдарынан  ғарышта  1200 әртүрлі көлемдегі нысандар пайда болды. Барлық  

нысандар бастапқыда  берілген қызметтерін орындамағандықтан атмосферада жарылып 

әртүрлі  қоқыстардың пайда болуына әсер еттті.  Оларды  ғалымдар «ғарыштық қоқыс» 

деп атайды [Урсул А. Д. Экологические  перспективы и космонавтика.— Земля  и 

Вселенная,1976, N 2, с. 32.]. 

Атмосфераға жыл сайын жүздеген тонна әртүрлі заттар түсуде, оның көпшілігі 

Жерге жетпей жанып кетеді. Кейбір нысандар атмосфера қабатынан өтіп Жерге түсуі 

мүмкін. Ғарыш кеңістігінде қоқыстың элементтері  үнемі  бір-бірімен  және   әуе  

аппараттарымен  соқтығысады.  Қоқыстың көпшілігі – зымырандардың және ғарыш 

кемелерінің  жарылу салдарынан пайда болды.  Осыған  орай  Жер ғаламшарын  айнала  

қоршаған  қоқыстардан   қорғау, ғарыш кеңістігінің тазалығын сақтау  бағытында  

дамыған және дамушы мемлекеттер жан-жақты  зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы  

алдын алу бағыттарын қарастырылуда. Ғарыштық   экологиялық  мәселелерді шешу 

бағытында  әлемдік  деңгейдегі   әртүрлі  мемлекеттердің  ұсыныстары  мен жобаларын 

айқындау, экологиялық  талдау әдістері және басқа ғылыми  болжау әдістері арқылы 

алдын алу шаралары нақтыланды [Акишин А. И., Новиков Л. С. Воздействие окружающей 

.среды на материалы космических аппаратов. М., Знание, 1983].  

Қазіргі   таңда ғалымдар ғарышты зерттеу арқылы қоқыстарды ғарыштан   алып   

тастау  керек  деп  тұжырым  жасауда.  Орбитада  зымыран   қоқыстары аз болу үшін 

ғарыштық  әмбебап платформаларды құруды ойластырып отыр. 

Ресей Федерациясы  ғарыштық   қоқыстың   шағын   бөлшектерін алып тастау және 

жобаларды дамыту үшін «Құпия» жұмыс істейтін мамандандырылған ғылыми-зерттеу 
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орталықтарын ашты. Барлық   зертханалар   жаңа   ақпараттық  технологиялар мен  

жабдықталған.  Ғылыми    орталықтың ірі жобаларының бірі- энергияның  үзінділерін  

сіңіретін   үлкен  көбікті  шар. Басқа  жоба бойынша қоқысты  лазер сәулесі  арқылы  

сәулелендіру  жоспарлануда. Осыдан 10 жыл бұрын, ұялы байланыс арқылы  ақпарат 

ағымын  болдырмайтын  құрылғы – супрессора  ғана  ұялы  даму сатысында болды. 

Бүгінде, олар барлық   жерде  бар. Кезінде ғалымдардың  қиялында болған ғарыштық 

қоқыс жинаушы бүгінде іске қосылуға  дайын. Олардың біріншісі 2011 жылдың соңына 

жоспарланған.  

Сонымен бірге  ғарыштағы қоқстармен күресу бағытындағы Британдық 

инженерлердің  арнайы  гарпундық  жүйені  өңдеп жасауы туралы мәселелер айқындалды. 

Қоқыс қалдықтары ғарыш зымырандарына шынайы қауіп төндіруде, себебі орбиталық 

қоқыстар жылдан жылға   қарқынынды өсуде. Ғалымдардың  пікірінше  арнайы  

ғарыштық  аппаратына  орналасқан гарпун өте жақын қашықтықта  ғарыштық қоқысқа 

қосылады. Қалдық бөлшектер  орбитада  жойылып кетуі, олардың  Жер  атмоферасында  

жанып  кетуі қажет. Қазіргі таңда  зертханаларда  Astrium UK-да гарпунга  тесттік 

бақылаулар   жүргізілуде. 

Практикалық тәжірибеде  ғарыштық  қоқыстарды   жою   орбитадан  шамамен  600 

км шамасында жүргі зілуде. Зерттеу жұмыстары мен бақылауды ұйымдастыруда   Ресей   

және АҚШ мемлекеттерінің мүмкіншіліктері жоғары.  Олар жерге жақын ғарыштық 

кеңістікті бақылай алады. Бақылау нәтижелері де ғарыштық қоқыстардың Жер 

ғаламшарын айнала ұшып жүргендіктерін нақтылайды.  Ғалымдардың   есебі бойынша, 

қазіргі  таңда   Жер  айналасында,  әртүрлі  орбитада 19 мың   әртүрлі  «ғарыштық қоқыс» 

шамамен 10 см. Олардың арасында  мөлшері кіші  қоқыстарда бар, олар өте  қауіпті 

келеді, себебі оларды табу, яғни жою  өте күрделі.    

Ресей тұңғыш рет экологиялық таза зымыранды ғарышқа ұшырмақ. Жоспар 

бойынша, 27 маусымда Плесецк ғарыш айлағынан соңғы үлгідегі «Ангара» зымыраны 

ғарыш кеңістігіне аттанады деп, «Россия-24» телеарнасы хабарлады.  

Зымыранға орнатылған РД-191 қозғалтқышы улы гептилмен емес, оттегі мен керосин 

негізінде жұмыс істейді. Демек, «Протоннан» әлдеқайда қауіпсіз. Ғарыш айлағы 

маңындағы аумақтарға экологиялық қауіп төнбейді. «Роскомос»-тың өкілі «РИА 

Новости» агенттігіне берген сұхбатында соңғы үлгідегі «Ангара» зымыранының іске 

қосылуы Ресейге өз аймағынан ғарышқа кез келген жер серіктерін шығаруға мүмкіндік 

туғызады[www.bayterek.kz/kz/info/space_activities]. 

Бастапқы   кезеңде  «Ангара»  зымырандары  Плесецк  ғарыш айлағынан 

http://www.bayterek.kz/kz/info/space_activities
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ұшырылады. Ал, болашақта Сібірдегі «Восточный» ғарыш айлағынан ұшыру көзделген. 

2017 жылы  экипажбен  басқарылатын «Ангара» ғарыш кемесін аттандыру жоспарланып 

отыр. 

Қорытындылай  келгенiмiзде  ғарыштық  қоқыстарды  жою, экологиялық тиімді 

жолдарын жан-жақты қарастыру,  ғарыш  аймақтарын   қорғау, қалпына  келтіру, алдын 

алу   мәселелері  болашағымыз   үшін  өте  маңызды деп санаймыз. 
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ALISHER NAVOIY ASARLARI TILIDAGI TAOM NOMLARI 

 

Tog‘ayev To‘lqin Mamanazarovich 

filologiya fanlari nomzodi. 

Alisher  Navoiy  nomidagi  

Toshkent davlat o‘zbek tili  

va  adabiyoti  universiteti  

O‘zbek tilshunosligi kafedrasi 

 

Alisher Navoiy jahon adabiyotining eng yirik namoyondalaridan biridir. Eski o‘zbek 

tilining boyligi va jozibasi, unga xos keng imkoniyatlarning, ayniqsa, Navoiy ijodi misolida 

yaqqol ro‘yobga chiqishi tilshunoslarni adib merosining til xususiyatlarini tadqiq etishga undab 

kelmoqda. Tarixiy-badiiy manbalar leksikasini o‘rganish yozma asarlar yaratilgan davr adabiy 

tiliga xos xususiyatlar, lug‘aviy sath taraqqiyoti, leksik birliklar semantikasini yoritishda 

ahamiyatlidir.  

Oziq-ovqatlar inson turmushida eng muhim o‘rin tutadi. Insonlarning jamiyatdagi o‘rni, 

turmush darajasi, moddiy-ma’naviy dunyosining ko‘zgusi sifatida namoyon bo‘ladigan taom 

nomlari tarixini, manbalarini, ularning etimologiyasi, semantik tarkibi kabilarni tadqiq qilish 

tilshunoslikning qiziqarli va dolzarb masalalardandir. Navoiy asarlaridagi taom nomlarining 

leksik-semantik, tarixiy-etimologik, yasalish va qo‘llanish xususiyatlarini o‘rganish turkiy tillar, 

jumladan o‘zbek tili tarixini yoritishda muhim ahamiyatga ega.  

Ma’lumki, har bir til lug‘at tarkibining boyib borishi tilning ichki imkoniyatlari asosida va 

boshqa tildan so‘z o‘zlashtirish orqali amalga oshadi. Mamlakatlar va xalqlar o‘rtasida ijtimoiy-

siyosiy, iqtisodiy-madaniy munosabatlarning yaxshilanishi, ayniqsa, bir-biriga qo‘shni 

xalqlarning o‘zaro aloqalari natijasida yangi g‘oyalar, fikrlar, tushunchalar qabul qilinadi. Bu 

tarixiy jarayon muayyan xalq yoki tilning o‘ziga xos taraqqiy etishiga, til lug‘at tarkibining 

boyishiga olib keladi [16: 89-90]. Navoiy asarlari tilida taom nomlari leksikasining tarixiy 

shakllanish va rivojlanish jarayonini aniqlash uchun ularni tarixiy-etimologik, genealogik 

jihatdan o‘rganish, semantik xususiyatlarini yoritish zarur. Biz maqolada buyuk ijodkor 

asarlaridagi taom nomlariga oid leksik birliklarning qaysi til qatlamiga tegishli ekanligiga, 

ularning leksik-semantik mazmuniga diqqatni qaratamiz.    

Alisher Navoiy asarlarida o‘z qatlam taom nomlari ustunlik qiladi. Ayni paytda fors tojik, 

arab va boshqa tillardan o‘zlashgan taom nomlari ham talaygina. Negaki, Navoiy asarlari tilida 

ma’lum tarixiy sabablar natijasida arab va fors-tojik tillaridan olingan so‘z va iboralar ko‘p. 

Shoir poetik, nasriy va ilmiy asarlari tilidagi so‘z boyligining taxminan 30-33 foizini arab tilidan 

kirgan so‘zlar tashkil qiladi, fors-tojik leksik unsurlari ham 18-20 foizgacha boradi [1: 254].  

Navoiy asarlari tilida taomga doir biz aniqlagan 60  leksema qo‘llangan bo‘lib, shundan 31 
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tasini turkiy so‘zlar, 17 tasini forsiy, 9 tasini arabiy, 1 tasini xitoycha  2 tasini hindcha 

o‘zlashmalar tashkil etadi. Demakki, taomga oid aniqlangan leksik birliklarning yarmidan ko‘pi 

turkiy so‘zlardan iborat.    

Turkiy taom nomlar: o‘tmak / ekmak, chalpak, ko‘moch / kumoch, kuloch, umoch, 

qatlama, quymog‘, tutmoch, ushoq osh, bulamog‘, bug‘ro, jijig‘lig‘ osh, qovurmoch, 

tolg‘on/tolqon, sut, qaymog‘, jug‘rot, qatiq, suzma, panir, qurut, qimiz, yog‘, sarig‘ yog‘, qo‘y 

uchasi, uloba, urkamoch, so‘kboch, et, qazi, shilon / shulon. 

Forsiy taom nomlari. Bu tildan o‘zlashgan so‘zlar miqdori turkiy tildagi taom nomlaridan 

so‘ng ikkinchi o‘rinni egallaydi: non, osh, shir, kabob, jigar kabob, bat kabob, shakar, nabot, 

poludai dushob, maviz, mavizob,  bodom, shirai bodom, sho‘rva, harisa, pushti dunba, gazak. 

Arabcha taom nomlari: halim, qurs, qursi qiyr, asal, shahd, fatir,  halvo, taranjabin, 

sikanjabin. 

Xitoycha taom nomlari: manti [xit. myan - xamir + ti – go‘sht]. Go‘sht va piyoz 

qiymasini xamirga tugib,qasqonda pishiriladigan ovqat.    

Hindcha taom nomlari: amna / umna (mango),  tanbul – Hindistonda xushbo‘y 

yaproqlardan tayorlanadigan maxsus ovqat [5: 479-bet].  

Alisher Navoiy asarlaridagi taom nomlarini dastlab ikki leksik-semantik guruhga bo‘lish 

mumkin: I. Qanday mahsulotlardan tayyorlanishiga ko‘ra atalgan taom nomlari.  II. Shirinlik va 

qandolat mahsulotlari nomlari.  

Birinchi guruh taom nomlarini ovqatlar qanday mahsulotdan tayyorlanishi va biror 

marosimga mo‘ljallanishiga asoslanib yana besh guruhga ajratildi:  

1. Un yoki xamirdan tayyorlanadigan taom nomlari. 

2. Don mahsulotlaridan tayyorlanadigan taom nomlari. 

3. Go‘sht va yog‘dan tayyorlanadigan taom nomlari. 

4. Sut mahsulotlari va ulardan tayyorlanadigan taom nomlari. 

5. Aralash masalliqlardan tayyorlanadigan taom nomlari. 

1. Un yoki xamirdan tayyorlanadigan taom nomlari. O‘zbek pazandachiligida 

qadimdan un va xamirdan tayyorlanadigan taomlar xilma-xildir. Masalan, undan 

tayyorlanadigan taom nomlari: bulamiq/atala kabi; non mahsulotlari nomlari: o‘tmak, nan, 

patir, chalpak, qatlama, ko‘moch; xamir ichiga masalliq solib tayyorlanadigan taom 

nomlari: manti; xamirli suyuq taom nomlari: tutmoch (ugra osh), ushoq osh (ugra osh, 

tuppa), umoch kabi.  Quyida ularning ba'zilari to‘g‘risida fikr yuritamiz. 

Navoiy asarlarida un leksemasi hozirgi ma’noda qo‘llangan: “Eshak tegirmondin uyungga 

un kelturur, ani pishururga yozidin o‘tun kelturur” [6: 479].  
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Insonning eng sevimli yemaklaridan biri nondir. Navoiy asarlarida fors tilidan 

o‘zlashgan non leksemasi ko‘p uchraydi, ammo bu so‘zga ma'nodosh, o‘sha davr uchun 

me'yor bo‘lgan turkiycha o‘tmak (etmak) leksemasi ko‘proq ishlatilgan: “Hojar andin 

yorg‘uchoq bila un qilib, o‘tmak pishurdi va Ibrohim a. s.ni uyg‘ottikim, taom yegay” [7: 114]. 

Navoiy buyuk va tengsiz so‘z san'atkoridirki, bu so‘zlarning ma’nodoshlarini almashtirib 

qo‘llashida ham ko‘rinadi: “Otamiz bizni pir Abulqosim qoshiga eltti. Chun savma’ag‘a kirib, 

qoshig‘a o‘lturduq... Pir otamg‘a ayttikim, bu Saidni egninga ko‘tar. Ul toqda bir nondur. 

Tushursun! Otamiz bizni ko‘tardi. Ul nonni tushurduk. Arfa o‘tmagi erdi issiq. Shayx 

Abulqosim ul o‘tmakni oldi va ko‘zin yashartti va ikki sindurdi. Yarimin bizga berdiki, yegil va 

yarimin o‘zi yedi. Otamiz dediki, bizga hyech bu nondin nasib bo‘lmasmu? Shayx dedi: Ey 

Abulxayr, o‘ttiz yildurki, bu nonni bu toqda qo‘yulubdur va bizga va’da qilibdurlarki, bu qurs ul 

kishi ilikidakim isigay, olame aning bila tirilgusidur va bu hadisning xatmi anga bo‘lg‘usidur” 

[8: 203].  

Yuqorida keltirilgan parchada non – o‘tmak – qurs leksemalari o‘zaro sinonim sifatida 

foydalanilgan. Qurs kulcha non sanalsa-da, bu o‘rinda non tarzida talqin qilingan. Qurs so‘zi 

arabchadan o‘zlashgan. O‘zbek tilidagi kulcha ma'nosini ifodalagan. Navoiyning nasriy 

asarlarida, xususan, “Nasoyim ul-muhabbat”da ham bu so‘z ishlatilgan: “Ibriq qoshida ikki uluq 

qurs ko‘rdum” [8: 411].  

Eski turkiy til, xususan, “Devonu lug‘atit turk” bugungi biz ishlatayotgan non so‘zi 

ifodalagan ma'no o‘ta faol qo‘llanishda bo‘lgan etmak leksemasi bilan ifodalangan [14: 127, 205, 

210]. Bu so‘z hozirgacha ma'lum qadimgi turkiy til matnlarida uchramaydi. XIII-XIV asr eski 

turkiy til obidalarida, masalan, “Tarjumon”da u keng qo‘llangan. Etmak shakli ayni ma’nosi 

bilan hozirgi turk tilida  ishlatilmoqda [12: 73].  

Ko‘moch. Navoiy asarlarida uchraydigan non turlaridan biri  ko‘moch/kumoch – qo‘rga 

ko‘mib pishiriladigan non [3: 151]. Ajdodlarimiz nonni cho‘g‘ kulida pishirish texnologiyasini 

ham bilishgan. “Cho‘g‘ kuliga ko‘mib pishirilgan non” ma'nosi ko‘mach leksemasi bilan 

ifodalangan. Hozirgi o‘zbek tilida “issiq kulga ko‘mib pishiriladigan non” sememasida 

qo‘llanayotgan birinchi so‘zning  “ko‘mmoq” ma'nosidagi “ko‘m” fe'lidan yasalganiga shubha 

yo‘q. 

Layli va Majnunning visolga yetishgan onlari daho shoir tomonidan shunchalar ta'sirli, 

go‘zal, sehrli va san'atkorona chizilganki,  bunga qiyos topish qiyin. Shu manzara tasvirida 

shunday bayt uchraydi:  

Oy qursida yo‘q ziyo nishoni, 

Yer anga quyosh ko‘mochdoni.   



 III.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-62-4 

 
106 

Mazmuni: “Oyning kulchasida nur ham ko‘rinmas edi, yer uni quyosh ko‘machdoniga 

ko‘mgan edi” [10: 260].  

Ko‘mochdonning izohini lug‘atlardan topa olmadik.  Ko‘machdon – non pishiradigan, 

ya’ni xamirni unga solib, cho‘g‘ kuliga ko‘miladigan asbob. 

Fatir/patir. Bugungi kunda o‘zbek dasturxonining sevimli non turlaridan biri fatir 

hisoblanadi. Arab tilidan o‘zlashgan bu leksema o‘zbek tiliga fonetik jihatdan moslashib hozirda 

patir deb yuritiladi. Bu so‘z ham buyuk shoir lug‘at boyligidan o‘rin olgan: 

Ul o‘t ichida quyosh fatiri, 

Oyni ne deyinki, qurs qiyri  [10: 120]. 

Izohi: U o‘t ichida quyosh bir patirdek, oyni aytib ham o‘tirmayman, chunki u kuygan 

kulchadek bo‘lib qolardi.  

O‘TILda bu non turi shunday izohlangan: PATIR  [a. - oshirilmagan, ko‘ptirilmagan (non)] 

Ko‘pincha yog‘ aralashtirilgan, oshirilmagan xamirdan chekichlab tayyorlanadigan yupqaroq 

non. Sho‘rvaga patir to‘g‘ramoq [21: 238].  

Qatlama. “Yog‘li xamirdan qatlamlab yog‘ surib, yupqa yoyib yog‘da pishirilgan non, 

ya'ni qatlama” ma'nosi Alisher Navoiy asarlarida qatlama so‘zi bilan ifoda etilgan: “Va yana 

ba'zi yemaklardin qaymog‘ va qatlama va bulamog‘ va qurut va uloba va mantu va quymog‘ va 

urkamochni ham turkcha ayturlar” [7: 17].  

Chalpak. Bunga “Vaqfiya”dan misol keltirishimiz mumkin:  “...barot bo‘lg‘ay, chalpak 

o‘ttuz botmon, halvo yigirmi botmon, qishning to‘rt oyidakim, qavs va jadi va dalv va hut 

bo‘lg‘ay, har kuni o‘tmak yuz adadkim, yigirmi botmon uch tangalik et bilan murattab 

qilg‘aylar” [11: 272]. 

Professor Shavkat Rahmatullayev bu taom turiga shunday izoh berilgan: Chalpak 

ꞌxamirni yupqa yoyib, yog‘da pishiriladigan ovqat... Bu ot o‘zbek tilida chäl – fe'lining  

ꞌparchala–ꞌ ma'nosidan kuchaytirish (takror) ma'nosini ifodalovchi –pä qo‘shimchasi bilan 

hosil qilingan shakliga –k qo‘shimchasini qo‘shib yasalgan: (chäl– + pä = chälpä–)+ k = 

chälpäk [13: 409]. 

Tadqiqotchi S. Artikbayev  Toshkent vohasi hududidagi o‘zbek va qozoq xalqlarining 

ananaviy taomlari to‘g‘risida shunday ma'lumot beradi: “...qozonda nonning bir turi sifatida 

tayyorlanadigan chavati, qotirma, chalpak, cho‘zma, qatlama XX  asrda ham aholi o‘rtasida 

keng tarqalgan. Ularni tayyorlash usullari o‘zbek, qozoq, tojik va boshqa etnik jamoalarda juda 

o‘xshash. O‘zbeklardagi chalpak qozoqlarda shalpak deb yuritiladi” [11: 65].  

Kuloch. Navoiy asarlari lug‘atlarida bu so‘zning ikki ma'nosi izohlangan:  

1. Holvaga o‘xshash bir tur shirinlik. 2. Sharbat, bodom va qaymoq solib qilingan kulcha.  
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Bizga bu o‘rinda iqqinchi izoh zarur. Demak, kulchaning boshqa masalliqlar qo‘shib 

tayyorlangan turi kuloch deyiladi. Lug‘atda “Saddi Iskandariy” dostonidan misol keltirilgan: 

Mabohot qilmas yemakdin kuloch, 

G‘amin bo‘lmas ar topsa yovg‘on umoch.   

“Mahbub ul-qulub”ning “Qanoat zikrida” bobida aytilgan purhikmat fikrlarda ham birikma 

shaklida bu so‘z ishtirok etganligini ko‘ramiz: “Va forig‘i faqrandishning yovg‘on umochi 

olg‘uvchi  g‘aniyning  nabotiy  kulochidin  marg‘ubroq” [6: 53].  

 
Ya'ni, faqirning tinchgina yeydigan yovg‘on umochi olguvchi boyning novvotday shirin 

kulochidan yaxshiroqdir. Bizningcha, kulcha va kuloch so‘zlari bir o‘zakdan yasalgan.                 

Tutmoch. Bu taom turi haqida “Muhokamat ul-lug‘atayn”da misol keltirilgan: “Yana 

tutmoch va umoch va kumoch va tolg‘onni ham turkcha ayturlar” [7: 17]. ANATILda unga 

shunday izoh berilgan: tutmoch – pishgan taom turi; xamir oshi, ugra osh [4: 162]. Bundan ugra 

osh va tutmoch bitta taom nomi ekanligi anglashiladi. Ugra hozirgi o‘zbek tilida “yupqa yoyilib, 

uzun va mayda qilib kesilgan xamirdan tayyorlangan suyuq osh”ni bildiradi. Ugra so‘zini 

Navoiy asarlari tilida uchramaydi.  

Umoch. Navoiy davridagi yana bir taom umoch bo‘lib, u haqda   ham ma'lumot berilgan: 

“Yana tutmoch va umoch va kumoch va tolg‘onni ham turkcha ayturlar”. “Navoiy asarlari 

lug‘ati”dagi izohga ko‘ra: umoch (yovg‘on umoch) – umoch (qattiq xamirni suvga uvalab 

pishirilgan suyuq ovqat [18: 625].  

2. Don mahsulotlaridan tayyorlanadigan taom nomlari. Bu taomlarga guruch, 

bug‘doy, jo‘xori, tariq va moshlardan tayyorlanadigan taom nomlarini kiritish mumkin. 

Bug‘doydan tayyorlanadigan taom nomlariga: bug‘ro, qovurmoch; tariqdan 

tayyorlanadigan taom nomi: so‘kboch kabilarni ko‘rsatish mumkin. 

Bug‘ro. Bu taom turi hozirgi o‘zbek tilida ishlatilmaydi. U tarixiy so‘zga aylangan. 

Navoiy davrida ko‘pchilik uchun tayyorlanadigan taom bo‘lganligi anglashiladi: “Bir kun 

Gavharshodbegim madrasasi tolibi ilmlari bir bog‘da suhbat tutub, bug‘ro pishiradur ermishlar”. 

NALda keltirilgan bu misolda  manba “Xamsatul mutaxayyirun” ekanligi ko‘rsatilgan va 

“bug‘ro – bug‘doyni oqlab pishiriladigan va katta yig‘inda tortiladigan ovqat” deb izohlangan 

[18: 139]. Taxmin qilamizki, bu taom turi hozirgi yorma bo‘lsa kerak. Yorma oqlab tuyilgan 

bug‘doy yormasidan tayyorlanib, katta yig‘inlarda, masalan, askar yigit armiyadan qaytganda, 

elga tortiladigan taom hisoblanadi. Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari aholisi 

orasida hozirda ham iste'mol qilib kelinadi. 

So‘kboch.  Bu taom nomini “Nasoyim ul-muhabbat” asarida uchratamiz:  “Sahl Abdulloh 

... dedi: Senga mehmonman. Ul dedi: Ne buyurursen? Dedi: so‘kboch pishur. Sahl so‘kboch 
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pishurtti va qozon bila oning ollig‘a qo‘ydilar” [8: 167].  

ANATILda  so‘kboch – so‘kosh deb izohlangan [4: 140].  So‘kbochning o‘zagi so‘k ekani 

ma’lum. O‘TILda so‘k so‘ziga shunday izoh berilgan: So‘k tozalangan, oqlangan tariq. Xom 

so‘k. Qovurilgan so‘k. So‘k oshi. [21: 612] Demak, so‘kboch  so‘kdan, ya'ni tozalangan, 

oqlangan tariqdan tayyorlangan so‘k oshidir. 

Qovurmoch – qovurmoch, qovurilgan don, bo‘g‘doy. “Layli va Majnun” dostonida bu 

so‘zga murojaat qilingan: 

Xirman yerida tazarvu durroj, 

Yer tobasidin terib qovurmoch [10: 189].           

DLTda ham “qo‘g‘irmoch (qovrilgan bo‘g‘doy)” lesemasi qayd etilgan [12: 78]. 

Qo‘g‘irmoch “qozonda qovurilgan bo‘g‘doy” hozirgi o‘zbek tilida qo‘llanishda davom etmoqda. 

[20: 646].   

Muhammad Yusuf Chingiyning “Kelurnoma” asarida ham “qavurmach”- “qovrulgan 

bug‘doy” deb izohlangan [17: 71].  

Talqon. “Qovurilgan don, quritilgan non va shu kabilardan tuyib tayyorlangan yemish” 

sememasining hozirgi o‘zbek tilida tolqon so‘zi bilan ifodalanishi ma'lum. Bu so‘z “yanchmoq” 

ma’nosini anglatgan tal- fe'liga –qa va –n affikslarini qo‘shishdan hosil bo‘lgan. Bu so‘z 

“DLT”da qayd qilingan [12: 74]. Navoiy ijodida ham “talqon” so‘ziga murojaat qilingan:  

Tutub juldu olur yormoqqa qalqon, 

Degilkim aylamishlar tog‘ni tolqon.  (“Farhod va Shirin”)  

“Muhokamat ul-lug‘atayn”da bu so‘z qayd etilgan: “Yana tutmoch va umoch va kumoch 

va tolg‘onni ham turkcha ayturlar” [7: 17]. Ko‘rinadiki, leksemaning tolg‘on/tolqon shakllari 

mavjud. 

Uloba va urkamoch. “Muhokamat ul-lug‘atayn”da bizga notanish yana ikkita taom nomi 

uchraydi: “Va yana ba’zi yemaklardin qaymog‘ va qatlama va bulamog‘ va qurut va uloba va 

mantu va quymog‘ va urkamochni ham turkcha ayturlar” [7: 17]. ANATILda uloba – 

“ovqatlarning bir turi” [4: 285], urkamoch – “taom turlaridan bir” [4: 297] deb izohlansa, 

NALda uloba – “issiq ovqatning bir turi” deb ko‘rsatilgan [18: 624]. Bu izohlar bizga ushbu 

taom nomlari haqida yetarli va aniq ma’lumot bermaydi, ularning qanday ovqat ekanligi, qaysi 

mahsulotlardan tayyorlanishini anglatmaydi.  

3. Go‘sht va yog‘dan tayyorlanadigan taom nomlari. Navoiy asarlarida go‘sht va 

yog‘dan tayyorlanadigan taom nomlari ham anchaginadir. Masalan, et, qo‘y uchasi (biqin 

go‘shti),kabob, bat (o‘rdak) kabob, jigar kabob, qazi, sho‘rva/sho‘rba, dumba/dunba, jijig‘  

kabi. 
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Navoiy asarlari tilida “go‘sht” ma'nosini ifodalash vazifasi asl turkiycha “et” zimmasida 

bo‘lgan.  Ushbu so‘zdan “etli qo‘y” kabi kabi so‘z birikmalari hosil qilingan. Go‘shtning 

navlarini ifodalash uchun qoq (qoq et) leksemalari qo‘llangan. Buni biz ayni shaklda DLTda 

ham uchratishimiz mumkin [14: 300]. Hozirgi o‘zbek tilida qoq leksemasi “juda ham quruq, 

qurigan, sira ham nami qolmagan; juda ham oriq, chandir” ma'nolarini bildiradi [20: 607].  

Misollarga murojaat qilaylik: 

“Qo‘pti va safol qozonni osti va bir pora qoq eti bor erdi, qozong‘a soldi... Dedi: ettin 

yegil! Men dedim: meni ma'zur tut et yemakdin!” [8: 163].  

Kabob. Forscha o‘zlashma bo‘lgan bu taom nomi Navoiy asarlari lug‘at boyligida ko‘p 

uchraydi. O‘sha davrda ham hozirgi kabob, ya'ni go‘shtni metall yoki yog‘och sixga terib, 

cho‘g‘da toblab pishiriladigan taom ma'nosini anglatgan. “Tarixi mulki ajam”lan misol: “Bir kun 

bir yo‘lda tushub, kabob buyurdi” [7: 239].  

Kabobning turlari bildiruvchi birliklarni ham uchratamiz: qo‘zi kabob, jigar kabob,  bat  

(o‘rdak) kabob, go‘r etidin kabob. 

4. Sut mahsulotlari va ulardan tayyorlanadigan taom nomlari. Mazkur mavzuviy 

guruhga  doir leksemalar turkiy xalqlarining asosiy turmush tarzi – chorvachilik bilan bevosita 

bog‘langandir. Hozirgi turkiy tillar, xususan, o‘zbek tilida sut mahsulotlari turlarini 

ifodalayotgan so‘zlarning aksariyati Mahmud Koshg‘ariy lug‘atida aksini topgan. Chunonchi, 

“qora molning yelinidan sog‘ib olingan oq suyuqlik”  sememasining sÿt leksemasi bilan 

ifodalanganini kuzatamiz [12: 69]. Navoiy asarlarida sut mahsulotlari nomlariga quyidagilarni 

kiritish mumkin: sut, qatiq, jug‘rot, panir, qaymag‘, sarig‘ yog‘, qimiz, suzma, qurut.  

Jug‘rot. Bu so‘z lug‘atda “qatiq” deb izohlangan. Buning misoli “Saddi Iskandariy”dan: 

Ani uyga kelturdi tortib inon, 

Ravon mohazar chekti  jug‘rot-u non [9: 22].  

Mazmuni: uni uyga keltirib, oldiga tayyor turgan jug‘rot va nonni qo‘ydi. Jug‘rot hozirda 

boshqa turkiy tillarda, xususan, tatar tilida ishlatiladigan yug‘urt so‘zining Navoiy davridagi 

shakli.  Bu so‘z rus tiliga o‘zlashib, yogurt shaklida  faol qo‘llanmoqda. 

Sutdan tomizg‘i solib ivitib tayyorlanadigan mahsulot, ya'ni qatiq eski  turkiy tilda 

“aralashtirmoq, qormoq” ma’nosini ifodalagan yog‘ur- harakat fe'lidan yasalgan  derivati bilan 

anglashilgan. Bu so‘zning yog‘rut fonetik shakli “Qutadg‘u bilig”da ishlatilgan: qыmыz, sut ya 

yun yag‘ ya yog‘rut qurut – qimiz, sut yoki jun, yog‘ yoki qatiq, qurut [12: 79]. Alisher Navoiy 

asarlarida bu so‘z (jug‘rot) biroz fonetik o‘zgachalikda ekan.  

Panir.  Bugungi kunda tilimizda arxaizmga aylangan bu so‘zning ma'nosi – pishloq. Uni 

“Holati Mahlavon Mahmud” asarida uchratdik: “Dedimki ayyuhash-shayx, miqdore toza panir 
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bor, mayl bormu, keltursak? Va aning toza panirg‘a mayli ko‘p bo‘lur erdi. Dedi: keltur!” [8: 

170].  

Ushbu taom nomi Buxoro shevasida uchrashi sheva lug‘atida qayd qilingan: “Panir – qo‘y 

sutidan tayyorlangan pishloq” [22: 208].   

Bulardan tashqari qaymog‘, qimiz, suzma, qurut, sarig‘ yog‘ kabi sut mahsulotlari nomi  

hozirgi o‘zbek tilida bir xil ma'noga ega. 

 5. Aralash masalliqlardan tayyorlanadigan taom nomlari: bulamog‘, sho‘rba, 

shilon/shulon, halim, harisa.  

Bulamog‘. “Muhokamat ul-lug‘atayn”da bu turkiycha so‘z qayd etilgan: “Va yana ba'zi 

yemaklardin qaymog‘ va qatlama va bulamog‘ va qurut va uloba va mantu va quymog‘ va 

urkamochni ham turkcha ayturlar [7: 17].  

Yirik tilshunos Sh.Rahmatullayev bu so‘zni yaxshi izohlagan va etimologiyasini bergan: 

Bulamiq sut bilan undan tayyorlanadigan atalasimon ovqat. Bu ot qadimgi turkiy tildagi 

qorishtir – ma'nosini anglatuvchi bula– fe’lidan  –miq qo‘shimchasi bilan yasalgan [19: 67]. 

Taomshunos olim K.Mahmudov o‘zbek pazandachiligida atalaning o‘ndan ortiq turi 

aniqlangani, lekin bularning aksariyati kambag‘alning ovqati sifatida unutilib ketganini qayd 

etadi  [15: 226].  

Shilon / shulon. Turkiy nomdagi bu ovqat turining lug‘atlarda ikki ma'nosi izohlangan:  

shilon/shulon – shulon, umumiy ovqat; podshoh ziyofati  [18: 696].  Bu so‘zga ulug‘ shoir 

asarlarida bir necha bor uchraydi: 

Agar bo‘lsa shilon ishida futur, 

Chu arz ayladuk bizdin ermas qusur.  

Bu so‘z “Munshoot”da Badiuzzamonga nasihat bilan bitilgan xatda qayd etilgan: “Yana 

ulkim, dodxoh ishi tugagondin so‘ngrakim, shilon ham bartaraf bo‘lur, ichkixona ta'yin qilib, 

anda o‘lturub, arkoni davlatni tilab, mulk va mol ishi aytilsa, o‘zluk bila barchag‘a yetilsa” [6: 

192]. 

Shulon eski turkiy yodgorliklarda uchrashi olimlar tomonidan qayd etilgan. O‘zbek adabiy 

tili tarixiga oid  bir qo‘llanmada “shilon – ko‘pchilikka tayyorlanadigan ovqat” ekanligi qayd 

etilgan va bu “Shajarayi turk”dan keltirilgan misol bilan tasdiqlangan: “podshohliq shilonda 

so‘ymoq uchun ming olti yuz do‘non qo‘y, munga qozon qo‘y ot qo‘ydilar”. [2: 15].  

Muhammad Yusuf Chingiyning “Kelurnoma” asarida ham bu so‘z qayd qilingan: “Shulan 

– kambag‘al odamlar, oddiy xalq uchun tayyorlanadigan taom”[17: 71].  Hozirda ham ba'zan 

qo‘llanadi:  “Bir  tuyur  go‘shtu  makaron  solinib qaynatilgan  shulon sho‘rva  joningizga  tegib 

ketadi”.  Sh. Xolmirzayev, Saylanma. [21: 222].  
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Shirinlik va qandolat mahsulotlari nomlari: poludai dushob, maviz,  mavizob, halvo, 

kuloch,  shakar, asal, shahd, bol, nabot, bodom shirasi, qiyomi (shirai bodom), gazak, umna va 

tanbul. 

Yuqorida bildirilgan fikrlar, tahlil va dalillarga tayanib xulosa qilish mumkinki, Navoiy 

asarlaridagi taomga oid birliklar tilimizning oshxona tarixidan so‘zlashi bilan qiziqarlidir. Oziq-

ovqat nomlari bugun turlicha atalmoqda. Alisher Navoiy asarlarida uchraydigan bir qator taom 

nomlari bugungi kunda tilimizda uyg‘un shakl va ma’nolarda qo‘llanmoqda. Ko‘pgina istorizm 

va arxaizmlar esa bizga XV asrdagi oziq-ovqat leksikasi haqida ma’lumot beradi.  

Taom nomlarining asosiy qismini umumturkiy, o‘zbek tilidagi oziq-ovqat nomlari tashkil 

qiladi. Fors tilidan o‘zlashgan oziq-ovqat nomlari ham Navoiy asarlarida faol qo‘llangan. 

Ularning miqdor jihatdan turkiy taom nomlaridan keyingi o‘rinni egallaydi. Arab tilidan 

o‘zlashgan taom nomlari asosan shirinlik va qandolat mahsulotlarini ifodalagan. 

Taom nomlarining leksik-semantik guruhlari o‘z ichida xilma-xil turlarga va kichik 

guruhlarga bo‘linib, ular o‘sha taom nomlarining qanday mahsulotdan tayyorlanishi va biror 

marosimga mo‘ljallanishi kabi xususiyatlaridan kelib chiqqan.  

Alisher Navoiy asarlaridagi oziq-ovqat, taom nomlari bilan hozirgi o‘zbek adabiy tili, ba'zi 

o‘zbek shevalarida qo‘llanadigan  shunday nomlarni qiyoslar ekanmiz, ko‘p yillik davr ichida 

taom nomlari takomillashib borganini kuzatamiz. Bu takomillashish tilning ichki taraqqiyot 

qonuniyatlari asosida va boshqa tillarning ta'siri ostida ro‘yobga chiqqan. Ayniqsa, arab, fors-

tojik va boshqa tillardan o‘zlashgan taom nomlari o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi.  

Taom nomlari morfologik (chalpak, ko‘moch, kuloch, qatlama, tutmoch) sintaktik (jigar 

kabob, jijig‘lig‘ osh) va semantik (osh) usulda yasalgan.  
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ГРАФИЧЕСКИЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

         

Тасанбаева Магираш Ануарбековна 

Сопбекова Алия Едигеевна 
№22 средняя школа г. Туркестан, Туркестанская Область, Казахстан 

 

 

Расскажи мне - и я забуду, 

Покажи мне – и я запомню, 

Дай мне самому сделать это – и я пойму. 

(Китайская Пословица) 

 

Предметом рассмотрения статьи стали графические органайзеры и их использование 

как средство систематизаций,  организаций и визуализаций информации, преобразование 

информации в другую форму на уроках русского языка и литературы. Графический 

органайзер-это то, что помогает организовать информацию на листе бумаги с целью 

улучшения понимания, усвоения, запоминания, анализа учебного материала. Графический 

органайзер способствует процессу организованного обучения, удовлетворению 

потребностей учеников в достижений учебных целей. 

Цель предмета «Русский язык» - способствовать становлению духовных ценностей 

человека через восприятие и анализ художественного произведения, воспитывать 

компетентного читателя, способного на основе личного выбора использования знаний, 

умений и навыков для познания мира и самого себя. 

Графические органайзеры на уроках русского языка и литературы улучшает 

запоминание информации и понимание прочитанного, развиваются навыки критического 

мышления. А также решает задачу формирования навыков сравнения,  обобщения, умения 

устанавливать причины, классифицировать явления, строить логические и критические 

рассуждения, умозаключения,  способствует развитию коммуникативных навыков на 

основе глубокого понимания и анализа художественного произведения. На уроках 

русского языка и литературы учащимся приходится работать с большим потоком 

информаций, которые он не может запомнить и освоить полностью.  Большим подспорьем 

для развития навыков мышления высокого порядка могут служить графические 

органайзеры, использование которых улучшает понимание темы учащимися. 

Ученик при использовании графических органайзеров получает возможность 

проведения своего собственного исследования,  делать свои первые шаги  в интересный 

мир открытий, а учителю дает возможность руководить исследовательской деятельностью 

ученика, оказывать поддержку в достижении цели обучения. 
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Важно использовать графические органайзеры в соответствии с целями обучения. 

Графические органайзеры нужно вводить последовательно: по одному органайзеру 

за урок, давать время учащимся для ведения  исследования не менее 10 минут урока. Во 

время работы учитель подходит к группам и задает вопросы: «Чем вы сейчас заняты? Что 

вы делаете? Как вы это делаете?» Эти вопросы дадут  учителю  возможность увидеть,   

что ученики понимают свою деятельность. Сначала можно давать всем группам один 

органайзер. После завершения работы над постером ученики выбирают спикера,  который 

защищает работу, на защиту уделяется  3-4 минуты. Другие группы оценивают – это 

важный этап для развития навыков говорения, слушания, оценивания, на него уходит 2-3 

минуты. Учителю необходимо рационально использовать время урока и учить этому 

учащихся.  После этого необходимо дать обратную связь, чтобы продемонстрировать 

удачи и затруднения в выполнении этого задания. Обратная связь является одним из 

средств формирования понимания о ходе учебного процесса,  позволяет определить 

уровень достижения целей и задач обучения, информирует учителя об успехах и 

затруднениях учащегося. Организация эффективной обратной связи является основой 

успешного обучения. 

Постепенно в классе,  где работают 4 группы, можно дать двум группам  два 

органайзера. Например: две группы составляют ОГ «Гора историй», другие две – «Круги 

на воде». После выполнения работы учитель использует прием «Карусель»: предлагает 

группам, выполнявшим один вид работы, обменяться работами для уточнения и 

расширения информации. Это дает возможность учащимся увидеть и сравнить свое 

видение и с видением другой группы, сделать выводы, провести само-и взаимо оценку. 

С седьмого класса, когда учащиеся запомнят назначение каждого органайзера, 

можно давать сразу четыре органайзера для четырех групп. Учащиеся выполняют работу, 

используя только один цвет маркера. По завершении самостоятельной работы в группе 

рекомендуем использовать прием «Кочевник», когда выполненный  одной группой 

органайзер «кочует» из группы в группу. Учащиеся знакомятся с работой соседней 

группы, маркером другого цвета дополняют, уточняют информацию. В каждой группе 

органайзер находится от 5-7 минут. Этого времени достаточно для знакомства и внесения 

дополнений.  После того как органайзеры побывали во всех группах, они возвращаются  к 

его первым создателям, которые знакомятся с дополнениями. Начинается этап 

обсуждения. Ученики размещают свои работы на стенде и озвучивают свою позицию, 

которую дополнили другие группы. Одновременная работа с разными органайзерами 

позволяет увидеть целостную картину произведения. Акцентируем внимание педагогов на 
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этом моменте. Умение благодарить учащихся за дополнения будет способствовать 

созданию благоприятной коллаборативной среды, развивать способность прислушиваться 

к мнению других, воспитывать толерантность и умение созидать, не видеть в других 

оппонентов. Улучшает понимание темы учащимися,  учат не просто читать текст, но и 

понимать его содержание. 

Изображение органайзера может носить универсальный характер, а может 

соответствовать той тематике, по которой пишется развернутый ответ. Обучающийся   

вписывает свои ответы непосредственно в графический органайзер. 

Графическое  представление информаций способствует развитию умения работать с 

текстом, так как позволяет учиться формулировать главную мысль, выделить ключевые 

слова, делить текст на структурные части, сворачивать информацию в виде вторичных 

источников. 

Ученые установили, что их применение улучшает показатели учащихся  в 

нескольких направлениях. А именно: 

Улучшает запоминание информаций - в том случае, когда она представлена как 

визуально,  так и в текстовой форме. 

Улучшается понимание прочитанного. 

Растет успеваемость,   в том числе у школьников, имеющих трудности  в обучении. 

Существует множество графических техник,  которые помогают решать те или иные 

образовательные задачи. Они применяются в качестве дидактических средств, 

выполняющих наглядные,  коммуникативные функции. 

Развивает все навыки: слушание, говорение, чтение, письмо. 

Графические органайзеры и их описание. 

Графический органайзер «Круги на воде»: представляет собой пять кругов, 

расположенных по возрастанию: от малого к большому. Важная и главная информация 

располагается от центра к краю по степени уменьшения значимости. Что помогает понять 

основное содержание текста, извлекая главную и второстепенную информацию. 

 «Кластер» позволяет учащимся свободно и открыто думать  по поводу какой-либо 

темы.  Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-

лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою 

очередь лучи расходятся далее. 

Графический органайзер «Луковица» позволяет сделать анализ  от идеи и темы  к 

содержанию и обратно: от содержания к теме и идее. Целью обучения было определить 

тему и идею произведения , выражая свое мнение о поступках героев. 
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Графический органайзер «Гора истории»:  представляет собой четырехугольники, 

расположенные по возрастанию линий: от самой высокой фигуры стрела направлена вниз 

к последнему четырехугольнику. Заполнение «Горы  историй» начинают слева на право: 

зачин, события, события. На пике горы записывают кульминацию произведения, от 

которой спускается стрелка к развязке. Способствует развитию логического мышления, 

выстраивают последовательности  событий, видению структуры произведения. 

«Персонаж на стене», «Силует на стене»: представляет собой силует 

представляемого персонажа  произведения. Внутри «силуэта» учащиеся  записывают все, 

что знают о нем. Снаружи записывают вопросы, которые хотели бы задать этому 

персонажу. Эта работа способствует внимательному прочтению максимальному 

извлечению информации об отдельном персонаже, тренирует в составлении «толстых» и 

«тонких», проблемных вопросов, помогает извлекать нравственные уроки из поступков  

персонажей произведения. Через вопросы ученик учится осмысливать идею 

произведения. Ученик выбирает информацию,  касающуюся только данного персонажа, 

сравнивает его с другими героями. Достигаются такие цели обучения ,как характеризовать 

героев произведения на основе деталей и цитат из текста ;анализировать композицию, 

художественные образы и оформлять свое представление в таблицах, схемах, кластерах, 

презентациях; анализировать изобразительные средства . 

Органайзер «График эмоции»: представляет собой график, вертикальная часть 

которого обозначает эмоции. От нуля вверх-положительные, а вниз-отрицательные. 

Позволяет реализовать различные учебные цели урока: во-первых, видеть структуру и 

композицию текста; во-вторых, характеризовать эмоции и чувства персонажей на 

протяжении всего текста; в-третьих, помогает увидеть и обьяснить целостную картину 

произведения, подводит к пониманию темы и идеи произведения. Все это позволяет 

учащимся качественно усвоить и понять изучаемый материал, развить коммуникативные 

навыки. 

«Рыбья кость» (фишбоун): позволяет выявить причинно-следственные связи в 

произведении. В голове рыбы пишут идею, заполняют скелет рыбы и в хвосте записывают 

выводы по произведению. 

«Сюжетная таблица» или  «Читательский дневник»: представляет собой таблицу с 

графами: Кто? Что? Где? Как? Когда? Ученик читает текст и заполняет графы. Это 

развивает навык восприятия информации, позволяет запомнить до 90% информации. Если 

в произведении несколько персонажей, то позволяет увидеть их поступки и выйти на 

анализ героев произведения. 
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«Диаграмма Венна» (двойная, тройная): двойная дает возможность полного, 

целостного видения темы, позволяет проанализировать в отдельности, выявить 

особенности, сходства и различия; тройная позволяет увидеть связь  и между всеми тремя 

рассматриваемыми явлениями, так и выделить сходства между двумя близлежащими 

сравниваемыми предметами или явлениями. 

«Радиальная диаграмма»: предназначена для целостного видения таких больших 

многоплановых произведений, как «Мертвые души», «Война и мир», «Анна Каренина» 

«Линия времени»:  позволяет пронаблюдать последовательность событий  в произведений 

для дальнейшего анализа. 

Существует большое множество графических органайзеров,  которые помогают 

решать те или иные образовательные задачи. 

Современный урок предполагает видение учителем развивающего потенциала урока: 

развитие проблемно-творческого, критического мышления учащихся, формирование 

предметных, ключевых образовательных компетенций, развитие их эмоциональной и 

мотивационной сферы. Знание – не самоцель, а средство для самоопределения человека в 

мире. 

Можно сделать вывод, что правильное  использование органайзеров на уроке делает 

уроки разнообразными, что повышает внутреннюю мотивацию школьников к изучению 

предмета и интерес к познавательной деятельности, самостоятельному поиску; развивает 

навыки работы в коллективе и  публичного выступления с предоставлением доказательств 

и аргументов, умение логически мыслить, открывает простор для развития 

исследовательских навыков. 
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Батыс Қазақстан инновациялық- 
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Қазақстан, Орал 

 

АҢДАТПА 

Мақалада патша үкіметінің отарлаушылық саясатына наразы болған, Кіші жүз 

қазақтарында қол бастаған батыр, сөз бастаған шешен, әділдігімен халық арасында 

беделді би болған Сырым Датұлының сөзімен де, ісімен де кейінгі ұрпағымызға мол үлгі, 

зор өнеге болған адам екендігін көрсету әрекеті жасалады.  

Қазақ қоғамында феодалдық процесс тереңдей түсіп, феодалдык аристократия мен 

ру ақсүйектерінің мүдделері қайшылыққа түсті. Жау жағадан, бөрі етектен алған заманда 

ханның қаһары халық басына төнді. Хан әулеті, сұлтандар, малы бар феодалдар қиын-

қыстау күнде халыққа қалқан бола алмады, олардың қоғамдағы мәртебе-дәрежесі 

төмендеді. Патша өкіметі қазақтың сұлтандарына, билеріне, батырларына шен-шекпен 

үлестіру арқылы оларды өкімет пен халық арасындағы үстем тап етіп қалыптастырды. 

Сөйтіп оларды өзінің жікшілдік-отаршылдық жүйесінің құрамды бөлігіне айналдырды. 

Патшалық-отаршылдық режиммен ауыз жаласқан хандық билік кеселге ұшырады, ол 

халықты қанаушылармен, отаршылармен одақтасты да, халықпен екі араға сына қақты. 

1782 жылғы патша жарлығымен қазақ ауылдарының Жайықтан өтуі ханның шекаралық 

үкіметтен рұксат алғанынан кейін ғана мүмкін болатын. Нұралы мен оның 

төңірегіндегілер қонысты иемдену құқына қиянат жасады, қазақ жеріне ендеп, бойлап кіре 

бастаған орыс казактары халықтың көшіп-қонуын шектеді, оның малын барымталады. 

Міне, дәл осы сәтте күш пен ақылды, білім мен білікті, сезім мен парасатты тең 

ұстаған дана Сырым батыр тарих сахынасына келді. 

Сырымның ақылдасып, үлгі алған кісілерінің көпшілігі - тарихта болған белгілі 
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адамдар. Заманында ерлігімен елге аты жайылған адамдарға еліктеп жүріп, 

жаратылысынан қабілетті, қайратты Сырым ерте есейіп, халықтың қамын ойлайтын 

қаһарлы батыр, қадірлі шешен болып қалыптасқан. Сырым өзінің жас кезінен 

даналығымен және адалдығымен аты шыкқан. Жиырма жасында Байбақты руына би 

болған, Сырым Тана руының атақты биі Малайсарыдан мынадай бата алған екен: 

«Айналайын, үш ұлы сөз бар. Егер де сен оларды жадыңда сақтасаң, халқыңа шын 

берілгендігіңді де сақтайсың, ал егер де оларды ұмытсаң, халқың да сені тастап кетеді. Ол 

үш ұлы сөз мыналар: ар, борыш, намыс. Тағы да айтарым: жақынның жанын жаралап, 

жатыңды қаралауға асықпа». 

Мақалада батыр Сырым Датұлының тағылымы қарастырылады, яғни айтқанда тәлім, 

үлгі-өнегелі. Тағылым сөзінің кең мағынасы – үлгі-өнеге, ақыл-нақыл, кеңес-ұлағат, тәлім-

тәрбие, өсиет-уағыз, жөн-жосық, уәж-ләзім, ұстаз-тәлімгер, сабақ деген ұғымдардың 

қосындысы, жиынтық мағынасы. (М.Тілеужанов). 

Сырымның әділ билігі мен сырға толы шешендік сөздерін түсіну де мәдениеттілік. 

Ол ешкімге ұқсамайтын, қайталанбайтын даналығымен танылды. Оның стилі – халықтық 

стиль. Онда қарапайымдылық басым, астамдық, өркөкіректік жоқ, сол өзі өмір сүрген 

заманға түсінікті. Сырым стилінде ақылдылық, парасаттылық басым, өйткені Сырымның 

шешендігі – даналығында, ақылдылығында. Сырымды айта отырып біз қазақ халқының 

шешендік қабілетін танытамыз, білеміз. 

 

ANNOTATION 

The article touches upon to demonstrate Syrym Datuly to the future generation, who was 

dissatisfied with the colonial policy of the Tsarist government, the hero of the Kishi Zhuz 

Kazakhs, the speaker, the honored dignity of the people. 

The feudal process deepened in the Kazakh society, and the interests of the feudals and 

aristocracy were contradictory. At the time the khan's fury fell on the people. The Khan dynasty, 

the sultans, feudal lords who had the cattle could not depend the people on a difficult day, and 

their status in the society diminished. The king's government giving rank to the Kazakh sultans, 

bis, batyrs presented them dominant forms of power and authority among the people. They made 

them part of the system of their colonial system. The khan power supported by kings-colonial 

regime was allied with the exploiters and colonists. By the decree of the king in1782 the Kazakh 

villages passed through the Ural, only after the Khan's access from the border government. 

Nuraly and his allies abused the right to take possession of the settlement, the Russian cossacks, 

which entered the Kazakh land, restricted immigration and subsisted on their livestock. 
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At that moment Syrym batyr, who has the power and wisdom, knowledge and competence, 

who is equal in feelings and reason, came to the stage of history. 

Most of the people consulted and remembered by Syrym were known people in history. In 

imitation of the people who have fallen predominantly in the country, the creator, who is strong 

in nature, is a fierce hero, a respected speaker who has grown up early in life and cares for the 

people. Syrym has been proud of his youthful wisdom and loyalty. At the age of twenty, he was 

bi and leader of the Baybakty tribe and received the following bata (blessing) from the famous bi 

of Tana tribe Malaysari: "Ainalain, there are three great words. And if you keep them in your 

memory, you will maintain your devotion to your people, and if you forget them, your people 

will abandon you. He has three great words: honor, honor, honor. Again I say to you: Do not 

avenge your neighbor's life, and look at your very eyes. " 

The article deals with the teaching of Syrym Datuly. The broad meaning of the word in this 

verse is a combination of the following: pattern, reason, counsel, gospel, teaching, 

commandment, discipline, commendation, teacher-tutor, lesson. (M. Tleuzhanov). 

Understanding the true power and the orthogonal words of is also a culture. He was 

recognized by his unique wisdom. His style is folk style. There is more simplicity and no 

conceit, and it is understandable. In the style of Syrym, intelligence and reasonableness are 

prevalent, because the oratory of Syrym is reflected in his wisdom and intelligence. Speaking 

about Syrym, we can show and know the oratory talent of  the Kazakh people. 

 

Сырым Датұлының билік мәселесіндегі әділдігі мен сөз бастаған шешендігіне талдау 

жасамастан бұрын оның қазақ халқының ұлт-азаттық көтерілісіндегі қол бастаған 

көсемдігіне қысқаша тоқталып өтейік. 

Сырым Датұлы - қазақ даласындағы ең алғашқы ұлт-азаттық қозғалыста қол 

бастаған батыр, сөз бастаған шешен. Ол - өзінің батырлығымен де, шешендігімен де ел 

тарихынан мәңгілік орын алған ұлы тұлға. 

Ресей империясының отарлауымен, оған қолшоқпар болған хан мен кей сұлтан 

озбырлығы мен қанауына қарсы наразылық 1782 жылы өзінің шарықтау шегіне жетіп, кей 

ауыл, қоныстардың патша әскеріне қарсы   ашық қарулы қарсылығына ұшыраған. Бұны 

басқа Кіші жүз қоныстары мен ауылдары қолдап, 1783 жылы бұл отаршылдыққа қарсы 

бұқаралық қозғалысқа айналып, Сырымның бастауымен қарулы көтеріліске айналғаны 

белгілі. Бұл азаттық үшін арпалыс барысы - тарихымызда бұрын болмаған тегеурінді 

шайқас 15 жылға созылып, халық санасынан өшпейтін де, үлгілі де, өнегелі іске айналып, 

мәңгілік орын алды. Ата-бабалары өз білгенінше Сырымды, ол   бастаған қозғалысты 
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дәріптеп ауыздарынан тастамай келесі ұрпақтарға азаттық үшін күрестің ұраны, үлгісі етіп 

сақтап келді. Бұған Сырымның жеке басының қазаққа тән ойшыл, іскер, батыл, шешен, 

бауырмал сияқты адами қасиеттері де себепті болса керек. 

Сырым ру ақсүйектерінің қарауында болды. Ол екі мыңдай үйден тұратын ауылды 

басқарды. Сонымен қатар Нұралы ханның әйелі батырдың қарындасы болатын. Дегенмен, 

Сырым батыр атағына, ханға жақындығына қарамастан, халық мүддесін қара басының 

мүддесінен жоғары санаған. Әуелі айтыса, әшкерелей жүріп, бірте-бірте, ханның халық 

мүддесіне қарсы ниетін білген сайын арасы алыстай берген. Сырым Нұралыға наразы 

болып, «аз бен көпті, ақ пен қараны, нашар мен мықтыны теңгере алмадың. Біреуді біреу 

шауып жеп жатыр, елді басқара алмадың» - дейді. 

Сырым Датұлы - қара қазақты халық қатарына қосуды арман еткен бірінші 

қайраткер десек, артық емес-ті. Ол хандық билікті жойып, ел басқарудың жаңа 

құрылымын жасауға әрекет жасады. 15 жылға созылған Сырым Датұлы бастаған қозғалыс 

осы негізде өрбіді. «Биі көп елді дау аралайды, дауы көп елді жау аралайды», - деп халық 

айтқандай, басқару жүйесі дағдарысқа душар болған сол бір кезеңде елде дау-дамай 

көбейді. Есімі елге танымал Сырымға Нұралы хан: «Эй, Сырым, неге сәлемдеспейсіз, 

асып жүрмісің?» -депті. Сонда батыр іле-шала: «Хан ием асып жүргенім жоқ, қара 

қазақтын басын коса алмай сасып жүрмін» - деген екен. Осы бір аталы сөздер Сырым 

Датұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалысты тануға түпқазық болса керек. 

1783-1797 жылдар арасын қамтитын Сырым батыр бастаған Кіші жүз қазақтарының 

көтерілісі жеңіліс тапқанмен тарихта алатын орны ерекше. Көтеріліс жылдарында Сырым 

батырдың халық арасындағы беделінен сескенген. Сондықтан да генерал-губернатор 

Игельстром Сырымға қарсы топтың өкілдерін ескертіп, арнайы хат жолдады: «Сырым 

батырды ешқандай кешіктірмей босатсын, мұны істемесе, кінә өзінен, қылмысты адам 

ретінде заң бойынша мейлінше қатаң жаза қолданады. Егер де кімде-кім Сырым өміріне 

оқтанатын болса, онда ол адамның бүкіл руы, аға-інілері, т.б. туыстары ауыр жаза тартпай 

қалмайды» және Сырымды тұтқыннан босатып отырды [1. 137 б.]. 

Сырым батыр бастаған көтерілісшілер жер мәселесімен қатар ханды тақтан түсіруді 

де қолға алды. Реакциялық топты Ералы сұлтан басқарды. Олар Сырымды екі рет 

тұтқындады (1783 ж. желтоқсан – 1784 ж. көктемі; 1786 ж. тамызы – 1787 ж. тамызы). 

Алайда Сырым тұтқыннан босанған бойда Орал әскеріне, ханға қарсы күресті 

жалғастырып отырды.  

Сырым бастаған көтерілістің негізгі қозғаушы күші шаруалар болды. Олар Жайық 

бойындағы жайылымды еркін пайдалануды көкседі. Көтеріліске ауыл тұрғындарымен 
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бірге ру ақсүйектері – старшындар, батырлар да қатысты, өйткені бұлардың бұрынғы 

құқықтары мен ерекшеліктерін патша үкіметінің әкімдері шектей бастаған болатын. 

Патриархалдық-феодалдық ақсүйектер өкілдері көтеріліске шыққан бұқара көмегімен 

өздерінің жағдайын нығайта түсуге әрекет жасады. 

Сырым батыр бастаған старшындар тобы хан өкіметін толық жоюды жақтады. Олар 

руларды старшындар арқылы басқаруды енгізуді іске асыруға көңіл бөлді. 

Старшындардың саяси өмірдегі бірлігінің кепілі ретінде халық съезін шақырып отыруды 

ұсынды. Мұндай старшындар съезі Сырым қозғалысы басылғанға дейінгі кезенде 1785, 

1786, 1787 жылдары өткізілді. Съезд шешімдерін орындамаған старшындарға Сырым 

қатаң шаралар қолданғанымен, жүздің саяси бірлігін қамтамасыз ететін жағдай: жалпы 

съездерде қабылданған шешімдерге берілгендікке негізделген адамгершілік ерекшелігі 

болды. Әрине, Сырым батырдың саяси ұйым жөніндегі ұсыныстарында құрғақ қиял 

басымдау болды. Сырым қазақ мемлекетінің тұрақтылығы мен тәуелсіздігі тек ішкі 

байланысқа тәуелді екенін жақсы ұғынды. Ол империямен жақындасудың қажеттілігін де 

түсінді, бірақ империя жағынан болуы мүмкін басқыншылық әрекеттерден қауіптенді, 

сондықтан да патша үкіметіне сенімсіздікпен қарады. Халық арасындағы аңыз бойынша 

Сырым империямен болуы мүмкін соғыс қақтығысына Орта Азия халықтары бірлігінің 

нәтижесінде ғана тойтарыс беруге болады деп санаған. 

Әрине, Сырым көтерілісінің жаңа кезеңінде де (1790 ж. көктемінен) өзінің бұрынғы 

тактикасына толық сене отырып, төңірегіне халық бұқарасын ру старшындары арқылы 

топтастыру әрекетін жүргізді. Осы күресті тек халық бұқарасына арқа сүйей отырып, 

жалғастыруға болатынына көп көңіл бөлмейді. Өзінің шектеулі екеніне қарамастан 

қозғалыс патша үкіметін дербессіздендірді. Патша әкімшілігі Сырым батырға пара беріп, 

өзіне қарату әрекетінен де тайынбады. 1792 жылдың жазында Сырым батыр және оның 

серіктері генерал-губернатор Пеутлингке ызалы хат жолдады. Хатта патша әкімшілігінің 

халықты алдаумен басқаруға әрекет жасайтындығы, әртүрлі ауыртпалықтар салатындығы 

әшкереленген. Сырым батырдың хаты генерал-губернатордың сипаттауынша «өте дөрекі 

және әдепсіз сөздермен» жазылған. Шындығында бұл хаттың жазылу себебі мыналар 

болатын: старшындардың келісімінсіз Ералының хан сайлануы; Петерборға старшындар 

өкілдерін жіберуді қабыл алмауы; кінәсіз қазақтардың кедейленуі. 

Жалпы Сырым батыр қол бастап орыс патшасына қарсы шыққанда, казақ халқының 

өміріндегі негізгі үш мәселені шешуді арман еткен. Бірінші күн санап тозып, ыдырап бара 

жатқан қазақ мемлекетінің іргесін бекемдеп, дербес, егемен ел дәрежесіне жеткеру. 

Екіншісі, хан атағына ие болып, қазақ халкының тағында отырған сұлтандар туған елдің 
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мүддесін қорғамай, қазақ жеріндегі орыстардың әкіміне айналып, патшаның шабарманы 

болып жүрді. Сол себепті қуыршақ хан үкіметін құлатып, ел билігін халық сайлаған 

үкіметке алып беруді, демократиялық басшылық орнатуды көздеген. 

Үшінші, жер мәселесін шешіп, атамекеніміздің тұтастығын сақтап, жерді бүкіл 

халықтың игілігіне айналдырып, туған жеріміздің топырағын келімсектерге таптатпауды, 

бастырмауды алдына мақсат етіп койған. Сырым батыр қозғалысының бүкіл қазақ 

халқының қолдауына ие болғаны осы үш мәселе қозғауында. 

Сырым - ұлт-азаттық қозғалысының басшысы, халқының мүддесін қорғаушы 

ретінде шыға отырып, ханнан да, патша әкімшілігінен де қаймыққан емес, қайта өзінің 

тапқырлығы, зеректігі, парасаттылығы, ақылдылығы арқасында оларды ықтырып отырған. 

Бұл жағдайлар Сырымның ел арасындағы беделін арттырып, оны батыр атандырған. Ел 

арасындағы қадір-беделі де батырлығын күшейте түскен. Сырым беліне бес қаруын іліп, 

жау тоқтатар батыр ретінде ғана емес, қаһарлы өктем тілімен, әманда шыншылдығымен де 

батыр атанған адам. 

Мақаламызда Сырымның билігі мен шешендігіне тоқталуды жөн көрдік. «Би» 

сөзінің этимологиясы жайлы қазіргі күні бірауызды келісіліп-пішілген тұжырымды пікір 

жоқ. Бұл мәселеге алғаш көңіл аударған Г.Вамбери, В.Радлов тәрізді оқымыстылар «би» 

сөзінің төркініне көне түркі тілінің биіктікті, жоғарылықты білдіретін мағынасынан 

іздестірсе, мұны Құрбанғали Халид «Би-бектен, бек-бүюктен» қыскарған атаулар. «Бүюк» 

- «үлкен зор» мағынасында айтылған», - деп толықтыра түседі. 

Кейінгі зерттеушілер арасында мұндай тұжырымды О. Сүлейменов қайталайды. А. 

Леонтьев «би» сөзін «билеу» етістігінен туындата келіп, оның «басқарушы» мағынасында 

қолданылғандығын айтады. Ал Шоқан Уәлиханов болса, В. Радлов, Қ. Халид сияқты 

зерттеушілерге дейін-ақ «би» сөзінің түбірін көне түркінің «бек» және «бей» сөздеріне 

тіреп, оның негізгі мағынасы «сот» ұғымын білдіретінін атап көрсеткен-ді [2. б.77]. 

Зерттеуші ғалымдардың, әсіресе, В. В. Бартольдтың пікірінше: «би» сөзі шамамен XIV- 

XV ғасырларда ежелгі түркі тіліндегі «бек» атауының бір нұскасы ретінде пайда болып, 

басқарушы, елбилеуші мағынасын білдірген. Кейіннен бастапқы семантикалық-тілдік 

реңкінен ажырап, көбінесе, дау-жанжалды шешіп, кесімді төрелік айтушы, әділ үкім 

шығарушы адамды бейнелеу үшін қолданылған. XVII ғасырда өмір сүрген Махмұд ибн 

Уәлидің «Бахр әл-асрар фи манақиб әл-ахйар» атты еңбегінде «жоғарғы мәртебелі әмірлер 

мен елге сыйлы, пендәуи тірліктен азат адамдардың» барлығы би аталғанын жазады. Ал 

қазақ халқының дәстүрлі түсінігінде бұл атау төрт түрлі мағынада: 1) ел билеушісі, иелік 

етуші; 2) сот, төреші; 3) батагөй, шешен; 4) бітістіруші, дипломат елші ретінде ұғынылған. 
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Билердің қоғамдағы рөлін жан-жақты түсіну үшін қазақ халқының тарихи-әлеуметтік 

даму кезеңдерінің ерекшелігін жете ескеру шарт. Өйткені, ежелгі дәуірлерден ХІХ 

ғасырдың басына дейін қазақ қоғамы саяси потестарлы билік жүйесінің негізінде 

дамығаны белгілі. Ең төменгі (бұқаралық) билікті ауыл-аймаққа, ру-тайпа ішіне сыйлы, 

өмірлік тәжірибесі мол ақсақалдар атқарса, орта буындағы, яки, потестарлы билік тізгінін 

ру-тайпа басылары – Билер уысына ұстады. Ал мемлекет және мемлекетаралық деңгейдегі 

мәселелерді қамтитын жоғары билікті төре тұқымы хандар мен сұлтандар иеленген. Міне, 

күллі қазақ қоғамының елдік тұтастығы осы соңғы екі билік жүйесінің өзара тепе-теңдігі 

мен бір-біріне қарама-қарсылығы принциптеріне негізделді. Әлеуметтік құрылымға арқау 

болған рулық-тайпалық жүйенің өзі айқын қандас туыстардың ұйымы емес, саяси-әскери 

және шаруашылық қауымдастық қызметін ғана атқарды. Сондықтан қоғам болмысындағы 

рулық негіз мемлекеттік институттардың нығайып, жекедара үстемдік құрауына қай кезде 

де мүдделі болған емес [2. 449-450 бб.]. 

Билердің батыр, бай т.б. әлеуметтік жіктерден ерекше құрметтелуінің бірнеше 

тарихи себептері бар. Біріншіден, Билер мемлекет басқару жүйесінде кейбір айрықша 

құқылар иеленді: «Жеті Жарғы» қағидаларына сай ол - өзіне бағынышты ру-тайпа шегінде 

сот және әкімшілік билік (ханмен қатар) жүргізді. Сот төрелігін жүзеге асыратын 

болғандықтан, Билер халықтың әдет-ғұрпын, салт-рәсімін, жол-жосығын жатқа білуге, 

дауласқанға әділдікпен жөн сілтеп, адасқанға даналықпен жол көрсетуге, әсіресе «тура 

биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген құқықтық-гуманистік принциптен 

айнымауға тиіс еді. 

Сонымен қатар Билер ру-тайпаның басшысы ретінде әкімшілік қызметті де қоса 

атқарып, өз қауымының тұрмыс-тіршілігін қадағалап, тәртіп-талабына жауапты болды. 

Осылайша олар билеуші хандардың халық арасындағы сенімді тіректеріне айналып, саяси 

бедел иеленді, сұлтандармен тең құқылы дәрежеде мемлекеттік мәселелерді талқылауға 

қатысты. 

Қара халықтың ортасынан өсіп шыққан билер тобының ықпалы, қоғамдағы рөлі зор 

болған. Олар жеке қасиеттерімен ерекше көзге түскен. 

Халықтың дәстүр-салт, әдет-ғұрыпты терең білуі, сот ісін жүргізгенде дәл сөйлеп, 

тапқырлық танытуы, жәбірленуші қауым мүддесін қорғай білуі билердің халық 

алдындағы беделін асқақтата түскен.  

Қазақ даласындағы әділдігімен белгілі болған билердің бірі Сырым Датұлы болатын. 

Сырым сәби кезінен пысық, ұшқыр сұңғыла болыпты. 20 жасында билікке араласты. 

Ақылға кенде болмаса да, Малайсары, Бөкен би, Саржалақ айтқышты, Үкі мен Алдарды, 
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Ақсуат пен Есет билерді іздеп тауып, олардан ақыл-кеңес алып, өзінің даралығы мен 

даналығын кеңейтті. Ол сондай-ақ өзінің қайырымдылығымен және кішіпейілділігімен 

танылды. Сырымға анасының ақылдылығы да ерекше әсер етті. Сырым туралы ауылдағы 

әңгіме анасына да жетеді. Анасы бір күні Сырымға Мөңке деген атақты ақылгөй атаң 

жазғы жайлауына көшіп, «Тұщы құдықтың» қасына келіп қоныпты. Жазғытұрымғы уақыт 

қой, қыстан қалған сүріні қоржыныңа салып берейін, тайыңа мініп барып, сәлем бер. 

Атаны жұрт біреуі би, екіншісі білгір, шешен дейді. Ата жолын, жөнін білетін кісі 

көрінеді, әңгімесін ұқыпты тыңда, осындайдан өнеге үйреніп, батасын ал, - депті. 

Айтканына келісіп, тайына мініп, ауылдан аянмен шығып, көз көрінім жерге барғасын 

жорта, шаба жөнеледі. Бұл да анасының тәлімі екен. Кешікпей аттылы екі мысқал кісіні 

қуып жетеді. Олар Арыстанбай, Қара деген билер екен. Олар біреулерге төрелік, не билік 

берсе сөзіміздің жігі, ойымыздың түйіні жазылып кете береді де, шешіміміздің мәні 

жоғалады, - деп Мөңке биге сәлем бере, бата алып өздерін шыңдап алмақ екен. Үшеуі 

қосылып Мөңке бабаның үйіне келіп, аттарынан түсіп, тізгінін Сырымға береді де, екі 

қарт үйге кіреді. Сырым аттардың айылдарын босатып, басын каңтарып, шылбырларын 

бақанға байлап үйге кіреді. Кіре: - Ассалаумағалейкүм! - деп амандасып қоржынын 

үлдірік қасына койып, киізге тізерлей жүгініп отыра кетеді. Мөңке атай: уағалейкүм! деп, 

бұл қай бала? - десе, төрдегі екі қарт мізбақпай: Біздің қосшы баламыз, төрге шығуға 

ұлықсат сұрап тұр, - дейді. Мөңке ата: «Төрге шық, балам», - дегесін Сырым тізерлеп 

төрге жақындап, данаға қолын береді. Мөңке Сырымның екі қолын ұстап тұрып: 

«Шырағым, кімнің баласысын,?», - депті. Сырым: «Байбақты Дат дегеннің баласымын», - 

дейді. Сонда Мөңке: «Даттың сөз айтқыш, асық ұтқыш бір баласы бар дейтін, сен сол 

екенсің ғой»,- депті. 

Мөңке Сырымның қолын жібермей: «Жігіттің досы кім, қасы кім?», - деп сұрайды. 

Сырым: «Жігіттің досы Алаштың азаматы, қасы жаман ағайын ғой». 

Мөңке: «Жігіттің неше жұрты бар?», Сырым: Жігіттің төрт жұрты бар - десе, Мөңке: 

үшеу емес пе? -деп әдейі бұрса, Сырым: -Үшеу, - дейді, бірақ жігіттің өз жұрты, нағашы 

жұрты, қайын жұрты болуымен катар, мен бұған төртінші етіп Алаштың азаматын 

қосамын. Өйткені, алаш елдің тірегі ғой, -депті. Мөңке бұлардың қайсысы абзал дейді. 

Сырым өз жұртың күншіл, қайын жұрт сыншыл, нағашы жұрт пен азаматына сөз жоқ. 

Нағашың оны-мұны ісіңді түсінеді, артык-кемді тексермейді. Алаштың азаматы дұрыс 

айтсаң, өлімнен арашалап алады, көңілінен шыкпасаң, өлімге де жібереді, -депті. Мөңке: 

«Жетім нешеу?» -депті. Сырым: 
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Кемпірі өлсе, шал жетім, 

Бағусыз болса, мал жетім, 

Құланы кетсе, көл жетім (құсы деген сөз), 

Үстіне мал жайылмаса, асқар бел жетім, 

Ел қонбаса, көл жетім, 

Басшысы болмаса, ел жетім, 

Елден шығып кетсе, ер жетім, 

Шабылмаса, шөп жетім, 

Оқылмаса, хат жетім. 

Жеті жетім болады. Жетім көп кайсы бірін айтайын, -депті Сырым. Сонда Мөңке: - 

О, шырағым! Мақсат нешеу? Сырым: Үш мақсат бар. Дау мақсаты, жол мақсаты. қыз 

мақсаты бар. Мөңке: Бұл мақсаттардың мақсаты не? Сырым: Дау мақсаты - біту, жол 

мақсаты - жету, қыз мақсаты - кету болар,- депті. Сонда Мөңке:- Дұрыс айтасың балам! 

Негіз үшеу - деп әлгі екі қартқа қараса, екеуі аузын ашып тамсана, Сырым сөздеріне 

таңдана қарап отырып қалыпты. Қасына ілесіп, аттарын сыртта жайғастырып келген 

қарапайым бала тегін бала емес дегендей аң-таң. Сырым: -Негіз үшеу: су негізі, жол негізі, 

сөз негізі. Су негізі - бұлақ, сөз негізі - құлақ, жол негізі - тұяқ,- депті. Мөңке:-Дұрыс 

айтасың шырағым, дұрыс. Мөңке: -Зая нешеу? Сырым: -Зая үшеу. Мөңке: -Қандай 

нәрселерді зая дейді?- десе, Сырым: -Түсінбеске айтқан сөз зая, келмеске жылаған көз зая, 

тахта бедеу жұмсаған без зая, - депті. Тағы бір зая бар емеспе дегенге, Сырым: - Сорға 

құйылған жауын суын айтасыз ғой. Оны мен зая демеймін. Ол су сорда ашығанмен оны 

құс та, мал да ішеді ғой -депті. 

Ақыр соңында Мөңке қолымен қалпағын көтеріп көзін ашып Сырымға қарап: -Эй, 

бала! Байқасаңшы, шеңберіңнен асып барасың ғой, - депті де, - қолыңды берші, ақ 

батамды берейін деп, дән риза болған баба әркім өзі сұрап алатын батаны өз 

ризашылығымен бермек болыпты. Екі қарттың екі езуі кұлағында, масайрап отыр. Мөңке: 

-Е, болайын деп тұрған ер екенсің, үйіңнің маңынан дүбір, құлағыңнан сыбыр кетпесін. 

Мінезің қара тастай ауыр болсын, жауырың шұқыласа да болмайтын жауыр болсын, 

жасың алпысқа жетпесін,- депті. Сырым үндемепті. Мөңке: - Менің батамды ұнатпай 

қалдың ғой, әлде түсінбей қалдың ба? - дейді. Сырым түсініп отырмын. Үйіңнің қасынан 

дүбір кетпесін дегеніңіз - халықпен бірге, соның мұңын жоқта, етек-жеңің кең болсын 

дегеніңіз болар. Құлағыңнан сыбыр кетпесін дегеніңіз - халық құлағың болсын, олар 

естігенін саған айтады. Мінезің қара тастай ауыр болсын дегеніңіз -салмақты, сабырлы 

бол, ұшқалақ болма деген сөзіңіз. Теріңді біреулер шұқыласа білмесін дегенің - көлденең 
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анау-мынау әңгімені елеп, көңіліңе ала берме деуіңіз болар. Ал жасың алпысқа жетпесін 

дегеніңізді шолақтау көріп отырмын, - депті. Мөңке өзі тоқсанда екен. 

Мөңке би: «Эй, балам! - деп даусын көтеріп, - мен сенен құдайдың жасын аяп 

отырғаным жоқ. Жасым 60-қа жеткенде 6 түрлі бәлеге жолықтым. Қарасақалдыдан әкем 

болып, карашаштыдан шешем болып еді. Үлкен үйге бара алмап едім (әкімдер үйіне). 

Кіші үйге кіре алмадым. Отырсам тұра алмап едім. Тұрсам отыра алмап едім. Е, балам! 

Келісті жаратылған еркек жан екенсің, біз көрген қорлықты сен көрмесін деп едім», - 

депті. 

Сырым Датұлы 12 жасқа келгенде шешесі оны төркініне апарады. Нағашысының 

ауылында қыдырып жүріп, қоныс сыртындағы биік төбе басына үлкендер жиналып, тарай 

береді. Бұны байқаған қағылез Сырым себебін білгісі келіп, шешесінен мәнін сұрапты. 

Сонда шешесі көрші ауылдағы еріккен бай адамы ызғырған көп жылқысы тұрғанда 

көшкенде бас білмейтін асау тайды мінеді. Жұлқынған асау тай бас бсрмей бөтен ауылға 

жақындайды, ауыл сыртында бір топ бала ойнап жүреді. Бай соларға келіп жөн сұрамақ 

болады. Бұлқынған үркек тайды көрген балалар оны кызық көріп тайды шабынан 

шыбықпен түртіп қалыпты. Тай тулап ала жөнеледі, байдың басындағы тымағы ұшып 

кетеді. Тай оны көріп бұрынғыдан бетер ырғи тулап, байды жерге алып ұрады. Жерге 

төбесімен түскен бай жұлыны үзіліп табанда жан тапсырады. Міне енді байдың туыстары 

өлген бай үшін құн талап етіп, ол онымен балалар ауылының адамдары келісе алмай, тура 

төрелігін таппай тарай береді екен. Сырым оқиғаның мәнін анықтай, өз бетімен жайына 

кетеді. Небір уақытта оралып шешесіне келіп, «Сіз мені төбеде отырған үлкендерге 

ілестіріп барып, айтыңыз, мен бүл даудың төрелігін берейін. Әйтпесе, ушығып кетеді», 

дейді. Шешесі баласының сөзін тағы бір тыңдап, төбенің басына ілестіріп барады. Шешесі 

үлкендерге сәлем беріп болғасын, «Әу, ағалар сіздердің айтысыңыз бізге де, балаға да әсер 

етіп, қобалжытып, ой салуда. Менің балам сіздер ұлықсат етіп, мақұлдасаңыз мына 

даудың төрелігін айтайын», - дейді. Отырғандар әр түрлі күйге түседі, біреуі мақұлдаса, 

келесісі - карсы, - өз ақылымыз жетпей бір «тентектің» ожар қылығын балаға 

төрелетпекпіз бе? деп айтысады. Ақырында үлкендердің біреуі: -Әу, ағайын пәлен күннен 

бері біз, үлкендер, ақылды болып не бітірдік? әлі шуласудамыз. Атамыз «ақыл жастан, 

асыл тастан» демейме? Бұл әйгілі Шоланның немересі ғой, мүмкін әділ шешім табар, 

тыңдайық, - депті. Содан үлкендер Сырымды шақырып: Мына даудың мазмұнын білдің, 

соны шешіп бересің бе? – дейді. Сырым: -Алла аузыма салса, шешіп берейін, - дейді. 

Қарттар мына бала салғаннан алланы аузына алды, осыған төрелеуді берсек қайтеді - дей 

келе, екі жақ ризашылығын береді. Сырым алдымен, - Өлген кісінің құны қанша? - деп 
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бастайды. Өлімге неше кісі айыпты болса да, төлейтіні 20 байтал болады. Бұдан әрі 

Сырым, - бұл өлімде «тентек» біреу емес, төртеу, яғни төрт айыпты бар,-дейді. 

Отырғандар ол қалай? -деп таңданады. Сонда  Сырым,  -  ең  алдымен  ызғырған  малы  

тұрғанда, үйретілмеген асау тайға мінген бай тентек. Дұрыс па? - депті. Отырғандар 

біріне-бірі қарап, «Дұрыс» деуге мәжбүр болса керек. Сырым: Екіншіден, асау тай тентек. 

Рас па? Отырғандар бас изеседі. Ал үшіншіден, тайды шыбықпен түртіп шошытқан бала 

айыпты емес пе? Төртіншіден, байдың басынан ұшып түсіп, тайды үркіткен тымақ 

айыпты ғой - депті. Үлкендер үндемей қалыпты. Аздан соң екі жақ та осы төрелеуіне риза 

болысып, бітіседі. Сонымен, өлімге бай, тай, тымақ айыпты болғаны анықталады, содан 

ол үш айып төлеуі тиіс болады. Ал кедей ауыл тентек баланың қылығы үшін бір айып 

төлеуге тиіс болады. Сырым бұл айтылғанды қорыта келіп, енді бір үлес атаның аруағына 

бағыштап, баба дәстүрі де риза болсын, бір үлес осы елде қалсын,- депті. Оған да 

жиналғандар келісілті [3. 19-23 бб.]. 

Сырым 6-7 жасар бала екен. Бес-алты қойын Құдықтан суарып келе жатса, дау қуып 

бара жатқан 3-4 би аттарын суармақшы болып, құдыққа тоқтапты. Сырым: «Иә, билер, 

қайда, не жұмыспен бара жатырсыздар?» - депті. Билер: Осыдан біраз жыл бұрын көрші 

отырған ел бар малымызды барымталап кетіп еді, соны қуып бара жатырмыз» - депті. 

Биллер аттарына мініп жүрмек болып жатқанда, Сырым: «Уа, билер, бір қойым өліп 

қалды не істеймін?» – депті. Сонда билер: «Қой өліп қалса, тұздап ал» депті. Сонда 

Сырым «Тұз сасыса не істеймін?» - депті. Билер жауап таба алмай сасыпты, өзара кеңесіп, 

біз осы жас балаға жауап таппадық деп, кері қайтыпты. Сырымның бұл мына түрлеріңмен 

ештеңе бітіре алмайсыңдар – дегені екен. 

9-10 шамасында Сырым кешке қарай өрістен келе жатқан малдың алдынан шығып 

тұрған аттылы кісі мен бір жаяу кісіге тап болады. Орталарында соғып алған түлкісі 

болыпты. Екеуі сол түлкіге таласып келе жатыр екен. Бала Даттың баласы екен. Бала әлі 

сәби екен. «Құдай аузына не салса соған риза болайық» - дейді. Сонда жаяу: «Жаздай осы 

түлкіні өзім көріп жүр едім, бірінші қар түсісімен соғып алайын деп жүр едім» - дейді. 

Аттылы: «Бүгін ерте тұрып іздене түсіп соғып алып едім, еңбек менікі» - дейді. Сырым: 

Әй, ағайлар, ендеше түлкіні маған беріңдер, - дейді. Түлкіні «Еркек болса аттылы сенікі, 

ұрғашы болса жаяу сенікі» - дейді. 

Барып қараса еркек болып шығады, түлкі аттылыға тиеді. Жаяу налып: «Мұның 

қалай?», - депті. Сонда Сырым «Әйел адамның жүретін жері алыс емес, ауыл арасы ғана 

болады, ал еркек адам қайда бармайды, сірә сіздің көріп жүрген түлкіңіз ұрғашы болар. 

Әлі де болса қараңыз, көрген жеріңізде жүрген болар» - дейді. 2-3 күн өткесін жаяу 
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түлкісін тағы көреді. Соғып алып қараса, ұрғашы екен [4. 23-24 бб.]. 

Бірде Орта жүз бен Кіші жүздің арасында зор барымта дауы болып, Орта жүз 

адамдарды неше рет келіп малын ала алмай, соңғы рет келе жатқанда, жолда Сырымға 

жолығып, жөн сұрапты. 

- Уа, азаматтар, жол болсын! Билігінде тыным жоқ, билерінде құлын жоқ, неткен 

жолаушысыңдар? – дейді Сырым. 

Жолаушылар жай-мәнісін айтады. Сырым ілесіп бармақ болады. Олар Кіші жүздің 

ханына келіп, екі елдің дауын айтады, бірақ хан даудың шешімін таба алмайды. Сонда 

Сырым батыр ханға:  

- Бір дауды шеше алмасаң, несіне хан болып отырсың? Құлаққа құлақ, тұяққа тұяқ 

емес пе? – дейді.  

Хан сөзден тосылып, малдың тұяғына тұяқ, басына бас беріп, Орта жүзді разы ғып 

қайыруға мәжбүр болады [3. 26-27 бб.]. 

Қазақ билерінің барлығы дерлік өздерінің шешендіктерімен ерекшеленді. Олар өз 

қарсыластарын сөзден қаймықтыру, сөзден жаңылыстыру, сөз тыңдарлық жағдайына 

жеткізу өнеріне ие болды. Олар өздерінің қаһарлы сөздерімен, тапқырлығымен, 

шешендігімен тоқтатқан, қарсыласын бас идірген. 

Осындай жағдайда сасқалақтаған қарсыластар сескенгеннен дауысын шығара да 

алмайтын жағдайға түскен. Шешендердің дауыс үнділігі оның әр қилылығын, әр 

қырлылығын танытатын басты құралы болды. Бұл олардың мықты тағылымы еді. 

Қазақ халқында шешендер көп, олардың алдыңғы қатарлылары билер деген атақ 

алды, әлеуметтік мәселелерге араласты, бара-бара ел тағдыры олардың шығарғыштық 

өнерінің өзегіне айналды. 

Шешендердің осалы жоқ, бір ауыз тапқырлығымен қисынды ойды жөндеп айта 

алуымен ел аузында қалғандары өте көп. Шешендіктің басты қасиеті – тапқырлық, 

шапшаңдық, тез жауап берушілік. 

Шешендік толғаулардағы кездесетін тұспал мен меңзеулер тыңдаушысын қалың 

ойға батыру қажеттілігінен туады, толғау айтушы менің қарсылығымның ой өрісі нешік 

екенін байқау үшін, әрі қарай сөйлеуге тұрарлық адам ба екен, әлде қалай кездесіп тұрған 

адам ба екенін аңғару үшін керек. Немесе шешендік дауларда да қарсыласын сөзден 

жаңылыстыру мақсатында да қолданады, тіпті таба алмаса, оның дау қуып келуінің өзі 

босжолдыбай екенін анықтау үшін [5. 50 б.]. Мұндай тұспалдардың көкесі Сырым 

сөздерінен кездестіреміз. Шешендер мен билер өз кезінің дала философтары деуге 

болады. 
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Шешендік сөзді, соның ішінде Сырым шешендігін оқытуда «мына әдіспен оқыт» - 

деп ақыл қосу да жөнсіз сияқты. Шешендік – өнер, сол өнермен қарулансаң ғана 

шешендікті игеруің мүмкін, Сырымның шешендігін айтып жеткізу үшін Сырымдай адам 

керек, Сырым тәжірибесі керек, Сырым мәдениеттілігі керек, Сырымдай шоқтығы биік, 

сана керек, - эстетикалық жоғары талғамды адам керек, Сырымның қазақша 

интеллектуалды байлығы, қазақша қарасөзге дес бермеулігі керек.  

Шешендік сөздің табиғаты ұлы қабілетте, ал, қабілет – өнер. Ең тиімді тәсіл 

мұғалімнің білім дәрежесі, шешендер сияқты еркін сөйлеу, шындыққа табан тіреу, жастар 

алдында ақ жүрекпен, ақ ниетпен бар мүмкіндігіңді пайдалану. Осылай сөйлесек қана 

Сырым келбеті көз алдымызға келеді. Қабілеттілерді жеке оқыту – жоғалып бара жатқан 

Сырымдарды табу, білу, тәрбиелеу жолы [5. 56-57 бб.]. 

Енді Сырымның бірнеше шешендік сөздеріне көз салайық: 

Сырым он бес жасында бір құшақ отын алып, Нұралы ханның ауылының сыртынан 

өтіп бара жатса, иығына шапан жамылып далада тұрған хан баланы шақырып алып: 

-Үй ішінің кемдігі отын-сумен жетіледі, ауыл сыртынан отын ұрлап, бала, есің неден 

кетіп еді? – дейді. 

Сырым: 

-Тақсыр, даланың оты олжа, суы нұрлық, ал біреудің малы мен ақысын жеу – ұрлық, 

- деп жөніне жүре беріпті. 

* * * 

Малайсары деген Қараман тананың биіне сәлем беруге үлкендерге ілесіп, бозбала 

Сырым да келеді. Ол өзі тыныш отырмай, үлкендердің әңгімесіне араласа беріпті. 

Малайсары: «Ата тұрып ұл сөйлегеннен без, ана тұрып қыз сөйлегеннен без, сырнайдай 

сайраған мына бала кім еді?» - деп сұрапты. 

Әлгі бала: 

-Ата тұрып ұл сөйлесе, ер жеткені болар, ана тұрып қыз сөйлесе, бой жеткені болар. 

Ал ата балаға көлденең тұрса - кері кеткені болар, - деп жауап беріпті. 

Малайсары бабамыз сонда: 

-Сен толған екенсің, мен тозған екенмін, - деп Сырымды шақырып қасына 

отырғызып, батасын беріпті. 

* * * 

 

Сырым Есентемір Бөкен биге сәлем бере барса, қарт: 

-Қай баласың? - деп сұрапты. 
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-Даттын баласымын, - депті Сырым. 

-Қой баға алмайтын жаманнан да қолақпандай ұл туады екен-ау!-дейді Бөкен. 

-«Отындық ағаштан оқтық мүсін шығады» деген қайда? Шалдың үш түрі болады 

деуші еді: қадірсіз шал, қазымыр шал, қыдырма шал. Өзің соның қайсысысың? - депті 

Сырым. 

Сонда Бөкен қарт селк етіп: 

-Бала, қадірсіз десең халқымнан сұра, қазымыр десең қатынымнан сұра, қыдырма 

десең көршімнен сұра! – деген екен. 

* * * 

Жолаушы Сырым жолай қонған үйінде бір келіншек шай құйып отырады. 

Келіншектің өзі жас, күйеуі қартаңдау адам екен. Сырым отырып, өз жолдасына қарап: 

-  Япыр-ай, аққудың жанына жапалақ жараспайды екен-ау! – дейді. 

Сонда келіншек түсіне қойып: 

- Батыр, сіз бір кезде тай жейтін Сырым едіңіз, енді қой жейтін Сырым болдыңыз, әр 

нәрсе өз уақытында емес пе? – депті. 

* * * 

Сырым бір жылы Орта жүзге барғанда, атақты Балабиге жолығып, екеуі көп 

әңгімелеседі. 

«Сіз ағайында нешеу едіңіз?» - деп сұрайды Балаби.  

Сырым: «Мен ағайында екеумін», - дейді.  

«Сізді Даттан ағайынды он бір деп естуші едік», - дейді Балаби. 

«Сіз түсінбедініз, менің Даттан он бір екенім рас бірақ олардың маған далада қанша 

керегі бар, мен ағайында екеумін - біреуі өзім, екіншісі - өзім ортасында жүрген көпшілік 

халқым», - дейді Сырым. 

Балаби: «Үгітті, ақылды қандай адамға айту керек?» - деп сұрайды. 

Сырым: «Үгітті ұққанға, ақылды жұққанға айту керек», - деп жауап қайтарады. 

* * * 

Бір жолы кездескенде Сырым Нұралы ханға амандаспай жүре береді.  

Сонда Нұралы: 

-Батыр, қайырылып сәлем бергің келмейді, тасып жүрсің-ау – депті. Сонда Сырым: 

-Хан ие, тасып жүргенім жоқ, қазақ баласының басын қоса алмай, сасып жүрмін, - 

депті. 

* * * 

Сырым  Үргеніш   ханына  барып  жүз  көріс  кылған.  Хан Сырымның атағына 
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сырттай қанық боп шығады. 

«Қазақтың өзі шешен, өзі батыр кісісі» деп естиді екен. Хан Үргеніш шешені мен 

Сырымды айтыстырыпты. 

Үргеніш шешені Сырымға: 

-Сөз анасы не? Су анасы не? Жол анасы не? - деген сауал қояды. 

Сырым батыр: 

-Сөз анасы-құлақ, су анасы-бұлақ, жол анасы - тұяқ! - деп жауап береді. 

Үргеніш шешені: 

-Дау мұраты не? Сауда мұраты не? Қыз мұраты не? Жол мұраты не? - дейді. 

Сырым батыр: 

-Дау мұраты-біту, сауда мұраты-ұту, қыз мұраты-кету, жол мұраты-жету,-дейді. 

Үргеніш шешені: 

-Намазда жан-жағыңызға қарай иереді екенсіз, оныңыз не?-деп сұрайды. 

Сырым: 

-Жан-жағыңызға сіз қарамасаңыз, менің қарағанымды қалай көрдіңіз?-дейді. 

Үргеніш шешені: 

-Сіздің екі аяқты, бір тілді адам баласы жеңіп көрді ме?-деп сұрайды. 

Сырым: 

-Сырымның айтқанын тыңдамай, өзінің сөзін соға берген адам Сырымды күнде 

жеңеді, - деп жауап қайтарады. 

Үргеніш шешені: 

-«Қонақ аз отырып, көп сынайды» деген. Сіз қонақсыз, өз еліңізге барғанда халықты 

қандай ел көрдім деп барасыз?-дейді. 

Сырым батыр сонда:  

Ешкі семіз, қойы арық,  

Мал сорлысы сонда екен.  

Жері сортаң, суы ащы  

Жер сорлысы сонда екен.  

Қатыны семіз, ері арық  

Ел сорлысы сонда екен, -деп барам-да, өтірік айтам ба?-деген екен. 

Сонымен, қорыта келе айтқанда, батырдың туған топырағында (Батыс Қазақстан 

облысы, Сырым ауданы) көптеген жер-су атауларына Сырымның есімі берілген. «Сырым 

салған бөгет», «Сырым шыққан төбе» секілді арада жүздеген жыл өтсе де, әлі ұмытылмай 

жүрген естеліктер де көп. 
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Оның адамгершілігін, батырлығын, шешендігін, әділ билігін халық күні бүгінге 

шейін үлгі тұтып, кейінгі ұрпаққа өнеге етіп келеді. Қазақтың сол кездегі атақты 

адамдарының бірі Бала бидің: «Сырым - үш жүзге би болуға лайық адам еді», - деп зор 

баға беруінің өзінде де үлкен мән бар. 

Он бес жылға созылған Кіші жүздегі ұлт-азаттық қозғалыс үш жақтан болған 

шабуылға тойтарыс бере отырып, елдегі аса ауыр шаруашылық, әлеуметтік жағдайға 

байланысты өз еркімен күресін тоқтатады. Бұл күрес патша өкіметінің және Орал казак 

әскері мен башқұрттардың Кіші жүзге шапкыншылығын тежеуге мәжбүр етті. Екіншіден, 

империяның Кіші жүзде хан басқару жүйесін жойып, империялық басқару жүйесін 

ендіруіне жол бермейді. Үшіншіден, қозғалыс Кіші жүзде бейбіт өмір орнатып, жұрттың 

өз тіршілігімен шұғылдануына мүмкіндік беру мәселесі күн тәртібіне қойылды. Бірақ 

саяси жағдай күрделі де қиын еді. Төртіншіден, қазақ өз ортасынан талантты саяси 

басшыны, байсалды қолбасшыны шығара білді. Бесіншіден, Сырым Датұлы өзін ақылгөй, 

жақсы ұйымдастырушы, шебер қолбасшы екенін көрсетеді. Алтыншыдан, Сырым ел 

басқаруда Европамен қатарласа монархияның ел басқару қабілетінің кемдігін әшкерелеп, 

ел басқарудың жаңа түрік-мәслихатын, елді коллективті басқару жүйесін алғаш ендірді. 

Бұл заман ағымын тез түсінген Сырымның ақылгөйлігі мен тапқырлығын көрсетсе керек. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ДАМУЫ (1990 

–2017) 

 
Уайсова Гулнар Инаматовна п.ғ.к., профессор 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Қазақстан, Алматы 

 

ТҮЙІНДЕМЕ 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылымының тарихы – қазақ тіл білімінің, 

педагогикасының, философиясының, психологиясының, мәдениетінің, түйіндеп айтар 

болсақ, қазақтың асыл ділі – менталитетінің маңызды көрсеткіші деуге болады. 

Сондықтан бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту әдістемесінің дамуын өзекті мәселе деп 

тануға болады. Сол себепті мақалада бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту әдістемесінің 

еліміздің тәуелсіздік алғаннан бергі кезеңде дамуы қарастырылды. 

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің негізін қалаған А.Байтұрсынов, Т.Шонанұлы, С.Жиенбаев, 

Ш.Сарыбаев, Ғ.Бегалиев,  Ж,Аймауытов, М.Жұмабаев сынды ғалымдар екені және олардың 

ұсынған әдіс-тәсілдері бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту барысында күні бүгінге дейін 

қолданылып жүргені айтылды. Атап айтқанда: талдау, жинақтау (А.Байтұрсынов); 

салыстыру, байқау, тексеру (С.Жиенбаев); индуктивтік, дедуктивтік (Ғ.Бегалиев); зерттеу, 

іздену (Т.Шонанұлы) әдістері осы аталған ғалымдардың еңбектерінде негізделгені атап 

өтілді. Бұлардан соң бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту әдістемесін М.Балақаев, 

Р.Әміров,  Х.Арғынов, Ғ.Сүлейменов, М.Жұбанова, С.Рахметова, К.Бозжанова, 

Ш.Әуелбаев, А.Асқарбаева және басқа ғалымдар жалғастырғаны сөз болды.  Одан әрі 

бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту әдістемесінің   еліміз егемендік алғаннан бастап осы кезге 

дейінгі аралықта даму барысына талдау жасалды. 1996 жылдан бастап бастауыш сыныпқа арналған  

оқу бағдарламалары мен оқулықтардың жаңадан жасалғаны, олардың бұрынғы оқулықтардан 

өзгешеліктері талданды. Атап айтқанда, біріншіден, пәнішілік интеграцияны іске асыру, 

екіншіден, тілдің қарым-қатынас жасау құралы екенін байқату мақсатында «Тіл және 

сөйлеу» тақырыбы, үшіншіден, оқушыларға алғашқы лексикалық ұғымдар беру 

мақсатында «Сөз» тарауы  және байланыстырып сөйлеуді дамытуға, ойлау қабілетін 

жетілдіруге бағытталған «Мәтін» тарауы енгізілгені баяндалды. Сонымен қатар жаңа 

буын «Қазақ тілі» оқулықтарында басшылыққа алынған негізгі қағидалар (проблемалық 

оқыту идеясы; оқушылардың танымдық белсенділігін және өз беттерімен жұмыс істеу 

біліктілігін дамыту; тілдің грамматикалық жүйесі туралы түсініктерін және дұрыс жазу 

дағдыларын қалыптастыру; оқушылардың тілін, ойлау, талдау, талқылау, салыстыру 

қабілеттерін дамыту) көрсетілді. 
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Осы кезеңдегі әдістемелік еңбектердің мазмұны заман талабы тұрғысынан байи түскені 

айтылды. Т.М.Әбдікәрімова, Ә.Е.Жұмабаева, Г.И.Уайсова,  Б.Игенбаева, Н.М.Сламбекова, 

Б.Т.Қабатай, Г.Т.Сәдуақас, І.Хасанова, Р.Базарбекова тағы басқалардың еңбектері жан-жақты 

талданып, әдістеменің жаңа бағытта қарқынды дамығаны дәлелденіп,  қазақ тілін оқыту 

әдістемесінің даму бағыттары көрсетілді.   

 

KAZAKH LANGUAGE METHODOLOGY DEVELOPMENT FOR PRIMARY CLASS 

TEACHING (1990 -2017) 
 

Uaisova Gulnar Inamatovna candidate of pedagogical sciences, Professor 

Kazakh National Pedagogical University named after Abai 

Kazakhstan, Almaty 

 

ANNOTATION 

It is thought to be that the history of the science of Kazakh language teaching methodology 

is an important indicator of the Kazakh language, pedagogy, philosophy, psychology and culture, 

to be short, the Kazakh mentality. Therefore, the development of the methodology of Kazakh 

language teaching in primary classes can be considered as a topical issue. For that reason, the 

article suggests the development of the Kazakh language teaching methodology at primary 

classes in the period of independence of our country. 

It was said before that Kazakh scientists like A. Baitursynov, T. Shonanov, S. Zhienbaev, 

Sh. Sarybaev, G. Begaliev, Zh. Aimautov, M.Zhumabayev were  founders of the base of Kazakh 

language teaching methodology and their teaching methods of the Kazakh language in primary 

classes are being used till now. In particular: an analysis, a collection  (A. Baitursynov); a 

comparison, an observation, an examination (S.Zhienbaev); an inductive, a deductive method (G. 

Begaliyev); a research, a search (T. Shonanuly) are based on the works of these scientists. After 

that, the teaching methods of the Kazakh language in primary school were continued by M. 

Balakayev, R. Amirov, H. Argynov, G.Suleimenov, M.Zhubanova, S. Rakhmetova, K. 

Bozzhanova, Sh.Auelbayev, A.Askarbaeva and others. Then, the method of teaching the Kazakh 

language in the elementary school was analyzed during the development of the country from the 

time of sovereignty to the present. Starting from 1996, the new curriculum and textbooks for 

elementary grades are analyzed and their differences from previous textbooks are analyzed. In 

particular, firstly, to introduce interdisciplinary integration and secondly, to demonstrate that 

language is a means of communication, the theme "Language and Speech" was input and thirdly, 

in order to give students the first lexical concepts and the linkage to speech development, the 

"Text" section and the "Speech" section were put in. Also, the main principles guided by the new 

generation of textbooks "Kazakh language" were shown (idea of problem education, 
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development of cognitive activity and self-employability of the students, formation of the written 

grammar system and correct writing skills, pupils' language, thinking, analysis, discussion, 

comparisons skills development). 

It was noted that the content of methodical works of this period has been enriched with 

modern requirements. The scientific works of T. Abdykarimova, A.J. Zhumabayeva, G.I. 

Uaysova, B. Igenbayeva, N.M. Slambekova, B.T. Kabatai, G.T. Saduakas, I. Hasanova, R. 

Bazarbekova and many others have been analyzed in detail, the methodology of new directions 

has been proved, development of Kazakh language teaching methodology have been introduced. 

 

Мемлекет басшысы  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: 

«Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау алатын 

рухани коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды 

сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай», – деп атап 

көрсеткен болатын [1]. Бұл пікірдің қазақ тілін оқыту әдістемесіне де қатысы бар. Өйткені 

қазақ топырағында туып, қалыптасқан әдістерді негізгі тұғыр етіп алу керек.  Осыған орай 

өткен кезеңдердегі озық педагогикалық және әдістемелік идеяларды қайтадан ой елегінен 

өткізіп, бүгінгі заман талабына сай жаңа жағдайларда қолдану ерекше маңызға ие болып 

отыр. Бұл қазақ тілін оқыту әдістемесіне де қатысты.  Өйткені қай тілдің болмасын 

әдістемесінің өз тарихы, өз даму ерекшелігі бар.  

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің қалыптасу тарихы сонау ХІХ ғасырдан бастау алады. 

Дәлірек айтқанда, қазақ тілін оқыту әдістемесінің тарихы Ы.Алтынсарин есімімен тығыз 

байланысты. Өйткені оның  «Орыс тілін қазақтарға үйретудің бастауыш құралы» атты 

еңбегін  ең алғашқы әдістемелік еңбек деп бағалауға болады. Ал ХХ ғасыр басында қазақ 

тілін оқытудың негізін салған тұңғыш ғалым Ахмет Байтұрсынұлы болғаны белгілі. 

А.Байтұрсынұлы салған ізбен қазақ тілін  оқытудың әдістемелік негіздерін зерделеу 

саласында Т.Шонанұлы, Ғ.Бегалиев, С.Жиенбаев, Ш.Сарыбаев, М.Жұмабаев, Қ.Жұбанов 

сынды ғалымдар еңбек етті.  Аталған әдістемешілер  мектепте қазақ тілін оқыту 

әдістемесінің ғылыми негізін жасап берді. Бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту 

барысында күні бүгінге дейін қолданылып жүрген әдістердің барлығы дерлік, атап 

айтқанда: талдау, жинақтау (А.Байтұрсынов); салыстыру, байқау, тексеру (С.Жиенбаев); 

индуктивтік, дедуктивтік (Ғ.Бегалиев); зерттеу, іздену (Т.Шонанұлы) әдістері осы аталған 

ғалымдардың еңбектерінде негізделіп, қолданысқа енгізілген. 

Бұлардан соң бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту әдістемесін М. Балақаев, Р. 

Әміров, Х. Арғынов, Ғ. Сүлейменов, М. Жұбанова, С. Рахметова, К. Бозжанова, Ш. 
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Әуелбаев, А. Асқарбаева, О. Байқуатова, Т. М. Әбдікәрімова, Ә. Е. Жұмабаева және басқа 

ғалымдар жалғастырды. Бұл айтылғандар қазақ тілін оқыту әдістемесінің өзіндік 

қалыптасу, даму тарихы бар екенін көрсетеді.  

Еліміз егемендік алған тұста қоғамда болып жатқан  жаңа құбылыстар оқыту 

үдерісінде пайдаланылып жүрген   оқу бағдарламалары мен оқулықтарға өзгеріс енгізуді 

қажет етті. Дамыта оқытуға байланысты жаңартуларды айтпағанның өзінде оқулықтағы 

мәтіндер мен жаттығулардың өзі жарамсыз еді. Мәселен, «Ана тілі», «Қазақ тілі» 

оқулықтарындағы кеңестік өмір көріністерін суреттейтін мәтіндер, даталы күндер туралы 

мәліметтер сол кезең тұрғысынан алғанда мүлдем жарамсыз болатын. Немесе, 

Оқы, оқы, оқы! – деп 

Ленин өзі нұсқады. 

Оқығанды тоқы тек 

Осында ғой іс мәні, – деген тәрізді өлең жолдарын алыңыз. 

Міне, осының бәрі  оқу-әдістемелік жүйенің базисін өзгертуді қажет етті. Осыған 

орай «Жалпы білім беретін мектептің бастауыш сатысындағы білім мазмұны 

тұжырымдамасы», «ҚР бастауыш білімнің мемлекеттік стандарты» (1998) қабылданды. 

Бұл құжаттарда: «Бастауыш сатыда оқушының жалпы және психикалық дамуының 

жеткілікті деңгейіне қол жеткізу үшін, ең алдымен, білім берудің мақсат приоритеті 

түбегейлі  өзгеруі керек: бірінші кезекке бұрынғыша оқушыны пәндік білім, біліктердің 

белгілі бір жиынтығымен қаруландыру емес, оқу әрекетін қалыптастыру негізінде жеке 

бас тұлғасын тәрбиелеу мақсаты қойылады»,– делінген. Осы құжаттарда қойылған 

талаптар бойынша  дамыта оқытуға бағытталған  әдістер мұғалімнің «дәстүрлі емес 

тапсырма түрлерін ізденудің объектісі ретінде» қоюы, «жекеліктен жалпыны тауып 

шығару», қалыптасуы тиіс «әрекеттің жалпы моделін» құру, «аналогтарды  пайдалану», 

«объектінің жаңа қызметін көру», т.б. сияқты оқушыларды шығармашылық ізденіске 

жетектейтін іс-әрекетке қосатын, оқушыны «өз көзқарасының авторы» ететін әдістемелік 

тәсілдер арқылы жүзеге асады. Жоғарыда айтылған  талаптарды басшылыққа ала отырып, 

бастауыш сыныпта оқытылатын барлық пән бойынша жаңа оқу-әдістемелік кешен 

жасалды.  

Солардың ішінен «Қазақ тілі» пәніне қысқаша тоқталып өтейік. Бұл оқулыққа 

қандай жаңалық енгізілді? Ең алдымен, бағдарлама талабына орай оқулықта 

материалдардың орналасу реті өзгерген. Синтаксис материалдары морфологиялық  

тақырыптардың алдына шығарылған. Оның себебі – пәнішілік интеграцияны және 

балалардың байланыстырып сөйлеуін дамытуды іске асыруға мүмкіндік жасау. Екіншіден, 
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тілдің қарым-қатынас жасау құралы екенін байқату мақсатында «Тіл және сөйлеу» 

тақырыбы енгізілген.  Бұрынғы оқулықтарда тілдің қарым-қатынас жасау құралы екеніне 

арнайы орын берілмеген.  Енді тілді тек грамматикалық жағынан үйретіп қана қоймай, 

оның ең негізгі рөлі – коммуникативтік қызметімен таныстыру көзделген. Бұл тұста 

сөйлеудің қажеттілігін практикалық жолмен таныту мақсаты қойылған. Оны байқату үшін 

оқулықта арнайы суреттер берілген. Сол суреттер бойынша сұрақ-жауап әдісімен 

адамдардың бір-бірімен сөйлесуі, кездесуі, хабарласуы тіл арқылы жүзеге асатыны 

түсіндірілген. Үшіншіден, оқушылардың сөздік қорын молайту, сөз мағыналарын дұрыс 

ұғынып, сөздерді орынды жұмсай білу дағдысын қалыптастыруға айырықша назар 

аударылған. Осыған орай, «Сөз» тарауы оқушыларға алғашқы лексикалық ұғымдар беру, 

яғни сөздің лексикалық мағыналарын таныстыра отырып, оның  грамматикалық 

мағынамен байланысын, ара қатысын аңғарту мақсатында қарастырылған. Сөз 

мағынасына қатысты жүргізілетін жұмыс оқулықтың өн бойында үздіксіз беріліп 

отырылған. Төртіншіден, байланыстырып сөйлеуді дамытуға, ойлау қабілетін жетілдіруге 

бағытталған «Мәтін» тарауы оқулыққа жаңадан қосылған. Мәтінмен жұмыс оқушылардың 

сөйлеу дағдысы мен машығын қалыптастырудың негізі бола отырып, өтілген тілдік 

объектінің лексикалық және грамматикалық жақтарын тереңірек түсіндіріп, талдай, 

жинақтай білуіне, олардың өзара бірлікте болатынын аңғаруға мүмкіндік береді. Сол кезде 

жасалған бұл мазмұндық өзгерістердің дұрыс екені іс жүзінде дәлелденіп, қазіргі 

жаңартылған білім мазмұнына негіз болды десек қателеспейміз. 

Жаңа буын «Қазақ тілі» оқулықтарының кейінгі басылымдарында  мынадай 

қағидалар басшылыққа алынды: 

- проблемалық оқыту идеясы; 

- оқушылардың танымдық белсенділігін және өз беттерімен жұмыс істеу біліктілігін 

дамыту; 

- тілдің грамматикалық жүйесі туралы түсініктерін және дұрыс жазу дағдыларын 

қалыптастыру; 

- оқушылардың тілін, ойлау, талдау, талқылау, салыстыру қабілеттерін дамыту. 

Оқулықта ұсынылған сұрақ-тапсырмалар жүйесі оқушы тапсырманың мәнін 

түсінуіне, оны орындаудағы сабақтастықты ұғынуына мүмкіндік тудырды. Осының бәрі 

баланың оқу білігін дамытады. 

Осы кезеңде әдістеме ғылымы іргелі зерттеулермен толыға түсті. Сондай зерттеудің 

нәтижесінде жарық көрген еңбектердің бірі – әдістемеші ғалым Т.М.Әбдікәрімованың 

«Бастауыш сыныпта мәтін арқылы тіл дамытудың ғылыми негіздері мен оқыту 
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әдістемесі» деген еңбегі. Еңбекте мәтін құраудың теориясы мен әдістемелік негіздері сөз 

болады. Мәтінді талдау арқылы бастауыш сынып оқушыларының ойлау қабілеттерін 

арттырып өз бетінше жұмыс істетудің әдістемелік жолдары көрсетілген [2]. 

Осы еңбегінде ғалым мәтіннің коммуникативті белгілері мыналар деп көрсетеді: 

- коммуникативтік қызмет белгілері; 

- жағдаят жайының белгісі; 

- тақырыптық белгісі. 

Сонымен қатар оқу мәтіндерін іріктеу кезінде оқулықтың мәтіндемесі ретінде мына 

негізгі факторларды ескеру қажеттігін айтады: 

- қоршаған ортаның шынайы жағдайы; 

- коммуникативтік тақырып; 

- жанрлық-стилистикалық фактор [2, 115]. 

Мәтіннің коммуникативті белгілері, оларды іріктеудің негізгі факторлары мәтіннің 

түрін саралауға, типологиясын құруға көмектеседі. 

Әзия Жұмабаеваның қазақ тілі синтаксисін дамыта оқыту мәселесін іргелі зерттеуі 

нәтижесінде жазылған «Бастауыш мектепте қазақ тілі синтаксисін дамыта оқыту» атты 

монографиясы әдістеме ғылымына қосылған сүбелі үлес болып табылады. Осы еңбегінде 

ғалым  бастауыш мектепте қазақ тілі синтаксисін дамыта оқытуды іс-әрекет теориясы 

тұрғысынан тану қажеттігін дәлелдеп, синтаксисті дамыта оқытудың технологиялық 

болмысын ашып көрсетеді. Синтаксисті  теориялық деңгейде оқыту  әдістерін 

перцептивтік, логикалық, танымдық және психологиялық қырларынан анықтап, әр топқа 

қатысты әдістерді былайша жүйелейді: 

1) Перцептивтік қырынан анықтау: тілдік әдістер: әңгімелесу, түсіндіру, баяндау, 

сұхбаттасу, кітаппен жұмыс; көрнекілік әдістер. иллюстрация, демонстрация, бақылау 

жасау; практикалық әдістер: жаттығу, тапсырмалар, лингвистикалық есептер, тілдік 

эксперимент. 

2) Логикалық қырынан анықтау: анализ, синтез, салыстыру, топтастыру, нақтылау, 

дәлелдеу, анықтама беру, аналогия, дедукция, индукция, модельдеу. 

3) Танымдық қырынан анықтау: ақпараттық мәлімет беру, эвристикалық әдістер, 

ізденім-зерттеу әдістері, көрнекілік-ақпараттық әдістер, практикалық-ақпараттық әдістер. 

4) Психологиялық қырынан анықтау: рефлексиялық әдіс,зейін, ес пен жадыны 

дамыту, қиялы мен қабылдауын дамыту, ойлауы мен сөйлеуін дамыту, тыңдауын дамыту 

[3, 143]. 

Сонымен қатар  дамыта оқыту сабақтарының құрылымдық ерекшеліктерін 
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айқындап, қазақ тілі синтаксисін дамыта оқытуға арналған жаттығулар жүйесін жасаған. 

Бастауыш сыныптарда синтаксисті дамыта оқыту мәселесін зерттеген  әдістемеші 

ғалым Ә.Е.Жұмабаева: «Оқушының оқу-танымдық әрекетінің психологиялық құрылым 

ерекшеліктеріне  байланысты сабақ үш кезеңге сай ұйымдастырылады» дей отырып, оның 

төмендегідей түрлерін көрсетеді: 

1. Мотивациялық-бағдарлау кезең (мотивациялық-даярлық әдістері қолданылады. 

Мотивациялық-бағдарлау  кезеңінде оқу міндеттері қойылып, айқындалады). 

2. Операционалдық-орындаушылық кезең (оқу-танымдық, ізденім, ішінәра зерттеу, 

проблемалық әдістер қолданылады). 

3. Рефлексиялық-бағалау кезеңі (өзіндік бақылау, өзін-өзі бағалау әдістері) [3, 78-79]. 

Г. Уайсова «Лексиканы оқыту әдістемесі» атты еңбегінде: «Оқушылардың сөздік 

қорын байыту – әрбір сабақ барысында бірте-бірте жүргізілетін күрделі процесс. 

Балалардың сауаттылығын жетілдіру мақсатымен жүргізілетін маңызды іс тек сөздік 

толтыру жұмысымен ғана шектеліп қалмауы керек. Сабақта түсіндірген әрбір жаңа сөздің 

мағынасын шәкірттердің анық ұғуынан бастап, ол сөзді өз беттерінше қолдана білуіне 

дейінгі аралықта бірнеше кезеңге бөліп қарауға болады: 

а) Жаңа сөзді оқушылардың қабылдауы, дұрыс түсінуі; 

ә) Ол сөздің барлық мағыналық реңктерімен, бояуларымен түсінікті болуы; 

б) Арнаулы тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың мұғалім түсіндірген 

жаңа сөзді қолдана білу икемділігі; 

в) Сөйлегенде, жазу жұмысында өз беттерімен еркін қолдануы” – деп оқушылардың 

сөздік қорын байыту жолдарын көрсетеді [4, 80-82]. 

Оқушылардың тілін дамыту – бастауыш оқытудың негізгі міндеттерінің бірі. Бұл – 

бастауыш сыныпта жүргізілетін жұмыстардың басты бағыттарының бірі. Тіл дамыту 

жұмысын бала мектепке келген күннен бастап, яғни  сауат ашу, оқу және грамматика 

сабақтарында жүйелі түрде жүргізу қажет. Сол себепті бастауыш сыныпта тіл дамыту, 

сөздік жұмысы үнемі басты назарда ұсталады. Осы бағыттағы  маңызды бір зерттеу 

жұмысы ретінде Г.Т.Сәдуақастың  «Бастауыш мектептегі  ана тілі сабақтарында қиын 

сөздермен сөздік жұмысын жүргізу әдістемесі» атты зерттеу еңбегін атауға болады. Осы 

зерттеуінде ғалым қиын сөздердің лексикалық мағынасын меңгерту кезеңдерін 

төмендегіше бөліп қарастырады: 

1) белгілі бір мақсатты көздей отырып, қажетті қиын сөздердің іріктеу; 

2) қиын сөздердің лексикалық мағынасын меңгерту семантикасы; 

3) қиын сөздерді контексте қолдану; 
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4) қиын сөздерді сөз тіркесі мен сөлемде қолдану; 

5) қиын сөздерді байланыстырып сөйлеуде қолдану. Бұлардың әрқайсысына жан-

жақты сипаттама берген. 

Аталған зерттеу жұмысында әдіскер ғалым сөз мағынасын түсіндірудің мынадай 

әдістерін ұсынған: 

а) затты табиғи жағдайда бақылау немесе экскурсияға шығару; 

ә) сөздің көп мағыналылығын түсіндіру тәсілі; 

б) жаңа сөзді сөйлем ішінде қолдану арқылы түсіндіру тәсілі; 

в) сипаттамалы анықтама беру әдісі; 

г) таныс емес ұғымды оқушыларға таныс ұғыммен салыстырып түсіндіру; 

д) сурет бойынша жұмыс; 

ж) көрнекілік әдісі [5]. 

Н.М.Сламбекова «Жазбаша сөйлеу өнері» деп аталатын  әдістемелік еңбегінде 

бастауыш сынып оқушыларының жазбаша тілін дамыту жұмысының мазмұны мен жүйесі, 

оқушылардың жазбаша тілін дамыту жұмыстарының лингвоәдістемелік негіздері және 

жазбаша шығармашылыққа үйрету арқылы тіл дамыту әдістемесі жан-жақты 

қарастырылған.  Аталған еңбекте мәтіннің ғылыми жағынан анықталған негізгі белгілері 

және бастауыш сыныпта оқытылатын мәтін түрлері, мәтіндегі  негізгі ой, тақырып  т.б. 

туралы толық сипатталған. Осы еңбегінде Н.Сламбекова лингвист-ғалымдар мен әдіскер 

ғалымдардың пікірлеріне сүйене келе, бастауыш сынып оқушылары меңгеруге тиіс 

болатын мәтінге тән мынадай негізгі белгілерді атап көрсетеді  [6, 27] :  

        Мәтінге тән ғылыми белгілер Бастауыш сыныпта берілетін негізгі түсініктер 

1. Тақырыптық-мазмұндық бірлігі мен 

тиянақтылығы 

 

2. Коммуникативті мақсаттылығы, прагматикалық 

бағыттылығы 

 

3. Құрылымдық біртұтастығы 

 

4.Құрылымдық-логикалық жүйелілігі 

1.Мәтіндегі берілетін (ауызекі, жазбаша) ой, пікір, 

мазмұн белгілі бір тақырыпқа негізделеді,  яғни 

мәтін белгілі бір тақырыпта аяқталған ойды 

білдіреді. 

2. Мәтінде барлық уақытта негізгі ой болады. 

3. Мәтінді құрылымдық бөлімдерге бөлуге болады. 

4. Мәтіннің құрылымдық-мазмұндық бөлімдері және 

ондағы сөйлемдер бір-бірімен жүйелі түрде 

байланысады. 

 

Демек, мәтін – тақырыптық-мазмұндық тұтастықтан тұратын тілдік бірлік. Тақырып 

пен мазмұн өзара тығыз байланыста болып, көбіне бұл екеуі біріне-бірі сәйкес келіп 

отырады. Осыған орай бастауыш сынып  оқушылары тақырып пен мазмұн бір-біріне 

сәйкес, өзара тығыз байланыста болатынын білу арқылы берілген тақырып бойынша оның 

ішкі мазмұнын болжауды үйренуі тиіс. 

Р. Базарбекова «Бастауыш сынып оқушыларын жазбаша байланыстырып сөйлеуге 
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үйрету әдістемесі» атты зерттеу еңбегінде  оқушыларды жазбаша сөйлеуге үйретудің 

теориялық негіздерін айқындап, ондағы мәтіннің рөлін көрсетіп, оқушылардың мәтін құру 

біліктерін қалыптастыру арқылы олардың жазбаша сөйлеуін жетілдіруге болатынын 

дәлелдеп,  әдіс-тәсілдерін көрсеткен. Осы еңбегінде автор «Мәтін» тақырыбы бойынша  

мынадай жаттығулар орындатылатынын айтады: танымдық жаттығулар, түзету 

жаттығулары, шығармашылық жаттығулар [7, 80]. Танымдық-талдау жаттығулары 

арқылы оқушыға мәтіннің мағыналық, құрылымдық ерекшеліктері танытылады. Ал түзету 

жаттығулары арқылы белгілі бір тақырып, негізгі ой бойынша дұрыс түзілмеген мәтінді  

өңдеп, қайта жөндеу, түзету дағдысы қалыптастырылады. Мәтінге қатысты 

шығармашылық жаттығу ретінде өлең, жұмбақ, ертегі құрастыруды ұсынуға болады. 

Мәселен, төмендегідей ұйқас бойынша «Күз» тақырыбына өлең құрастыртуға болады: 

                ...  байлық, 

                ...  алдық. 

               ...  құстарға, 

               ...  қалдық. 

Мынадай өлең құраулары мүмкін: 

Күз – береке, күз – байлық, 

Күзде өнім мол алдық. 

«Қош» айтысып құстарға, 

Кеткен ұшып біз қалдық. 

Кейінгі жылдары бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту мәселесі әр қырынан ғылыми 

түрде жан-жақты зерттеле бастады. Осындай жаңа ізденістің қатарында Іңкар 

Хасанованың «Бастауыш мектепте зат есімді когнитивті оқыту әдістемесі» атты зерттеуін 

атап айтқан жөн. 

І.Хасанова зерттеу жұмысында когнитивизм, когнитология ғылымы, концепт, 

концептосфера, когнитивті модель, ұлттық мәдени кеңістік,  фрейм, ассоциация, схема, 

ойсурет ұғымдарына түсінік беріп,  зат есімді когнитивті оқыту әдіс-тәсілдерін көрсетеді. 

Төменде зерттеушінің «Адам» концептісі бойынша ұсынған тапсырма үлгілерін 

келтірмекпіз. 

 «Адам» концептісінің бейнелік құрылымы мынадай тілдік бірліктерден тұратынын 

көрсетеді: 

1) Адамның аты, ұлты, жасы, тегіне қатысты зат есімдер. 

2) Адамның киімі, төрт мезгілге қатысты киім атаулары мен киінуіне қатысты 

сөздер. 
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3) Адамның мінезіне қатысты сөздер мен тіркестер. 

4) Адамның жұмысы, мамандығына қатысты зат есімдер мен басқа сөз таптары. 

5) Адамның туыстық қатынасына қатысты зат есімдер. 

6) Адамның атқаратын қызметіне қатысты тілдік бірліктер. 

7) Адамға қатысты дерексіз ұғымдарды білдіретін зат есімдер.  

«Адам» концептісінің бейнелік құрылымы бойынша жасалған тапсырмалар 

мынадай үлгіде беріледі: 

1-тапсырма. Қандай ұлттар қазаққа туыс? 

Тірек сөздер: қырғыз, татар, түрік, башқұрт, ноғай, қарақалпақ, құмық, әзербайжан, 

қарайым, өзбек, түркімен, ұйғыр т.т.   

2-тапсырма. Топшамаларда бас киім, сыртқы киім, аяқ киім түрлері және мезгіл 

бойынша түрлері жазылып таратылады. Мысалы: №1 топшама. Қазақ қыздарының ұлттық 

бас киімін табыңдар? 

 Бас киімдер: берет, тақия, кепи, хиджаб, шәлі, малақай. 

№2 топшама. Қазақ жылқышылары қыста киген бас киімі қандай? 

Тақия, орамал, қалпақ, далбай, тымақ. 

3-тапсырма. Мінез түрлеріне қатысты мына ерке, шолжың, мейірімді, ертекшіл, тіл 

алғыш, турашыл, ақсақалды, сыйлас, таяқты, жарқын жүзді сөздермен ата, әже, ана, 

әке, аға, апа, қыз, іні, қарындас, көрші, қойшы сөздерді сәйкестендіріңдер. ерке – (қыз); 

шолжың – (қарындас); мейірімді – (ана); сыйлас – (көрші); қатаң – (әке); ақсақалды – (ата); 

ертекшіл – (әже); тіл алғыш – (іні); турашыл – (аға); таяқты – (қойшы); жарқын жүзді – 

(апа). 

4-тапсырма. Мамандық атауларын жазыңдар. 

Үлгі: Кәсіп+кер 

Сиыр, арба, қой, жылқы, мал, қасап, дәрі, балық, құрылыс. 

5-тапсырма. Туыстарыңның аттарын жазыңдар. 

Мәселен: Нұржан – ағам;   Алуа – апам (әпкем); Балым – (сіңлім); 

Амантай – (інім); Сағынтай – (нағашым); Самат – (бөлем); 

Шырын – (жиенім). 

6-тапсырма. Мына мамандардың (ағаш шебері, ұста, шопыр, құрылысшы) қызметіне 

қатысты зат есімдерді тауып, жазыңдар. Мысалы: Ағаш шеберіне қатысты зат есімдерді 

жазыңдар. 

Сүргі, бұрғы, шапқы, тескіш, қырғыш, ара, ойғыш, қажағыш т.т.  

7-тапсырма. Адамға тән ұғымдарды біл. 



 III.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-62-4 

 
144 

Арман, бақыт, қиял, парасат, көңіл, қуаныш, қайғы [8, 116]. 

Бастауыш сыныпта қазақ тілін оқытуға байланысты 1990 жылдан бастап осы кезге 

дейінгі жарық көрген әдістемелік еңбектерге жасалған талдау нәтижесінде мынадай 

тұжырым жасауға болады: 

- бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту әдістемесі 1990-2017 жылдар аралығында 

қарқынды дамыды; 

- аталған кезеңде бастауыш сыныпқа арналған мемлекеттік стандарттар мен оқу 

бағдарламалары жаңадан жасалды; 

- жаңа оқу бағдарламаларына орай бастауыш сынып оқулықтары да жаңадан 

жасалды;  

- бастауыш сыныпта қазақ тілін оқытуға арналған іргелі ғылыми зерттеулер 

жүргізілді, солардың нәтижесінде білім беру ісі жаңа бағытта жүргізіле  (мәселен, 

бастауыш сыныпта қазақ тілін дамыта оқыту, деңгейлеп оқыту, қатысымдық тұрғыда 

оқыту, жеке тұлғаға бағдарлап оқыту, когнитивтік тұрғыда оқыту т.б.) бастады;  

- бұл кезеңде білім беру үдерісінде оқытудың инновациялық технологиялары 

кеңінен қолданыла бастады; 

- 2016 жылдан бастап жаңартылған білім мазмұны бойынша тілдік дағдылар (айтылым, 

тыңдалым, жазылым, оқылым) лексикалық тақырыптар аясында меңгертілетін болды. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Назарбаев Н.Ә. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

2. Әбдікәрімова Т. Бастауыш сыныпта мәтін арқылы тіл дамытудың ғылыми негіздері 

мен оқыту әдістемесі. Алматы, 2008 

3. Жұмабаева Ә. Бастауыш мектепте қазақ тілі синтаксисін дамыта оқыту. Алматы, 2008 

4. Уәйісова Г.И. Лексикологияны оқыту әдістемесі. Алматы, 2005 

5. Сәдуақас Г. Бастауыш мектептегі  ана тілі сабақтарында қиын сөздермен сөздік 

жұмысын жүргізу әдістемесі. Алматы, 2009. 

6. Сламбекова Н. Жазбаша сөйлеу өнері. Алматы, 2008 

7. Базарбекова Р. Бастауыш сынып оқушыларын жазбаша байланыстырып сөйлеуге 

үйрету  әдістемесі (пед.ғыл.канд.дисс.), Алматы, 2008 

8. Хасанова І. Бастауыш мектепте зат есімді когнитивті оқыту әдістемесі (4-сынып), 

(пед.ғыл.канд.дисс.), Алматы, 2010 

 

  



 III.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-62-4 

 
145 

VR ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Жанабай А. Н., Ерболат Б. Р., Габиткызы А., Бейсенбаева А. Б. 

ученики 10 класса Назарбаев Интеллектуальной Школы  

города Алматы Физико-Математического направления 

Научный руководитель: Даутбек А.Н., учитель информатики 

Алматы, Казахстан  

 

АҢДАТПА 

Осы ғылыми мақаланың тақырыбы «Білім беру үрдісін VR технологиясын қолдану 

арқылы жүзеге асыру», ал мақсаты білім беру жүйесінде VR технологиясының рөлін және 

осы технологияларды мектептер мен университеттерге енгізу әдістерін анықтау болып 

табылады. Ғылыми мақаланың тақырыбы өте өзекті, себебі VR мектептерде әлі де 

танымал емес және мақалада технологияны енгізудің әртүрлі әдістері мен мысалдары  

және үлкен білім мақсаттарына қол жеткізудегі артықшылықтар туралы айтылады.  

Зерттеу барысында сан алуан дереккөздер, олардың ішінде кітаптар мен ғаламтор 

парақшалары қолданылды, және сол дереккөздерді қолдана отырып, бүгінгі кезеңде орын 

алған мәселелер, кейбір мемелекеттердің мүмкіндіктері белгіленді. Мәселе қоғамдық, 

экономикалық тұрғыдан қарастырыла отырып, нәтижеге келу үшін жоғары сатыдағы 

анализ бен салыстыру әдістері жүзеге асты.  

Кілт Сөздер: Vr, Білім Беру Үрдісі, Мектеп, Ғаламтор.  

 

АННОТАЦИЯ 

Темой научной статьи является «Реализация учебного процесса с участием VR», а 

целью является выявление роли VR-технологий в образовательной системе и методов 

внедрения этих технологии в школах и университетах. Так как VR еще не пользуется 

популярностью в учебной деятельности, данная статья расскажет о различных методах и 

примерах использования сей технологии в путях достижения масштабных целей в 

образовании.  

В ходе исследования были использованы различные источники, в том числе книги и 

статьи на веб-сайтах, тем самым, были выявлены проблемы, которые имеют место в 

современном мире, аналогично выявлены возможности некоторых стран относимо 

данного вопроса. Тема рассматривалась с социальной и экономической точки зрения, и 

для получения конечного итога использовались преимущественно методы анализа, 

планировки и сравнения высокого уровня. 

Ключевые Слова: Vr, Учебный Процесс, Школа, Интернет. 
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ABSTRACT 

The topic of the scientific article is “Implementation of the educational process with the 

participation of VR”, and the aim is to identify the role of VR technologies in the educational 

system and methods of introducing these technologies in schools and universities. Since VR is 

not yet popular in educational activities, this article will talk about various methods and 

examples of using this technology in ways to achieve ambitious educational goals.     

In the research boundary numerous sources of information, especially books and websites 

were used. Soon we were able to identify the most relevant issues of the modern world, and 

several countries opportunities regarding the topic. The topic was discussed in both social and 

economic terms. Moreover, the methods of high-level analysis and comparison were principally 

used to achieve a specific result 

Key Words: Vr, Education Process, School, Internet 

 

Основная Часть 

Безостановочное развитие технологий требует новый метод его понимания и 

изучения. В нынешних реалиях, вычислительные устройства являются одной из основ 

получения любых современных знаний. Но в виду того, что не каждый рядовой 

гражданин планеты Земля способен полностью овладеть данным видом техники, то для 

таких придумывают альтернативы, намного облегчённые в плане понимания принципа 

работы. 

Виртуальная реальность - мир, созданный искусственно человеком через 

технические средства, передаваемый человеку через его слух, зрение, осязание и т.д. и 

зачастую имитирующий реальный мир. Виртуальный мир имитирует не только какое-

либо воздействие, но и реакцию на него, созданную большим количеством формул общей, 

прикладной, макроскопической и иногда экспериментальной физики, изобилием 

математических вычислений и огромным количеством программного кода на основе 

создания 3D платформ.  

Влияние виртуальной реальности на сознание человека весомая. Так как, технологии 

виртуальной реальности буквально создают картину перед лицом человека. Такое условие 

передачи информаций даёт возможность погрузится в виртуальный мир, позволяя 

человеку увидеть, услышать и даже ощущать объекты окружения, словно в реальном 

мире. Совокупность зрительной и слуховой информаций позволяет человеку 

воспринимать как минимум 80% полученных данных, что является эффективным. Кроме 
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этого, восприятие человека и получение любой информаций зависит от его желания. 

Будем честны, вряд ли кого-то можно увлечь рисунками, просмотром старых фильмов или 

чтением крайне стремительно устаревающей литературы и мало кто из нынешнего 

поколения будет увлекаться этим. А вот постоянное и частично перманентно 

безостановочное развитие технологий виртуальной реальности держит его на плаву, также 

и подъем уровня виртуальных шлемов в пользу качества графического составляющего и 

удобства. 

А как VR влияет на образование? 

На этот вопрос частично отвечает наше восприятие новой информации как 

определенную модель. Практически любое явление, требующее материализации или 

визуализации, будет должным образом запоминаться либо богатой фантазией, ибо через 

демонстрацию. Особенно данный феномен проявляется в сферах науки, как: физика, 

геометрия, органическая и производственная химия/биология. Пройдёмся по примерам из 

каждой приведенной области.  

Определенная физическая модель проектируется в голове у учащихся, например, 

при прочтении теории по физике. Конкретно можно обсудить науку электромагнетизма, 

так как, те же правила правой и левой руки потребуют пространственного мышления у 

человека, чтобы тот мог вращать или менять местами элементы схемы/контура 

абстрактно, тем самым, отрабатывал навыки ещё глубже. Катушка является похожим 

примером. Никогда не знаешь, куда направлен ток, пока не видны начало и конец 

катушки. Объемностью объекта наяву можно понять, где эти точки в данной спирали 

находятся, тем самым, находить нужные величины и направления векторов. А когда дано 

задание с изображением катушки не в перспективе или же при черчении того же в 

перспективе нужно включать пространственное мышление, которое может вполне 

оказаться слабо развитым. 

Похожим образом работает и планиметрия, - отрасль геометрии, в которой 

действующим звеном является трёх пространственные (3 Dimensional) фигуры, 

определяемыми либо длиной, шириной и высотой, ибо тремя осями координат: X, Y, Z. 

Основные осложнения у студентов возникают с определением положений и атрибутов 

поперечных сечений. Лишь некоторые смогут выйти из данной ситуации, адаптируя свой 

опыт взаимодействия с конструкторами Lego или навык из какой-нибудь видеоигры. 

Органика сама в целом объясняется природой углерода и его особенностями. Но 

дочерние отрасли, в виде биотехнологий, нанотехнологий уже будут нуждаться в 

моделировании мельчайших составляющих разных структур, изначально в виде чертежа, 
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дальше на практике.  

Но, бывают и такие случаи, когда большинство процедур порой даже глазами не 

увидеть, в виду некоторых ограничений и их недоступности для публики. Этот случай и 

является производством. Возьмём примитивный на вид процесс обработки сырья, ведь не 

все предприятия распахивают двери перед каждым студентом, да и локальные, притом 

ещё и единичные мануфактуры могут хранить в себе приватизированные технологии, 

которые никогда не демонстрировались, и скорее всего никогда не будут 

демонстрироваться.  

Перейдём сразу к решениям именно этой проблемы, в виду того, что они в каком-то 

роде покрывают и ту же физику, и математику. Ограничимся конкретно двумя, но 

похожими по роду методами.  

Первый, и наиболее легкий в эксплуатации с точки зрения оптимизации – демо-

ролик, которая реализуется посредством создания видео материала, документирующий 

происходящие явления. Явления, как таковые, достигаются моделированием устоявшихся 

техник производства, в модели которых фигурируют 3D объекты, копирующие реальные 

аналоги, и спрограммированная среда, позволяющая внедрять физические и химические 

закономерности. Этим методом можно достичь качественной передачи визуальной 

информации, не зависимо от начинки VR устройства. Единственное то, что вариативность 

и динамичность, вероятнее всего, окажутся не регулируемыми. Учащиеся не смогут 

менять постоянные или глубоко изучать саму программу, дабы уметь реализовывать что-

либо похожее в дальнейшем.  

Вторым методом выступает полноценная симуляция. Процесс достижения 

аналогичен первому, одно лишь, - действия симулируются в реальном времени, а это 

значит, что от используемого VR девайса потребуется достаточно мощное аппаратное 

оснащение, способное вытянуть все вычисления. Но, тем не менее, широту возможностей 

реализации разных вариантов событий и исследования с дальнейшим редактированием 

под разные нужды никто не отменял. А ведь они имеют место быть.  

Огромное количество высших учебных заведений пользуются услугами виртуальной 

реальности довольно часто, в особенности для демонстрации возможностей симуляции 

моторики человеческого тела и окружения в цифровой мир, давая свободу действиям, 

которые впоследствии будут прямым образом влиять на коренное изменение 

искусственного мира. Соответственно, влияние на реальный мир можно вычёркивать. К 

примеру, испытания военной техники, оружий, ведь без последствий они в реальном мире 

никак не остаются.  
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Обучаясь чему-то новому, человек имеет возможность либо запоминать всё 

наизусть, либо понять до автоматизма. Оба варианта по-своему эффективны. Безусловно, 

обучаться до самых дыр будет результативнее, только вот, такую образовательную 

систему днём с огнём не сыщешь. 

Согласитесь, львиная доля учеников, сдающих экзамены после завершения учебного 

года, за день до события пропускают через голову и выучивают всю информацию, 

которую не смогли переварить тогда, ещё учась. А ведь это всё происходит из-за нудности 

учебных процессов или неумения тех или иных лиц–преподавателей грамотно подать 

свежую информацию каждому из учеников. Внедрение VR в сию систему поможет 

скрасить серые и унылые школьные дни, что естественным образом принесёт свои плоды.  

Теперь, приземлимся на землю и поразмыслим о действительной перспективности и 

эффективности VR в среднестатистических учебных заведениях.  

Начать стоит с уровня интереса учащихся, как раз этот фактор является решающим, 

ведь если интереса нет, то и мотива учиться тоже не будет. Данный уровень возрастёт 

сразу же, с присутствием в системе образования Виртуальной реальности, ведь это 

показывает, что школа и её учащиеся идут в ногу со временем. Дальше у будущего 

поколения будет расти стремление трудиться, дабы поступить в одну из таких школ. А в 

сегодняшнюю эру господства информационных технологий, скорость вживания VR в 

общество будет только расти. Отсюда и дальнейшая вовлеченность учащихся в IT сферу. 

Спустя время, она начнёт стремительно расти, и общий обхват аудитории у неё будет 

превосходить нынешние, что очевидно. А если растёт количество, то и качество. Может 

быть и такое, что школа превратится в миниатюрную силиконовую долину.   

Не стоит забывать то, что такая технология будет расширять спектр профессий и 

даже направлений в учебном механизме. От банального программиста, до 3D-моделлера, 

и дальше до молодых инженеров, ведь VR в образовании станет предметом 

экспериментов и дальнейших исследований, которые будут менять школьные предметы в 

корне, преобразовывая их в совершенно новый вид деятельности для учеников. Основной 

задачей виртуальной реальности будет не только демонстрация, но и предоставлять 

ученикам возможность оптимизировать, делать своеобразный «апгрейд» сей системы, 

дабы потом было легче работать с устройствами, и чтобы ещё больше инноваций 

наследовались следующему поколению, и они организовывали более масштабные 

отрасли. 

Что же насчёт преподавателей, так среди них тоже возрастёт количество 

понимающих язык цифрового мира, да и улучшение качества понимания материала 
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каждым учеником будет идти учителям только на руку. Больше свободного времени 

каждому, больше возможностей для реализации индивидуальных идей. У преподавателей 

интерес к работе повысится, проснется характер, и метод преподавания станет намного 

красочнее.  

Также существует «механическая» адаптация студентов к технике, когда процесс 

идёт с каждой удачно исправленной поломкой, и заметьте, что они будут исправлять всё 

своими же силами, потому как это им будет интересно. Вырастет поколение, где каждый 

будет носить прозвище «Левша». Приспособленность к труду вырастет, так как 

виртуальная реальность выведет результаты симуляции прогнозов. Конечно, и 

уверенность в выборах перестанет быть сказкой.  

Всё так и будет, но только при правильном подходе учебного заведения, 

собственно, к внедрению.  

Если оно проходит плавно, и с обдуманными действиями, то хороший старт будет 

положен. Должно учитываться текущее экономическое положение страны, нужно 

находить альтернативу полноценным и дорогостоящим экземплярам очков, обязательно 

проводя экспериментальные пробы.  

Заключение 

Форматы VR в образовании могут быть различными, однако их преимущества перед 

очным обучением очевидны. Передача опыта и картинки посредством виртуальной и 

дополненной реальности в первую очередь обусловлены эффективностью вовлечения, а, 

следовательно, усовершенствованием образовательного процесса.  

По данным исследований компании VRAr lab, более 90 % обучающихся успешно 

усваивают подобный материал, что дает надежды на эффективное применение 

виртуальной и дополненной реальности в образовании. 
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ANNOTATION 

The reflection of leadership in formation of personal physical, psychic, intellectual, 

professional development, intelligence, senses, volition at the «psychology»level was considered 

in this article. The definitions as leader and leadership, person was widely explained, the 

importance of person role in formation of communicative leader was described. Also various 

methods of teaching communication in the methodical book to determine the role and the place 

in formation as a subject of teaching activity. 

Key words: leader, leadership, person, communication, subject, subjectivity, method, 

teaching. 

 

In communication the issue of personal factors puts the investigation of the subjectivity 

development patterns in the foreground: а) relation of the author and the listener to the 

discussion point; b) to oneself; c) to the other; d) self-reflection as a method of control of own 

speech and the prospect of correcting own manner of speaking. It is evident that nowadays 

among there quiredand professional important competency the leadership is put a head as a set of 

qualitie soft he subject reflecting the level of creative, intellectual and emotional-volitional 

activity and which is ready to reinvent himself. Society requires leader sand organizers 

possessing the skill softeam workand leadership, and also resting upon the ideas of the 

humanistic method, person - centered, similarly capable of communication and empathy on the 

basis of the same styles interaction.  

A leader (person in charge) starting from the person – not appointed by top,  

1) organizer and inspiratory of the staff, 2) a group member possessing the highest 

sociometric and communicative status («one of us», - like the most ones, «our the best»), 3) 
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more respected person known as a leading role while taking group decisions and while 

organization of joint works for achieving the goals.  

«A profession leader— it is a person capable of influencing on the other to integrate the 

joint professional activity. A leader regulates the interrelation in group, keeps the values of the 

professional group during the group relations, influences on the formation of the group values 

and means them to a certain extent» [1]. According to the opinions of the American investigators 

of the Higher educational establishment problems the main quality of the professional leader is 

the specific definition of goals, skills to form them and skill to present the group due to the  

specific situation and to the clear conscious prospect.Т.М. Balykhina states the following three 

types of the professional leadership: 1) business; 2) intellectual; 3) leadership in communication. 

In particular the communication is an integral part of the leader’s activity. Communication is 

estimated as a capability of receiving and giving information in order to achieve the desired and 

exact results. It is no coincidence that the leader is called as «a power communicator». 

At the present time there are different methods to classify the leadership not only to define 

it: 

1) «instrumental leader», «expressive leader» (due to the activity area);  

2) «situational leader», «universal leader» (due to the activity type); 3) «inspiratory-

leader», «executor-leader» (due to the peculiarities while participation in group interaction). 

Actually, the leadership— not only pedagogical but also the social and psychological issue. 

A base note of the social psychology is an explanation of position diversities of the same group 

people due to their relation to each other and to the group activities. Although the problem of 

developing the leadership position of the person concerns not  only the philosophers and 

psychologist, it always attracted the attention of the teaching staff too. 

The analysis of the psychological-pedagogical book allows to do conclusion that the 

present methods of leadership investigation is distinguished by three methods of the base 

variables: 1) leadership skills;2) leadership behavior; 3) case of leader action. In the meantimea 

particular attention is paid to the description and behavior of the followers.  

Position of the M.I. Rozhkov that the leader-«makers» (attempting for work) and the 

leader-«breakers» (attempting for own benefit to show themselves) is interesting, he considers 

the leader as capable of the following: a) leading; b) inciting to work; c) influencing on the 

entourage very hard[2].  

The scientists rest upon the following while forming the pedagogical system of developing 

the leadership position: а) perfect facts about the leadership and leader; b) development of 

leaders in order to teach; c) selection of students; d) determination of diagnosis characteristics of 
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preparation level of being a communicative leader.  

Main methodical issue –making a sample of teaching for forming leadership qualities and 

which should be developed in future not formal adaptation of the students to the truth[3]. 

It is to be noted that the terms in the domestic teaching experience are considered as a 

synonym because of the connection with leadership communication: «leadership ability» and 

«communicative ability». Certainly, the leadership — is a connecting specification of the person 

consisting of the communicative culture as an obligatory component, until digesting it is 

uncertain to achieve authority and leading position in group. 

A leadership potential should be considered as connecting personal quality, the 

characteristics of the detection are the following: 1) high motivation which will be the work 

subject; 2) developed intellectual, communicative, suggestive peculiarities; 3) creativity.The 

student period differs by the high motivation to possess leadership skills, by the active social 

orientation of the activity, the students wants to be confident in himself and to feel the belonging 

in an important activity, he has a right to learn to show himself, to be the valued member of the 

group due to his estimation. However, there is no entire communicative system to form the 

communicative leader in the higher professional education system: it offers students to learn the 

modern norms of the pedagogics, communication psychology, but the fragment knowledge 

doesn’t help to be the competent during the professional leadership communication.  

Necessity in preparing the method of developing the leadership qualities on the basis of the 

formation of the communicative competence. The modern student possessing the known 

intellectual-volitional advantages over the other members of the group, contended to be the 

leader, he should have communicative skills, should be able to organize the structural 

interpersonal interaction.His leadership is determined by influencing on the other members of the 

group in the direction of achieving the goals setduring the joint execution, joint authorship, 

partnership. It creates the necessity in making the technological sample to provide the 

pedagogical situations for developing the leadership qualities during the learning process at the 

higher educational establishment by identifying the possibility of developing the leadership 

skills. 

The management smart people of the country are trained at the higher educational 

establishment and the future management staff depends on the training quality, if they will be an 

initiator, a mediator, a leader, a supporter of the innovative reorganizations in the country. 

Nowadays, the teaching is defined as a proper space where the people can function. The method 

of human in teaching matter rests upon the communicative philosophy. As for our investigation, 

it means text-based, unitedness, productivity, reflexivity. The problem of individual to be the 



 III.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-62-4 

 
154 

individual in teaching activity of the communicative system of the higher professional teaching 

is based on the leadership development (group, team) within the joint mind function area.  

Using the definitions «a leadership» and «a leader» extensively confirms its necessity and 

extensive use on the one hand, the polysemy anti city of explanations on the other hand, by 

transforming them into the nice and mono semic epithet. Mentioning that there is nounique 

scientific explanation of this definition, the uncertainty of its explanation, contradiction, non-

uniqueness disturbs the investigators. It is required to join the results of investigation conducted 

due to the positions of various scientists in order to understand entirely the human as a process 

owner or as possessing leadership qualities. Leadership is reflected in the formation of physical, 

psychic, intellectual, professional development,  intelligence, sense, solvability on the 

«psychology» level.The leadership potential enables a leader to express valuable dominants of 

the team which acts as a set of person and activity and which should achieve the common 

goal.Leadership potential — it is a psychologic synthesis of the combining, multilevel education, 

psychomatic resource of the person: biological, psychological, intellectual,social, mental, 

creative, innovative. Leadership potentialis demonstrated in the governing activity through the 

partnership with the group members, speech culture in modifying joined activity. 

At present time, the definitions leadership and leaderbeing equal with definitions 

subjectivityand subject have leading positions in adjacent sciences investigating the human and 

his speech. Moreover, the special investigations and many editions cannot reply the main 

methodic question– is it possible to develop the leadership qualities or it is inherited. Meaning of 

the personal quality of special kind connected with the human’s activity having the clearly 

shown orientation in reorganization activity due to changing himself was traditionally fixed in 

humanistic philosophy and psychology as a subject (А. Маslou, G. Оpport, К. Rogers, S.L. 

Rubinshtein, D.N. Uznadze, М. Fuko and others). We denote that the communicative 

competence is number one among its systemic components of the system among, having 

specified the leadership as a kind of the highest level of the professional competence.A 

communicative competence includes communication, information sharing, and establishment of 

purposeful relations with the participants of the leading discourse, the activity organization is 

included on the basis of partnership in communication mode. Communicative imperativeness of 

present education is not only understanding the humanity principles and also understanding 

of«insufficiency and impossibility of sole consciousness to yourself: a human becomes himself 

only through other people or with the assistance of others. The one entering the interrelation 

process is determined with principal impossibility of personal symmetry and achievements of the 

subjectivity, because it is impossible «to look through, determine and say previously» the person 
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without his consent,  «on the side», «a real life of the person is accessible only for 

communicative passing which is opened freely and responsible» [4]. 

In communication except transforming the another it is important to transform yourself to 

be capable of understanding knowledge and the lack of knowledge.Communication — it is a 

meeting of person with unfamiliar.An unfamiliar one maybe the culture, nature, human, himself. 

The result of such meeting is establishment of forming connections on the basis of the cross-

pollinationand positive personal development. Communication — is a proper start of the 

communication and constructive potential of the interpersonal relations development. In this 

area, on the one hand is the ethic deficiency  of the communication types violating the rules of 

communication and estimationof the communication as a meaningful method of communication 

(authoritative, manipulative, formal), on the other hand the necessity of forming the preparation 

to communicate —variously developed different skills and capabilities of different 

people(communicative competence of the person), separately, maybe arisen as a special stated 

pedagogical problem. At that time the subjectivity should be the basic meaning of developing as 

a true goal of the humanitarian knowledge and to give opportunity to human to define himself.  

V. Frankl considered that the main issue of teaching not for «being satisfied by providing 

traditions and knowledge», but for «development of capabilities giving opportunity to people for 

finding out unique meanings» [5]. 

The subjectivity of the person is not only in critical thinking concerning the ususal truth, 

not in capability of protecting own opinions, it is in necessity of forming its life position. 

There are various methods in the methodical book to determine the role and the place of 

communication in formation as a subject of teaching activity. In several modern conclusions 

offered by the present science, for instance,  according to the philosophy of V.S.Bibler’s 

conclusion the human is a culture subject of rational being which is capable of self-determining 

within the culture, communication process. Besides, the human at his activity due to the 

acquiring the world, due to the philosopher’s opinion cannot still be the culture subject.  

Obviously, the intellectual powers, life experience and professional knowledge  of teacher 

and the student are not the same,the last one – is not always a partner of the communication, but 

it assists in greatly understanding of the personality of forming teaching, in hearing it, in  

unveiling the creative potential of the student who is ready to understand the importance of 

received information for him, in trying to stop being a puzzlement for him.  Unfortunately, as an 

effective object of teaching to officially announce the communication; actually the education 

system is mostly stay as monologic: the student is not a participant of the cognitive process, 

because the knowledge is given to him in form of suitable set for the teacher. Disengagement 
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problem of the student from learning process and rom knowledge — is one of the present 

education problems which prevent the formation of personality. Awareness does not make the 

human competitive — knowledge continue to stop being the part of education.  

At the same time, I. Kant specified the cognition subject as «a former», maker of scientific 

and other different knowledge, it is known that he noted the hopelessness of developing the 

cognition process with «human’s face», here he noted three questions:what can I know? What 

can I do? What can I believe in?These questions lead for putting the main question—who is the 

human?Higher education cannot keep out of searching the suitable methods to «develop» the 

human who needs knowledge for himself. Nowadays, it is no secret that a human possess and 

lost himself. It tries to direct, to understand, to see the process of self-formation within the 

pedagogical science and experimental communication, because communicative style of 

interrelation with yourself in the meaning of solving important personal and professional 

problems with the world gives opportunity to the student to take position of interested subject for 

taking rise himself,-it is firstly, secondly–the responsible relation to own knowledge. Firstly, the 

communicationteaches the human to solve problems by agreeing with himself as an («outside» 

and «inside»)experience of cooperation with the world and yourself.The human passes the 

definite stages of actions by executing the communicative experience: «inside and outside» 

connection, empathy, setting the reflection. He searches himself in others, because «the truth is 

not arisen and doesn’t stay in separate people’s mind, it is arisen between the people.»[5].  

Finally,  the analysis of scientific books and education process influences on the purposeful 

execution of two level system of higher professional education, applicability of personality 

development and on formation of communicative leadership,it confirms the necessity of 

methodological and methodical searches to make a combined sample of teaching students as 

future communicative leaders. 
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ÖZET 

Makalede, Tatar halkının XIX yüzyıldaki meşhur bir tarihçisi, bilim adamı ve eğitimcisi 

olan Şigabutdin Marcani’nin hayatı ve onun Türk halklarının tarihi konusundaki çalışmalara 

katkısı incelenmektedir. Makale, Rus, Tatar ve Kazak dillerinde yayınlanan çalışmalar üzerinde 

hazırlandı. Aynı zamanda, kaynak olarak Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Devlet Arşivlerindeki 

belgeler de kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: halklar, tarih, Tatarlar, medivistik, Kazak Türkleri, Türk, metodoloji 

 

Tarihin önemi ve meselelerini inceleyen önde gelen bir Alman filozofu, varoluşçuluk 

dalının temsilcisi Charles İsabel,  insanlık tarihin çoğunun hafızada tutulmadığını, onu sadece 

araştırmacıların incelemeleri belli seviyede aydınlatabileceğini vurguladı (Yaspers: 28). Ancak 

tarihi çeşitli görüşte anlayabilmek ve çeşitli ifade etmek mümkündür. Bu meseleye geçen 

dönemlerde toplumsal süreci araştırmacılar önem vermeye başladı. Böylece tarihi idrağın 

özelliğini ayrı bir şekilde incelemekle uğraşan Tarih Felsefesi dalının oluşmasına ve gelişmesine 

neden oldu (Semenov: 3). Bu araştırmacılar arasında  aydınlatıcı bir bilim insanı, din adamı ve 

tarihçi Şigabutdin  (Şihab ad-Din) Marcani (1818-1889) adı yer almaktadır. Tatar halk düşünürü 

olan bu kişiyi, Kazak bilim adamı A. Maşanov (Maşani) kendi “El Farabi ve Abay” adlı eserinde 

şöyle değerlendirmişti: “Marcani, Tatar halkının, bununla beraber Bulgar halkının, daha sonra 

bütün Orta Asya ve Kazakistan halkının tarihinin temelini oluşturan büyük bir insandır” 

(Maşanov: 83). 

Rusya İmparatorluğu, Türk-Müslüman halkların yerleştiği bölgelerde sömürge siyasetini 

yoğunlaştırarak, yerel halkın milli bilincini boğmak, onları ruslaştırmak, vaftiz etmek için yaptığı 

uygulamalara rağmen Ş. Marcani Buhara şehrindeki “Mir Arap” medresesinde eğitim gördü 

(Yusupov: 42). Buhara'da okurken, Arap ve Fars dillerini iyi öğrenerek, Hüseyin bin Muhammed 

El Kargali ve Nizamutdin el-İlham gibi alimlerin etkisinde Ortaçağ Arapça ve Farsça yazılmış 

tarihi eserleri incelemeye başladı. Buhara’dan döndükten sonra, Kazan’daki mescitte imam ve 

Tatar Öğretmenler Eğitimi okulunda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Aynı zamanda Kazan 

Üniversitesi bünyesindeki Arkeoloji, Tarih ve Etnografya Derneği'ne üye olarak çalışmalarında 

aktif rol aldı ve dini çalışmalar, felsefe ve tarih geleneği yazmaya devam etti ve Müslüman 

Doğu'nun en seçkin bilim okullarının geleneğini sürdürdü ve 30'dan fazla cilt getirdi.  
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Bu eserler arasında dönemin Rusya İmparatorluğu altında yaşayan Türk-Müslüman 

halkların tarihine ait arap diliyle yazılmış «Wahif el-aslaf ve ta'ahif el-ahlaf» (Geçmiş Dedeler 

Hayatından ve Onların Nesillere Selamı) ve Tatar Türkçesi’nde yazılmış “Müstefadil-ekber fi 

ehvali Kazan ve Bulgar” (Kazan ve Bulgar Hakkında Bilgiler) adlı eserlerini halk aydınları 

memnuniyetle karşıladılar (Alişev: 34-3)]. Ş. Marcani eserlerini değerlendirenler arasında Kazak 

aydınları da oldu. Örneğin, 1915 yılında, yani Ş. Marcani’nin 10 yıldönümü kutlamaları 

sırasında, ünlü Kazak aydını M. Seralin “Aykap” dergisinde “Marcani” başlıklı bir makale 

yayınladı. Orada: 

“Bu adam, müslüman dünyasının değişmeli döneminde doğmuş, kendi çağında kimsenin 

bilmediği Tarih bilim dalıyla ilgilenmiş, herşeye dikkatli bakmış; Arap ülkesine gitmeden Rusya 

ve Buhara’da eğitim görmüş birisi olsa bile, arap dilini ünlü arap hatipleri kadar benimsemiştir! 

Yazdığı eserleri arasında “Nazarat el-Hak”, “Vafiyat el-Aslaf”, “Müstafadel-Ekber” kitapları en 

meşhur olanlardandı.” (Seralin: 79). 

Sömürge otoriteleri, sömürge olan halkların kendi bağımsızlığı üzerindeki kontrollerini 

boğmaya ve kendi kimliğini kaybettiklerinden pişmanlık duymalarını engellemeye başladığında, 

Türk münevverleri arasında Türk tarihinin yazılması sorunu artmaya başlamıştı (KOMM:178-

179). 

Buna Ş. Marcani’nin sadece Tatar halkının değil, Orta Asya Halklarının da geçmişiyle 

alakalı eserlerinin yayınlanması de etkilemişti. Ş. Marcani, kendi eserlerinde tarihi olayları 

anlatmakla kalmadan, tarihin toplumdaki yeri ve rolunu  inceleme yöntemlerine ait yeni  

görüşlerini de sunmuştur. Bu da, Türk-Müslüman halklar arasında tarihe meraklılığı ve onu 

keşfetme arzusunu arttırdı.  

Müslüman Doğu’nun Ortaçağ tarihçileri ve düşünürlerinin eserleri hakkında derin bilgi 

edinen Ş.Marcani kendi eserlerini yazarken, onlarda bulanan tarih anlamlı görüş ve söylentilere 

dikkat etmiş ve bunun gibi ifadeleri kendi yazılarında vurgulamıştır.  

Özellikle, Ortaçağ Arap tarihçisi ve ansiklopedi uzmanı Taki ad-Din el Markizi'nin tarihi 

bilimi hakkındaki görüşünden etkilenmiştir. Bu hakkında şöyle demişti: “Tarih Bilimi, 

mükemmel bir bilim dalıdır. Onu her bilinçli, ahlaklı olan insanlar, eğitimcilik önemi büyük, iyi 

bir bilim görüyorlar... 

Dönemin aydınları sayılan her kişinin tarihe dikkat etmesi; ünlü düşünürleri de tarihe baş 

eğmesi, ona düşkün olması da boşuna değildir (Bekbudiy: 32). 

Ş. Marcani, tarihi bütün bilimin anası, daha çok değere sahip bilim dalı diye değer vermiş 

ve çağdaşlarını ona saygı duymaya çağırdı. Tarihin görevinin genç nesli daha insancıl kılmak, 

onları insanlar arasındaki kötü niteliklerden korumak olduğunu ve gençlere tarihi hayatın yaşam 
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okulu olarak kabul etmelerini nasihat eder ve tarihin karanlıktan kurtaracak bir ışık saymak 

gerektiğini savunmaya çalışıyor. Tarihin eğitim işlevine çok önem veren Ş. Marcani, insanlık 

özellikleri arttırma ve geliştirme esasında toplumsal ilerlemelere yol açmada, sadece geçmişteki 

olumlu olay ve maceralardan değil, olumsuz olaylardan da ders almak gerektiğini öğütlemiştir 

(Yusupov: 11). 

Ş. Marcani’nin tarihe ait olan bunun gibi görüşleri, günümüzde Tarih’in teori metodoloji 

meselelerini inceleyen N.İ. Basovskaya’nın “Tarih, ilk önce ebedi insanlık değerleri elde etme 

yolundaki başarıları ve yanlışlıkları açıklamalıdır” (Basakovskaya: 36) dediği fikriyle uyum 

sağlamaktadır. 

İlmi bilimi dinsel bilime aykırı olmadığını; dinsel inanç ve ilim bir arada yaşayabileceğin; 

ilmi bilimi nasihat etmekle toplumun gelişebileceğini; din ise toplumu ahlaki yönden gelişmesini 

sağlayacağını savunan Ş. Marcani şöyle demişti: “ İlim ve eğitimle uğraşmak, akıl ve bilimle 

aydınlanma, bir tür iyiliktir. ... Akıllı insanlara ve aydınlara göre, açık bilim gerçeği en değerli 

niteliklerden biri, en prestijli başarıdır. Bilimi çalışmak, en yüksek zevk ve mutluluk seviyesidir. 

İslam şariatı, bilim çalışmayı ve eğitimi geliştirmeyi nasihat eder, meraklandırır (Marcani: 41). 

Halkın eğitimi, ahlaki niteliklerin yüksek olması ve geçmiş dönemlerdeki ruhsal mirasları 

benimsemeyi, gelişmenin bir kaynağı diye değerlendiren Ş. Marcani Tarih’in toplumdaki rolünü 

takdir ediyor (Alişev:136). O, Tarih bilimini eşsiz teorik yönteme dayanan bir eğitim sistemi 

olarak görmekte ve tarihçinin görevi ise her olgunun nedenini ve neticesini incelemekle gerçeği 

açıklamalı olduğunu söylemektedir. Bu bağlamda, sadece eserlerindeki tarihsel olayların sırasını 

değil, aynı zamanda aralarındaki ilişkiyi de vurguladı. Böylece, Ş.Marcani Tarihçilik prensipine 

uygun Tarih, bilinci aydınlatmaya ve geçmiş dönemlerdeki olaylar ve olgular hakkındaki 

anlayışımızın ciddi olmasına hizmet etmeli ve belli bir problemi incelemede geçmiş ve bugünün 

arasındaki farkı görebilmeli, nesneyi çevresinden ayırmayan bir bağlamda değerlendirmeli 

olduğunu destekledi. 

“Tarih, geçmişte yer alan devletler veya meslekler hakkında en son teknolojiye sahip bir 

bilgi koleksiyonu gibidir. Dolayısıyla, onun geçmişten alacak güzel bir örnek vardır”, diyerek Ş. 

Marcani, Tarihin içeriğine dikkat etmek “akıllıca bir sonuca” yol açacağına inandı (Kirilenko: 

88). Onun burada anlatmak istediği “akıllıca bir sonuca” ifadesi, toplumun gelecekteki gelişme 

yolunu sadece Tarih tespit edebileceğini öne sürmektedir.   Bu belli bir derecede Alman bilim 

adamı  İ.G. Drayzen’in “Tarih, geçmiş dönemler hakkında doğru fikir oluşturmakla beraber 

toplumun gelecekte hangi yolu tercih etmesini yönlendirir, tarihi araştırmadaki yanlışlık, mutlaka 

bir toplumun gelişmesine olumsuz etkileyebilir” dediği görüşüne uygun gelir (Kazan: 82). 

Ş. Marcani, kendi çağında Tarih’in toplumdaki yeri, rolü ve görevi konusunda yeni fikirler 
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sunabildi. O, Tarih’i sömürge siyasetin eziyetini çekmiş halkları yüzyıllarca devam eden 

uykusundan uyandırmaya, ülkeyi geliştirmeye ve halkın kendi kendini tanımasına yararlı bir araç 

olarak görüyordu. Böyle bir sorumluluğu üstlendiği tarihi eserleri yazmak, onun ve 

meslektaşlarının görevi sandı. Bu çalışmalar, geçmiş dönemlerin örneği olarak aslında milli 

bilincin artmasına ve insanları eğitmede, vatanseverlik duyguların gelişmesine hizmet edeceği 

görüşündedir (Kirilenko: 88). 

Tarihi araştırmaların ana metodoloji prensipleri Ş.Marcani’ye göre, olgular ve olaylara yol 

açan, onlar hakkında bilgi veren gerçeklerin nesnel bir analizidir. Marcani tarihçinin dini ya da 

politik bir bakış açısıyla tarihi dağıtmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu, yalan tarihten 

alınacak öğretimin olmayacağını ifade ederek bir tarihçi konusunda çok ısrar etti.  Tarihçinin 

genç nesiller karşısında sorumluluk taşıdığını, tarihçi adına leke atmadan  halka karşı görevini 

hatırlaması gerektiği konusunda uyarıyor.  

Tarih çalışmasındaki öznel düşüncelere dayanarak, öznel hatalara ve kavram yanılgıları 

düzeltmeyi öngörür, bunu çalışmada anahtar bir unsur olarak sunar ve tarihsel gerçeğin temel 

kriterinin insan zekası olduğu sonucuna varır (Marcani:120]. 

Ş. Marcani, tarihsel süreci ulusların manevi gelişiminin bir tezahürü olarak anlar ve farklı 

ulusların evrensel kültüre olan katkılarını ölçmedeki rolünü değerlendirir. 

Toplumun devamlı gelişmesini Ş. Marcani ilk önce ruhsal kültürün, bilimin, sanatın ve 

dinin gelişmesiyle bağlar. Kültürü, toplumun manevi ve politik gelişiminin ve zihnin gelişim 

düzeyinin bir sonucu olarak değerlendirir (Kazan: 9). Marcani için toplumsal ilerlemenin itici 

gücü bilgidir.  Ona göre, şehirlerin büyümesi, üretim güçlerinin gelişimi doğrudan bilginin 

yayılmasına bağlıdır.  

Marjani'nin topluma ait görüşü, ortaçağ Arap alimi İbn Haldun'un görüşleriyle uyumludur. 

Ayrıca, İbn Haldun gibi toplumun ve devletin de insanlar kendi aralarında işbirliğini hissettiği 

zaman oluştuğunu düşünüyor. Ayrıca, karşılıklı anlayış ve karşılıklı yardımlaşma olması 

durumunda, insanların yaşamı için gerekli maddi refahın yeterli olacağına inanmaktadır. 

Devletin yüzeysel bir yapı olduğunu ve devletin halkı ve insan gruplarını ortak amaçlarla 

birleştireceğini ve halkın uyumunu sağlayacağını savundu. 

Tarihteki kahramanların rolü meselesine Ş. Marcani çalışmalarında çok yer vermiştir. Ş. 

Marcani, kahramanların faaliyetlerini anlatmak Tarih biliminin görevi olmadığını ifade eder.  

Bireylerin arkasında nasıl  bir miras, bir eser, bilimsel bir çalışma bıraltığını ve insanlara ne 

kadar iyi ve hayırsever davrandıklarını ya da insanlarla nasıl başa çıktıklarını, zulüm ettiklerini 

belirleyip, onları değerlendirip halka sunmak, Tarih’in büyük sorumluluklarından biri olduğunu 

da vurgular (Yuzeyev: 29). 
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Ortaçağ Arap bilim adamlarının ve onların arasında olan İbn Haldun dünyagörüşünün Ş. 

Marcani’ye epey etkilediğini araştırmacılar kabul etmektedir. Fakat, Ş. Marcani İbn Haldun gibi 

idarecilerin hizmetini, hayırlı çalışmalarını oldukça söz etmez. Bu yüzden İbn Haldun’un 

çalışmasındaki kahramanlar hakkındaki bilgileri diğer orta çağ  araştırmacılarının 

çalışmalarındaki bilgilerle karşılaştırarak inceledi.  

Kaynaklara eleştiri gözle bakmak, yazılı bilgilerle beraber maddi delilleri bilimsel 

dolaşıma çekmek, tarihi olaylar ve olguları anlatan yazılı metinler ve sözlü edebiyat örneklerini 

filoloji açıdan ve kaynak bazında dahil analize etmek Ş. Marcani’yi İbn Haldun’dan ayırıyordu. 

Ş. Marcani, Doğu halklarının ruhsal kültürünün bol mirasını bilgi kaynağı olarak gördü ve 

onlardaki bilgilerin doğruluk seviyesini tespit etmeye çalıştı (Kazan: 12). 

Bütün halklar bilime hakim olma yeteneğine sahip olduğu ve bu yetenek uluslara doğadan 

aktarıldığı görüşünde olan İ. Marcani derhal Avrupa merkezli izleyicilerin konumuna karşı çıktı 

(Sili: 160-161). Bu tarihi yıllarda Avrupalı aydınlar arasında  göçebe ya da bozkır uygarlığı 

temcilcilerini yerleşik bir yaşam geleneği ve kültür düşmanı, “vahşi” olarak göstermek ve 

Avrupalı Doğu’daki hakimiyetini desteklemekte Avrupa Merkezi görüşleri metodolojik desteği 

olarak kullandılar. Bu tür bir avrupalılık anlayışı, birçok Rus bilim adamları yararlanarak, Çarlık 

Rusyası’nın Orta Asya'daki yayılmacı politikasını "Rus uygarlığı misyonu" olarak, oradaki 

sömürgeci güçlerin yerel halkı Avrupalı kültürle “bağlayıcı köprü” görevinde olduğunu 

kanıtlamaya çalışarak büyük ordu çıkarlarını üstün tutmuştur.  

Örneğin, burada S.M. Solovev “Çevresindeki halklar, barbarlar, onlar Rus prenslerinin 

yağlamak mevzusu olacağını tarih belirlemiştir”, “Ruslar Doğu’yu sömürmede epeyce itiraz 

görmeden güçlü ve sağlam bir devlet kurdu” diye “sömürmek” teorisinin müellifi olmuştu 

(Kazan: 56). Ş. Marcani, Ayrupa Merkezli görüşü kabul etmiyordu, tam tersine, bir ulusun diğer 

bir ulusa hükmetmesi, yani Avrupalıların hakimiyetini savunmaya yönelik prensip olduğunu 

değerlendirdi. Buna bağlı olarak kendi çalışmalarında, Orta Volga Ural bölgelerinde ve diğer 

Müslüman Doğu bölgelerde başarılı kültür merkezleri ve dünyaya tanınmış bilginlerin olduğunu 

açık göstermeye çalıştı. 

Ş. Marcani çalışma sırasında halklar, devletler, emektarlar, felsefi okullar, dini ve siyasi 

bilimler hakkında birçok bilgiler derlemiştir. 

Kendi çalışmalarını diğer meslektaşlarına örnek olarak sunmuştur. Tarihçilere toplumun 

yaşamında bulunun her unsura önem vermeyi, araştırma sırasında kapsamlı çalışmaları 

gerçekleştirmeyi tavsiye etmiştir. Marcani, toplumsal yaşamı bütünüyle içeren ansiklopedik 

biçimdeki tarihi eseri yazmayı desteklemiş olsa bile, onu gerçekleştirmek çok büyük emeği 

gerektirdiğini anlayarak, şöyle yazmıştır: “Bir tek bilim adamı için değil, hatta gelişmiş ülkelere 
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de kapsamlı bir tarihi eser yazmak kolay gelmez. ...  Sadece kendi bilim adamlarını destekleyen 

ülkede Tarihle, bilimle, sanatla ve felsefeyle uğraşmak verimli olacaktır” (Bekbudiy: 102). 

Sonuçta, Ş. Marcani Tarih’in toplumdaki yerini ve Tarih’i araştırma yöntemlerini Çarlık 

Rusya’nın hakimiyeti durumunda inceleyip, Türk-Müslüman halkları arasında tarihi görüşün 

ilerlemesine etkilemiştir. Onun tarihi çalışmaları muasırlarına örnek olmuş ve kendi çırakları 

oluşmaya başladı. Ş. Marcani’yi “saygılı üstadım” diye değer verenlerden biri de Türk 

Dünyasının meşhur aydını, tarihçi bilim adamı, ayrıca Tarih metodolojisi meselesini inceleyen 

Zeki Toğan’dır. Bu yüzden sadece Ş. Marcani’nin değil, onun çıraklarının da eserlerini tercüme 

ederek, onları gelecek Kazak tarihçilerine tanıtmaya çalışmalıyız. 
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СЕТЕВАЯ ТЮРКОЛОГИЯ И ТЮРКИ КАВКАЗА 

 

З.М. Калаханова, к.и.н., доцент 

Карачаево_Черкесский государственный университет 

 

Тюркология  представляет  собой  комплекс  гуманитарных  дисциплин, которая 

изучает языки, историю, литературу, фольклор, культуру народов, говорящих на 

тюркских языках. В  истории  развития  тюркологии  отмечается  этап,  когда  

превалировал евроцентристский  взгляд,  воспринимающий  тюркскую  культуру  как 

маргинальную, умалчивалось значение древних памятников письменности в истории 

человечества. Здесь следует заметить, что комплексный подход в  изучении  культуры  

тюркских  народов  применялся  и  ранее  в  работах  В.В.  Радлова,  его  традиции  была  

продолжены Ч.Ч. Валихановым, Кают  Насыри,  М.Ф.  Ахундовым,  И.  Алтынсариным,  

Катановым.  А.-К.  Бакихановым.  Тюркологию  надо  понимать  не  как  науку,  которая  

ностальгирует  по прошлому, было бы уместно причислить ее к ряду общественных 

дисциплин, направленных  на  удовлетворение  духовных  запросов  современного 

общества, служащих для формирования исторического сознания. Тюркология не должна 

заниматься тем, чтобы доказывать кто из тюркских народов лучше. В эпоху глобализации 

в определении места и роли тюркских на родов весомым является появление и развитие 

обще-тюркских типологических версий в науке. Это объясняется тем, что глобали зация 

тоже придерживается определенной культуры. На этом пути тюркология − один из 

эффективных путей, развивающих наше историческое сознание наравне с развитием 

мирового процесса. 

Се́верный Кавка́з — историко-культурный регион России. Включает северную часть 

склона Большого Кавказского хребта и Предкавказье, западную часть южного склона до 

реки Псоу. Это самый густонаселенный регион Российской Федерации.  

Все связалось тогда на Кавказе в плотный политический клубок, все ждало своего 

продолжения. Время сжалось, словно пружина, готовая дать толчок глобальным событиям 

истории. Мир готовился стать другим. Именно приход тюрков-кипчаков в Европу подвел 

здесь черту под эпохой Античности и начал эпоху Средневековья! Началась новая Европа. 

Тюрки приняли судьбоносное участие в истории многих народов и вписали особые 

страницы в летопись Кавказского региона. Кавказ с древних времен тесно связан с 

народами тюркского мира. Кавказ был едва ли не единственным местом в западном мире, 

где умели делать железо. То самое железо, которое ценилось выше золота. (Правда, 

железо не плавили, а выжигали из руды, оно получалось низкого качества; что-то 
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подобное делали в Карпатах.) Борьба за обладание железом велась не на жизнь, а на 

смерть. Без кавказского металла в Римской империи навсегда был бы бронзовый век. Иран 

тоже желал пользоваться кавказским железом. По Кавказу – мировому пути сообщения — 

тюркские кочевые племена проникали в бассейн Средиземного моря. Надо отметить, что в 

Европе о Боге Небесном даже не слышали. Евреи молились своим идолам (терафимам) и 

языческим богам (элохимам). Римляне поклонялись Юпитеру и его соратникам. На Западе 

всюду царило многобожие и откровенное варварство. Христиане… Так те вообще не 

признавали богов, они отрицали их, называя себя атеистами. Христиане ждали всадников 

– вестников Посланца Бога Небесного.  

И вот всадники явились! Именно так и было на самом деле. Они пришли с Востока, 

из светлого мира, который жил под высоким Небом Тенгри. Языческий Запад смотрел на 

них снизу вверх, – только так и может смотреть пеший на всадника. «Тюркам помогает их 

Бог Небесный», — решили они. 

«Что предписано Тенгри, того не избежать», – учит древняя мудрость. Тюркский 

мир тогда, в III веке, полноправно вступил на Северный Кавказ. Пустил здесь корни. 

Навсегда стал частицей культуры Кавказа и всей Европы! Вступление кипчаков на 

Северный Кавказ – событие чрезвычайное в мировой истории! В нем – и сила всадников 

(новой армии, с которой обязаны считаться все), и будущее Великого переселения 

народов, его обозначившиеся перспективы (на горизонте кипчаков показались Европа, 

Ближний и Средний Восток, туда лежала их дорога). В III в. н.э. степи Предкавказья были 

заселены кочевыми племенами аланов и сарматов. С того времени и доприсоединения к 

России на кавказских степных равнинах господствовали различные кочевые народы. На 

Северном Кавказе тюркоязычных и ираноязычных алан и сарматов через столетие 

сменили пришедшие из Центральной Азии гунны, гуннов в VII — VIII вв. — 

тюркоязычные болгары и хазары, а на смену хазарам в XI в. пришли кипчаки (половцы).  

Тюркские народы Северного Кавказа условно можно разделить на две основные 

группы. К первой относятся "коренные этносы", имеющие форму национально-

территориального самоопределения. Это четыре народа, которые в соответствии с их 

численностью в России располагаются в следующем порядке: кумыки (600 тыс. чел.), 

проживающие, главным образом, в Дагестане; карачаевцы (280 тыс. чел.), балкарцы (150 

тыс. чел.) и ногайцы (130 тыс. чел.), рассредоточенные в предгорьях и степных районах 

Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Таким образом 

численность этих народов превысила 1 млн. и составляет около 1млн. 100 тыс. человек. 

Все они относятся к кыпчакской группе тюркских языков (в которую входят также 
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карачаево-балкарский, ногайский и др. языки). Антропологически тюрки Северного 

Кавказа  входят в состав балкано-кавказской расы большой европеидной расы, что роднит 

их с крымскими татарами.  Ранее они исповедовали тенгризм и частично иудаизм и 

христианство. Вторую группу составляют "национальные меньшинства" - представители 

тюркских народов. 

Кумы́ки (самоназвание: кум. Къумукълар) — тюркоязычный народ, один из 

народов Дагестана формирования и развития которого является равнинная и предгорная 

зона Северного Кавказа, в основном восточная часть его, ныне входящая в Дагестанскую 

республику и известная в истории как Кумыкия. Кумыкский народ является 

правопреемником своих предков, имевших в IV-XIX веках свою государственность в лице 

Кавказской Гунии, Хазарии, Шамхальства Тарковского. С 14 по 19 век (1867г.) Кумыкия 

существовала под эгидой кумыкских шавхалов (царей) в виде феодального 

государственного образования, шамхалата, находившегося в разные периоды своей 

истории под протекторатом Турции, Ирана, России. Кумыки - мусульмане-сунниты.  

Карачаевцы (самоназвание Къарачай, Алан) – один из тюркоязычных народов 

Северного Кавказа живущий у подножья Эльбруса. Термин «алан» прочно закрепился за 

карачаевцами, так их и поныне называют многие соседние народы (мегрелы, сваны и др.).  

В формировании карачаевского этноса, принимали участие местные горские племена и 

тюрки, главным образом кипчаки, а так же гунны, и аланы. Территории нынешнего 

проживания карачаевцев входит состав средневековой Алании. В ХIV в. сюда вторгается 

армия Тимура. В 1831—1860 годах карачаевцы принимали активное участие в Кавказской 

войне. В 1861—1880 годах многие карачаевцы покинули земли Северного Кавказа и 

переселились на территории современной Турции. В 1922 г. была создана Карачаево-

Черкесская АО. Проживают главным образом в Карачаево-Черкесии, где они составляют 

чуть меньше половины населения. Исповедуют Ислам суннитского толка. В 485 году до 

н.э. греческий историк Геродот писал: "...В горах Кавказа живет народ. Они едят сырую 

муку добавляя и смешивая ее с жидким белым напитком, который называется "Айра". То, 

что Геродот называет "Айра", есть национальный напиток айран, который изготавливали 

только карачаевцы. Карачаевцы подарили человечеству айран, они считают его эликсиром 

жизни. Карачаевская порода овец — одна из старейших пород грубошерстного типа. 

Родиной овец является высокогорный Карачай у устьев реки Кубань. В «Государственном 

реестре селекционных достижений, карачаевская порода овец значится под номером 

9354024.  Карачаевская порода лошадей — одна из старейших пород верхово-упряжного 

типа, горская порода Северного Кавказа. Родиной лошадей является высокогорный 

http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
http://traditio.wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0
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Карачай у истоков реки Кубань. Большое значение  в обществе уделялось соблюдению 

требований и положений этического кодекса «Ёзден адет», который представляет собой 

перечень нравственных предписаний и правил этикета. 

Балкарцы (самоназвание таулу, малкъарлы) — тюркский народ, близкий 

карачаевцам Живут преимущественно в южной и юго-западной частях Кабардино-

Болкарской республики. Традиционно исповедуют ислам суннитского толка. 

На этногенез балкарцев сильное влияние оказало тюркское население Прикубанья и 

Приазовья – особенно булгары, хазары, а после и кипчаки. Предки балкарцев участвовали 

в создании Тюркского, Хазарского каганатов и Великой Булгарии. Во второй половине 

XIX в. часть балкарцев переселилась на равнину, часть переселилась в Турцию, где и 

сейчас живут их потомки.  

Ногайцы (самоназвание — ногаи), народ в Российской Федерации. 

Основная область расселения Ногайцев в пределах территории Республики Дагестан, 

Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики. Являются потомками 

различных тюркских и монгольских народов, входивших в улус золотоордынского 

темника Ногая, смешавшихся с кипчаками и воспринявших язык последних. Некогда 

многочисленный народ, обитавший в низовьях Волги и имевший огромную военную силу, 

оказывал большое влияние на политику татарских ханств и считался их ближайшим 

союзником. Ногайская Орда – мощное Восточноевропейского государства 15-сер.16 вв., 

судьба которого в то время была неразрывно связана с татарским народом. В сер. 16 в. 

распалась на три государства; значительная часть ногаев откочевала в предгорья 

Северного Кавказа. Верующие Ногайцы - мусульмане-сунниты. 

Примечательно, что Тюрки Кавказа переняли некоторые элементы быта и культуры 

от аборигеных народов (часть национального костюма, кухни, танцев). В меньшей 

степени равнинно-степные Тюрки, в большей степени горные. Но, почти все аборигены, 

переняли от Тюрков ещё больше. Начиная от бытности (скотоводство), кончая даже 

одеждой (папаха). Культура, образование и прочее, горцы открывали для себя через 

Тюркский мир. В школах для горцев (сам удивлён, но такие, как выяснилось, были...) 

преподавали на Тюркском языке. Даже титулы правителей горных народов были 

переняты от Тюрков - Хан, Шамхал, Озден. Так что в целом, если какой-нибудь 

зарвавшийся горный абрек скажет, что Карачаевцы и Балкарцы без Кавказа никто, то 

уместно отвечать серьёзными аргументами, что все аборигены без Тюрков сами никто.  

Вступление кипчаков на Северный Кавказ – событие чрезвычайное в мировой 

истории! В нем – и сила всадников (новой армии, с которой обязаны считаться все), и 
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будущее Великого переселения народов, его обозначившиеся перспективы (на горизонте 

кипчаков показались Европа, Ближний и Средний Восток, туда лежала их дорога). Все 

связалось тогда на Кавказе в плотный политический клубок, все ждало своего 

продолжения. Время сжалось, словно пружина, готовая дать толчок глобальным событиям 

истории. Мир готовился стать другим. Именно приход тюрков-кипчаков в Европу подвел 

здесь черту под эпохой Античности и начал эпоху Средневековья! Началась новая Европа 

– уже и тюркская, она как бы перешла из поры отрочества в пору юности… Это 

важнейшее событие, к сожалению, просмотрели историки. 
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К ИСТОКАМ ТЮРКСКОЙ И КАЗАХСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

Булекбаев С. Б. д. филос. н., профессор,  

Булекбаева Р.У. к.юрид. н., профессор 

Казахский Университет Международных Отношений и  

Мировых Языков имени Абылай Хана  

 

В статье рассматриваются истоки тюркской толерантности, которые служила 

основанием добрососедства и взаимопонимания тюрков с другими народами. В частности, 

как и на основе чего тюрки могли удерживать столь длительное время под своим 

господством покоренные народы. В чем причины феномена «долговечности» 

существования огромных тюркских государств, «секреты» их управления  огромными 

империями и многочисленными народами.   Авторы считают, что это было связано с 

толерантностью тюрков, которая проявлялась в том, что они всегда стремились к тому, 

чтобы заставить самые разные народы жить вместе,  в гармонии, оставляя им,   под своей 

централизованной  властью их идентичность, язык, культуру, религию, а часто и 

правителей. Их толерантность изначально проистекает из специфики тюркского  понятия  

государства, тюркского управления  народами. Они, взойдя на вершины власти, благодаря 

праву завоевателя,   не гнушались обращаться за помощью к вассалам, когда те были 

более цивилизованными, чем они сами, и часто доверяли им важные дела; они также не 

стеснялись заимствовать у них то, что могло быть полезным: иногда технику, иногда 

образ жизни, иногда религию или язык. Их главная забота заключалась в том, чтобы 

организовать покоренные народы и племена, управлять ими, вести их на битву. В качестве 

предельного основания тюркской толерантности можно считать их идею «мирового 

государства».  Они   считали своей родиной регионы своего проживания и не 

рассматривали рядом проживающие общности отдельно от своего этноса. Здесь имеется 

ввиду, что формы управления, установки по отношению к подвластным территориям и 

коренному населению у тюрков   принципиально  отличаются  от  проводимой политики 

таких империй как Китай, Рим, Византия и др.  

Другой основой толерантности тюркских государств было, видимо, все же   

отсутствием жестокой эксплуатации покоренных народов.  Практика жестокого 

обращения и эксплуатации,  как показывает история,  всегда приводила к восстаниям и 

национально – освободительным движениям. В этом плане   господство тюрков  над 

покоренными народами, за исключением отдельных случаев,   ограничивалось ясаком или 

небольшим налогом  

История показывает, что тюрки  не только могли хорошо  управлять завоеванными 
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народами,  но чаще всего  на тех  территориях наблюдался расцвет этого государства. 

Таких примеров в истории много.  

У тюркского государства, каким бы большим оно ни было, всегда была цель. Этой  

целью, уже начиная с орхонских надписей,  была провозглашена  безопасность, порядок и 

справедливость. Иначе говоря, тюрки, стремясь овладеть миром, одной из своих важных 

целей считали  привнесение в него мира, порядка и справедливости. Они обеспечивали 

это  путем  налаживания порядка, четкой  административной и таможенной системы, 

безопасной торговли по всей империи и  с соседними государствами.  

Для понимания истоков толерантности можно рассмотреть правовую сферу 

казахского общества, которая,   имеет огромное общечеловеческое и гуманистическое 

содержание.  В частности, этикет гостеприимства, который стал воплощением 

великодушия и щедрости казаха. Традиционное гостеприимство, прививаемое с раннего 

возраста, является значительным средством воспитания у детей уважительного отношения 

к родным, соседям и близким, вообще, к людям знакомым и незнакомым – это показатель 

гуманизма и толерантности. В тоже время оно имело и правовую основу. Возможно, здесь 

лежат истоки толерантности и гуманизма казахского народа, который в трудное для себя 

время смог принять, накормить и обогреть в довоенные, военные и послевоенные годы 

десятки тысяч репатриированных в Казахстан народов. Именно здесь лежат духовные 

предпосылки для создания «Казахстанской модели межэтнического согласия», 

являющегося образцом для многих  полиэтнических государств. 

Оценка вклада того или иного   народа  в мировую  культуру или цивилизацию 

может быть осуществлена с разных позиций.  Это зависит и тот того, какой признак здесь 

выделяется или с какой точки зрения  этот вклад рассматривается. Как правило,  чтобы 

подчеркнуть величие или  мощь государства обычно указывают, какими территориями он 

владел, какие государства он завоевал, и сколько времени их контролировал. Если брать 

этот признак, то в этом плане ни один народ в мире не может сравниться с тюрками в 

области  обширности своих завоеваний. Ни один народ не покорил столько государств и 

народов, и  ни один народ  не смог удерживать столько лет, под своим господством,    

покоренные народы. Его завоеванные территории простираются от Тихого Океана до 

Атлантики. Здесь имеются в виду такие государства, а точнее, империи тюрков,  как 

тюркский Каганат, империя Чингисхана, империя Тимуридов, империя Газневидов, 

империя Моголов, империя Жалаиров в Иране, Османская империя и т. д.  Секрет  их 

успеха  лежит в том, что они создали  не только лучшую для своего времени армию и 

обладали лучшим военным искусством, то есть имели  явное превосходство   в военной 
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тактике и стратегии,   которая,  кстати,   была взята на вооружение многими армиями 

мира, в частности русской, но и в том,  что их  система государственного и 

административного управления была более совершенной, чем у покоренных народов. 

Здесь имеется в виду то, что  Тюрки оказывается – это уже сегодня признано наукой - 

создали для своего времени более сложные  и более совершенные    формы общественного 

бытия и социальные институты: эль,   удельно-лествичную систему, иерархию чинов, 

кочевую демократию, налоговую систему,  денежное обращение,  военное искусство и  

дисциплину, дипломатию,  книгопечатание  и т.д. Сегодня однозначно признано, что 

тюркская  система и форма   государственного  и административного устройства и 

управления для  своего времени была   более совершенной и  более развитой, чем, к 

примеру, европейская или, чем та, которая была на Руси.  

В данной статье мы пытаемся рассмотреть лишь один аспект. Это то, как и на основе 

чего тюрки могли удерживать столь длительное время под своим господством 

покоренные народы. В чем причины феномена «долговечности» существования огромных 

тюркских государств, «секреты» их управления  огромными империями и 

многочисленными народами.   На наш взгляд,  это, в первую очередь, помимо других 

причин, было связано с толерантностью тюрков, которая проявлялась в том, что  

последние  всегда стремились к тому, чтобы заставить самые разные народы жить вместе,  

в гармонии, оставляя им, правда, под своей централизованной до предела и деспотической 

властью их идентичность, язык, культуру, религию, а часто и правителей. Их 

толерантность изначально проистекает из специфики тюркского  понятия  государства, 

тюркского управления  народами.  Взойдя на вершины власти, благодаря праву 

завоевателя, они не гнушались обращаться за помощью к вассалам, когда те были более 

цивилизованными, чем они сами, и часто доверяли им важные дела; они также не 

стеснялись заимствовать у них то, что могло быть полезным: иногда технику, иногда 

образ жизни, иногда религию или язык. Их главная забота заключалась в том, чтобы 

организовать покоренные народы и племена, управлять ими, вести их на битву. Это 

объясняет, почему так часто они заканчивали тем, что ассимилировали в покоренных 

массах. В качестве предельного основания тюркской толерантности можно считать их 

идею «мирового государства». Только этой идеей можно объяснить тюркское понятие 

мирового господства.  А слова в сказании огузов, что «небо – наш шатер, а солнце – наше 

знамя» убедительно показывает, что тюрки имели представление о мировом государстве. 

Если более пристально посмотреть на это определение, наиболее адекватно поясняющее 

существенный признак тюркского государства,  то  тюркские государства на пути 
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мирового господства  в качестве идеала предоставляли народам всех покоренных 

территорий религиозные, культурные, экономические и социальные права. Эта широта 

прав, предоставляемая тюрками для покоренных народов, была  обусловлено тем, что они   

считали своей родиной регионы своего проживания и не рассматривали рядом 

проживающие общности отдельно от своего этноса.  

В этом плане можно видеть,  что формы управления, установки по отношению к 

подвластным территориям и коренному населению у тюрков   принципиально  

отличаются  от  проводимой политики таких империй как Китай, Рим, Византия, Англия, 

Россия, Советский Союз. В тюркских государствах не было характерного для многих 

империй правила - все богатства из завоеванных территорий и покоренных государств 

вести в столицу своей империи. Вспомним Аттилу, Чингисхана, Бабуридов, Газневидов, 

Османскую империю. У тюрков  была другая идеология, все завоеванные земли они 

считали своей  землей и поэтому пытались их обустроить. Таким образом, феномен 

толерантности в казахской степи обусловлен тем, что он является познанной 

необходимостью, даже в какой-то мере рациональным подходом к жизнедеятельности, к 

адаптации на завоеванной земле. Здесь в известной мере  исключением может быть  Эмир 

Тимур  (Тамерлан)  который собирал все богатства, всех зодчих, мудрецов в своей 

столице.  

Другой основой толерантности тюркских государств было, видимо, все же   

отсутствием жестокой эксплуатации покоренных народов.  Практика жестокого 

обращения и эксплуатации,  как показывает история,  всегда приводила к восстаниям и 

национально – освободительным движениям. В этом плане   господство тюрков  над 

покоренными народами, за исключением отдельных случаев,   ограничивалось ясаком или 

небольшим налогом. К примеру, сами тюрки платили такой налог, который составлял 

одну сотую часть его скота. Если человек имел сто баранов, то он  отдавал только одну. 

Что касается завоеванных народов, то они платили три-четыре из ста.  В этой мягкости 

налогового бремени, видимо, одна из причин долговечности их господства над 

завоеванными народами. 

Секрет  их успеха  лежит также и в том, что они создали  не только лучшую для 

своего времени армию и обладали лучшим военным искусством, то есть имели  

превосходство   в военной тактике и стратегии,   которая, кстати,   была взята на 

вооружение многими армиями мира, в частности русской, но и в том,  что их  система 

государственного и административного управления была более совершенной, чем у 

покоренных народов.   
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История показывает, что тюрки  не только могли хорошо  управлять завоеванными 

народами,  но чаще всего  на тех  территориях наблюдался расцвет этого государства. 

Отмечая это, известный тюрколог   Р. Рахманалиев пишет, тюрки «захватив троны трех 

континентов – в Пекине, Дели, Исфахане, Дамаске, Багдаде, Каире, Константинополе, 

Алжире, – они должны были действовать так, чтобы не потерять их [1].   К примеру,  

Китай под властью Табгача, Иран под сельджуками, Египет под мамлюками, Индия под 

владычеством Великих Моголов; что касается Османской империи – то это была одна из 

крупнейших тюркских держав мира, которая сначала являлась для ислама мечом, затем – 

щитом. 

У тюркского государства, каким бы большим оно ни было, всегда была цель. Этой  

целью, уже начиная с орхонских надписей,  была провозглашена  безопасность, порядок и 

справедливость. Иначе говоря, тюрки, стремясь овладеть миром, одной из своих важных 

целей считали  привнесение в него мира, порядка и справедливости. Они обеспечивали 

это  путем  налаживания порядка, четкой  административной и таможенной системы, 

безопасной торговли по всей империи и  с соседними государствами.  

В целом тюркская система государственного  устройства и управления,  всегда 

имела жестко структурированную систему общества, элементы которой сохранялись при 

любых общественных катаклизмах. Государства рождались и умирали, но вышеуказанные 

элементы системы были всегда жизнестойкими, поэтому из этих готовых кубиков очень 

быстро строилось новое здание другого государства.  

Для понимания истоков толерантности можно рассмотреть правовую сферу 

казахского общества, которая, вне всякого сомнения, по мнению многих исследователей, 

имеет огромное общечеловеческое и гуманистическое содержание. Значимым в этой связи 

является то, что сила, мудрость, жизненность обычного права казахов заключалось в том, 

что в ней основополагающим началом в праворегулятивной функции было возвышение 

моральных критериев в поведении индивида. То есть мораль в обычном праве казахов 

была выше права. Отсюда посягательство на сложившиеся веками моральные ценности 

объявляется весьма опасным антиобщественным поступком, даже преступлением, 

расшатывающим незыблемые основы, ценностные ориентиры кочевой цивилизации 

казахов. Именно поэтому социальная практика кочевого общества выше всех благ ставила 

магическую силу совести, которая   закреплена как формула, аксиома в многих 

пословицах:   жизнью жертвую ради чести”, “Зайца может убить и шелест камыша, а 

герой погибает за свою честь” и т. д. 

Во-вторых, кочевое право казахов в нормативном порядке закрепляет коллективную 
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взаимопомощь в форме отдельных институтов; жұртшылық, ағайыншылық, қонақжайлық 

и т.д., обеспечивающие благополучие, достаток, справедливое распределение богатства, 

защитный механизм общества от тяжелых природных условий. 

В-третьих, обязательным атрибутом номадного правосознания является 

провозглашение принципа родовой и коллективной ответственности за совершенные 

преступления членом общины. Поэтому за любые правонарушения индивида морально и 

материально ответствен род. 

 Как ясно видно из анализа  ключевых  принципов кочевого  права   нравственный 

компонент в системе права не только вплетен,  но и более того   стоит выше права. Это 

существенное отличие  кочевого права от европейского, где право имеет 

инструментальный характер. В европейском государстве и праве этический компонент  в 

основном утрачен. 

Стройную, своеобразную систему нравственных правил поведения имеет этикет 

гостеприимства, который стал воплощением великодушия и щедрости казаха. 

Традиционное гостеприимство, прививаемое с раннего возраста, является значительным 

средством воспитания у детей уважительного отношения к родным, соседям и близким, 

вообще, к людям знакомым и незнакомым – это показатель гуманизма и толерантности.  

Возможно, здесь лежат истоки толерантности и гуманизма казахского народа, 

который в трудное для себя время смог принять, накормить и обогреть в довоенные, 

военные и послевоенные годы десятки тысяч репатриированных в Казахстан народов. 

Именно здесь лежат духовные предпосылки для создания «Казахстанской модели 

межэтнического согласия», являющегося образцом для многих  полиэтнических 

государств.  

Согласно Калыбаевой А., у казахов гостеприимство – обычай, берущий свое начало 

с глубокой древности, выступает как определенный морально-этический комплекс, а 

прием гостя развертывается как ритуализированное действие, имеющее множество 

функций [2].  

Проявление гостеприимства у казахов в высокой степени ритуализировано, но не 

является чем-то совершенно исключительным и находит множество параллелей, в 

частности, у тюрко-монгольских народов Центральной и Средней Азии.   

Однако особенность казахского гостеприимства заключалось в том, что оно в 

отличие от других народов имело правовую основу. То есть у казахов обычай 

гостеприимства был в законодательном порядке санкционирован по казахскому обычному 

праву. Сущность этого правового института заключалась в следующем: владелец кибитки 
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обязан был со всеми почестями и уважением встречать любого путника, независимо от 

количества людей, его сопровождающих, и по мере возможности обеспечить им отдых и 

бесплатное питание. Обычно приезжие произносили такие слова: “Мен қүдайы 

қонақпын”, т.е. гость от бога”.  

В случае же отказа в приеме путника нормы обычного права предусматривали 

санкцию в виде штрафа “ат-тон”, который возлагался на ответчика, т.е. обязанности 

ответчика отдать лошадь и халат. Кроме того, за неисполнение обычаев гостеприимства 

виновные лица строго осуждались родичами и одноаульцами, так как соблюдение этого 

обычая было крайне важно. В трудную жизненную ситуацию мог попасть каждый 

кочевник.   

Названный институт своими корнями уходит в глубь веков. О происхождении его 

существует легенда, согласно которой, Алаш - родоначальник казахского народа — имел 

трех сыновей. В конце своей жизни он, поделив  свое имущество не на трех сыновей, а на 

четыре  сказал: “  Вот вам мой вечный завет: не берите при взаимном посещении вашем 

друг к другу  платы…, пользуйтесь, таким образом, друг у друга правом қонақ-асы, или 

даровым бесплатным приютом и угощением, — на что примите от меня еще оставшуюся 

у меня четвертую долю моего имущества и считайте ее уже не исключительно которого-

либо из вас собственностью, а общим достоянием и как бы неразделенною между вами на 

веки веков «инчою» [3].  

Как видно из вышеизложенного, толерантность как  вклад тюрков в мировую 

цивилизацию и культуру, вне всякого сомнения, поистине огромен. Поэтому феномен 

толерантности в казахской культуре по праву заслуживает более основательного и более 

глубокого изучения. Тем более, что сегодня мир пребывая в посткризисном состоянии 

пытается пересмотреть, переосмыслить заново ценности и идеалы для своего дальнейшего 

развития, отличного от западного пути. Так как западное мышление долгое время 

считалось инвариантным путем. В силу осознания такой  односторонности  и издержек 

развития,  сегодня  на Западе, постоянно ведётся поиск тех комплементарных     начал, 

которые могли бы как-то компенсировать ограниченность собственных духовных 

ресурсов посредством включения новых измерений сознания, получивших развитие в 

восточных культурах. Сегодня уже явно наметилась тенденция к заимствованию 

некоторых из  принципов, как Западом, так и Востоком, соответственно начал 

происходить процесс, как взаимовлияния, так и синтеза. Говоря иначе,  уже сегодня 

наводятся мосты между культурой западной цивилизации и древними восточными 

культурами.    
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Другими словами, сегодня Западная культура приближается к сдвигу парадигмы 

невиданных размеров, из-за которого изменятся наши понятия о культуре, о реальности и 

человеческой природе, и которая, по – видимому, соединит, наконец, концептуальным 

мостом древнюю мудрость Востока с культурой и наукой Запада, примирит, казавшиеся 

непримиримыми Киплингу, подходы Востока с Западом. 

Очень важно, чтобы изложенные тезисы данной статьи получили свое 

распространение не только среди научной общественности, но и  чтобы об этом знал и 

весь остальной мир. На наш взгляд, такой подход к нашей истории позволит сделать 

главное — планомерно и позитивно влиять на общественное сознание, прививать 

молодежи те самые простые и одновременно великие ценности, которые есть у 

человечества: любовь к своей родине,  гордость за нее, внимательное и бережное 

отношение к своей истории, к своей культуре и, конечно же, ответственность за будущее 

своей  страны. А это значит, мы вырастим настоящих граждан и патриотов своей страны, 

которые и словом и делом доказывают это. 
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О ТЮРКСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Булекбаев С. Б. д. филос. н., профессор,  

Айдарбеков З.С. д. филос. н., профессор 

Казахский Университет Международных Отношений и  

Мировых Языков имени Абылай Хана  

 

В евразийском континенте в свое время была создана самобытная и  вполне 

самодостаточная цивилизация. Это цивилизация тюрков. Она, как показывают 

современные исследования,  оказала огромное воздействие  на окружающий мир, задала 

стартовые условия для развития многих цивилизаций, в первую очередь на европейской. 

Здесь имеется в виду точка зрения, что тюрки,  находясь в центре Евразии, на Великом 

Шелковом Пути  соединяли великие культуры Востока и Запада и на основе этого 

испытывали влияние этих культур. По мнению авторов, тюркский мир был не только 

мостом, который соединял эти  две великие культуры, но и  сами они   на евразийском 

континенте в свое время и создали несколько очагов мировой культуры и цивилизации,   

как Аркаим, Берель, Сынтасты и др. которые оказали огромное влияние и на другие, в 

первую очередь, на  европейскую и российскую, задав, им стартовые условия развития. 

Суть заданных стартовых условий заключается в том, что тюрки привнесли с собой 

более высокие для того времени образцы и элементы культуры. Более того, по мнению 

некоторых ученых,  некоторые открытия прототюрков и тюрков, можно оценить как 

научно-техническую революцию своего времени. Здесь имеется в виду: демистикация 

животных, в частности, приручение лошади, изобретение седла, стремени и удил, брюк, 

вооружений. 

Тюрки впервые в мире придумали свою технологию плавки железа, которая 

используется во всем мире поныне. Они додумались железную руду не выжигать, а 

плавить в горнах, последовательно получая чугун и сталь. Это давало колоссальную 

выгоду и увеличивало выход металла. Железо стало не драгоценностью, а промышленным 

металлом. Вне всякого сомнения, созданная тюрками технология получения железа на 

основе плавки железной руды в горнах, значительно увеличившая добычу металла по 

сравнению с традиционным выжигом металла, вполне может оцениваться как научно-

техническая революция. В дальнейшем, это открытие, совершенное тюрками на Алтае, со 

временем распространилось по всему миру, начиная с Китая и Европы. С этого периода 

начинается новая эра в истории человечества. Наряду с этим вкладом,    тюрки также 

создали для своего времени более сложные и более совершенные формы общественного 

бытия и социальные институты. К ним можно отнести: эль, удельно-лествичную систему, 
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иерархию чинов, кочевую демократию, налоговую систему, денежное обращение, военное 

искусство и дисциплину, дипломатию, книгопечатание и т.д.  Это только часть тюркского 

вклада в мировую сокровищницу.  По большому счету, тюркская составляющая в   

мировой культуре и цивилизации очень велика, но, к сожалению, этот вклад  в должной 

мере  не оценен и многие ее страницы, до сих пор остаются  непрочитанными. Это, по 

мнению авторов, актуальная задача, которая стоит перед учеными тюркских народов. 

Тюркский мир на протяжении  длительной истории являлась уникальным местом, 

где зарождались и развивались мощнейшие культуры и цивилизации, оказавшее огромное 

влияние и воздействие на ход, и развитие  мировой истории, культуры и цивилизации. Его   

влияние было обусловлено тем, что Тюркский мир, будучи географически расположенный 

в центральной части евразийского континента, всегда был связующим мостом между 

двумя великими культурами Востока и Запада. И то, что это месторасположение тюрков, с 

одной стороны вполне закономерно обуславливало,  неизбежное  влияние и   воздействие 

этих  великих культур на тюркскую, что естественно приводило к усвоению и  

заимствование  некоторых  элементов   этих культур, а, с другой,  и   тюрки имели   свою, 

и  достаточно  высокую для своего времени культуру и цивилизацию. Более того,  их 

культура,   как показывают  объективные не зашоренные различными центризмами 

исследования, оказывала    огромное влияние и воздействие на соседние, часто задавая, по 

мнению  многих  выдающихся ученых, стартовые условия  для развития соседних 

цивилизаций, в  частности,  на  российскую и европейскую.   

Для обоснования этого тезиса,  наметим  некоторые  подходы, которые, с  нашей 

точки зрения, позволяют  более четче и аргументированней  обозначить, во-первых,  

место и роль  тюрков  в мировой истории,  во-вторых, их вклад  в мировую культуру  и 

цивилизацию, а в-третьих,  отметить,  что   казахи, как часть тюркского народа по  

историческому праву занимает свою  законную  нишу и   подобающее место  в  тюркской 

истории. Здесь имеется в виду то, что казахи,  как народ,  исторически проживающий в 

Великой Степи, в центре Евразии, где в основном начинались и вершились важнейшие 

исторические события, часто менявшие ход мировой истории,   был всегда    одним из  

основных субъектов  великой  тюркской истории. Отсюда история казахов неотделима от 

тюркской истории. Поэтому наша история должна рассматриваться и изучаться как  

история тюрков и казахов.  Последние  по праву должны   разделять как  исторические 

успехи, так  и поражения  своих предков -тюрков.   

История  тюрков,  как известно, начинается  с V века.  С  эпохи Тюркских каганатов, 

которые,  согласно  Л. Гумилеву, стало в какой-то  мере переломным моментом в истории 
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человечества» [2, 7].Здесь имеется в виду то,   что Тюркский мир, контролируя огромную 

территорию между Востоком и Западом, всегда был тем  мостом, который  на базе 

Шелкового пути, проходящий через ее  огромную территорию,  связывал  культуры и 

цивилизации Востока и Запада. Это стало возможным лишь в конце VI века, поскольку 

именно тогда границы тюркского каганата сомкнулись на западе с Византией, на юге с 

Персией и даже Индией, а на востоке с Китаем. Ввиду этого обстоятельства история 

соседних государств в этот период была связана с судьбой тюркской державы. 

Образование тюркского каганата, стало в какой – то мере переломным моментом в 

истории человечества, потому что  до этих пор средиземноморская и дальневосточная 

культуры были разобщены, хотя и знали о существовании друг друга. Бескрайние степи и 

горные хребты препятствовали сношениям Востока и Запада. Только позднее изобретение 

металлических стремян и вьючной упряжи, заменившей телеги, позволило караванам 

сравнительно легко форсировать пустыни и перевалы.  В этой ситуации тюрки сыграли 

роль посредников между Востоком и Западом.  Эта связь осуществлялась не только на 

базе Шелкового Пути, но и на базе  разносторонних экономических, политических,  

культурных, военных, международных  и других связей с пограничными государствами 

[2, 7]   

Вполне соглашаясь с тем, что  тюркский мир   был  тем мостом, который   соединял  

две  великие культуры Востока и Запада, вполне признавая их   влияние и воздействие   на 

тюркскую,  на мой взгляд, многие    исследователи, почему-то   не  указывают на то, что   

тюрки имели   свою, вполне самостоятельную и вполне   самодостаточную  культуру и 

цивилизацию. Отмечая  самобытность   тюркской  культуры, которая возникла и 

существовала независимо от   культур Ирана и Китая   Л. Гумилев писал: «Пора 

прекратить рассматривать народов Центральной Азии только как соседей Китая и Ирана. 

Надо, наконец, сделать практический вывод из того бесспорного положения, что их 

история и культура развивались самостоятельно. Только так можно понять, как они жили, 

чувствовали, торжествовали и погибали»[3.].  Более того тюрки,  именно  в центре 

Евразии,  сами создали несколько очагов мировой культуры и цивилизации,  которые   

оказали    существенное влияние и на другие культуры и цивилизации, в первую очередь 

европейскую.  Задав, как справедливо  говорят многие известные ученые, в частности, как 

Джавахарлал  Неру,  Вернадский  В. И,    ей стартовые условия развития.   

Суть заданных  стартовых условий заключается в том, что тюрки    привнесли  с 

собой более высокие для того времени  образцы и элементы культуры. Особо здесь 

следует отметить переход от века камня и бронзы к веку железа. Он пришелся на V- III 
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века до новой эры. Это событие отмечено приходом к тюркам нового Бога – Тенгри – 

хана. Он научил людей плавить железную руду. Началась новая эпоха в жизни не только 

алтайских, но и других народов. Железо – металл древний. Он был знаком и египетским 

фараонам. Железо добывали и на Кавказе и в Малой Азии. Только с тем различием, что 

здесь его не выплавляли, а выжигали, получая так называемое «кричное железо», 

пригодное для ковки. Что касается алтайских тюрков, то они придумали свою 

технологию, которая используется во всем мире поныне. Они додумались железную руду 

не выжигать, а плавить в горнах, последовательно получая чугун и сталь. Это давало 

колоссальную выгоду и увеличивало выход металла. Между прочим, «чугун» - тюркское 

слово, «булат» - тоже. Они памятники той далекой поры, когда началась новая эра в 

истории человечества. Железо в руках тюрков уже не было драгоценностью, как у 

египетских фараонов, оно превратилось в рабочий металл. Согласно Л. Гумилеву,  хотя 

«железо и раньше было известно кочевникам, но только тюркюты ввели его, а массовое 

употребление. Он отмечает, что когда  известный Земарх, увидев тюркютов, 

предлагающих ему железо для продажи, был чрезвычайно удивлен и заподозрил, что это 

делается нарочно, чтобы дезориентировать его: «ибо обыкновенно говорят, что у них 

трудно достать железо».   

Здесь нужно отметить,  что тюрки не только сумели организовать массовое 

производство железа, но и то, что их сыродутное железо содержало, по мнению 

специалистов, до 99,45 % чистого металла и поэтому было весьма ковким и прочным. Из 

высококачественного железа кочевники-кузнецы изготовляли однолезвийные ножи, тесла-

топоры, стремена, удила, мечи, сабли с малым изгибом и массивным клинком, 

наконечники копий и стрел, железные котлы двух типов: круглые — подвесные и стоячие 

— на конической ножке. Развитие металлургии позволило тюркским каганам 

перевооружить свою армию и создать отборные, ударные части из латной кавалерии — 

фули (т.е. «волки» - «бури» - названные так «в память» своего мифического 

происхождения от волчицы). На их вооружении были роговые луки, панцири, копья, 

сабли  и палаши.  

Таким образом, как утверждают археологические и письменные источники, и ранее, 

и в эпоху средневековья кочевники выступили на арену мировой истории как народ, 

впервые освоивший в Степях Центральной Азии промышленную добычу железа и 

благодаря этому поставивший себя в независимое положение по отношению к  Китаю и 

Тибету, откуда до этого времени кочевники получали железное оружие необходимое для 

успеха их военных предприятий [3]. 
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На наш взгляд, Мурат Аджи совершенно прав, когда говорит, что  созданная 

тюрками  технология  получения железа на основе плавки  железной руды  в горнах,  

значительно увеличившая добычу металла по сравнению с традиционным выжигом 

металла, и поэтому  вполне  может оцениваться как научно-техническая революция.  В 

дальнейшем, это открытие, совершенное  тюрками на Алтае, со временем  

распространилось по всему миру, начиная с  Китая  и   Европы [4]. 

Говоря о тюркском вкладе в мировую цивилизацию, нельзя не привести слова 

великого русского историка Л. Н.Гумилева, который, споря со своими оппонентами, 

писал: «Нереально думать, что в кочевом обществе невозможен технический прогресс. 

Кочевники вообще, а хунну и тюрки в частности, изобрели такие вещи, которые ныне 

вошли в обиход человека как нечто само по себе подразумевающееся. Первое 

усовершенствование одежды- штаны- сделаны еще в глубокой древности. Стремя 

появилось в центральной Азии между 200 и 400гг. Первая кочевая повозка на деревянных 

обрубках заменилась сначала коляской, а потом вьюком, что позволило кочевникам 

форсировать горные, поросшие лесом хребты. Кочевниками были изобретены изогнутая 

сабля, вытеснившая прямой меч, и длинный составной лук, метавшей стрелы на 

расстоянии до 700 метров. Наконец, круглая юрта в течении времена считалась наиболее 

совершенным видом жилища [5]. 

Стартовая позиция для европейской цивилизации была задана культурными 

достижениями Востока. В этом плане  Тюрки в  значительной степени содействовали 

проникновению восточной культуры в Европу. Вернадский обращает в этой связи особое  

внимание на открытие и распространение книгопечатания, позволяющего в величайшей 

степени увеличить силу человеческой личности и мысли, фиксируя, сохраняя и 

передавать из поколения поколение накопленные сведения и знания. С книгопечатания 

собственно, ведет свое летоисчисление современная научно - техническая эпоха. Не 

позднее VI века в Китае уже практикуется способ печатания с резных деревянных досок. 

В ХIII - ХIУ вв.  он  проник в Европу и подготовил открытие Гуттенберга. Марко Поло, 

обратил внимание на печатание в монгольской империи денежных ассигнаций. «Огромное 

— по выражению Вернадского – всемирно- историческое значение» «монгольского 

нашествия» состоит в том,  что благодаря нему в рамках единого государственного целого  

соединились «народы различной, нередко очень высокой культуры».  Вместе с 

ксилографическим способом печатания монголы  способствовали проникновению в 

Европу бумаги, гречихи, буровых скважин [6]. 

К сказанному можно добавить и высказывание выдающегося казахского философа   
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Касымжанов А. Х., который также отмечал, что тюрки в Евразии создали особую 

цивилизацию. Он говорит:  «С моей точки зрения, в ландшафтной зоне евразийских 

степей, в которые входит и территория Казахстана, сформировалась….  особая 

цивилизация, связанная конечно, с пастбищным скотоводством в силу природных 

условий, но включающая в себя, помимо этого, технологические и культурные 

достижения, «конную культуру», плавку железа, города, ремесла, земледелие, в том числе 

ирригационное искусство. Добавьте к этому образование мировых империй и влияние на 

мировые миграционные демографические процессы» [7]. 

На мой взгляд, все должны знать, особенно тюркские народы,   что  они 

представители народа, который уже в глубокой древности раньше других освоил дерево и 

металл, приручил животных.  Что эти открытия их предков,  по существу, явились научно-

техническими революциями для человечества.  Что именно благодаря этим открытиям 

человечество значительно обогатилось и продвинулось вперед в своем развитии. Об этом 

надо в полный голос говорить и писать.  

Раскрывая роль тюрков в мировой истории, нельзя  не сказать о том,   что Тюрки 

своими историческими завоеваниями не раз существенно  влияли на ход и развитие 

мировой истории. Отмечая судьбоносную роль тюрков в  истории, известный 

французский философ, Шарль Монтескье  писал в своей книге «Персидские письма»: «Ни 

один народ в мире ... не превзошел татар своей славой или величием своих завоеваний. 

Этот народ поистине владыка вселенной; все остальные как будто для того созданы, 

чтобы ему служить, он также основатель и разрушитель империй; во все времена он 

проявлял на земле свое могущество, во все века он был бичом других народов.  Под 

именем турок они совершили необъятные завоевания в Европе, Азии и Африке; и они 

господствуют над этими тремя частями света. А если углубиться в более отдаленные 

времена, то мы увидим, что от них же произошли некоторые из народов, уничтоживших 

Римскую империю. Что значат завоевания Александра в сравнении с завоеваниями 

Чингисхана»? [8]. 

Монтескье прав, действительно, только   завоевания Чингисхана значительно   

превосходят  завоевания    семи    крупнейших  европейских полководцев, признанных 

всем миром - Александра Македонского, Ганнибала, Цезаря, шведского короля Кала XII,  

Фридриха Великого, А.В.Суворова и Наполеона Бонапарта. Согласно исследованиям   

монгольского ученого Жадамбына Энхбаяра: «...семь великих полководцев мира 

завоевали на семерых территорию 6 900 000 кв. км,  в то время как 7 770 000 кв. км были 

покорены только одним Чингисханом. Таким образом,   «ни один из «великолепной 
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семерки» полководцев не идет ни в какое сравнение с Чингисханом и Бату-ханом ни по 

площади покоренной территории, ни по устойчивости созданного государства, ни по 

следу, оставленному в истории» [9]. 

Мы здесь уже не говорим о других великих  тюркских полководцах, таких как  

Бумын кагане, Истеми кагане, Бильге кагане, Культегине, Сулеймане Великолепном, 

Тамерлане, чьи  завоевания не раз   меняли ход  и вектор мировой истории и мировой 

политики. Понятно, что эти завоевания     существенно влияли на  общественное  бытие и 

социальные институты покоренных народов. На это приходиться обращать внимание 

потому, что многие  европоцентристски ориентированные  исследователи, сводят  

завоевания тюрков, с одной стороны,  только к грабежу и разорению, а с другой, к 

оправданию отсталости развития своих стран. Как правило,  полностью забывая  о том, 

что любое явление или событие имеет две стороны- хорошую и плохую. Это зависит от 

точки зрения.  Именно обращая внимание на эту сторону, Джавахарлал  Неру   писал, что 

тюрки не только «опустошали Европу – но и  цивилизировали Европу» [10]. Другими 

словами,  тюркская культура оказала заметное влияние   на  становление и развитие 

европейской культуры.  

Однако, для того чтобы  одна цивилизация оказывать  цивилизирующее воздействие 

на другую, она сама должна быть достаточно развита.    В этом плане,  вне всякого 

сомнения,  важным достижением тюркской  цивилизации,   согласно  выдающемуся 

тюркологу С. Максуди   является  способность тюрков к общественной организации и к 

созданию государств [11].  Необходимость развития и совершенствования таких 

институтов было вызвано тем,  что  во вновь созданных  огромных    империях,  перед 

тюрками  вставала задача  -  организовывать,  управлять  и контролировать под своей 

властью  покоренные народы. Это говорит о том, что   тюрки  должны были 

совершенствовать свою  систему государственного и административного управления.   По 

мнению исследователей,  зачастую структура тюркских государств  была более 

совершенной, чем у завоеванных народов.  На это приходится обращать внимание потому,  

что  именно на эту стороны исследователи недостаточно уделяют внимание.  

Если  о   завоеваниях и империях тюрков есть более или менее   достоверная 

информация, то о их  вкладе  в  создание  общественных и государственных институтов 

известно   очень мало, хотя, по мнению Л. Гумилева, тюрки   создали для своего времени 

более сложные  и более совершенные формы общественного бытия и социальные 

институты:  эль, удельно-лестничная система, иерархия чинов, кочевая демократия, 

налоговую систему,  денежное обращение, дипломатия,  книгопечатание  и т.д [12]. 
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Мы здесь полностью согласны с известным тюркологом Р. Рахманалиевым, который 

говорит,  что тюрки «захватив троны трех континентов – в Пекине, Дели, Исфахане, 

Дамаске, Багдаде, Каире, Константинополе, Алжире, – они должны были действовать так, 

чтобы не потерять их [13]. А это было возможно лишь в том случае, если могли создать на 

завоеванной территории управляемую структуру,  совершенную систему 

государственного и административного  управления, в частности государственный 

аппарат, налоговую систему, таможенную службу, наладить торговлю с соответствующей 

потребностям империи денежное обращение, обеспечить безопасность в стране и 

торговле. Не говоря о том, что должна быть  дипломатическая служба, разведка.  Что 

касается военного искусства, здесь мы имеем в виду  военной  тактики, стратегии, 

дисциплины, то в этой области тюрки  значительно превосходили другие народы. Кстати 

военная тактика и стратегия тюрков была взята на вооружение многими армиями мира, в 

частности русской.  Доказательством  превосходства    военного искусства  тюрков могут 

служить завоеванные тюрками территории и государства. Их завоевания простираются до 

Тихого и Атлантического океана.    

Важнейшим достижением тюркского народа было создание впервые в истории 

человечества письма, в том числе и алфавитного, основанного на звуковом принципе. 

Алфавитная письменность дала возможность фиксировать речь по звуковому способу с 

помощью минимального числа легко и быстро запоминающихся знаков-букв. Находка 

тюркской письменности была в науке ошеломляющей сенсацией. Эрнст Добльхофер 

искренне писал: “Они (тюркские письмена - С.Б.) происходят из области, являвшейся для 

всех западных культур “потусторонним миром”, из самого сердца Азии, и принадлежат 

народу, о котором мы долгое время совершенно ничего не знали, да и теперь еще знаем 

чрезвычайно мало, - вот почему они и представляют интерес» [14]. Другое его 

высказывание: «Мы и сейчас не можем равнодушно относится к языку древнетюркских 

памятников… Выросший в постоянном общении с древними культурными народами этот 

народ в VI веке стоит на поразительно высокой ступени развития» [14]. 

Еще один аспект, на которое, на наш взгляд, недостаточно уделяют внимание 

исследователи тюркской истории. Это то,  как и за счет чего тюрки    помимо силы власти 

и управления могли удерживать столь длительное время под своим господством 

покоренные народы? В чем причины феномена «долговечности» существования 

огромных тюркских государств, «секреты» их управления  огромными империями и 

многочисленными народами?    На  мой взгляд,  это связано, также и  с 

мировоззренческими основаниями тюрков,  точнее, их  философией. Как сказано   уже в  
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сказании огузов,   для тюрков   «небо – наш шатер, а солнце – наше знамя».     Отсюда они   

своей родиной  считали регионы своего проживания и не рассматривали рядом 

проживающие общности отдельно от своего этноса. Отсюда  проистекает   их 

толерантностью.  Тюрки  всегда стремились к тому, чтобы заставить самые разные народы 

жить вместе,  в гармонии, оставляя им, правда, под своей централизованной до предела и 

деспотической властью их идентичность, язык, культуру, религию, а часто и правителей. 

Их толерантность изначально проистекает из специфики тюркского  понятия  государства, 

тюркского управления  народами.  Взойдя на вершины власти, благодаря праву 

завоевателя, они не гнушались обращаться за помощью к вассалам, когда те были более 

цивилизованными, чем они сами, и часто доверяли им важные дела; они также не 

стеснялись заимствовать у них то, что могло быть полезным: иногда технику, иногда 

образ жизни, иногда религию или язык.   Это объясняет, почему так часто они 

заканчивали тем, что ассимилировали в покоренных массах [15]. 

Здесь нужно заметить, что тюркское государство, каким бы большим оно ни было, у 

ней всегда была цель. Этой  целью, уже начиная с орхонских надписей,  была 

провозглашена:  безопасность, порядок и справедливость. Иначе говоря, тюрки, стремясь 

овладеть миром, одной из своих важных целей считали  привнесение в него мира, порядка 

и справедливости. Они обеспечивали это  путем  налаживания порядка, четкой  

административной и таможенной системы, безопасной торговли по всей империи и  с 

соседними государствами.  

Следует отметить, что на завоеванных землях чаще всего наблюдался невиданный 

расцвет, к примеру,  Китай под властью Табгача, Иран под сельджуками, Египет под 

мамлюками, Индия под владычеством Великих Моголов; что касается Османской 

империи – то это была одна из крупнейших тюркских держав мира, которая сначала 

являлась для ислама мечом, затем – щитом. 

Нужно отметить, что тюрки привнесли с собой высокую  для своего времени  не 

только духовную культуру, но и материальную. Согласно мнению  известного тюрколога 

Р. Рахманалиева,   именно при владычестве тюркской династии Вэй в Китае 

сформировалась одна из лучших скульптурных школ в пещерах Юньгана и Лунмэня; 

тюрками были созданы самые прекрасные и экспрессивные монументы Азии – большая 

мечеть Пятницы в Исфахане, мавзолей Ахмету Ясави в Туркестане, Тадж-Махал в Агре, 

Регистан в Самарканде и мечеть Сулеймана в Стамбуле… [16]. 

Как видно уже из вышесказанного, достижения тюрков во всех областях культуры и 

цивилизации весьма внушительны и  вряд ли все  можно     перечесть в одной статье. Мы 
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и не ставим такую задачу.  Для нас важно обратить внимание  тюркских народов на 

настоятельную необходимость создания конкретной, вполне осуществимой  программы 

возрождения духовного наследия тюркских народов. Эта программа должна иметь  четкий 

идеологический ориентир  позволяющая трезво осмыслить  состояние тюркского мира. С 

точки зрения  этой идеологии, на наш взгляд,  нужно, в первую очередь возродить 

тюркское самосознание, тюркскую  духовность, ее высокий духовно-нравственный 

потенциал, то  есть создание целостной программы духовного возвышения, а не унижения  

человека, формируемого современной потребительской цивилизацией запада 

Сегодня настало время для возрождения, не востребованных в силу многих причин, 

тюркской культуры, и настало время понимания того, что общечеловеческая цивилизация 

представляет собой не только достижение Запада, но и остальной части мира, в том числе 

и Евразии.    
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ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ МҰСЫЛМАНДЫҚ ҒИБАДАТ ҚҰРЫЛЫСТАРЫ 

МЕН МЕКЕМЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАСТАРҒА ДІНИ-

РУХАНИ САНАСЫН  ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА ЫҚПАЛЫ 

 

Гүлжан Отарбаева, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент  

Суйкум Мусаева, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент  

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 

Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы 

 

Тақырыптың өзектілігі Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық құжаттарында қойылған міндеттермен негізделген 

рухани сананы жаңғырту қажеттілігімен анықталады, онда Қазақстан халқының рухани 

және мәдени құндылықтарын байыту үшін жаңа стратегия ұсынылған [1]. Қоғамдық 

сананы рухани жаңғыртудың алты бағыты анықталды: бұл ұлттың бәсекеге қабілеттілігі, 

прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, білім табынуы, Қазақстанның эволюциялық 

дамуы және сананың ашықтығы. 

Бүгінгі таңда жастардың ұлттық санасында, мәдениет пен рухани мұра 

тұрғысынан, біздің ұлттық бірегейлігіміздің қаңқасын құрайтын Қазақстанның 

мұсылмандық ғибадат ескерткіштерінің кешендерін біріктіріп, тек өзінің ұлттық 

символикасы ғана қарсы тұра алатын жат идеологиялық әсерлердің ықпалымен 

байланыстыру міндеті өзекті болып табылады.  Түркістан облысы - киелі жерлердің, 

тарихи ескерткіштердің, археологиялық жаңалықтардың саны бойынша ең бай өңірлердің 

бірі. Қазіргі жастардың діни-рухани санасын қалыптастыру үшін діни ескерткіштер 

ерекше маңызға ие. 

Рухани жаңғыру ұғымының өзі гуманитарлық білімді жаңарту және қоғамның оның 

жаңа императивтерін қабылдауы арқылы ұлттық санадағы өзгерістерді болжайды. Рухани 

жаңғырту – бұл біздің бірегейлендіру мәселесі, қоғамның барлық мүшелері бөлетін 

құндылықтар мен мәдени кодтар мәселесі. Бұл - біз жасайтын болашақтың жаңа мәні мен 

бейнелерін қалыптастыру.  

Қазақстандағы қазіргі діни жағдай көптеген жаңа діни конфессиялардың пайда 

болуымен, діни насихаттың жандануымен атап өтіледі. Қазіргі Қазақстан аумағы 

медреселер мен мешіттердің көп бөлігі болып табылады. Республикада 3226 мұсылман 

ғибадат үйі тіркелген, олардың 70% - ы-бұл мешіттер [2]. Өкінішке орай, дін рөлінің 

артуымен халықтың бір бөлігінің діни өмірінің кейбір теріс аспектілері де көзге түсті. 

Мәселен, проблеманы зерттеу көрсеткендей, елде өзін қалыптасқан тұрақтылыққа және 

жалпы мемлекетке қарсы қоятын азаматтардың саны артты. 

Белгілі болғандай, барлық тарихи кезеңдерде жастар халықтың ең ұтқыр, білім 
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алатын және инновациялар мен реформаларға бейім бөлігі ретінде сипатталды. Бүгінде 

білімді, заманауи ойшыл, интеллектуалды дамыған және кәсіби дайындалған жастар 

сапалы, серпінді және инновациялық дамудың маңызды шарты және кепілі бола 

алатынына, еліміздің лайықты болашағын қамтамасыз ете алатынына сендірудің немесе 

дәлелдеудің қажеті жоқ. 

Қазақ халқының ұлы ағартушысы Абай Құнанбаев өзінің  «Қара сөздері» еңбегінде: 

«Адам - өз заманының айнасы.  Егер ол жаман болса, оның замандастары да кінәлі» [3]. 

Бұл жағдай адамның, қоғамның, мемлекеттің диалектикасының өте маңызды қырын 

ашады. Мемлекет жастарды тәрбиелеуге, дене бітімі мен рухани сау және толыққанды 

жастар ортасын қалыптастыру үшін қолайлы жағдайлар жасауға үлкен көңіл бөлуі өте 

маңызды. 

Бүгінде 14-29 жас аралығындағы жастардың үлес салмағы халықтың жалпы санынан 

27,8% -ды (4,5 миллионнан астам адам) құрайды. Олардың 700 мыңнан астамы студенттер 

болып табылады. Сонымен қатар, қалаларда тұратын жастар, 46%-ды құрайтын ауыл 

бөлігінен сәл басым болып, 56%-ды құрайды. 

Өмір көрсетіп отырғандай, бүгін, руханият тұрақты жаттығуды талап етеді. Дәл 

қазір, барлық жерде технология және Интернетке жылдам қол жеткізу ғасырында, кең 

ақпараттық мүмкіндіктер жағдайында, жас адам кейде қажетті идеяны, діни немесе басқа 

да идеяларды дұрыс таңдау жасау қиынға соғады. Сондықтан абстрактілі теориялық 

құрылыстарда, жалықтыратын философиялық немесе діни нотацияларда емес, діни 

ескерткіштерге, мұсылмандық құрылыстарға бару мысалында жастар руханилықтың 

шынайы мәнін түсініп, білулері тиіс. 

Біздің қазақ көшпенді мәдениетіміз, мәдениеттің басқа түрлерінен өзінің 

синкретизмі мен тұтастығымен ерекшеленді. Бұл біздің ата-бабаларымыз діни сенім 

мәселелерінде саналы және хабардар бола отырып, сонымен бірге дінді жеке 

мамандандырылған салаға немесе өмір сегментіне айналдырмағанын білдіреді. 

Қазақстан ғасырлар бойы көптеген конфессиялық және этникалық топтардың 

өкілдері бейбіт өмір сүретін ел болып табылады. Діни бірлестіктерге үш мыңнан астам 

діни ғимараттар, соның ішінде мұсылман мешіттері, православие шіркеулері, католик 

костелдері, синагогалар, протестанттық намаз үйлері және т.б. тиесілі. 

Қазақстан Республикасының Діни және білім беру мәселелері жөніндегі заңнамасы 

жалпы алғанда осы саладағы қабылданған әлемдік стандарттарға сәйкес келеді, бірінші 

кезекте ол біздің еліміз қатысушысы болып табылатын бірқатар халықаралық құқықтық 

конвенцияларды жүзеге асырады [4].     
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Ислам дінінің сәулет саласындағы әсері мешіттердің, кесенелердің, медреселердің 

және басқа да ғимараттардың жаңа түрлерінің пайда болуына әсер етті. Негізгі діни 

ғимарат - Мұхаммед пайғамбардың ізбасарлары намазға жиналған мешіт. Ортағасырлық 

Қазақстанның құрылыс шеберлігі мен сәулет ескерткіштерінің ішіндегі ең кереметі, 

ғимараттар болып табылады. Біздің заманымызға дейін сақталған құрылыстардың 

арасында кесенелер мен мазарлар ( «Өлі тұрғын үйлер») ерекше қызығушылық тудырады 

[20]. 

Барлық уақытта мешіт мейірімділіктің, этиканың тоғысуы болып табылады және кез 

келген халықтың өмірінде біріктіру рөлін атқарды, өйткені достыққа, адам бірлігіне 

шақырған, адамның рухани өсуіне ұдайы еңбек еткен және осылайша прогресті 

қамтамасыз еткен. Бұл заңды, себебі бірде-бір қоғам, бірде-бір өркениет рухани 

құндылықтарсыз өмір сүрмейді. Белгілі болғандай, қазақтар жартылай көшпелі, жартылай 

отырықшы өмір салтын жүргізген. Сондықтан Қазақстандағы мешіттердің құрылысы 

тарихқа тән жылдар мен кезеңдермен байланысты [5, б.319].  

Біздің ата-бабаларымыздың отанында бірінші мешіттерге, шамасы, Маңғышлақ 

түбегінде орналасқан Шақпақ-ата мешіті (IX-X ғасырлар) жатады. Елдің батыс бөлігіндегі 

мұндай құрылыс әдісі Бекет-ата (1750-1813) өмір сүрген уақытқа дейін байқалғанына 

қарамастан, Түркістаннан басқа, Қазақстанның еш жерінде ол әлі кездеспейді. 

Оңтүстікте хилвет деп аталатын жер асты мешіті-атақты қозғалғыш және әділ, 

барлық түркі халықтарының рухани әкесі, ұлы ойшыл және ақын Ходже Ахмед Яссауи 

(1093-1167) тиесілі. Сондықтан да, Алла тағаланың ең жақсысы-Алланың Елшісі 

(саллаллаһу 'әлейһи уәссәләм): «Алла тағаланың Елшісі (саллаллаһу 'әлейһи уәссәләм)». 

Уа, Аллаһтың елшісі, Аллаһтың оған игілігі мен сәлемі болсын! 

Олар алғаш рет қалалар құрылысының мәдениеті дамыған Оңтүстік Қазақстанда өзі 

туралы мәлімдегені кездейсоқ емес. Осындай мешіт Исмаила-ата деген жерде Тұрбат, 

сондай-ақ ұқсас мешіт Түркістанда, Сайрамда, Отырарда сақталып келген. 

Қазақстандық қазіргі археологтар (К.М. Байпақов) бұрынғы ежелгі атауларды қазіргі 

заманмен салыстыра отырып, кейбір айқындық енгізді. Шараб, мысалы, Түлкібас 

ауданында Балықшы ауылының жанында, Төрткөл, Будухкет - Қазатлық (Қазіргі Азатлық) 

кентімен бірдей. 

Арыс қаласының маңында бір кездері Түркістан облысындағы Йағанкент және 

Қарасман (Қараспан) қалалары болған. Әл-Макдиси, атап айтқанда, Джумишлаг жайлы 

әңгімелей отырып, ол туралы ірі қала ретінде жазады, инфрақұрылымы дамыған үлкен 

әскері орналасқан және базардан алыс орналасқан күмбездері бар мешіт жергілік көрігі 
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болған. 

Қаратау тауының етегінде Баладж (Баб-Ата) қаласын суреттей отырып, ол шағын 

қала, оның қабырғасы қираған, мешіт базарда тұрғанын атап өтті. Автор сондай-ақ 

күмбездері бар мешіт жайында Отырарға жақын жерде, ескі және үлкен Бурух қаласында 

(Бұзық төбе) айтылады. Ол Бурух - ескі, үлкен (қала), мешіт базарда орналасқан... Белгілі 

шығыстанушы В.В. Бартольд Қазіргі Оңтүстік Қазақстан туралы зерттеулерде араб және 

парсы тарихшыларының, жылнамашылардың мен саяхатшылардың жұмыстарына 

сүйеніп, мешіттердің бар-жоғы туралы анық айтады. 

Ол Х-ХІ ғасырларда Усбаникас қаласындағы күмбездері бар мешіт, Исфиджаб-

Сайрамға жақын жерде тұрғындарды руханилыққа түрткі етіп, «моральға жол көрсетті», - 

деп жазады. «Фарабта мешіт шахристанның ішінде орналасқан», - деп оқырмандардың 

назарын Уасидждегі (Оксизадағы) күмбездері бар мешіттерге, Отырар мен Шаугардағы, 

Түркістан маңындағы Саурандағы мешіттерге аударады.  Қазақстан мұсылмандары діни 

басқармасының Астанадағы кеңсесінде, Египет Араб Республикасы «Әл-Азһар» 

университетіне қарасты, Имамдардың білімін жетілдіру курсына жолдама алған 

имамдармен кездесу өтті»,- деп хабарлайды. «Нұр Астана» Орталық мешітінің баспасөз 

қызметінен, мешітте имамдар мен теологтар, факихтар исламының білімпаздары 

(заңтанушылар), Мударрис (ұстаз-тәлімгерлер) және кази (төрешілер), мухаддистер  

Осылайша, мешіттер сол уақытта адамдарды біріктіретін діни-рухани орталыққа 

айналды. Өткен ғасырдың 20-шы жылдардың ортасында Кеңес үкіметі діни-ағартушылық 

жұмыс үшін қатаң шектеулер енгізді. Оңтүстік Қазақстанда ағаш мешіттер аз, мұнда Таяу 

және Орта Шығыс, Орталық Азия тәжірибесі бойынша кірпіш қолданылған. Мысалы, 

Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи мешіт-кесенесі және т.б. тұрғызылған [6, 147 б.].       

Оңтүстік Қазақстан мешіттерінің сәулеті, Иран және Орталық Азия мешіттерінің 

стилін қайталайды. Бүгінгі таңда, қазақстандық сәулетшілер заманауи, қазіргі уақытқа сай 

келетін, перспективті жобаларды жасауда. 

Оңтүстік Қазақстанның мешіттері мен некропольдері - бұл Қазақстан халқының 

ұлттық байлығы, оны қазіргі заманғы сәулет тәжірибесі мен жас ұрпақтың рухани 

жаңғыруын сақтау, зерттеу және шебер пайдалану қажет. 

Діни ғимараттардың массасында мемориалдық құрылыстар - кесенелер ерекше 

бөлінеді. Түркістан облысының кесенелерін, бірнеше топқа бөлуге болады және олар 

халықтың діни нанымдарының маңыздылығын анықтайды. Бұл - ең алдымен, 

Қазақстанның оңтүстігіндегі ерте исламға қатысы бар қасиетті мавзолейлер, өлкеде 

исламды бекіткен алғашқы миссионерлердің қабірінің үстінде салынған. Бұл-Созақ 



 III.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

 

 
SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI      20-23 MART 2019      ISBN: 978-605-7875-62-4 

 
192 

ауданындағы Баба-Ата кесенесі және Отырар астындағы Арыстан-Баб, Әбдел-Азиз-Баб, 

Мир-Али - Баб, Падшах-Малик және т.б. Сайрам кесенелері [7].     

Исламдағы діни дәстүрге қатысы бар қасиетті мавзолейлер саласында көп. Бұл, 

әрине, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Қара-Бура (Бура-хан) кесенесі, Қарахан әулетінің 

негізін қалаушы, Созақ ауданындағы Қараханид әулетінің негізін қалаушы, Түркістан 

ауданы Шабанақ ауылындағы Имам-Маркоз (Маргузи) кесенесі және т. б. 

Осы қасиетті кесенелер, әдетте, Ислам институттары күшті Орта Азия үшін дәстүрлі 

порталды-күмбезді құрылыстар түрінде тұрғызылды. Мысалы, Шымкент қаласындағы 

Қошқар Ата кесенелері (сақталмады) және Тұрбат ауылы сияқты табиғат мәдениетімен 

байланысы бар жеке жерлердің, кәсіби сабақтардың (әсіресе мал шаруашылығының), 

жергілікті қасиетті - қамқоршылардың кесенелері салынды. 

Бәйдібек-Ата мен Домалақ-Ана қазақ тайпаларының ата-бабаларының кесенелері 

ерекшеленеді. Нақты тарихи қайраткерлердің (Рабии Сұлтан-Бегім, Есім - хан, Хаджи-

Мұқан және т.б.) жерленген орындары бар. 

Қожа Ахмет Яссауи есімі мен өмірін оның анасының Қарашаш-Ана кесенелері, 

Ибрагим-Ата әкесі және осы киелі жерге жақын басқа да тұлғалар кіретін тағы бір 

ескерткіштер шеңберін анықтайды. 

Ғибадат ету дәстүрі бойынша Сайрамдағы (ежелгі Испиджабтағы) ата-анасының 

бейітіне, Яссауи өмірінің Орта Шығыста белгілі қала, ірі сауда, экономикалық, мәдени 

және діни орталарға барудан басталуы тиіс еді. 

Осы уақытқа дейін жеткен алты Сайрам кесенесінің ішінде Қарашаш-Ана кесенесі 

ерекше құрметтеледі. Аңыз бойынша Қарашаш-Ана атақты ақын, философ және уағызшы 

Қожа Ахмет Яссауи анасы болған. Генеалогиялардың бірі бойынша, ол он бірінші ұрпағы 

өзінің ата-бабасы болған. 
 

Шығыста Қожа Ахмет Яссауи есімі белгілі, Түркістан (Яссы) мемориалдық кешені, 

Темірдің бұйрығымен салынған. Бұл керемет кесене безендіру әдісі, қасиетті Сайрам 

ескерткіштеріне де тарады.  

Сайрам мемориалды сәулет өнері туралы мәселені концептуалды кілтте шеше 

отырып, біз алдымызға өте маңызды мақсат қоямыз-кейінгі орта ғасырдағы діни сәулет 

өнерінің алдыңғы дәуірлердегі Орта Азияның архитектуралық дәстүрлерімен терең 

сабақтастығын көрсету. Сайрам екі порталды мавзолейлерінің композициялық 

ерекшеліктері, көне құрылыстармен генетикалық байланысы бар. 

Қазақстанның оңтүстігіндегі алғашқы ислам миссионерлерінің ұйытқысы Сайрамда 

көрнекті орын алады. Оларға Мир-Али-Баб кесенесі және оның әкесі Падшах-Мәлік 
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кесенесінің қалдықтары жатады. ауылдың батыс бөлігінде, ескі зиратта, Қарашаш-Ана 

кесенесіне жақын орналасқан. 

Бұл - Әли-Баб және Падшах-Малик - тарихи тұлғалар. Ол Орта Азия жерінде 

Исламның басты жолсеріктерінің бірі Юсуф Хамаданимен (1048/49–1140 жж.) жеке хат 

алысады. Исламдағы суфизм-мистикалық-аскеттік бағытты күшейте түсті. Оның дін 

алдындағы еңбегін ескере отырып, XX ғасырдың басында Сайрам кесенелері арасындағы 

Мир-Әли-Баб кесенесі ең жас ескерткіш. Бірақ оның шығу тегі ғасырлар тереңдігіне 

кетеді. Қазіргі ғимараттың артында XV ғасырда салынған Падшах-Малик-Баба 

кесенесінің қалдықтары сақталған. 

Қазақстанның оңтүстігіндегі ерте исламға ескерткіш ретінде тағы да басқа Сайрам 

кесенесі - Әбдел-Азиз-Баб болып табылады. Ол Сайрам, қоршалған зиратта орналасқан. 

Сайрам қаласында XVIII ғ. өмір сүрген жергілікті Қазия кесенесі және XVIII - XIX ғғ. 

түркі тіліне аударылған Құран, мұнарасы және қазіргі уақытқа дейін сақталып қалған 

Хызыр пайғамбардың мешіттеріндегі қырық күндік бекетке арналған жер асты келья 

сияқты басқа да діни сәулет ескерткіштері сақталған. Сайрам тарихы мұражайында  

Идрис-Пайгамбар, яғни, бұрынғы, аңыз бойынша, Сайрам негізін қалаушы Енох есімді 

пайғамбар бар, Сайрам соборлық мешітінде бір уақытта тұрған құпия жазбалары бар 

атақты тас бағанасы қойылған. 

Қазіргі уақытта «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы негізінде 

қазақстандық ғалымдар жасаған және ҚР Ұлттық мұражайының  «Сакралды Қазақстан» 

орталығы ұсынған Қазақстанның ұлттық деңгейдегі 100 киелі жерінің тізімі алынған әр 

түрлі авторлық бағдарламалар әзірленуде. 

Авторлық бағдарламаларда жас буынға, қалыптасу және даму тарихы, өңірдің сәулет 

ескерткіштері, халықтың этноәлеуметтік және этносаяси тарихы, өлкенің тарихи 

тұлғаларының рөлі мен орны, киелі географияның (топонимика, ономастика, лингвистика) 

мәселелері арқылы өзінің кіші Отаны туралы толық және терең білім алуға көмектесу 

мақсатында қасиетті жерлерді зерттеудің негізгі мәселелері көрсетіледі. Әрбір киелі орын 

қазақстандықтар үшін олардың тұратын жеріне, ұлттық, діни, рулық және өзге де 

тиесілілігіне қарамастан, осындай болуы өте маңызды. 

Оңтүстік Қазақстанның Қаратау және Қазығұрт тауларының етегінде орналасқан 

діни және ғибадат нысандары: Қарашаш-Ана, Ибраһим-Ата, Қарабура, Баба Түкті Шашты 

Азиз, Домалақ-Ана, Укаша-Ата, Бәйдібек-Ана кесенелері, Исмаил-Ата сәулет кешені 

Сайрам және Созақ аудандарының аумағында бас ию орындары болып табылады.,  

Түркістан қаласы аумағындағы ғибадат орындары болып табылатын діни және 
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ғибадат объектілері: Әзірет-Сұлтан кешені, Арыстан-баб, Гауһар-Ана, Рабия Сұлтан Бегім 

кесенелері, үлкен Қылует жерасты мешіті, Құлтөбе қалашығы.  

Түркістан облысының көркем жері – «Ақмешіт» жер асты үңгірі. Бұл жердің 

бірегейлігі үңгірге барар жолда бірде – бір ағаш-дала, дала шеңбері. Үңгірде нағыз оазис 

ашылады: ағаштар, жасыл шөп, түрлі құстар мен көбелектер. Ақсу қаласында болу 

денсаулықты қалпына келтіруге ықпал етеді және тіпті өмірді ұзартады деп Айтады.  

Сондықтан, бұл маршрут туристер арасында өте танымал. 

«Қылует» этномузиясы - Оңтүстік Қазақстанның ең қызықты орындарының бірі. 

Қала шегінде Тұрлан экспедициясы ауданында орналасқан. Бұл жерде туристер Қожа 

Ахмет Яссауи тыңдаған IX-X ғасырдың музыкасын естиді. Мұражайдың ннегізін қалаушы 

- Кендебай Қарабдалов суретші, музыкант, тарихшы және философ болып табылады. 

Отырар қаласының бірі, балшық құмыраларын дайындаудың ескі тәсілі арқылы 

шабыттанған, ол осы білімдермен бөлісу үшін керамика мектебін құрды. Вазалар, 

мүсіндер, май шамдары, саздан жасалған көптеген бұйымдар бар.  Мұражайдың негізін 

қалаушы айтқандай, жер астындағы рухани орталықтың басты мақсаты - өзімен бірге 

бірігу. Мұнда өз ойыңызды ретке келтіріп, энергияны дұрыс арнаға бағыттауға болады. 

Бұған дейін адамдар жер асты мешітіне кетіп, аштық жасап, салт-дәстүрлер жүргізді. 

Осылайша, ағартуға араласты және деңгейін жоғарлатты. 

Оңтүстік Қазақстанда туристік қызығушылық тудыратын нысандардың жеткілікті 

саны бар. Компаниялар туризмнің мынадай түрлерін ұсынады: қажылық, мәдени, 

этникалық, экологиялық, сауықтыру, спорттық, аңшылық және т.б. сонымен қатар, бұл 

активті толық дамыған деп атауға болмайды, өйткені туристік объектілердің жаңа 

түрлерін дамыту үшін әлеует бар. 

Түркістан облысында 802 тарих және мәдениет ескерткіші орналасқан, 528 - 

археология ескерткіштеріне, 42 - тарихи ескерткіштерге, 226 - сәулет ескерткіштеріне 

жатады [8, 319 б.] және бізге туристер мен ҚР азаматтары үшін тартымды орталықтарды 

бөліп көрсетуге болады: Түркістан, Шымкент қалалары мен Отырар, Түлкібас, Сайрам, 

Төле би, Бәйдібек, Созақ аудандары және т.б. Оңтүстік Қазақстан жүйесінде, жалпы Ұлы 

Жібек жолының қазақстандық бөлігінде Түркістан қаласы ерекше орын алады. «Discovery 

Central Asia» журналы жүргізген шетел азаматтарының сауалнамасы бойынша 

Қазақстандағы ең тартымды туристік нысандар Түркістан қаласы бірінші орынға ие 

болып, «2004 жылғы Орталық Азияның ең үздік туристік объектісі»  сертификатына ие 

болды. Ауданның көрікті жерлерінің бірі - Отырар қалашығы (б.з. бірінші ғ. - ХVIII ғ.). 

Қазіргі қазақ жастарының діни-рухани санасын қалыптастыру және мұсылмандық 
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ғибадат құрылыстарының рөлі мен маңызы мәселесін зерделеу соңғы уақытта 

экстремистік ұйымдар мен деструктивті ағымдар тарапынан қауіпсіздікке төнетін қауіп-

қатерлер тұрғысынан әлемде де, сондай-ақ елде де ерекше маңызға ие болды. 

Көптеген фактологиялық материалдар негізінде мақалада рухани-мәдени тарих және 

қазіргі жастардың санасын қалыптастыру бойынша терең білім беру көздерінің 

ерекшеліктері мен маңызы көрсетілген. Мұсылмандық ғибадат ғимараттары 

Қазақстандағы өркениетті исламның көрінісінің көрсеткіші болып табылады, оның 

ерекшеліктерін жіктеуде (аймақтық, этникалық түрге тән ерекше (ұлттық, тек қазақ) және 

жалпы (барлық мұсылман халықтары үшін) сипаттармен ашып көрсетілген. 
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KAZAN TATARLARINDA 19. YÜZYIL MODERNLEŞME HAREKETİ 

              
Dr. Öğr. Üyesi Orhun Burak SÖZEN 

Gaziantep Üniversitesi 

 
ÖZET 

Bu çalışmada 19.yüzyılda Kazan Tatarlarının modernleşmesi kültür ve eğitim ağırlıklı 

olarak incelenmiştir. Kullanılan yöntemlerden biri olan karşılaştırma 19. Yüzyıl Osmanlı-Türk 

ve Rus modernleşmelerini de kapsamaktadır. Yazın taramasıyla elde edilen kuramsal ve tarihsel 

bilgiler, tartışma yöntemiyle üç toplum için ve üç toplumdan hareketle modernleşmenin ortak ve 

genellenebilir yönleri olup olmadığını sorgulamakta kullanılmıştır. Böylelikle Kazan Tatarlarının 

19. Yüzyıldaki modernleşmesinin tarihsel ve sosyolojik dinamikleri de incelenebilmiştir. Söz 

konusu üç toplumun seçiminde bazı parametreler kullanılmıştır. Varılan sonuç, üç toplumun 

modernleşmesinde bazı ortak eğilim ve benzerliklerden söz edilebileceği ancak nomotetik, 

tümelci bilim anlayışının öngördüğü genellemelerin yapılamayacağıdır. Kazan Tatarlarının 

tarihsel ve sosyolojik dinamik olarak sosyoekonomik yükselmesi, burjuvazi ve kültürel elit eliyle 

yaratılan modernleşmenin önemli tetikleyicilerinden olmuştur. Modernleşmeye muhalefet 

eğilimi, muhalefetin bazı argümanlarının kabul edilebilir olması, Batı Avrupa (Fransa ve 

Almanya) modellerinin esas alınması üç tolumda ortaktır. Çağın uluslararası konjonktüründen de 

çok etkilenen 19. Yüzyıl Türk modernleşmeleri bile genellenebilirlik, özdeşlik arz etmez. Ortak 

eğilim ve benzerliklerden söz edilebilir. 19. Yüzyılın Avrupa merkezli akıl, rasyonalite, pozitif 

bilim ve sosyoekonomik kalkınma çağı olması, her üç toplumu sosyoekonomik, kültürel, 

eğitimsel ve siyasî olarak dönüştürmüştür.  

Anahtar Kelimeler: 19. Yüzyıl, Kazan Tatarları, modernleşme, karşılaştırma, tartışma, 

genelleme, ortak eğilim ve benzerlik, Türk, Rus 

1. Giriş 

1.1 Kapsam 

Bu çalışma 19. yüzyılda Kazan Tatarı, Osmanlı-Türk ve Rus toplumlarının modernleşme 

hareketlerini ele alacaktır. 19. yüzyıl Avrupalı düşünürlerin çizdiği kültür çerçevesiyle Türkiye 

Cumhuriyetinin temeli olan ve Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından ifade edilen kültür 

tanımı çalışmanın kültür kavramının ana hatlarını belirleyecektir. Osmanlı-Türk, Kazan Tatarı ve 

Rus toplumlarının seçilmesinin bazı nedenleri şunlardır: 1- Üçünün de güçlü devlet geleneği ve 

emperyal kültür varlığı bulunmaktadır. 2- Osmanlı Türkleri ve Kazan Tatarları büyük Türk 

soyağacının bir parçasıdır. 3-Kazan Tatarları, Ruslar ve Osmanlılar yakın veya özdeş 

coğrafyaları paylaşmıştır. Kazan Tatarlarına doğal olarak vurgu daha fazladır, çünkü çalışmanın 

odak noktası 19. yüzyılda Kazan Tatarlarının modernleşme hareketidir. 
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Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devleti, Kıpçak Bozkırı bölgesi, Altın Ordu 

Devleti, Volga Havzası görsel malzemelerle çalışmaya aktarılacaktır. Sırasıyla 19. yüzyıl 

Osmanlı-Türk, 19. Yüzyıl Rus ve 19. Yüzyıl Kazan Tatar modernleşme hareketleri 

incelenecektir. Karşılaştırma ve tartışma (argumentation) yöntemiyle yazın taraması niteliğindeki 

kuramsal/tarihsel bilgilerden sorunsala ve araştırma sorununa yanıt aranacaktır. Elde edilen 

cevaplar Sonuç kısmında sunulacaktır.      

1.2 Araştırma Sorunları ve Sorunsal  

Çalışmanın sorunsalı Kazan Tatarı, Osmanlı-Türk ve Rus modernleşmesinin ortak ve 

genellenebilir dinamikleri olup olmadığıdır. Ayrıca Kazan Tatarlarının modernleşme hareketinin 

tarihsel ve sosyolojik dinamiklerinin neler olduğu incelenecektir. İkincil olarak benzer 

araştırması sorusu, Rus ve Osmanlı-Türk modernleşmesinin tarihsel ve toplumbilimsel 

dinamiklerinin neler olduğudur.  

1.3 Yöntem 

Yöntem olarak yazın taraması, karşılaştırma ve tartışma (argumentation) kullanılmıştır. 

Çalışmada betimleyici bir yaklaşım hissedilmekle birlikte, yorum, değerlendirme eğilimi 

bulunmaktadır ki bu açıklayıcı bir yaklaşımdır.  

1.4 Çalışmanın Güçlü Yönü 

Konuyla ilgili Türkçe ve İngilizce bilimsel yazında böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

1.5 Çalışmanın Zayıf Yönleri 

Bu çalışmanın kuramsal zayıflıklarından biri modernleşmeyle Batılılaşmayı çok yakın 

anlamda kullanırken kuramsal farklılığını ele almamasıdır. Bu çalışmada Batılaşma ve 

modernleşme çok yakın anlamlı kullanılmıştır 

Ayrıca Rusların Batılı değil Asyalı olduğu konuyla ilgili bilimsel yazına yer verilmeden ve 

bu bağlamda kuramsal tartışma yapılmadan hareket noktası yapılmıştır.  

Karşılaştırma Türk ve Rus karakterli kültürler üzerine odaklanmakla birlikte Kazan 

Tatarları devletleşmiş değildir, ancak bir Türk halkıdır. Bu bağlamda karşılaştırmanın bazı 

parametreleri sorun arz etmektedir.  

2. 19. Yüzyılda Batı Hâkimiyeti ve Batı Düşüncesi 

19. yüzyılda Batı o zamana kadar olmadığı derecede dünya hâkimiyetini ele geçirdi. 

Avrupa’da merkeziyetçilik yaygınlık kazandı. Batı düşüncesinde, o dönemdeki Batılı 

toplumların tarih felsefelerinde ilerleme kuramı egemendir. İlerleme kuramına göre, insanlık 

tarımdan sanayiye, kölelikten özgürlüğe, nihai noktasında Batı toplumlarının bulunduğu noktaya 

doğrusal şekilde ilerleyecektir (Coşkun, s.290-292).19. yüzyıl toplum bilimlerinin bakış açısı bu 

evrimci, ilerlemeci toplumsal değişim anlayışıdır (Coşkun, 1989, s.296).        
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Dünya hâkimiyeti, farklı egemen güçlerin, Batı içi ve Batı dışı, çekişmeleriyle, 

çatışmalarıyla doludur. İki dünya savaşının altında yatan da budur (Coşkun, 1989, s.293).  

3. 19. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi ve Dinamikleri 

Avrupa hükümdarları tebaalarının mülkiyet hakkını garanti altına almanın, eğitimi tabana 

yaymanın gerek ve faydasını anlamışlardı. Millî devletlerin kurulmasıyla orta sınıfların güç 

kazanmasına bu politika koşut gitmiş ve kameralizm anlayışını doğurmuştur. Tanzimat reformu 

büyük ölçüde bu kameralizm anlayışından esinlenmiştir. Tanzimat’ın kurucuları 1838’den 

itibaren imzaladıkları ticaret antlaşmaları ile ülkenin tarım ve sanayisini koruyamamışlardır ve 

bu durum Batı’ya tepkilerinin bir nedenidir. Tanzimat’ın kurucusu Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa 

ile Fuat Paşa Batı’nın askerî ve idarî yapısını Osmanlı ülkesine aktarırken Avrupa’nın günlük 

kültürü, giyimi, ev eşyası, paranın kullanılışı, evlerin stili, insanlar arası ilişkileri ülkeye nüfuz 

etti (Mardin, 2018, s.12-13). 

1856 Islahat Fermanı o devre kadar millet-i hâkime olan Müslümanlardan bu ayrıcalığı 

alıyor, din farkı gözetmeden “Osmanlı” kimliği yaratmaya çalışıyordu 1870’lerden sonra 

Batılılığın parça parça alınamayacak bir bütün olduğu Saffet Paşa gibi devlet damlarınca açıkça 

dikle getirilmiştir (Mardin, 2018, s.14). 

II.  Abdülhamit Batıcılığı Batı’nın tekniğini, idarî sistemini, askerî teşkilatını ve eğitimini 

almak olarak anlamış ve böyle uygulamıştır, bunun yanında Müslüman tebaayı güçlendirmeye 

çalışmıştır (Mardin, 2018, s.15).  

Jön Türklerden Ahmet Rıza Bey ve Abdullah Cevdet Bey tek medeniyetin Avrupa 

medeniyeti olduğunu açıkça söylemekteydi (Mardin, 2018, s.16).  1908-1090 arasında Batı’yı 

“taklit” etmeye karşı çıkan güçlü bir “İslamcı” akım vardı. Batı’nın hümanist yönünü dikkate 

alan en başta düşün adamı, şair Tevfik Fikret’tir. Genel olarak Osmanlılar Avrupa modelini 

alırken seçmeci davranmışlardır (Mardin, 2018, s.16-17).  

19. yüzyılda Osmanlı yönetici eliti Batılılaşmayı, Batı ile ittifak içinde görünmeyi en iyi 

politika olarak gördü ve bu politikada kilit rol oynadı. Habsburg ve Romanov hanedanlarının 

yarattığı acil askerî emperyalist tehlike de bunun gerekçesidir. Osmanlı Devletinin çöküş süreci 

içinde sivil ve askerî bürokrasi Türk Milletinin ve kültürünün koruyucusu ve savunucusu olarak 

ortaya çıkmıştır. Batılaşma, 1908 Jön Türk hareketi/inkılabı ve 1919-1922’deki Kurtuluş 

Savaşının seçkinlerle kökleşmiş bir geleneğiydi (İnalcık, 2018, s.200-201). 

Esasen 19. yüzyıl reformları, Avrupa monarşi modeli üzerine merkeziyetçi bürokratik bir 

devlet kurmayı hedefler (İnalcık, 2018, s.203). 

Tüm reformların ortak özelliği, bürokratlarca yukarıdan aşağıya desteklenen laik Batı 

kurumları ile dinsel gruplar arasında sürdürülen ve büyük çapta Türk toplumunun geleneksel 
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değerlerine bağlı kitlelerin desteğine sahip İslami kurumlar arasındaki ikilik ve çatışmadır 

(İnalcık, 2018, s.206).             

Denilebilir ki, 19. yüzyıl Osmanlı-Türk Batılaşmasına yön verenler saray, ordu ve 

bürokrasidir.  

4. Atatürk ve Batılılaşma 

Atatürk Batıcılıkta Aydınlamayı, hümanizmi, eğitimi ve kültürü öncelemiştir. Atatürk’ün 

Batı kültürü bağlamında yüzü Avrupa’ya dönüktür. Özellikle kıta Avrupa’sı öncelenmiştir 

(Sözen, 2007, s.148). Atatürk’ün kültür anlayışı Aydınlanma felsefesi ve yüksek kültürle 

bağdaşmaktadır.    

Atatürk Batılığı kişisel “onur” anlayışıyla köklü şekilde bağlantılandırmış, bunu “ilerleme” 

saymıştır ve bu bağlamda kişiyi toplumun meşruiyet kaynağı olarak görmüştür. Görüşleri 

özgündür (Mardin, 2017, s.18).    

5. Türkiye Cumhuriyeti 

“Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve 

yüksek kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir… Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü 

daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz… Millî kültürümüzü çağdaş 

medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız.” 1933  

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 

     (http://www.kultur.gov.tr/TR-9646/kultur.html) 

6. Türk Kültürü 

“Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür… Kültür okumak, anlamak, görebilmek, 

görebildiğinden mânâ çıkarmak, uyanık davranmak, zekâyı terbiye etmektir.” 1936  

“Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya 

birinciliğini tutmaktır.”  3.8.1932 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  

http://www.kultur.gov.tr/TR-9646/kultur.html 
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7. Cumhurbaşkanlığı Forsunda Yer Alan 16 Türk Devleti 

 

https://www.ntv.com.tr/turkiye/iste-tarihteki-16-turk-devleti-cumhurbaskanligi-sarayindaki-

torendehepsi-temsi,WUvx8bQCDky1gvSmzD7TuA 

KIPÇAK BOZKIRI (DEŞT-İ KIPÇAK) BÖLGESİ 

 

http://www.wikiwand.com/tr/De%C5%9FtK%C4%B1p%C3%A7ak  

https://www.ntv.com.tr/turkiye/iste-tarihteki-16-turk-devleti-cumhurbaskanligi-sarayindaki-torendehepsi-temsi,WUvx8bQCDky1gvSmzD7TuA
https://www.ntv.com.tr/turkiye/iste-tarihteki-16-turk-devleti-cumhurbaskanligi-sarayindaki-torendehepsi-temsi,WUvx8bQCDky1gvSmzD7TuA
http://www.wikiwand.com/tr/De%C5%9FtK%C4%B1p%C3%A7ak
http://www.wikiwand.com/tr/De%C5%9FtK%C4%B1p%C3%A7ak
http://www.wikiwand.com/tr/De%C5%9FtK%C4%B1p%C3%A7ak
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ALTINORDU İMPARATORLUĞU 

 

https://www.google.com.tr/search?q=alt%C4%B1nordu+imparatorlu%C4%9Fu 

+haritas%C4%B1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LE2D2v4cJnJ2-M%253A% 

252Co5NFuMzoH6E0YM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRFM3ddEVh4_ji51JXF 

_wxlq5W3Ew&sa=X&ved=2ahUKEwiE5-HmkonhAhVexMQBHa6LBCUQ9QEwA 

3oECAQQCg#imgrc=LE2D2v4cJnJ2-M 

 

Volga Havzası 

 

http://www.wikiwand.com/tr/De%C5%9Fti_K%C4%B1p%C3%A7ak  

8. Altın Ordu Devleti (1241-1502) 

Kıpçak bozkırında hüküm süren Türk-Moğol imparatorluğudur (krş. Saray, 1989, s.538).  

Çoğunluğu Türklerden oluşan devletin idarî teşkilatı yoğun olarak Türk idare teşkilatına ve 
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Türk kültürüne dayanır. Bozkır devleti karakterlidir. Ekonomik olarak büyük ölçüde Avrupa’dan 

beslenmiş, kültürel olarak Uygur etkisini taşımıştır (Başer, 2018, s.390). Bozkır karakterli 

olmakla birlikte, halk toprağa bağlanmış, tarım, ticaret ve sanayi gelişmiş ve devlet idaresi 

yerleşik hayatla birlikte yeniden şekillenmiştir (Saray, 1989, s.540). 

En önemli devlet organı hanın başkanı olduğu kurultaydı. Savaşlar, devlet meseleleri 

kurultayda konuşulurdu. Kurultay hanedan mensupları, “ulus”un çeşitli bölgelerinden gelen 

emirler ve hanın hatunlarından oluşurdu. Hatunlar ayrı saray ve malikânelerde yaşarlardı ve 

hanla birlikte ülke yönetiminde rol oynarlardı. Devletin iç ve dış temsilciliğini yapan memurlar, 

divan yazıcıları, yol, vergi, ticaret, sanayi gibi işler bakan memurlar ve makamlar vardı. 

Görevleri ayrı ayrı belirlenmişti (Saray, 1989, s.540).     

Altın Ordu Devleti, Uygur kökenli yazışma geleneğini sürdürmüştür. Aynı yazışma 

geleneği, Türk kültürü açısından büyük önem taşıyan Kırım ve Kazan Hanlıkları yazışma 

geleneğinde sürmüştür (Başer, 2018, s.390).  

Osmanlılar Doğu Avrupa politikaları kapsamında Jakellonlara ve Altın Ordu Devletine 

karşı Moskova-Kırım ittifakını desteklemişler ve Moskova’nın yükselmesine katkıda 

bulunmuşlardır (İnalcık, 2018, s.164).  

9. 19. Yüzyıl Rus İmparatorluğu ve Batılılaşma 

Tarihsel olarak Rus Devletinin geçmişi Kiev Knezliğine kadar iner. Geniş Avrasya 

bozkırlarında yaşayan Slav halklarından oluşur. IV. İvan tarafından kurulan Rus Devleti, 

Altınordu Devletinin yıkılmasından sonra hızla sınırlarını genişletmiştir. Yayılmacıydı. Merkezi 

otokrasi ağı vardı. Ruslar Batı Avrupa’dan farklı olarak Ortodoks’turlar ve dinsel metinlerinde 

Slav dilini kullanırlar. Kiliseleri millîdir (Erkan, 2017, s.26).  

Rus çarları I. Aleksandr ve I. Nikolay dönemlerinde Rusya’yı bürokrasi yönetmiştir. I. 

Petro’dan sonraki dönemlerde Avrupa tipinde devlet hizmetlerinin kurumsallaştırılmasında kısmî 

başarı yakalanmıştır. 18. yüzyılın sonlarından itibaren Urallar’daki madenler sayesinde Rusya 

başlıca pik demir üreticisi olmuştur. Pamuklu dokuma ve şeker rafinajında 19. yüzyılda Büyük 

Britanya, Almanya ve Birleşik Devletlerden daha başarılıdıydı. Demiryolları da döşenmiş, 

1851’de Saint Petersburg-Moskova hattı açılmıştır. Kentsel nüfus büyük ölçüde artmış, kentler 

işçi sınıfının yanı sıra küçük tüccar ve zanaatkârlarla serflerden oluşmuştur. Kölelik kesinlikle 

ekonomik kalkınma için engeldi (http://www.britannica.com/place/Russia/Russia-from-1801-

1917). 

19. yüzyılda Rus İmparatorluğu çok dilli, çok dinli bir devletti. Ortodokslar ayrıcalıklıydı, 

meşruiyetin kaynağı çara sadakatti (http://www.britannica.com/place/Russia/Russia-from-1801-

1917).  
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Çar I. Petro’nun en büyük amacı Rusya’yı Batı’ya açmaktı. Rusya Bilimler Akademisini 

kumuş, eğitimi modernize etmiş, Kiril alfabesini sadeleştirmiş, ilk Rus gazetesini çıkartmış, Batı 

dillerinden bilim ve yazın çevirileri yapılmasını sağlamıştır (Erkan, 2017, s.26).  

Çar I. Petro döneminde başlatılan reformlar büyük görüş arılıklarına da yol açmıştır. Çarın 

“Batı’ya çalın penceresi” Saint Petersburg şehri Rus modernleşmesinin de sembolü olmuştur 

(Erkan, 2017, s.22-23). Petersburg bataklıklar üzerine kurdurulmuştur. Rus modernleşmesinin 

prototipidir. Ancak, aydınla halk, yönetenle yönetilen arasındaki ideolojik bağın kopmasında ve 

modernleşme karşıtlarının taban ve destek bulmasında rol oynamıştır (Erkan, 2017, s.27-28). 

Modernleşme yanlısı ve karşıtı Rus edebiyatçıları bulunmaktadır. Çar I. Aleksandr döneminde 

Rus-Avrupa ilişkilerinde yakınlaşma Rusya’da liberal ve modernleşme yanlısı akımları 

desteklemiştir. Batı’yla ilişkilerin gerginleşmesi ise Batı ve modernleşme karşıtı ve muhafazakâr 

Slavofil hareketleri beslemiştir. Slavofil hareket ise Panslavizme dönüşmüştür (Erkan, 2017, 

s.22-23).   Batılılaşma yanlılarının Batılı her şeyi taklit etmeye çalıştığı da bütün Slavofillerin 

Avrupalı her şeye karşı olduğu ve reformları reddettiği de doğru değildir 

(http://www.britannica.com/place/Russia/Russia-from-1801-1917). Batılaşma yanlıları ile 

Slavofiller arasındaki fark çoğu Avrupa milletinde radikaller ile muhafazakârlar arasındaki 

farktır. Bir diğer fark, Slavofillerin Ortodoks Hıristiyan, Batılaşma yanlılarının ateist veya Deist 

olmasıdır http://www.britannica.com/place/Russia/Russia-from-1801-1917 ). 

I. Petro’nun reformları eliti etkilemiş, onların yaşantılarını dönüştürmüştür. Halk ise 

bunları kendi kültüründen kopma olarak görmüştür. Rus modernleşmesinin yarattığı algı, 

reformların tepeden inme, halkın kültür ve inancına ters olduğu şeklindedir (Erkan, 2017, s.30).  

Küçük memurların, küçük tüccarın ve özellikle papazların çocuklarının eğitim düzeyi hızla 

yükselmekteydi. Daha önceden Avrupalılaşan aristokratlarla birlikte yeni bir kültürel elit 

doğuyordu. Doğrudan siyasal eleştiri kitapların ve süreli yayınların sansürlenmesi ile önleniyor 

ve yazarlar polis gözetiminden rahatsız oluyordu (http://www.britannica.com/place/Russia/ 

Russia-from-1801-1917  

19. yüzyıl Rus edebiyatı Puşkin, Gogol, Dostoyevski, Turgenyev, Çernişevski, Tolstoy gibi 

dünya çapındaki büyük Rus yazarlarının çağıdır (Erkan, 2017, s.22-23).   

Rus tiyatrosunda piyes örnekleri 18. yüzyılda verilmeye başlamıştır. Kazan Tatarlarındaki 

örnekler 19. yüzyıldadır (Kamelieva, 2009, s.152-153). 

Denilebilir ki, 19. yüzyıl Rus Batıllaşmasında bazı Rus çarları, bürokrasisi ve Rus 

entelijentsiyası rol oynamıştır.    

10. 19. Yüzyılda Kazan Tatarları ve Değişim 

Kazan Tatarları işlerini ticaretle sınırlamazlar ve değişik çalışma alanlarına yönelirler. 
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Ticaret sanayiye dönüşmeye başlar. Fabrikalar açılır, Kazan Tatarları daha varlıklı hale gelir. 

Sibirya’dan Orenburg’a, Ural’a birçok zengin çıkar. Kazan’da, Ufa’da, Samara’da, doğudan 

batıya, kuzeyden güneye sanayileşme hareketi başlar. Şehirlerdeki sanayi etkisini köylerde de 

gösterir. Tarlalarda işleri makineler yapar. Köylülerin yaşamı değişir. Köyle kent arasında bağ 

kurulur (Kamelieva, 2009, s.149).   

Köylerden kentlere sadece çalışmaya değil okumaya da gidilir. Bilimsel etkinlere katılırlar. 

Bunlar köylerine döndüklerinde yeni duygular, yeni düşünceler aşılar taşradakilere. Eski 

birtakım düşünceler terk edilir ve yeni düşüncelere, bilim ve sanata yönelim başlar. Kazan 

Tatarları büyük şehirlerde Rus ve başka halkalarla iletişime ve etkileşime geçer ve çok şey 

öğrenir. Rusya’daki yeni düşünce, bilim ve sanat yöntemlerinin kapısını açarlar (Kamelieva, 

2009, s.199). Kazan Tatarı öğretmenlerle okullar yeni bir görünüm kazanır. Kazan Tatar 

eserlerinin yanında Rus eserleri okutulur (Kamelieva, 2009, s.155)  

O zamanki mektep ve medreseler, yetişen mollalar gereksinimlere cevap veremez. Bu grup 

kadimci hareketi içinde yer alır. Kadimciler Avrupa medeniyetinin önemini kavrayamaz ve 

taassupta ısrar eder. Çar da bunları destekler. Ancak her yerde aydınlık bir yenilik rüzgârı 

esmektedir (Kamelieva, 2009, s.149).     

11. Aydınlanma Hareketi: Maarifçilik Ve Ceditçilik 

İşte bu iklimdeki Tatar coğrafyasında maarifçilik hareketi doğar. Okullarda birtakım 

reformlar yapılır. Dinsel bilgilerle birlikte öğrencilere kendi anadillerinde fen bilimleri 

öğretilmeye başlanır. Yeni bilimsel yöntemler kullanılır. Birinci sınıftan itibaren çocuklara 

okuma ve yazma öğretilir. Bu yeniliklere Usul-i Cedit (Yeni Yöntem) denir. İşte bu devirden 

itibaren Ceditçilik hareketi doğar. Bu iki hareket Aydınlanma hareketidir. Aydınlanma Batı 

Avrupa’da 18. yüzyılda, Kazan Tatarlarında 19. yüzyılda etkisini göstermiştir. Maarifçiler halkı 

eğitmeye, onları medenileştirmek için bilgilendirmeyle donatmaya çalışır.  Şehabettin Mercani, 

Zahir Bilgiev, Abdurrahman İlyasi, Miftaheddin Akmolla, Hüseyin Fezyizhanov ve diğerleri 

Tatar Aydınlanmasının düşünürleridir (Minigalov, Sadretdinov. Akt. Kamelieva, 2009, s.149).  

19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyıla kadar Kazan Tatar Edebiyatından Avrupa’dan farklı 

olarak klasisizmi, realizmi, natüralizmi, romantizmi, sembolizmi, empresyonizmi, 

ekspresyonizmi iç içe görmekteyiz. Tür ve stil olarak bu yüzyılda Kazan Tatar edebiyatı çok 

zengindir. Akımlar ise Avrupa’daki lineer çizgiyi izlemez. 20. yüzyıldaysa Kazan Tatar Yazını 

sosyalizmden etkilenir.  

Kazan Tatar tiyatrosu 19. yüzyıl sonlarında, 1880’lerde doğar (Kamelieva, 2009, s.152-

153). 

Tatarca’ya 1917’den önce 200 kadar Rus yazarın, Rousseau, Heine, Schiller, Byron, 
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Andersen, Verne gibi onlarca Avrupalı şair ve yazarın kitabı çevrilmiştir. 1804’te Kazan’da 

kurulan matbaa ile başlayan basma kitap geleneği Osmanlı basma kitap geleneğini güç 

bakımından izlemektedir (Kerimullin, Akt. Sırtı, 119-122).   

Denilebilir ki, Kazan Tatar modernleşmesine yön verenler Kazan Tatar burjuvazisi ve 

entelijentsiyasıdır.   

12. Sonuç 

19. yüzyılda Kazan Tatarı, Osmanlı-Türk ve Rus modernleşmesinin ortak ve genellenebilir 

özelliklerinin olup olmadığı ile ilgili aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 

1- Her üç toplumda da modernleşme modeli olarak Batı Avrupa, özellikle Fransa ve 

Almanya alınmıştır. Osmanlı ve Rus devletlerinde merkeziyetçi bürokratik yapı/yapıyı kurma 

eğilimi ortaktır. Bu kültürü gözetim altına almakta da kullanılabilmiştir. Fransızca ve Almanca 

ile çeviriler yoluyla kültürel etkileşim sağlanmıştır.  

2- Her üç toplumda da modernleşmeye tepki eğilimi vardır. Muhalefet her üçünde de 

dinsel-geleneksel, Rus toplumunda aynı zamanda şoven-irredantisttir.  Genel olarak, 

modernleşmeye muhalefetin lehine bazı argümanlar da bulunmaktadır.   

3- Gerek bu çalışmanın kapsamı gerek konunun karakteri nomotetik, tümelci bir 

genellemeyi imkânsız kılmaktadır.  

4- Türk toplumları için bile ancak bazı eğilimlerden söz edilebilir, bazı benzerliklerden söz 

edilebilir, genelleme yapılamaz. Hepsi kendi özgül koşulları içinde incelenmelidir. 

5- Kazan Tatarlarının 19. yüzyıl modernleşme hareketinde ticaret ve sanayi ile varsıllaşan 

burjuvazisi ve entelektüelleri belirleyici rol oynamıştır.  
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UYGAR BÜTÜNLEŞMENIN SAĞLANMASINDA TÜRK DÜNYASI ORTAK 

DEĞERLERININ ARACILIK ROLÜ 

                                                                  

Prof. Dr. Ali AKDEMİR 

Arel Üniversitesi 

Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA 

Kocaeli Üniversitesi 

ÖZET 

İlgili yazından da yararlanarak, yazarların kişisel düşüncelerini yansıtan bu çalışma, Türk 

Dünyasının uygar bütünleşmesinin sağlanmasında ortaya çıkarılacak ortak değerlerin aracılık 

rolüne işaret etmektedir.   

Çalışmanın amacı, birinci öncelikle Türk Dünyası ortak değerlerinin derlenmesi, 

kaydedilmesi, sınıflandırılması ve Türk Dünyasına yaygınlaştırılmasıdır. İkinci öncelikle ortaya 

koyulan Türk Dünyası ortak değerlerini Türk Birliğinin sağlanmasında ya da uygar 

bütünleşmenin tesisinde aracılık rolü oynamasına ilişkin tespit ve öngörüleri paylaşmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Uygar bütünleşme, Ortak Değerler 

 

GİRİŞ  

Çin’in Ordos ve Kansu bölgelerinden Orta Asya’ya, Rusya’nın bulunduğu bölgeye-

hinterlanda, Ortadoğu’ya, Anadolu’ya, Balkanlar’a, Avrupa’ya, ABD’ye, Avusturalya’ya doğru 

göç eden Türk boyları ve kavimleri, doğudan batıya doğru bir istikamet takip etmişlerdir. 

Göç ettikleri bölgelerde gelenekleri, töreleriyle, değerleriyle yaşayan Türkler ya anlamlı 

topluluklar olarak yaşamışlar ya da devlet kurmuşlardır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve 

Azerbaycan bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Türk devletleri 

de ortaya çıkmıştır.  

Türkiye kaynaklı yaklaşık 7 milyon Türk, Avrupa’da, Avustralya’da ve ABD’de 

yaşamaktadır. Dünya düzeyinde 300 milyona yakın Türk soylu insan yaşadığı ifade edilmektedir. 

Türk kavim ve boylarının diğer göç eden kavimlerden farkları; gittikleri coğrafi bölgelerde 

gelenekleriyle, töreleriyle ve değerleriyle topluluk ve devlet olmanın gereği gibi yaşamış 

olmalarıdır. Sonrayı yaşarken önceyi, önceki birikimleri ve değerleri ihmal etmemişler, 

yaşatmaya devam etmişlerdir.  

Şimdilerde tüm dünyadaki Türklerden, çok sayıda Türk devletinden, özerk 

cumhuriyetlerden ve halklardan söz etmekteyiz. Kısaca karşımızda her bakımdan önemli 

potansiyele sahip kocaman bir Türk Dünyası bulunmaktadır. 

Dolayısıyla bu büyük potansiyeli harekete geçirmek için adım atmak gerekiyor. Bu 
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anlamda değerler önemli araç olarak görülebilir 

Şimdi, Tüm Türk devletlerinin ve topluluklarının biriktirdiği, kültür haline getirdiği kimi 

yöresel, kimisi de tüm Türklere ait değerleri belirleme, bir araya getirme, kaydetme, kategorize 

etme ve tüm Türk Dünyası’na yaygınlaştırma zamanıdır.  

Hemen belirtelim ki, Atatürk milliyetçiliğini benimsemiş yazarlar olarak amacımız, düş 

dünyasının parlak sembollerinin etkisine girmek, kolaycılığına kapılmak değildir. Bunun yerine 

amacımız; birinci öncelikle Türk Dünyası ortak değerlerinin derlenmesi, kaydedilmesi, 

sınıflandırılması ve Türk Dünyasına mal edilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Böylelikle Türk 

halkları arasında kültürel, ekonomik ve demokratik etkileşimim geliştirilmesidir. İkinci öncelikle 

ortaya koyulan Türk Dünyası ortak değerlerini Türk Birliğinin sağlanmasında ya da uygar 

bütünleşmesinde etkin bir rol oynayacağına ilişkin kişisel görüşlerimizi ortaya koymaktır.   

Uygar Bütünleşme Hedefi  

Çalışmamızın amacına da paralel olarak, bir gün, dünyadaki tüm Türklerin bir ülkede 

yaşamasını düşlemek yerine, bölgesel ekonomik, demokratik ve kültürel uyum arayışına girmeyi 

hedeflemeliyiz. Avrupa Birliği’nin amaçladığı bütünleşmeyi, daha yakın hısımlık ve akrabalık 

bağlarıyla bizler gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Hedefimiz bu olmalıdır. 

Bu hedefin elde edilmesine önemli katkılar sağlayacak olan ortak Türk değerlerini 

belirleyip, bu değerler merkezinde bütünleşme tesis etmeyi amaçlamalıyız.   

Bu amacı gerçekleştirmenin birinci adımı, Çin’den başlayarak Orta Asya’ya, Avrupa’ya, 

Orta Doğu’ya, Balkanlara, ABD’ye, Avusturalya’ya kadar göç eden, yurt kuran, değerler üreten, 

değerlerini yaşatan tüm Türklerin değerlerini tüm Türk dünyasına ulaştıracak akademik sosyal 

etkinlikler düzenlemek, ansiklopedik, metodolojik bilgiler ışığında değerler envanteri 

çıkartmaktır.  

Daha ileriye yönelik olarak ise, değerler merkezinde turizm, demokrasi, girişimcilik ve 

kültür etkileşimi sağlamaktır. 

Çağdaş dünyanın çağdaş Türkleri; demokrasiyi, kültürü, entelektüel birikimi, ekonomik 

zenginliği öge yapan bir “Yeni Türk Uygarlığı” vizyonunu hedeflemelidirler. Yeni bir vizyonu, 

ancak aynı zamanda geçmiş tüm değerleri içine alan kümülatif bir uygarlığı hedeflemeliyiz. 

Türk Dünyası Ortak Değerleri  

Değer Türkçede kıymet, baha-paha, cevher ve sıdk gibi kelimeler değer kavramına karşılık 

gelmektedir.   

Değer; İnsanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan, tutum ve davranışlarının ölçütü 

olan ve farklılaştıran ilkeler ve araçlar bütünüdür. Bireylerin oluşturduğu gruplar ve toplumun 

büyük bir çoğunluğu tarafından kabul gören, doğru olduğuna inanılan kavramlardır. 
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Bir kavram olarak değer oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Psikolojik, ahlaki, 

ekonomik, yönetsel, coğrafi, sanatsal, kültürel, bilimsel, inançsal, vs. yaşamın tün alanları ile 

etkileşim içinde olan bir kavramdır. Bizce de bu boyutlarıyla bir toplumun maddi ve manevi 

anlam, heyecan, mutluluk uyandıran her varlığı bir değerdir. 

Değerler; Felsefi, Ahlaki, Edebi, Beşeri, Adalet ve Hukuki, Sanatsal, Coğrafik, Tarımsal, 

Yemek Bilimsel, Biyolojik, Mitolojik, Sosyal, Turizm, Yönetsel, Bilimsel, Sportif, Politik, 

Ekonomik olarak da kategorize edebiliriz.  

Öte yandan millet ise dilce, dince, ahlakça ve güzellik - estetik duygusu bakımından 

müşterek olan yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bir topluluktur (Gökalp, 1999:27). 

Maddi varlıktan ziyade manevi varlık önemlidir. Gökalp’in terbiyeden kast ettiği kültürdür. 

Milletin kendi özünden – kaynaklarından ortaya çıkardığı milli kültür; din, ahlak, hukuk, iktisat, 

lisan, fen ve rasyonel hayatın değerler toplamıdır. 

Hoca Ahmet Yesevi’ye sorarlar: "Müslüman mısın?" Hoca cevap verir : "Elhamdülillah, 

önce Türküm sonra Müslümanım. Türklük doğuştandır, kaderdir. Müslümanlık, tercihtir.”  

Bu bakış açısı ile değerlendirildiğinde dünyadaki tüm Türklerin kaynaşmasını sağlayacak 

ve en genel-geniş manada buluşturacak kavram sadece din ve inanç değildir; bunları kapsayan 

olgu ve hakikat olarak “değer“ kavramıdır.  

Türk Dünyası değerlen zenginidir. Ekonomik, kültürel, coğrafik, tarımsal, demokratik, 

yönetsel ve diğer değerleri esas aldığımızda Pasifik Okyanusu’nu dolduracak kadar değer-

zengini bir ulus olduğumuzu söyleyebiliriz.  

Nereden ve nasıl başlayalım…  

Büyük önder Atatürk sadece Türkiye Türklerinin değil, emperyalizme karşı koyan tüm 

ulusların ve dünyadaki tüm Türklerin “Ata’sıdır, değeridir. 

Destan anlatıcısı ve özellikle de göçebe Türklerin yüceltip kutsallaştırdığı bozkır 

yaşamının geleneklerini ve törelerini destansı anlatan Dede Korkut’u gelecek Türk kuşakları 

bilmelidir. 

Keza Pir-i Türkistani Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve Mevlana tüm Türklerin 

değerleridirler (Korkmaz, 2017: 33). 

2008 yılında yaşamını yitiren, hikaye ve roman yazarı, çağdaş Kırgız Türk edebiyatının 

temsilcilerinden Cengiz Aytmatov (Öztabak ve Demirkaya, 2018: 62), 20. Yüzyılın en önemli 

yazarlarından birisi olarak kabul edilir. Aynı zamanda 1994 yılından ölüm tarihine kadar 

Sovyetler Birliği, Rusya Federasyonu ve Kırgızistan Cumhuriyeti adına çeşitli ülkelerde 

diplomat (Demirkaya ve Kayhan, 2018:90) olarak görev yapmış olan Aytmatov, Türk Dünyası 

için önemli bir değer olarak kaydedilmelidir.  
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Ayrıca Aytmatov ile yakın dostluk ilişkisi kuran, birlikte etkinlikler organize eden yazar, 

besteci, müzisyen ve politikacı  Zülfü Livaneli de unutulmamalıdır.  

Keza Nobel ödülü alan Orhan Pamuk, Nobel ödülü alan Türk bilim adama Aziz Sancar 

Türklerin ortak değerleridir. Nobel alamayan, ancak gönüllerin Nobel sahibi ve hatta ondan öte 

ödüllere layık Yaşar Kemal ve küresel yazar-şair Nazım Hikmet de ortak değerlerimizdirler. 

“Size Selam Getirmişem” türküsüyle ülkemizde de çok sevilen Azeri sanatçı Huşeng 

Azeroğlu da Türklerin ortak değerdir. 

İsmini, O’na ulaşmak isteyip kavuşamayıp rüzgar olan iki genç arasından tercih yapamayıp 

efsaneleşen, mitolojik güzel kızdan alan kutsal Issık Göl de ortak Türk değeridir. 

Sovyetler Birliği’nde Politbüro üyesi olan Azerbaycan Eski Devlet Başkanı Haydar 

Aliyev; keza Azerbaycan Cumhuriyetinin ikinci Cumhurbaşkanı, Atatürk ve Türk sevdalısı, 

Azerbaycan bağımsızlık mücadelesinin öncüsü, Prof. Dr. Ebulfeyz Elçibey, ortak 

değerlerimizdir.   

Osmanlı’nın Balkanlar’da, Ortadoğu’da imar ve  inşa ettiği camiler, hanlar ve hamamlar, 

bedestenler de ortak değerler olarak kayda alınmalıdır. 

İsyancı şair-ozan Pir Sultan Abdal tüm Türklerin ozanıdır. Aynı şekilde uzlaşıcı ozanımız 

Aşık Veysel de ortak değerimizdir.  

Ömer Hayyam ve Şair Eşref ortak değerlerimiz olarak kaydedilebilirler. Keza, Osmanlı 

Padişahlarının çoğunu da, değerlerimiz olarak kaydedebiliriz. 

Ortak Değerleri Belirleme Yöntemi 

Ortak değerleri belirlemek amacıyla, öncelikle tüm Türk ülkelerinde, tüm bilim dallarıyla 

entegre, “Ortak Değerler” sempozyumları düzenlenmeli ve sempozyumlar sonrası değerler şu 

metodolojiye göre kaydedilmelidir:  

 Değer Adı 

 Değer Kategorisi 

 Değer Öyküsü 

 Değeri Geliştirme Stratejisi 

 Değeri Geliştirme Stratejisini Uygulayacak Kurumlar  

Bu çalışmanın uygulamaya geçmesi için öncelikle merkezi Ankara’da, şubeleri 

Azerbaycan’da, Kırgızistan’da Türkmenistan’da, Özbekistan’da, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nde olan Türk Dünyası Ortak Değerleri Kurumu-Kurulu kurulmalıdır. Tüm 

Türk devletleri başkentlerinde kurumun şubeleri olmalıdır. 

İkinci olarak, Türk Dünyası Ortak Değerleri Ansiklopedisi çıkarılmalıdır. Bu ansiklopedik 

proje unsurları, sempozyumlar, kongreler ve toplantılar aracılığıyla belirlenebileceği gibi; 
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kategorik-tematik çalışan–çalışacak yazarlar-uzmanlar kurlunca da belirlenip yazılabilirler.  

Başlangıçta değerler “Aday Ortak Değer” olarak ortaya çıkarılır ve üzerinde mutabakat 

sağlandıktan sonra da nihai “Ortak Değer” olarak onaylanıp ansiklopediye konulur.  

Değerler; kategorik-tematik olarak “değer adı, değer kategorisi, değer öyküsü, değeri 

koruyup geliştirme politikası, değeri koruyup geliştirecek kurumlar” başlıklarında bir (1) 

ansiklopedik sayfada yazılmalıdır. 

Bu tarz bir ansiklopedi 5 yılda bir güncellenerek, geliştirilerek yenilenmelidir. Bu 

güncellemeler için her yıl akademik –sosyal toplantılar organize edilmelidir.  

Yanı sıra, Türk Devletlerinin cumhurbaşkanları bir araya gelerek bu projeyi gündeme 

almalıdırlar. 

Bu tarz bir proje, tarihsel, kültürel, siyasal, demokratik, ekonomik, turistik işlevler-

misyonlar üstlenebileceği gibi; ”köküm nerde kaldı, dalım nere vardı” diyerek hayıflanma, 

özlem, heyecan duygusu yansıtan ozanın sorusuna da yanıt verme misyonu da üstlenmiş 

olacaktır. 

Uygar Bütünleşmede Ortak Değerlerin Aracılık Rolü 

Yazılı kayıtlara göre Türklerin çok geniş bir coğrafyada hüküm sürdüğünü, devletler 

kurduğunu biliyoruz. Sayıları 379’a ulaşan (Pekin, 2010:14) bu devletlerin yanında Türkler 

tarihin akışın değiştiren büyük imparatorluğun da kurucusu olmuşlardır. 

Özellikle 16 büyük Türk devleti olarak tarihe geçen imparatorlukların, o günün 

koşullarında kurulması, geliştirilmesi ve hakimiyetine devam ettirmesi, büyük bir yönetim 

becerisi ve örgütlenme örneği olarak görülmektedir (Demirkaya, 2018:164). 

Türk devletleri, birlik ve beraberliklerinin bozulduğu, kardeş kavgalarına giriştikleri 

dönemlerde çok çabuk yıkılmışlardır. Yıkılmalar çoğu zaman düşman baskısı ile değil; düşmanın 

entrikaları ile bir birine düşen kardeşlerin kavgaları sonucunda olmuştur. Nitekim Göktürk 

Hakanı Bilge Kağan bunu, tarihin ilk yazılı vesikası olan Orhun Yazıtlarında (Göç, 2016:1). "Ey 

Türk budun! (milleti), aklını başına topla, düşmanlarına kanma, birlik ve beraberlikten ayrılma, 

devletine sahip ol, sonra ölürsün ve bir daha dirilemezsin” şeklinde ifade etmektedir.  

Görüleceği üzere Bilge Kağan Türk milletinin beka sorunu için birlik olmayı önermektedir. 

Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk’de Türk Birliğinden yanadır. Kaldı ki, 

çağdaş dünyada halen Amerikan Birliği, Avrupa Birliği, Arap Birliği, Afrika Birliği gibi 

oluşumlar, bunun yanında ticari işbirlikleri mevcuttur. Dünya üzerinde çeşitli devletler, özerk 

cumhuriyetler ve halklar şeklinde yaşayan Türklerin de birlik oluşturması yadırganmamalıdır. 

Kaldı ki Türk Birliği düşüncemizin esası tek devlet olma değil, tarihi ve kültürel bağları 

olan Türklerin ekonomik olarak, sosyal olarak, insani olarak yakınlaşması; uygar 
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bütünleşmesidir. İşte bu noktada oluşturulacak olan değerler manzumesi, bu yakınlaşmaya, bu 

uygar bütünleşmeye aracılık edecek, Türk halklarının birbirlerini anlamalarını sağlayacak ve 

gelecek kuşakların işbirliği yapmasını kolaylaştıracaktır. 

SONUÇ  

Bilinmektedir ki Türkler tarih yapmaktan, tarih yazmaya fırsat bulamayan bir millettir. 

Ancak yaşadığımız asır Türk soyluların önüne yeni fırsatlar koymaktadır. Bu fırsatların belki de 

en önemlisi, başta ortaya çıkan Türk Cumhuriyetleriyle olmak üzere, Türk Dünyasının birlik 

oluşturması fikridir.  

Bu fikrin hayata geçirilmesi için birçok farklı alanda çalışma yapılması kaçınılmazdır. 

Ancak özellikle Türk Dünyasının ortak değerlerinin araştırılıp, ortaya çıkarılması, bir araya 

getirilmesi, kaydedilmesi, sınıflandırılması ve bütün Türk Dünyası halklarının bilgisine 

sunulması, Türk halklarının anlaşması ve yakınlaşması için yararlı bir çalışma olacaktır.  

Bu çalışma, Türk Birliği fikrinin temellendirilmesine, bu düşüncenin geliştirilmesine ve 

desteklenmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Özellikle ortak değerlerin Türk dünyasına 

yaygınlaştırılması, değerler ansiklopedisinin belirli aralıklarla, ancak sürekli geliştirilerek, 

güncellenerek, devam ettirilmesi, son derece etkili olacaktır. Bu yazılı kayıtlar tarihi belge 

olması özelliğinin yanında, bütün Türk dünyası için gelecek kuşakların anlaşmasını ve 

bütünleşmesini de kolaylaştıracaktır. 
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