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КІРІСПЕ

Еліміздін. егемендік алуына байланысты ���	����� 
оң ы мен солын тануы, тарихын жаң аш а таразылауы, 
халқ ымыздың  ө ткеніне терең  бойлап, бү гінгісіне байып- 
пен карауы, болаш ағ ын ғ ылыми-танымдык. тү рғ ыда 
бағ амдауы казіргі кезде гуманитарлық  ғ ылымдар алдын- 
да тү рғ ан ө зекті мәселелердің  бірі болып табылады.

Осы тү рғ ыдан алғ анда дү ниежү зіпік философиялык 
мәдениетпен астасып жатқ ан жалпы тү ркі халық тарының 
пәлсапалық  тү жырым жасау ү рдісінің  ү лкен бір бө лігі — 
казакстандық  философиялык. ойдың  да ө зіндік ү л тг ы к 
дәстү рлерін сактай отырып, этно-мәдениеттік белгілер- 
мен дамуы, жетілуі кажет еді. Бірак 6ү л бағ ыгга негізінен 
алғ анда адамзат жеткен рухани мәдениетгі мансү қ  етпеу 
керек. Бү л — уакыт талабы болатын. Аталмыш бағ ытгы 
дамыту барысында, біз ө з коғ амдык — философиялык 
ойымыздың , дү ниетанымымыздың  даму жолының  сонау 
кө не, қ азақ тың  шығ у тегінін (ежелгі қ азактар) дәуірінен 
бастап бү гінгі кү нге дейінгі желісін жалғ астыруымыз да 
заман сү ранысы, алда тү рғ ан абыройлы міндет1.

Ө йткені, ертеректе ғ ылыми айналымғ а кіріп, одан 
кейінгі кездерде де Батыс елдеріндегі әртү рлі ғ ылыми- 
гуманитарлык әдебиеггерден кө рініс тауып келген нағыз 
философия тарихының  бастау кө зін ежелгі гректерден 
алып, ө зінін. жалғ астығ ын тек Еуропа халыктарынан 
тапқ ан деген пікір калы птаскан. Осы ны ң  негізінде, 
Шығ ыс халық тарының , оның  ішінде Орта Азия халыкта- 
рының  да толыкқ анды философиялы к 	 	������� жок 
деген сың аржак тү жырымдар жасалды. � �� кешеге дейін 
Ә л-Ф арабиден бастап, бү гінгі кү нге дейінгі Шығ ыс ой-

* Қ Р ���
 акааемиясы Философия институты ғ алымдарының  осы
саланы зсрттеуге бетбурыс жасап, кешенді бағ дарламалар негізінде
максатты ең бек етіп жатқ аны кұ птарлык іс.
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шылдарына менсінбей карайтын „евроцентристік“ тен- 
денцияның  етек алғ анын жасыруғ а болмайды. Осындай 
пиғ ылдағ ылардың  салдарынан Ә л-Ф араби ш ығ армаш ы- 
лығ ына да кө зкарастары біркелкі болғ ан жоқ . Ә сіресе, 
еуропалык астамшылыктың  шашбауын кө теретіндер оны 
Аристотель ең бектерінің  сарапш ысы ретінде ғ ана 
бағ алады, заманында ө зіндік пәлсапалық  ой кешу ү рдісін 
калыптастырғ анын мойындағ ысы келмеді.

Мәселен, Гегель ө зінін „Ф илософия тарихынан лек- 
цияларында“ бткіл мү сылмандық  Ш ығ ыс жү ртш ы- 
лығ ының , оның  ішінде Орта Азиянын. философиясын да 
„Араб философиясы “ және „Ш ы ғ ы сты қ  философия11 
деген атпен екі шағ ын тарауғ а сыйғ ызғ ан. Гегель: „араб 
философиясы сырттан кабылданғ ан“ , онын. ө зіндік тү бірі 
жок, олар тек „философияны сырттай сактаумен, ары 
карай ө з ө ң іріне таратумен шектелген, арабтар филосо
фия тарихының  дамуына ө зіндік бедер калдырмағ ан, 
олардың  басты � ����� философиялык ойы, Аристо- 
тельдің  ең бектеріне тү сініктеме беруден аскан жок“2 *... 
Сондыктан, ө мір шындығ ын философиялык тү рғ ыдан 
тану Шығ ыс халыктарында болмағ ан, тэн  емес, олай 
болса „Шығ ыс ойын философия тарихынан шығ арып 
тастау керек“2 деген пікір айткан. Ал оны н кейінгі 
дәуірдегі рухани інілерінің  бірі, белгілі философ Бертран 
Рассел „Батые философиясынын. тарихы“ деген енбегінде, 
әріптестерін ің  мезі болғ ан тү жырымдарын кайталап: 
„Араб философиясынын ө зіндік соны жү йе есебінде мәні 
жок. Авиценна сиякты ойшылдар жө не басқ алары кө біне- 
се комментаторлар болды. ...Мү сылман ө ркениеті ө зінің  
ү лы кү ндері мен шың ына, тамаша табыстарына ө нер мен 
гехниканың  кө нтеген салаларында кол жеткізді, бірак те- 
ориялык терен ой мэселелеріне келгенде ө зіндік ерек- 
шеліктерімен кө рінбек � ���� оғ ан толы к кабілетсіз 
екендігін кө рсетті“4 — деп жазды.

2 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. третья, 
ч. 11, гл. I. Арабская философия / /  Соч. Т. XI. М., 1935. С. 102, 105.

2 Соида. Кн. первая. Раздел „Введение в историю философии". Пункт 
В. Исключение Востока и его философии / /  Соч. Т. IX. М., 1932. С. 32.

4 Рассел Б. История западной философии. М., 1959. С. 144.
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Осы келтірілген мысалдардың  ө зі, бізге халқ ымыздың  
коғ амды к-саяси, әлеуметтік, кәсіби, этникалы к ерек- 
шеліктері, рухани казынасы мен ойлау мү мкіндіктері ту- 
ралы тиянақ ты  зерттеулер жасау, оны әлем дең гейіне 
кө теріп, теріс тү жырымдардың  жаң сак екендігін дәлел- 
деуді міндеттейді.

Бұ ларғ а коса тағ ы бір айта кететін жай, елімізде � �  
кешеге дейін саны аз халыктардың  мәдени, тарихи және 
пәлсапалык зердесін тәркі етуге бағ ьпталғ ан саясат ү стем 
болып келді. Пәлсапалы к зерттеу жұ мыстары таптык 
талқ ыдан ө тіп, аукымы партиялы к кағ ида негізінде 
анық талып отырды. Сондық тан да казак халкының  пәлса- 
палык және коғ амдык ойы XIX ғ асырдан басталып, сол 
ғ асырмен аякталғ андай кү йге ! "! # Шокан, Ыбырай, Абай 
сынды ойшылдарымызбен шекгелді. Бү ндай кұ былыс жас 
ү рпак санасында оларғ а дейін де, кейін де ешкім бол- 
мағ андай эсер қ алдырды. $ % халкымызғ а жасалғ ан ки- 
янатеді. Ө йткені, тарихи тамыры әріден басталатын казак 
халқ ы да, басқ а кө птеген халыктар сияқ ты, бү кілдү нии- 
ежү зілік мәдениет казынасына мол ү лес коскан ү лтгардың  
бірі болғ аны белгілі. Осы тұ рғ ыдан алғ анда, халкымыздың  
кө не заманнан бастап, бү гінгі кү нге дейін ү зілмей келе 
жаткан, ө з топырағ ымызда калыптаскан ғ аклиятты ой 
кешу ү рдістерін жалғ астырғ ан ү лыларымыз — белгілі 
ғ алым-окымыстылар, пәлсапаш ылар, акын-жазуш ылар 
шығ армашылығ ын зерделі зерттеу ө з ө зектілігін жоймай- 
тын такырып.

XIX ғ асырдың  аяғ ы  мен XX ғ асыр басындағ ы 
Қ азакстан коғ амдык ойьгның  бір белесі — %!!&� интел
лигенция мыздың  ү лкен алыптар ш оғ ырының  саяси-әле- 
уметтік, мәдени майдан алаң ына шығ уы болды. Соляр
ный ішінде ө з таланты мен халкыныц есінде мәң гі қ алғ ан, 
ш ығ армаш ылығ ы халкымыздың  рухани алтын корына 
айналғ ан %& тү лғ а — былтыр жү ртшылык 100 жыддық  
иерей тойын атап ө ткен казак халкының  жаң а замаң дағы 
адебиетінің  негізін салушылардың  бірі, дү ниежү зі әдеби- 
 ! �  классигі, Лениндік және Мемлекетгік сыйлыктар- 
іың  лауреаты, академик Мү хтар Омарханү лы Ә уезовтің  
1897—1961) де ө зіндік орны бар.
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Кезінде, бұ рынғ ы Одак кө лемінде рухани даму тари- 
хымызда есімдері калғ ан белгілі мәдениет қ айраткер- 
лерінің , ақ ын-жазуш ылар ш ығ армаш ылыктарынын әр 
тү стары мен негізгі бағ ыттарын дү ниетанымдық  тү рғ ыдан 
зерггеу дәстү рлері бар болатын^. Кейінірек біздің  ғасы- 
рымызда ө мір сұ рген белгілі коғ ам қ айраткерлері мен 
ақ ын-жазуш ылардын да ш ы ғ армаш ы лы қ тары ның  
кө ркемдік, адамгерш ілік, тәлім-тэрбиелік, танымдық  
бағ ыттары, олардын дү ниетанымдык жағ ы басш ылық қ а 
алыныл, диалектикалық  методология тү рғ ысынан зерт- 
теліп, аталмыш ү рдіс ө з жалғ астығ ын тапты* 6 .

 ̂ Агишев Я. Творчество Габдуллы Тукая (общ ественно-политиче
ские мотивы). Казань. 1954; Бейсембиев К. Мировоззрение Абая Ку- 
нанбасва. Алма-Ата, 1956; Назаренко И. Д. Общ ественно-политичес
кие, философские, эстетические, атеистические взгляды Т. Г. Ш евчен
ко. Киев, 1964; Достоевский — художник и мыслитель; (Сб. статей). 
М., 1972; Уразбеков А, Этические воззрения Ибрая Алтынсарина. Алма- 
Ата, 1974; Головко В. М. Проблема личности в творчестве позднего 
Тургенева: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1974; Михайлов В. В. Ф ило
софия Достоевского и современность: Авторсф. дис. ... канд. филос. 
наук. М., 1976; Семенова Н. А. Проблема отнош ений искусства и нрав
ственности в эстетике Л. Н. Толстого. Дис. ... канд. филос. наук. Вол
гоград, 1978; Есенжанов А. X. Абай и литературно-эстетическая тради
ция XIX века: Дис. ... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1990; Абдыгазиев 
Б. А. Традиция Абая и поэзия Шакарима Кудайбердиева: Дис. ... канд. 
филол. наук. Алма-Ата, 1990; Айбеков £. Мировоззрение Ш акарима 
Кудайбердиева; Дис. ... канд. филос. наук. СПб., 1992; Барлыбаева Г. 
Г. Мировоззрение Абая в контексте казахской общ ественной мысли: 
Дис. ... канд. филос. наук. Алма-Ата, 1992; Есімов Ғ . Абай дгниетаны- 
мындағ ы Алла жэне адам болмысы (герменевтикалык талдау). Алматы, 
1994; Амребаев А. М. Мировоззрение Ш акарима Кудайбердыулы в 
культурно-историческом контексте: Д и с .... канд. филос. наук. Алматы, 
1994 т. б.

6 Дюсенов М. Философские и социологические воззрения С. То- 
райгырова: Дис. ... канд, филос. наук. М., 1964; Константинов И.  М. 
Философские взгляды М. Горького по вопросам культуры. Публицис
тическое наследие: Д и с.... канд. филос. наук. Волгоград, 1971; Нү рғ алиев 
ОL Торайғ ыровтың  этикалык кө зкарастары. Филос. ғ ыл. канд. дис. ... 
Алматы, 1971; Есбаев К. Эстетические воззрения М. О. Ауэзова; Дис. 
... канд. филос. наук. Алма-Ата, 1973; Хотамов Н. Б. Отражение Бухар
ской народной революции в трудах Садриддина Айни: Автореф, дис. ... 
канд. ист, наук. Душанбе, 1973; Крылов В. П. Ф илософская проза Л.
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Жоғ арыда кө рсетілген ең бектер мен баска да осы тек- 
тес зерттеулер кез-келген ойш ыл суреткердің , әсіресе 
әлемге таныс тү лғ алардың  ш ығ армаш ылык бағ ыттарын 
дү ниетанымдык тү рғ ыдан зерттеуге әдістемелік жол бола 
алады. Кө ркем ш ығ арманы, жалпы рухани мү раларды, 
коғ амдык ойдын даму жолын, жеке тү лғ алардың  ш ығ ар- 
маш ылығ ын дү ниетанымдық  тү рғ ыдан зерттеуде ой- 
кисынның  жоғ ары дең гейі — диалектикалық  логика ме- 
тодологиясын басш ылыкқ а алғ ан жө н. ' ( саланы жан- 
жакты негіздеуде, әмбебап методологиялык бағ ытын 
аныктауда казакстандық  философия мектебінің  ө кілдері 
ең бектерінің  де алар орны ерекше7 .

Леонова; Дис. ... докт, филол. наук. Петрозаводск* 1977; Девастхали. 
Концепция будущего в творчестве В. В. Маяковского: Дис. ... канд. 
филол. наук. М., 1978; Газизова А, А. Нравственно-философские иска
ния современной советской прозы (Ч. Айтматов* В. Распутин): Дис. ... 
канд. филол. наук. М.* 1980; Абдиманов О. А. Литературно-публицис
тическая деятельность Ахмета Байтурсынова: Дис. ... канд. филол. наук. 
Алма-Ата* 1992; Журтбаев Т. К. Художественная и историческая прав
да в повестях М. О. Ауэзова **Лихая година“ и „Выстрел на перевале4": 
Дис. ... канд. филол. наук. Алма-Ата* 1992; Ахбаева Л. Н. Проблема 
человека в мировоззрении Султанмахмута Торайгырова: Дис. ... канд. 
филос. наук. Алматы* 1994; Қ ү саинов Д. А. Жү сіпбек Аймауытовтың  
коғ амдык саяси-кө зқ арастары . Дис. ... канд. филос. наук. Алматы, 
1995 т. б.

7 Абдильдин Ж. Проблема начала в теоретическом познании. Алма- 
Ата* 1967; Он же. Актуальные проблемы диалектической логики. Алма- 
Ата, 1971; Абдильдин Ж. М , Нысанбаев А. Н. Диалектико-логические 
принципы построения теории. Алма-Ата* 1973; Они же. Принцип про
тиворечия в современной науке. Алма-Ата* 1975; Они же. Роль прин
ципа конкретности в современной науке, Алма-Ата, 1976; Абдильдин 
Ж. М.т Балгимбаев А. С. Диалектика активности субъекта в научном 
познании. Алма-Ата* 1977; Они же. Роль категории „идея" в научном 
познании, Алма-Ата, 1979; Они же. Материалистическая диалектика как 
логика. Алма-Ата, 1979; Они же. Материалистическая диалектика как 
методология. Алма-Ата* 1981; Абдильдин Ж. М , Абишев К. А. Ф орми
рование логического строя мыш ления в процессе практической дея
тельности. Алма-Ата, 1981; Они же. Диалектическая логика. Диалекти
ческая логика как методология современного естествознания. Алма-Ата* 
1985; Они же. Диалектическая логика. Общие проблемы. Категории 
сферы непосредственного. Алма-Ата* 1986; Они же. Диалектическая 
логика. Категория сферы сущ ности и целостности. Алма-Ата, 1987;
Они же. Диалектическая логика. Формы и методы познания. Алма-Ата. 
1987 и др.
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жазылғ ан М. Мырзахметовтың  ғ ылыми монографиялары- 
ның  орны ө з алдына бір бө лек,у . Бұ рын да, казіргі таң да 
да М. О. Ә уезовтің  ө мірі мен ш ығ армаш ылығ ын зертте- 
уде жазушының  Музей )* кызметкерлері елеулі ең бек- 
тер аткарып келеді. Олар жазушы туралы әр кезенде 
мерзімді баспасө з беттерінде, баспаларда жарық  кө рген 
ең бектерді жү йелеп, библиографиялык кө рсеткіштерін, ө з 
тү стастары, замандастары мен оны кө зі кө рген кейінгі 
ү рпақ тардың  естеліктерін жеке кітап етіп шығ аруғ а үлкен 
ү лес косты11. Жазушы шығ армашылығ ы бойынш а зерт- 
теу жү мыстарын жү ргізушілерге жәрдем кө рсету сиякты 
игі істер де жасалуда.

М. О. Ә уезовтін тө л туындылары казак-орыс, басқ а 
да іргелес жаткан туыскан халыктар тілдерінде жарык. 
кө рді, кө птеген шет елдерде басылды, жазуш ының  ө мір 
жолы мен ш ығ армаш ылығ ы туралы кө птеген әдеби- 
кө пшілік: ғ ылыми-зерттеу макалалары мерзімді басылым- 
дарда жарияланды. Бү лардың  барлығ ы да М. О. Ә уезовтің  
казак, және сол тү стағ ы кең ес әдебиеттері мен кө ркем 
ойының , дү ние + ,*-*. кө ркем әдеби ү рдісінін биігінде 
тү рғ ан тү лғ а екеніне дәлел боларлық  жағ даяттар. Бұ лар 
сонымен катар, казак халкы мәдени ө мірінде, кала берді 
бү рынғ ы Кең ес Одағ ында М. Ә уезовтің  ө зіндік рухани 
кө ркемдік әлемі болғ андығ ынын, М. Ә уезов тү лғ асының 
жай жазушылык, ғ алымдык дең гейден асып, терең  пәлса- 
палык ойшылдыкка кө терілгенінің  де анық  айғ ағ ы.

Ю Нү рғ алиеи Р. Трагедия табиғ аты (М. Ә уезов трагедиялары тура
лы зертгеу). Алматы, 1968; Дү йссибасв Ы. Т. Мү хтар Ә усзов. Макала- 
лар. Естеліктср. Алматы, 1974; Нү рғ алиев Р. Поэтика драмы. Истоки и 
тенденции развития казахской драматургии. Алма-Ата, 1979; Сахариев 
Б. Кү рсскср келбеті. Алматы, 1979; С ьш ыков Қ . Мұ хтар Эуезов — 
адебист сыншысы. Алматы, 1979; Мырзахмстов М. Мухтар Эуезов жэне 
абайтану проблемалары. Алматы, 1982; Ахметов 3. А. Поэтика эпопеи 
„Путь Абая“ в свете истории ее создания. Алма-Ата, 1984; Д&дебаев Ж. 
Мухтар Эуезов. Алматы, 1991; Кабдолов 3. Арна. Алматы, 1992; Мыр- 
захметов М. Восхождение Мухтара Ауэзова к Абаю. Алматы, 1994 т. б.

' * Библиографический указатель по творчеству М. О. Ауэзова. Алма- 
Ата, 1972; М. О. Ауэзов в воспоминаниях современников. Алма-Ата, 
1974; Біздіц Мгхтар. Естеліктер. Алматы, 1976; М. О. Ә уезовтің  кол- 
жазба мү ралары. Қ азак жане орыс тілдерінде. Алма-Ата, 1977 т. б.
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Жалпы М. Ә уезов туралы жазылғ ан жеке ең бектер мен 
макалалар саны жазуш ынын 70-80—90 жыддык мереке- 
лері тү старында ү демелел ө сті, олар таны мал қ аламгер 
ш ығ армаш ылығ ының  сан қ ырларын қ амтыды, осы жыл- 
дарда кө птеген диссертациялык жұ мыетар корғ алды. / 0 
ү рдіс 01 жазуш ының  100 жылдық  мерекесі барысында 
ө з жалғ астығ ын тауып, Ә уезовтану кө кжиегі кең ейе 2 3245

Дегенмен, жоғ арыдай айтып кеткеніміздей, 01 жазу- 
шы шығ армашылығ ы әлі де болса, тіпті 6 74 бү гінгі дейін 
негізінен филологтарымыздың  зерттеу объектісі ретінде 
калып отыр. Тек соң ғ ы жылдарда ғ ана жазуш ының  руха- 
ни мү раларына тү сініктікпен карап, оны ң  әлеуметтік, 
қ оғ амдык-саяси мәнін ашуғ а, әсемдік әлемі мен адам- 
гершілік мү раттарына, кө ркемдік мәндегі психологизм! 
мен этникалык ерекшеліктеріне, тәлім-тәрбиелік мәніне, 
жалпы ойш ыл ретінде қ азақ  халкынын қ оғ амдык ой да- 
мытудағ ы ү лесіне кө бірек назар аударыла бастады.

Белгілі творчество адамдарының , оны ң  іш інде 01 
жазушылар ш ығ армаш ылыктарының  басты ө зіндік ерек- 
шеліктері — олардың  кең  кө лемді, терең  мазмұ нды, ха- 
лы қ  тағ дыры мен ө мірінің  сан қ ырын қ амтитындырын
да. М. О. Ә уезов осы тү рғ ыдағ ы жазуш ы, зерттеуш і- 
ғ алым, ойшыл ретінде әлеуметтік-рухани ө мірдің  барлық  
жактарын ш ығ армаш ылығ ына арқ ау етті және олар жа
зушы дү ниетанымының  негізгі бағ ыттары мен ө зектерін 
анық тады, жалпы қ ү ндылыктарын КҮ рады.

Жазушы дү ниетанымының  ерекш еліктерін, ө су жол- 
дары мен ш ы ғ армаш ылык тұ рғ ыдан жетілуін кө рсету 
барысында оны ө зі ө скен рухани ортамен, оны ң  саяси- 
әлеуметтік, идеологиялық  талаптарымен бірлікте алып, 
адам мен қ оғ ам дамуының  ө зара байланысына сү йене 
карастыру абзал.

Жазуш ы ны ң  иіығ армаш ылык. тұ рғ ыдан әбден  то- 
лысқ ан, ғ ылыми зертгеуш ілік жағ ынан кемелденген ке- 
зең і Ү лы Абайдың  тарихи кө ркем бейнесін жасауы арқ ылы 
халқ ын дү ние жү зі жұ ртш ылығ ына танытуы, сол арқ ылы 
ө мірде ө зінің  де ө ш пес орнын белгілеуімен, рухани аспа- 
нымызда Ә уезов әлемін жасауымен ерекшеленеді. Абай 
туралы ү лағ атты ойлары н жазып қ алдырғ ан ғ ылыми
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ізденістерінің  дені де ү зак жылдарғ ы ғ ылыми ең бектерінің  
қ орытындысы іспетті „Ә р жыддар онлары" (1959), „Мыс
ли разных лет“ (1961) аггы ең бектері де осы толыскан 
кезең нің  жемістері.

XIX ғ асырдың  екінші жартысы мен XX ғ асыр басын- 
дағ ы казак, жеріндегі қ оғ амдык ойдың  алдың ғ ы қ атарлы 
ө кілдерінің  шығ армашылығ ы мен коғ амдық -саяси, мәде- 
ни-әлеуметтік кызметтерінің  жазушы дү ниетанымының  
калыптасуы мен дамуына тікелей эсер еткендігін ешкім 
жокка шығ ара алмайды, ендеше болашакта оларғ а да жан- 
жакты, терең  талдау жасалғ аны жө н.

Ү лы Абай М. Ә уезовке рухани ұ стаз болғ андыктан, 
әсіресе жазушының  алғ ашқ ы публицистикалык макала- 
лары ойш ыл-акын кара сө здері мен моральдык-пәлсапа- 
лык, азаматтык мәндегі ө лең дері ыкпалымен жазылғ аны 
аян. М. Ә уезовтің  ақ ынның  кө ркем бейнесін жасаумен 
ғ ана шектелмей, ғ алым-абайтанушы ретінде оның  тү тас 
дү ниетанымынын калыптасу жолдары мен рухани баста- 
уларына ерекше кө ң іл бө луі де, рухани әлеміне ө мір бойы 
терендеуі де осыдан деп тү сінеміз.

Қ азакстандык коғ амдык ойды, әдебиет пен ө нер 
әлемін, ғ ылымды және жалпы рухани мәдениетті дамы- 
туда ғ алым — жазушының  ө зіндік орны бар.

Біздің  ойымызша жазушы бү кіл Орта Азиялык кө ркем 
ой дамуына ө з шығ армашылығ ымен эсер еггі деуге бо- 
лады. Алайда ол кө ркем ойдың  дү ниежү зілік дең гейіне 
шығ а тү рып, взін ің  этникалы к ерекш елігш  айш ыкты  
кө рсете білгендігінің  әдістемелік сыры әлі ашыла койғ ан 
жок- Сондыктан, 8 9 кітапта эуезовтанушылар арасында 
алғ аш рет жазуш ының  коғ ам дамуындағ ы этникалы к 
мәселелердің  тарихи орны мен мәні туралы кө зкараста- 
ры кең  кө лемде сө з болып, арнайы зерттеу объектісіне 
айналғ ан.

М. Ә уезов сонау 20-шы жылдардан бастап, 9: мәде- 
ниеті, тіл ү старту, фольклор тарихы бойынш а публицис
тикалык макалалар мен тын. зерттеу ең бектер жазғ ан. ; 9 
ең бектеріндегі негізгі мақ саты, „ескі кү ннен бастап, Абай 
мезгіліне шейін казак тіліндегі (кө не жазбаларымызды 
коса алғ анда — А. Т.) ш ыккан сырлы сө здің  тү рлерін
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айырып, жік-жікке бө ліп, әрбір дәуірден кадау-қ адау белгі 
қ ойып, сол белгілер бойынш а тарих шаң ы басып жаткан 
ескіліктің  желісін созып шығ у болды“ * 12.

Енбекте осы этномәдениеттік қ ү ндылыктардың  жазу- 
шынын ғ ылыми, әдеби, кө ркем туындыларынан канш а
лы қ ты орын алғ анын кө рсетуге ерекше кө ніл бө лінген.

М. Ә уезов жан жұ йесі ғ ылымы психология саласында 
арнаулы ең бектер жазбаса да, оны ұ лттык, психологиямыз- 
ды танытуғ а зор ұ лес коскан ойшыл-жазушы деуге то- 
лык дәлеліміз бар. Кітапта ойш ыл-жазуш ының  бұ л та
ра птағ ы шығ армаш ылығ ы: оның  тікелей жазушылығ ьша 
және қ оғ амцық -әлеуметтік мәселелерді, оку-ағ арту ісінің  
жайын, мәдениет пен ө нердің , коғ амдык ойдың  кө пте- 
ген ө зекті тү старын қ озғ ағ ан зертгеулері негізінде екі 
салағ а бө дініп қ арасты ры лғ ан. Жазуш ы ш ығ армаш ы- 
лығ ына Шығ ыс халыктарына қ атысты ү лтгы қ таны м мен 
психология бірлігі тән  деген байлам жасалады.

М. Ә уезов халық  дү ниетанымы туралы пікірлерін 20- 
жылдардан бастап қ ағ аз бетіне тү сіріп, ө мірінің  акырына 
дейін замана ағ ымына ілесе отырып тиянактап, талдап 
тү сіндіре білген ойш ыл-ғ алым. Халык әдебиетін қ оғ ам 
ө мірінің  айнасы деп тү сінген М. Ә уезов ү рпак танымы 
мен тәрбиесіндегі онын орнын ерекше бағ алады. Ойшыл- 
жазушы кырының  осы < =>? кө рсету максатында кітап- 
та фольклоршы-ғ алымнын. халыктың  рухани дамуындағ ы 
ауыз эдебиетін ің  орнына зор бағ а берген іргелі зерттеуі 
„Казак халкының  эпосы мен фольклоры“ ең бегіне алғ аш 
рет дү ниетанымдык тү рғ ыдан талдау жасалады.

М. Ә уезов @A ө ркениетіндегі ана тілін ің  маң ызын 
дү ниетанымдық , мәдени-әлеуметтік тү рғ ьщан тү сіндірген 
ойш ыл-ғ алым. Жазуш ының  пайымдауынша: „екі тілдің  
мәдениетін бойғ а сің іру ол адамды кен тынысты етеді... 
Екі бірдей тілің  болу — екі енеге тел ө скендей, екі жакты, 
егізекі нәр қ асиет, кауат бітіреді“ 13. Алайда, ө з халкының

12 Ә уезов М. О. Жиырма томдык ш ығ армалар жинағ ы. Алматы,
1984. 16 т, 11-6.

12 Ә уезов М. О. Жиырма томдык ш ығ армалар жинағ ы. Алматы,
1985. 19 т.. 412-6.
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кайнарынан канып ішпеген, оның  моральдық  асыд қ аси- 
етгерін бойына сің іре алмағ ан адам ө зге BCDE да қ адірлей 
білмейді. Мәдениет пен әлеуметтік салада, білім беру 
ісінде Тіл тү жырымдамасы мен этномәдениетгік білім беру 
тү жырымдамасын жү зеге асыруды қ олғ а алып жатқ анда, 
жас ү рпак тәрбиесі мен оқ уында М. Ә уезов ш ығ арма- 
шылығ ынын зор дү ниетанымдык. мәні бар осы тү сына 
ерекше кө ң іл бө лгеніміз абзал. Кітапта F B мәселелер де 
белгілі дең гейде камтылады. Жазушы ш ығ армаш ы- 
лығ ының дү ниетанымдык.бағ ыттарының  негізгі мазмұ нын 
теренірек тү сіну оның  кө ркем шығ армалары арқ ылы ғ ана 
G GHIJK Біздің  ойымызша М. Ә уезов кө ркем ш ығ арма- 
ларының  ө зегін ізгіліктілік, отан L MDINCIH пен жалпы 
адамзаттыктың  бірлігі қ ү райды. Ең бекте біз осы ойымыз- 
ды негіздеуге де біршама кө ніл бө лдік.

Белгілі коғ ам кайраткері, ғ ү лама-ғ алым М. Ә уезовтың 
халкымыздың  BCCEH және рухани жаң аруындағ ы, BCEO 
мыздың  рухани мвдениетін жетілдіру мен дамытудағ ы 
орны, шығ армашылык. бағ ыттары жү йелі тү рде: кө ркем 
әдеби іздең істері; абайтану ғ ылымы, ө нер мен театр да- 
мыту ісі; ел тарихы мен фольклор бойынш а ғ ылыми 
ізденістері; BCCEHP істері т. б. толып жаткан салалар бой
ынша алғ аш рет топтастырылып карастырылғ ан. Соның  
негізінде, жазушы қ алдырғ ан бай мәдени мү раны таны- 
май және ол ү станғ ан ғ ы лыми-әдістемені игермей 
халкымыздың  рухани тарихын ойдағ ыдай жемісті зерттеу 
де G GHIJ емес деген корытындығ а келуге және F B ойды 
белгілі дәрежеде дәлелдеуге алғ ашкы қ адам жасадды. Осы 
ойды негіздеу барысында жазушының  кө ркем туындыла- 
ры, әдебиет, ө нер, фольклор, коғ амдык-ағ артушылық  ой, 
ғ ылым мен жалпы мәдениет салалары бойынш а мақ ала- 
лары мен зерттеулері белгілі бір мақ сатқ а бағ ышталып, 
дү ниетанымдык. тү рғ ыдан алғ аш рет ғ ылыми айналымғ а 
қ осылды.

Халык.тың  тарихына, мәдениетіне, тағ дырына зерек 
кө ң іл бө лу, ө зінің  каламгерлік борыш ын биік сезіну 
М. Ә уезовті ө мір бойы сан алуан ғ ылыми ізденістерге 
ү мтылдырғ ан, шығ армашылығ ының  дү ниетанымдык ө зек- 
тері болғ ан. Солардың  бірі халық  дү ниетанымының  ө зегі
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— ауы з әдеби етін ің  тан ы м ды к бағ ы ттары н  зерттеуде 
салғ ан  дәстү рі. Жазуш ы  ш ы ғ армалары ны ң  бір ө зегі осы 
тамаш а дәстү рден  бастау алады . Q R ө зек М. Ә уезовтің  
дү ниетаны мды к ізден істерін ін  бастау бұ лақ тары  бола ала- 
ты н STU казы н а есебінде ғ ы лы ми айн алы мғ а кіріп , ө з 
алды на жеке зерттеу объектісі болуғ а да лайы қ .

М. Ә уезов дү ниетанымының  ерекше V WU оның  оку- 
ағ арту саласында жазылғ ан ғ ылыми-публицистикалык 
макалалары мен педагогикалык енбектерінде кө рініс 
тапкан. Кітапта алғ аш  рет ғ алым-педагоггің  „Ә дебиет 
тарихы“ , „Новый аул“, „Жеткінш ек“, „Казак шаруа жа- 
стар мектебіне арналғ ан Программа және V WXSXY хаттар“ 
сияқ ты окулыктары мен бағ дарламаларына дү ниетаным- 
дык тү рғ ыдан талдау жасалып, олар сол тү стағ ы казак 
мәдениетінің  тарихындағ ы зор табыс, коғ амдык ғ ылым- 
дардың  даму қ азынасына косылғ ан комакты ү лес деп 
бағ аланады.

М. Ә уезов оку-тәрбие мәселелерін ө з кезең індегі 
кө кейкесті саяси-әлеуметтік мәселелерден бө ліл қ ара- 
мағ ан. Сондыктан ол: окыту мен тәрбиен ің  максаты; 
ш әкірттердің  дү ниеге деген кө зкарастарын калыптасты- 
ру; адамгершілік әлеміне жетелеу; эстетикалык талғ амын 
тәрбиелеу; коғ амғ а пайдалы ең бек пен іс-әрекетке бау
лу; саб акты кызу ең бекке кү ру аркылы оларды кү р тың да- 
ушыдан ең бек етуші, білімді ө з енбегімен алушы, ізде- 
нуші дәрежесіне жеткізу; ш әкірттердің  ойлануына, 
толғ ануына, пікір таластыруына ық пал ету деп тү сінген 
тәлімгер ү стаз.

М. Ә уезов тәрбиен і тү тас, ү немі дамуда болатын, 
кү рделі және кайш ылыкты процесс есебінде кө рсеткен, 
оку, оқ ыту әдісі, тәрбие тиімділігі, ү стаз этикасы туралы 
зор тәлім-тәрбиелік, танымдык мацызы бар пікірлер ай- 
тып, ой зерделеген ойш ыл-ү стаз болғ ан. Сондыктан, 
ө мірдін барлык салаларын сабактастыкта, жалғ астыкта 
алып карағ ан жазуш ынын коғ амдык кызметі мен ғ ылbi- 
ми -педагогикалык ең бектері, дү ниетанымдык байламда- 
ры оны ү лкен ойшыл деп карауғ а мү мкіндік береді.

Біз ү зак жылдар бойы жү ргізген зерттеу нәтиже- 
лерімізді корыта келе және әлі шешімін нактылы таппай
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шашырып жү рген мәселелерді аз да болса жинақ тап бір 
арнағ а тоғ ыстыру мақ сатында, ө з Z [\]\[\^_\ ойшыл- 
жазушынык жалпы шығ армашылығ ыньщ дү ниетаньщдық  
ө зектерінін негізгі бағ ьптарына арнадык. Себебі, жоғ арыда 
айтып ө ткеніміздей орыс тілінде жары к кө рген бірлі-жа- 
рымды ең бектер болмаса, М. Ә уезов ш ығ армаш ы- 
лығ ының  ` a b ]\ кең  аукымда зерттеліп, карастырыла 
қ ойғ ан жоқ , оны ң  терең  дү ниетанымдык ең бектеріне 
арнайы диалектикалык. талдау әлі жасалмағ ан. Жазушы 
шығ армашылығ ын осы тү рғ ьшан кө рсегу болашақ та қ азак 
халк.ының  мәдени-рухани ой ү рдісін мазмү ны жағ ынан 
кең ейтуге [ [cde_dc береді. Қ оғ ам, уакыт, дәуір ө згеру- 
леріне байланысты жеке тү лғ аларғ а деген біздің  кө зқарас- 
тарымыз бен таным*тү сініктеріміз де ө згеріп отырады. 
Ә рбір ү рпақ  оларлы ө зінше танып, ө зінше тү сінеді.

Кітапта М. Ә уезовтің  ойш ыл-жазуш ы, ғ алым, зор 
мәдениет және қ оғ ам қ айраткері болып қ алыптасу орта- 
сын, рухани нәр алғ ан бү лақ тарын, тәлім-тәрбиелік, 
К.Ү НДЫЛЫК, кө ркем және адеби-эстетикалы к, ғ ылыми- 
теориялық  ізденістерін, жалпы ш ы ғ армаш ы лы ғ ы ны ң  
дү ниетанымдык арналарына жан-жақ ты  талдау жасау 
арқ ылы аныктауғ а алғ аш рет талпыныс жасалғ анын да 
окырмандар есіне сала кеткіміз келеді.



/  Т А  Р А  У

М. О. Ә УЕЗОВ ДҮ НИЕТАНЫМЫНЫҢ  Қ АЛЫПТАСУ 
КЕЗЕҢ ДЕРІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1. Жазуш ының  қ алыптасу ортасы, дү ниетанымының  
бастау бұ лақ тары мен рухани нәрлері, ізденістері мен 

ш ығ армаш ылығ ыньщ  fghih  бағ ьптары

Біз М. О. Ә уезовті бірде Абаймен, бірде Михаил 
Шолоховпен, немесе Рабиндранат Тагормен, баска да өз 
заманында дұ ниежү зілік ө ркениет пен мәдени қ азынағ а 
зор ү лес косқ ан ү лылармен салыстырып, қ атар койып 
жатамыз. Бірақ , осы тү ста бір нәрсені ескере бермейміз, 
ол — кез-келген тарихи тұ лғ аның , зор талант иесінін 
ө зіндік ерекшелігі, бірегейлігі және қ айталанбайтындығ ы. 
Олай болса, ү лыларды біріне-бірін тең еп зорайту, болмаса 
кіш ірейту, тіпті тең естіру ғ ылым jkf де, ө скелең  ү рпақ  

jkf де қ ажетсіз әрекет. М әселен, М. Ш олоховтың  
Ш ығ ыстык та, Батыстық  та, баска бір турде де кө рінуі 
l lmkf емее. Бү ларғ а коса сол таланттың  ө скен ортасын, 
оғ ан эсер еткен объективті және субъективті жағ дайларды 
да есепке алмай болмайды. Біз бұ л жерде болаш ақ  ih 
жазушы калыптаекан коғ амды к ортаны , ондағ ы 
әлеуметтік жағ дай мен ұ лттың  рухани даму l lmkfgknkf 
ілгерілететін, болмаса оғ ан кедергі жасайтын факторларды 
айтып отырмыз. Бұ ндай ө лш емсіз, ұ лы суреткерлердің  
біздің  мәдениетіміз тарихың дағ ы маң ызын, орнын толык 
кү йде кө рсету l lmkf болмас еді. Бұ ндай ө лш емсіз, 
олардың  жеке басы ны ң  ihih h мен ш ығ арма- 
ш ылыктарының  мән маң ызын, ө зіндік ерекшеліктері мен 
кайталанбас ү лгілерін тұ стаетары да, кейінгі ү рпактары 
да тү сінбес еді.

Сондыктан, біздің  ойымызш а, М. Ә уезовтің  ойш ыл- 
жазушы, ғ алым, мәдениет және қ оғ ам кайраткері болып

1?



калыптасу жолдарын терең ірек ү ғ ы ну, жазуш ы  шығ арма- 
шылығ ынын дү ниетаны мды қ  ө зектері мен  opqrq  
бағ ыттарын аныктау stuv алды мен он ы ң  к.алыптасу ор- 
тасына сипаттама бере кеткен іміз жө н.

XX ғ асырдың  басында Роесияда бү рын-сонды болып 
кө рмеген саяси ө рлеу басталғ аны тарихтан мәлім. w x 
ө рлеу „дү ниежү зілік таритың  жаң а кезең і аш ылғ анын 
кө рсетті'** 1. Осы ө рлеуге тү спа-тү с келген бірінш і орыс 
революциясы патшалы Россия бү ғ ауындағ ы ірілі-уақ ты 
халыктардың  сезім-санасын да оята келді. y r қ озғ алыс 
олармен кө ршілес Шығ ыс Азияны, қ ала берді бұ кіл Аз- 
ияны біржолата оятты. Езілген, тоқ ырағ ан жү здеген ми
ллион халык. оянып, жаң а ө мірге, адамның  ең  карапайым 
праволары жолындағ ы, демократия жолындағ ы кү реске 
z{|}|~ жасады. Азияның  оянуы мен Россияның  ө кімет 

билігі stu кү рестің  басталуы XX ғ асырдың  басында дү ние 
� �t}t� тарихтың  жаң а кезең і ашылғ анын да кө рсетті2 .

Кейін, осындай алғ ы шарттардың  арқ асында Октябрь 
тө ккерісін, ол әкелген жаң а ө мір мектебін кө птеген қ азақ  
зиялылары мен жастары қ ү шак, жая қ арсы алды. Ү лтын 
оятуғ а тырысып, Тең дікті, Бостандыкты, Еркіндікті 
жырлады. Ө йткені, саналы ө мірі мен жастык. шақ тары осы 
XX ғ асыр басымен { ~���{ ~ келген алдың ғ ы катарлы 
қ азак зиялылары мен жастарының  копш ілі халқ ының  
„ө мірде кенже, ө нер-білімде кенде қ алғ анын сезіп қ атгы 
тебіреніп сді“^ .

Солардың  ішінде ө мірдегі болып жатқ ан КҮ былыстарғ а 
зейін коя қ арап, терең  де жан-жақ ты тү сінуге талпынғ ан 
талантгы да дарынды жастардың  бірі, кейін ө з халқ ын 
әлем биігіне кө теріп, бү кіл дү ние жү зіне танытқ ан Мү хтар 
Ә уезов болды. Октябрь тө ң керісі тү сында М. Ә уезов 20 
жаста болатын. Оның  қ оғ амдык, кызметі мен мәдени- 
әдеби шығ армашылығ ы, ғ ылымғ а ден қ оюы патша ө кіметі

! Лснш  В. И. Толык шығ армалар жинагы. 23-т. , 160-6.
1 � } да соіша.
3 Ә уезоп М. Беккожин  Қ . Мәдениетті Қ азакстан / /  Ә дебкет және 

искусство, і 940, N 10— 11. 94-6.
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қ ү лап, еліміздегі сан алуан ө згерістер колдау мен 
карсылыкка бірдей ұ шырап, теориялык әрі практикалык 
істер тез арада санағ а сің ісе коймағ ан аласапыран заманғ а, 
киы н-кы стау кезең ге тап келді. Жазуш ынын саяси- 
әлеуметтік кө зкарастарының , жалпы дү ниетанымының  
қ алыптасуына еліміздегі жаң а коғ ам қ ү ру барысындағ ы 
идеологиялык кү рес, колдан жасалғ ан тап тартысы, 
мәдениет пен ө нер, әдебиет, тағ ы басқ а салалардағ ы дау- 
айтыстар, сың аржак тү сініктер эсер етпей койғ ан жоқ. 
Міне, осы себепте де М. Ә уезовтің  ғ ұ лама-ойшыл, заңғ ар 
жазушы, білікті ғ алым болып калыптасу жолдарында, 
баска да ө зі тү стас казак зиялылары сияқ ты , талай 
киындыктар, оры нсы з кінәлаулар мен кінәлауш ылар, 
оғ ан керекті-керексіз ат койып, айдар тағ ушылар, тіпті 
кө ре алмаушылар мен кү ндестер де аз болмады.

Сол тү стағ ы идеологияның  казак даласында бірден 
кабылдана қ оймағ аны да рас, оның  жаң а калыптасып келе 
жаткан казак интеллигенциясы  санасы на тура жол 
таппағ аны да мәлім. � ��  ө зіндік тарихи себептері де 
болды және диалектикалық  тү рғ ыдан алғ анда бү лай болуы 
занды нәрсе. Ө йткені, кез келген жаң алык атаульшы білім 
дең гейі тө мен, ақ ылы аз, (кемш ін тобыр ғ ана саясаттан, 
теориядан тыскары) топ кана ойланбастан, карсылыксыз 
кабылдамаса, М. Ә уезов пен оның  зиялы тұ стастарының 
бү лай етуге баскасын былай койғ анда, „мың  ө ліп, мың 
тірілген11 халкының  алдындағ ы адамгершілік, азаматгык 
парызы да жібермес еді. Ал, бұ лардың  бәрін ой елегінен 
ө ткізу ��� уакыт керек-ті. Мәселен ің  осы жағ ына 
тө ң керіс кө семі В. И. Ленин де ерекше кө ң іл бө ліп, кызыл 
больш евиктерге, „сіздерге бұ л халыктарда оянып келе 
жаткан, оянбай тү ра алмайтын және тарихи тү рғ ыдан 
орынды саналатын буржуазиялык ұ лтшылдыкты негізге 
алуғ а тура келеді“4 — деп ескерткен болатын. Бірак, кейін 
бү ны елеген еш кім болмады. Қ азак зиялы лары ны н 
азаматгык калыптасу жолдарының  ерекшеліктерін ескеріп, 
оғ ан тө зудің  орнына, � � зиялы ����� ������� ����� 
жіберді. 4

4 Ленин В. И. Толык ш ығ армалар жинағ ы. 39 т., 358-6.
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Осы топтың  ішіиде Мү хтар Ә уезов дү ниетанымының , 
бастау бү лақ тары мен рухани нәрлерін іц  басқ аларғ а 
ү ксамайтын взіндік ерекшеліктері бар. Оғ ан болаш ақ үлы  
жазушының  калыптасу ортасын теренірек талдау арқ ылы, 
кө з жегкізс аламыз, Жазушы вмір жолынын алғ аш ш . 
кезең ін шағ ын ғ ана ойша шолып ө ткен адамның : оның  
еткен ғ асыр алдындағ ы ����� ү рдіс взгерістер мен 
шытырман уами-алар кезең інде Ш ынғ ыстау етегінде 
дү ниеге ксліп. әк.елсн жастайынан жетім калып, халық  
дәстү рін терен игерген кө некез ага тәрбиесінде болғаньш; 
сол атасының  селбеуімсн Мү рсейіт молда кө ш ірген 
колжазба аркылы Абай ө лең дерімеи танысқ анын; кейін 
квзі ашык, кө кірегі ояу Қ асымбек агасы аркылы Семейге 
жолы � ��� аліашқ ы білімге колының  жетуін; одан соң  
Семей, Орынбор калаларындагы әр тү рлі саяси, мәдени 
жү мыстарғ а араласуын, патшалы Ресейде басталып, 
жаң ғ ырығ ы казак даласына жеткен тө ң ксріс кездеріндегі 
іоәрексггерін кө з алдьжан вткізіп, твң керіс бесігі 
Ленинградка білім іздегі аттанғ анын еске тү сірер еді.

Семейдіц бес кластык училишисінде окы п жү ріп, 
семинарист Мү .хтар осы каспетті мекенде орыс және 
Батыс Еуропа эдебиетінің  ү лгілерімен, �� Абай 
творчествосымеи жакын танысып, ойш ыл Ш окан 
ө мірінен ү лкен эсер алды. Осылар онык білім кууына, 
халкының  жокшысы, црдагер азамат болуына жол 
кврсеткендей болды,

Революция қ арсацында Семейдс окыгі жү рген казак, 
жастарынын. талпынысына квз салып, олардың  
караң ғ ылык бү лтын сейілте, ой-білімінін. ш ың ына 
ө рмелеуін мактан еткен, кү рмет гү тқ ан ө лкетанушы А. 
Н. Белослюдов Шоканнындосы Г, Н. ГІотанинге жазғ ан 
бір хатында былай деген екен: „Ш окандардың  қ алағ а, 
мәдениете ү мтылуы казір жыл сайын кө беюде. Олардың  
кө пшілігі сіздің  қ адірлі досың ыз Шоканды еске тұ сіреді. 
Бәрі де ү стамды, бәрі де � ���� бәрінің . де жү регі 
мө лдір, таза, адамғ а дос болып, кауымғ а, ө зінің  жү ртына 
� ��� істеуді максат етеді“ . 1915 жылы жазылғ ан осы 
хаттын мазмү нын талдай келіп, академик Ә . Марғ ү лан: 
„Мү ндағ ы ой-пікірдің  барлығ ы тү тасымен сол кездегі
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Семейде окып жү рген Мұ хтар, оның  аяулы ағ асы 
Касымбек, Қ аныш  Сәтпаев, Ә міржан Сыдыков және 
Абай шәкірттері туралы айтылғ ан деуге болады. Олардан 
взге Шоканмен салыстыратын, мыкты ойшыл бала ол 
кездегі Семейде болғ ан емес“$ — деп тү йеді ө з ойын.

Қ алада оки жү ріп, жас Мү хтар, кала мен дала тұ рмыс 
тіршілігінің  ерекш еліктерін кө ре білді. � � елдегі ауыр 
тү рмыс, рулыктартыс, бәсеке, барымтат. б. халық ты біраз 
кажыткан кез еді. �  ¡� болмысы халық пен тығ ыз 
байланыста, бірлікте болғ ан М. Ә уезов сол кезде казак 
тү рмысын ө згертуді, ел-жү ртын бостандыкка, бакытка, 
еркіндікке ш акыруды, саналы, салауатты тірш ілігін 
ойлады, ө зі де соғ ан ат салысып, әрекет ету жолында 
болды. Сондыктан да, ол сонау револю ция жең іп, 
патшалык империя бү ғ ауынан   ¢£�¤£  деген алғ ашкы 
кү ннеп бастап әр  тү рлі мерзімді басылымдарда (әдеби 
шығ армашылығ ын былай койғ анда) Семейде, Орынборда, 
Қ останайда. Петропавловскіде, Қ ызылордада, Ташкентге 
шығ ып тү рғ ан „Сары арка“, „Жас азамат“ , „Степная 
газета1', „Қ азак тілі“ , „Ауыл“ , „Ең бекш і казак" 
газеттеріндс, „Абай“, „Ш олпан", „Таң “ , „Жас кайрат“, 
„Кедей айнасы “ , „Жаң а мектеп" журналдарында 
халыктың  мү ң -мү ктажы н, ой-арманы н, максатын 
білдірген, оларды оқ у-білімге, бірлікке, елдікке шакырып, 
ала ауыздыктан аул а к бол уды уағ ыздағ ан эр алуан саяси, 
мэдеми-ағ артуш ылык, дү ниетанымдык бағ ыттардағ ы 
такырыптарғ а кө птеген макалалар жариялағ ан.

Зер сала оқ ып, зерттеген адамғ а жас Мү хтар жоғ арьща 
аталғ ан сол кездегі мерзімді басылымдарда жарияланған 
макапаларында ө зін ін саяси-әлеуметтік кө зкарастарын, 
мемлекет, �¢ мәселесі, әйел тең дігі жө ніндегі ¥¤£ 
пікірлерін білдіргенін тү сіну киын емес. Ал ғ ылым, 
мәдениет, ө нер, оку ісі мәселелері тө ң ірегіндегі айтылғ ан 
пікірлері кү ні бү гінге дейін ө з мәнін  жойғ ан жок. 
Жазушының  бү л кө зкарастары оны ң  жалпы 
шығ армашылығ ының  ө зегін де аныктайды. 5

5 Марғ ү лан Ә . Алғ ашкы 
1976, 131-6.

ө рлеу / /  Біздің  Mvxrap. Естеліктер. Алматы,
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М  Ә уезовтің  осы тұ стағ ы газет-журналдарда ш ық қ ан 
макалалары — такы ры бы ны н сан алуанды ғ ы мен, кө терген 
мәселелерінін уакытпен ұ ндестігімен, байыппен айтылғ ан 
¦§¨©ª пікірлерімен ерекш еленеді. « ¬ ж ерде — 
зерттеуш ілеріміз тек кана тарихтағ ы  ж еке адамдардың  
ең бегін бағ алаумен, олардын сол кезде нендей істер аткара 
алмағ андығ ын тізбектеумен ш ектелмей, оларды ң  ең бегіне 
ө з заманы нда нені ты н ды рғ ан ы н а карай  бағ а беру 
керектігі жайындағ ы  кағ иданы  есте ү сы нғ андары  жө н.

М. Ә уезов мақ алаларының  XX ғ асыр басындағ ы 
Қ азакстандағ ы мәдени-ағ артушылык, саяси-әлеуметтік 
ойдын, коғ амдык сананың , білім, ғ ылым, ө нер дамуының  
тарихи жолдарын танып білуде зор мәні бар. Сондай-ақ  
аталмыш мақ алалар — XIX ғ асырдың  екінші жартысы мен 
XX ғ асыр басындағ ы қ азақ  ойш ылдарынан кейінгі 
дәуірдегі Қ азакстандағ ы философиялы к ойды ң  даму 
тарихын, қ азақ  философиясын зерттеуш ілер ®¯ де 
кажеггі дү ниелер.

Академик Ә лкей Марғ уланның  деректеріне қ арағ анда, 
Мухтар Ә уезовтің  кауым алдында, әдебиет жү зінде кө ріне 
бастауы 1917 жылдан басталады. Ә сіресе оны ң  атын 
кө пшілікке әйгілі еткен „Абай“ журналы болғ ан. Журнал 
ү йымдастырушысының  бірі де, оның  негізгі макалаларын 
жазғ ан да Ә уезовтін ө зі6 . Осы журнал бетінде, деп жазады 
Ә . Марғ ұ лан, „Мү хаң  кө бінесе журналист, публицист, 
сыншыл, ойшыл, философ ретінде кө рінді“7  *.

Журналдың  эр санында ш ыккан М. Ә уезов 
макалаларының  „Ғ ылым“, „Ғ ылым тілі“ , „Казак ішіндегі 
партия неден?“, „Мәдениетке кай кәсіп жуык?“, 
„Мвдениетжәне °±² ³ „Оқ у ісі“, „Философия жайынан", 
„Япония“ т. б. болып аталуының  ө зі-ак жоғ арыдағ ы ойды 
растап тү рғ андай.

6 Осы журналами шығ арушыаары Ж. Аймауытов пен М. Ә уезов 
болғ ан. Белгілі себептермен кейін М. Ә уезовтің  аты ´ µ¶ кешеге дейін 
айтылмай келді.

7 Марғ ү лан Ә . Алғ ашкы ө рлсу / /  Біздің  Мұ хтар. Алматы, 1976,
131*6.
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Біз жас Мү хтардың  дү ниетанымдык ізденістері мен 
ш ығ армаш ылығ ының  ·¸¹º¹  бағ ыттарын кө рсету 
мақ сатында жоғ арыда аталғ ан екбектердің  кайсыбірінің  
мазмү нына кы скаш а болса да токталып ө ткенді жө н
санаймыз.

М. Ә уезовтің  назары мы зғ а іліккен алғ аш қ ы 
шығ армасы „Қ азақ тың  ө згеше мінездері“ атгы мақ аласы 
1917 жылы Таш кентте ш ығ атын „Алаш “ газетінің  30 
марттағ ы 16-санында жарияланғ ан екен. Ал келесі 
„Адамшылык негізі — әйел‘‘, „Қ айсысын кодцанамыз“ 
деген макалалары осы жылы Семейде шығ атын „Сары- 
Арка“ газетінің  5 сентябрь, 19 октябрьдегі сандарында 
басылғ ан.

Ә лі семинария кабырғ асында жү рген жас ш әкірт М. 
Ә уезов » º мақ алаларында ү лкен әлеуметгік мәні бар, сол 
кездегі коғ ам ө мірін ің , казак тү рмысының  кө кейтесті 
мәселелерін кө теріп, соларды шешуге талпынғ ан.

Айталык, „Қ азақ ты ң  ө згеше мінездері“ атты макалада 
автор халы к тү рмысының  ө су, даму жағ дайларын қ озғ ап, 
соғ ан кесір келтіріп отырғ ан казак арасындағ ы 
„ү йымсыздык, кү ндестік, паракорлык, партия, әділетсіз 
билік, әйелдің  жолы жің іш ке деген сиякты “ тү рлі 
кемшіліктерді сы нап, сол кесел-кемш іліктерден 
кү тылудың  амал жолын іздестіреді, жү ртшылыкты соғ ан 
ш ақ ырады8 . Мінез тү зеу дегенді М. Ә уезов нағ ыз 
прогрессивті жолмен тү сінген. Алғ ашқ ы макаласында оғ ан 
арнайы ¼ ½¾·¾¿ бермегенмен келесілерінде: „Адам 
баласының  жаман ¿ º¿¹ жаратылысынан емес, оны ө скен 
орта, кө рген ºÀ¾Á ө неге билейді“9 , — деп аш ып айтады.

„Адамш ылык негізі — әй ел“ атгы макаласында да 
Ә уезов осы мәселені әрі карай жалғ астырып, халык 
тү рмысының , яғ ни мінез-кү лкы ны н ө згермей, ө спей 
отыруының  негізгі бір себебі — казак арасындағ ы әйелге 
деген кө зкараска тікелей байланысты деп біледі. Автор 
бү л макалада әйелдің  коғ ам ө мірінде аткарар ролін ғылым

8 Ә уезов М. Қ азакты ң  ө згеше мінездері / /  Алаш, 1917, 30 март,
№ 6.

9 Ә усзои М. Ғ ылым / /  Абай журналы, 1918, № 1, 4~5-б.
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жолымен психологиялык, педагоги калы к, философиялық  
дәйектсрмен дәлелдей келіп: „Адам болып калғ ың  келсе, 
гағ ылымынды бесігінді тү зе. Оны тұ зеймін десең , әйелдін 
халін тү зе"10 11, — деген корытынды ойын айтады.

Ал. „ Қ айсысын қ олданамыз“ және тақ ырыбы жағ ынан 
соиың  тікелей жалғ асы саналатын „Ғ ылым тілі“ 
макалаларында М. Ә уезов ғ ылыми термин мәселесін сө з 
етеді. Халыкты ағ арту жолында, ғ ылымды тарату, дамыту 
ÂÃÄ ғ ылыми терминнің  бір калыпка бір ЖҮ йеге тү суінің  

манызы вте зор. Сол кездегі казак окығ андарының  бір 
тобы Россиядағ ы, не Қ азакстаннын ө зіндегі орысш а оқу 
орындарының  тү лектері болса, екінші бө лігі Қ азан, Уфа 
калаларындағ ы медреселерді бітіргең  еді. Міне, осы 
жайларды, окығ андар арасындағ ы екі ү дай алалық тан туар 
зиянды салдарды аң ғ арғ ан М. Ә уезов ғ ылыми термин 
мәселесін дер кезінде кө теріп, кө пш ілік талкысына 
ү сынады, Å Æ бағ ыттағ ы ө з ізденістері мен ғ ылыми негізі 
бар пікірлерін баяндайды.

М. Ә уезов „Қ азак. ішіндегі партия неден?“ ÇÈ É жерде 
партия-жік мағ ынасында — А. Т.) деген макаласында ел 
ішіндегі ала ауыздылык, жікш ілдік сияқ ты әлеуметтік 
КҮ былыстың  шығ у тө ркініне жауап іздеу бар. Мақ алада 
автор: „Ә рбір халық тың  ө згеден ө згеше халық тығ ында екі 
тү рлі шарт бар. Оның  бірі — сол халыктың  кәсібі, екіншісі 
жү рт тәртібі"11 — дей келіп, олардың  қ азак даласындағ ы 
ө згеру, даму генезисінен хабардар етеді, осы жайлардың  
адам болмысы мен санасына, психологиялык қ алпына, 
сол арқ ылы бү кіл кө зкарастары мен салтсанасы на қ алай 
эсер ететіндіктеріне нактылырак токталады, коғ амдық- 
әлеуметтік мәні бар тү жырымдар жасайды. Сондық тан 
жоғ арыдағ ы екі шартгың  екеуі да басынан аяғ ына дейін 
әлеуметтік әділеттілік тү рғ ысынан шешілуі керек. 
Ө йткені, „Вділеттілік жок жерде ү рлык, жала, зорлык 
кө бейеді, кө птің  азғ а, Ê ËÌÍÎÍ  әлсізге кө з алартуы туады,

10 Ә уезов М. Адамшылык. нсгізі — әйел / /  Сары -Арка, 1917, 
N9 12> 5 сентябрь.

11 Ә уезов М. Қ азак ішіндегі партия неден? / /  Абай, 1918, № 2,
З - б .
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