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ӘОЖ 94(574)      

Бижанова М.А. АТУ, Кәсіптік оқыту және қоғамдық ғылымдар 

кафедрасының доценті, философия ғылымдарының кандидаты 

Нұрбекова М.М. Ы. Алтынсарин атындағы орта мектеп,  

тарих пәнінің мұғалімі 

 

АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІНІҢ ҰЛТТЫҢ РУХАНИ 

 ДАМУЫНДАҒЫ РОЛІ  

 

Қазақ халқының өткені мен бүгінін ғылыми зерттеу мәселесі 

халқымыздың рухани мәдениеті ментарихын өркендету үшін аса маңызды 

екені белгілі. Тәуелсіздікке қол жеткізген ширек ғасырда елімізде ежелден 

қалыптасқан халқымыздың тарихи-рухани бастауларына, оның идеялық 

эволюциясына мән беріліп, көптеген ғылыми зерттеулер жүргізіліп 

жатқаны белгілі. 

ХХ ғасырдың басы айрықша күрделілігімен, сансыз оқиғалардың 

сапырылысымен, ұлттық сананың оянуымен ерекшеленеді. ХХ ғасырдың 

басында Ресей империясы терең күйзелiске ұшырап, оның құрамындағы 

халықтардың ұлттық сана-сезiмi оянып,  олар өзiндiк мемлекет құру, төл 

мәдениетi мен тiлiн, әдет-ғұрпын сақтап қалу мәселелерiн күн-тәртiбiне 

қоя бастады. Осы тұста қазақ даласында да Алаш ұранын көтеріп, қазақ 

елін азаттыққа үндеген қазақ қайраткерлерінің ой-пікірі мен іс-әрекеті 

жарқырап көрінді. 

Қазақ халқы ХХ ғ басында өз iшiнен талай-талай дарынды, өз 

халқының бостандығын армандаған, сол үшiн жан-тәнiн аямаған 

азаматтарды тудырды. Солардың iшiнен ерекше тұлғалар ретiнде                      

Ж. Аймауытов, А. Байтұрсынов, Ә. Бөкейханов, М. Дулатов,                                  

Х. Досмұхамедов, М. Жұмабаевты атап өтуге болар едi.  

Дәуірдің басындағы қазақ зиялыларының отаршылдыққа қарсы болып,  

бастапқыда «Қазақ» газетіне топтасып, кейіннен «Алаш» ұлттық 

қозғалысын басқарып, Алаш-Орда үкіметін құрды. Олар жалпыресейлік 

федерация құрамында қазақтардың теңқұқықтығын талап етіп, жерді 

басып алуды тоқтатуды, орыстандыру саясатына қарсы ұлттық-мәдени 

тиесілікті сақтауды ұран қылып көтерді. 

Олардың көбi қоғамды демократиялық реформалар арқылы өзгертудi 

қалады. Бiрақ, өз өмiрлерiне төнген қауіпке қарамастан  халықты ағарту, 

өзiндiк сана-сезiмiн дамыту iстерiн тоқтатқан жоқ. Өйткенi, олар халықтың 

болашағын көздедi, еліміздің өз егемендiгiне жететiне сендi және сол үшiн 

еңбек етті. Олар халыққа бiлiм беру жолында мектептерде жұмыс iстеп, 

неше-түрлi оқулықтар мен газет-журналдарды, романдар мен өлеңдердi, 

пьесаларды шығарды, халықтан қалған тарихи мұраларды зерттеп, жарқын 

болашақты жақындату үшін барлық жағдайды жасады [1]. 
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Жиырмасыншы ғасырдың басындағы қазақ ойшылдарының 

көзқарастары терең демократиялық және гуманистік сипатта болды. 

Олардың шығармаларында адамның болмысы мен еркіндігі, өмірдің мәні, 

дін мен еркіндіктің арақатынасы т.б. мәселелердің де көтерілгенін атап 

айтуымыз керек. Қазақ ойшылдары кісі бойындағы даралық қасиетке 

ерекше мән берді, кез келген кісіге қайталанбас жаратылыс жұмбағы 

ретінде қарады, адам мен ұлттың тарихтағы рөлін дұрыс бағалай білді. 

Философиялық мәселелерді ізгілік пен қараулық аясында қарастырып, 

дүниетанымдық ойларын этикалық бояумен астастыра бейнеледі. 

Міржақып Дулатовтың «Оян, қазақ» кітабы қазақ қоғамындағы ең 

алғаш айтылған өткір сөздердің бірі болды. Ұлт зиялысының ақындық сөзі 

қалың қазаққа арналды, халқын ұйқыдан оянуға, елдің қазіргі күйіне көз 

салып, ілгері ұмтылуға, азаттық, бостандық жолына үндеді. «Оян, қазақ» 

халықты мешеуліктің, надандықтың шырмауынан құтылып, әділеттік 

үшін, өнер-білімге, мәдениетке жету үшін күресуге шақырған күшті ұран 

болып естілді, солай қабылданды.  

Міржақып Дулатов патша үкіметінің саясатын әшкерелеп, 

заңсыздыққа, халыққа қысым жасаушылыққа қарсы шықты. Қазақ 

жастарын оқыту, мектеп ашу қазақша газет-журналдар шығару қажеттігін 

айта отырып, орыс тілін, мәдениетін игеруге де ерекше мән берді.  

Ұлт зиялыларының ақындық сөздері қалың қазаққа арналды, халқын 

ұйқыдан оянуға, елдің қазіргі күйіне көз салып, ілгері ұмтылуға, азаттық, 

бостандық жолына үндеді. Осындай мазмұнда жазылған Ахмет 

Байтұрсыновтың «Масасы» мен Міржақып Дулатовтың «Оян, қазақ» 

кітаптары қазақ қоғамындағы ең алғаш айтылған өткір сөздердің бірі 

болды.  

Міржақып Дулатов:  

Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты 

Өткізбей қараңғыда бекер жасты! 

Жер кетті, дін нашарлап, Хал һарам боп, 

                   Қазағым, енді жату жарамасты! - десе, [ 2,15] 

 Ахмет Байтұрсынов:  

Мысалы, қазақ малшы ұйықтап жатқан,  

Жыланды бәле дедік аңдып баққан. 

Бәленің түрін көрген мен сары маса  

Қазақты оянсын деп сөзбен шаққан, - дейді [3, 27 б.]. 

Әр адам жеке басының ғана қамын ойламай, елінің, ұлтының қамын 

ойлауы керек, ұлтына жақсылық жасаған адамның аты ұрпақтан ұрпаққа 

тарайды. 

Жүсіпбек Аймауытов жалпы адамзаттық құндылықтарды таптық 

мүддеден жоғары қойды. Өзі өмір сүрген қоғамның идеологиясын терең 

түсінген Жүсіпбек қазақ халқын ұлттық қалыптан айыру қаупі тұрғанын 

сезді. Бұл жағдайдан тек ұлттың ой-санасын ояту арқылы ғана сақтап 
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қалуға, сол арқылы халықты еркіндікке, тәуелсіздікке жеткізуге 

болатынын дәлелдеді. Жүсіпбек Аймауытов өз заманында айтқан 

мынандай сөздері халыққа деген терең жанашарлығының айғағы болып 

табылады: «Біздің халықтың ішінде жік те жоқ, құл да жоқ. Біртегіс өнер 

білім алуға құқы бар, ерікті теңдес азаматтары ғана бар екенін білеміз. 

Біздің мақсатымыз: өнер – білімнің жарық сәулесіне ерікті азаматтарға жол 

ашу, тұйықта жатқан сансыз таланттардың (озаттықтардың) өрбуіне 

себепші болу. Сөйтіп, өнер, білім жемісін халыққа тегіс жеткізу әр 

адамның ақыл күші дамуына кең майдан ашамыз, көпке бірдей білім 

негізін құрамыз» [4]. Міне, қоғамдық қайраткердің ойлары адамның 

рухани жетілуіне шақырады. 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының қатарында болған 

Мағжан Жұмабаев та қоғамды өзгерту мақсатына олармен бірге саяси іске 

араласты, ел болашағын өлеңмен өрнектеді: 

Алдындағы малымен  

Бірге жусап, бірге өрген, 

Алаш деген елім бар.  

Неге екенін білмеймін – 

                 Сол елімды сүйемін! [5, 79 б.] 

Мағжан саясатқа өз басының қамы үшін емес, ұлтының қараңғы, надан 

қалпын ойлап араласты. Ұлттың тарихи және философиялық зердесін 

оятып, рухын көтеру арқылы ғана бодандықтан құтылуға, ел тәуелсіздігіне 

қол жеткізуге болады деп есептеді.  

ХХ ғасырдағы қазақ зиялыларының қайсысы болсын өз өмірлерінің 

мәні туған халқына қызмет ету деген азаматтық ұстанымды ғұмырларының 

темірқазығы деп ұғынғаны. Олар өз елінің айрықша өркендеп, өркениетті 

жұрттар қатарына қосылуын армандады, сол мақсат жолында еңбек етті, 

тіпті жанын да қиды. Ұлт зиялыларының ұлы арманы Кеңес Одағы 

ыдырап, әлем картасында түркі халықтарының жаңа тәуелсіз мемлекеттері 

пайда болғаннан кейін ғана жүзеге аса бастағаны белгілі. 
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