
 

                                                                                                                            Жазушы: Еркін Байдаров, 

Еуразия ғылыми-зерттеу институты, Қазақстан 

 

11.04.2017-17.04.2017 • No: 111 

 

ЖӘДИТШІЛДІКТІҢ ҚАЗАҚ АҒАРТУШЫЛЫҒЫНА ЫҚПАЛЫ 

XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың 
басында көпұлтты мемлекет болған Ресей 
империясының тарихи дамуының басты 
ерекшелігі – Ресей империясындағы мұ-
сылмандардың басым көпшілігінің түркі 
тілдес халықтардан құралуы. «Сенімде 
бірлік» идеясы түркі халықтарына тән 
ортақ ерекшеліктер мен олардың тарихи 
ортақтығымен тығыз байланысты. Ресей 
империясының түркі тілдес мұсылман 
халықтары тең экономикалық және саяси 
құқықтарға ие болмағандықтан, бірігу 
арқылы ұлттық мүдделерін қорғау қажет-
тілігін сезінді. 
Бұл түркі тілдес мұсылман халықтарын 
өркениетті әлемге қосу мақсатында олар-
дың білім беру және мәдениет деңгейін 
көтеруге бағытталған жәдитшілдік идеоло-
гиясында көрініс тапты. XIX ғасырда Ре-
сей қоғамында белең алған әлеуметтік-
экономикалық және қоғамдық-саяси өзге-
рістер жәдитшілдік идеологиясының негі-
зін қалыптастырды. XX ғасырдың басында 
жаңа идеологиялық үрдіс ретінде пайда 
болған жәдитшілдік Ресей империясының 
түркі тілдес мұсылман халықтарының 
шоғырлануына серпін беріп, әлеуметтік 
жұмылдыру мен коммуникациялардың 
дамуына, сондай-ақ қоғамның бір геосаяси 
кеңістікте интеграциялануына себеп бол-
ды. Осы мағынада жәдитшілдік қозғалы-
сын тілдерді жаңғырту және білім беруді 
реформалау арқылы дәстүрлі өмір салтын-
да кейбір өзгерістер енгізуге бағытталған 
әрекет ретінде қарастыруға болады. 
Жәдитшілдіктің негізін 1800-1840 жылда-
ры татар ағартушылары қалаған болатын. 

Мысалы, XIX ғасырдың бірінші жарты-
сында Габденнасыр Курсави (1776-1812) 
және Шигабутдин Марджани (1818-1889) 
сияқты көрнекті татар ағартушылары Бұ-
қара мен Самарқанд медреселерінде схо-
ластикалық білім беру реформаторлары 
болды. Ибраһим Халфин (1773-1823), 
Хусаин Фаезханов (1821-1866) және Ис-
маил Гаспыралы (1851-1914) Ресей импе-
риясының мұсылман қауымы арасында 
білім беру саласында реформа жасауға 
шақырды. Қазақ зиялылары арасында қазақ 
халқының дамуын тек ағарту мен білім 
беру арқылы жүзеге асыруға болатынын 
пайымдаған Шоқан Уәлиханов, Салық 
Бабаджанов, Мұса Шорманов және Ыбы-
рай Алтынсаринді атап өту қажет. 
Жәдитшілдік қазақ қоғамының ұлттық 
даму жолдарын түсіну және табудың ма-
ңызды кезеңіне айналды. Білім реформасы 
басты тақырыпқа айналды. Қазақстанда 

жәдитшілдік идеясының таралуын XIX 
ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басын-
дағы қазақ зиялы қауымы қолдаған бола-
тын. Абай Құнанбаев, Әлихан Бөкейханов, 
Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, 
Шәкәрім Құдайбердіұлы және Ғұмар Қа-
рашев сынды көрнекті тұлғалар білім беру 
саласына жаңа әдіснаманы (усули-жәдит) 
енгізудің белсенді жақтаушылары болды. 
Мысалы, Ғұмар Қарашев (1876-1921) бұл 
жайлы мынадай пікір өрбітті: «Ешбір ха-
лық көшпе халінде жүріп, өнерлі, білімді 
ел бола алмады. Керісінше, тарихта білім 
мен өнер тек отырықшы өмірге көшіп, 
медреселер мен мектептер салынғаннан 
кейін және әлеуметтік өмірге тәртіп пен 
заңдылық енгізілгеннен кейін келген». 
Жәдитшілдік қозғалысы діни мектептерде 
Еуропалық білім беру элементтерінің бір-
тіндеп енгізіле бастауына ықпал етті. Мә-
селен, 1907 жылға қарай Жетісу облысын-
да 15 орыс мектебінде 222 оқушы оқыса, 
243 мұсылман мектебінде 6076 оқушы 
білім алды. Бұл жағдай патша үкіметінде 
үлкен алаңдаушылық туғызды. Үкімет 
Орынбор, Уфа және Қазан қаласында ба-
сылып шыққан қазақ тіліндегі материал-
дардың мазмұны отарлық билік үшін зиян-
ды деп ойлаған, сондықтан усули-жәдит 
мектептерді ресми билік үшін зиянды деп 
санап, олардың қызметіне үзілді-кесілді 
қарсы болды. 
Осылайша, Түркістан генерал-губернатор-
лығы Полиция басқармасы мұрағатындағы 
есептердің бірінде (1914) Міржақып Дула-
товтың (1885-1935) Орынбордағы «Уақыт» 
баспаханасынан жарық көрген «Оян қазақ» 

кітабы «қазақ халқын орыстарды қуып, 
қазақ мемлекетін қалыптастыруға шақыра-
ды» деген жазуларды оқуға болады. Алай-
да, іс жүзінде Дулатовтың «Оян қазақ» 
өлеңі отандастарымызды жаңа өмірге, 
басқа халықтардан жақсы нәрселер үйре-
нуге және ғылым мен білімге ұмтылуға 
шақырады. Басқа да маңызды еңбектер 
арасында Ахмет Байтұрсыновтың (1873-
1937) «Маса» атты өлеңдер жинағын атау-
ға болады. Халықтың мүшкіл халі мен 
сауатсыздық деңгейіне арналған еңбек 
білім, ғылым және мәдениет туралы жа-
зылған. Әлихан Бөкейхановтың (1866-
1937) «Тұр қазақ» атты еңбегі де халықты 
білім және мәдениет деңгейін арттыру 
арқылы белсенділік танытуға шақырады. 
Жәдитшілдікті қолдаған қазақ ағартушы-
ларының қызметін қарастырғанда, XX 
ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының 
білім беру іс-шаралары арқылы халықтың 

білімге деген қызығушылығын оятып, 
айналасында болып жатқан оқиғаларға 
бейтарап қарамауына ықпал жасағанын 
атап өткен жөн. Қазақ зиялыларының көш-
басшылары халықтың саяси жағынан көзін 
ашу үшін оның бойында білімге деген 
құлшынысты ояту, сауатсыздықты жою 
қажет екенін түсінді. Олар «Қазақ», «Қа-
зақстан» және «Айқап» сияқты ұлттық 
газет-журналдарда адамдарды білім алуға 
шақырып, өркениет пен қазақ халқының 
қалыптасуына зор үлес қосты. 

Жәдитшілдік идеологиясы тұрғысынан 
қазақ ағартушылығының міндеттерін тұ-

жырымдамалық деңгейде айқындаған зия-
лы қауым мен ағартушылар жайлы айтқан-

да ұлы ағартушы және философ Абай Құ-

нанбаевты (1845-1904) атап өту қажет. 
Абайдың Пушкин, Лермонтов, Некрасов, 

Толстой, Тургенев, Салтыков-Щедрин, 

Достоевский, Чернышевский, Спенсердің 
«тәжірибесі», Льюистің «Позитивті фило-

софиясы» және Дрейпердің «Еуропаның 

зияткерлік даму тарихы» атты шығарма-
лармен танысуы оған орыс және Еуропа 

мәдениетімен жақындасуды қамтамасыз 

еткен мәдени реформатор болуына, әрі 
араб-мұсылман философиясының негізде-

рінің бірі болып табылатын ағартушылық 

либералдық исламның негізінде ағарту 

идеяларын уағыздауына мүмкіндік берді. 
XX ғасырдың басындағы көптеген қазақ 

ақындары Абайдың ағартушылық идеяла-

рынан шабыт алды. Қазақ ақыны Әндібаев 
(«Менің жастық шағым», 1907) жазғандай: 

«Егер Мұхаммед пайғамбардың өсиеті 

бойынша шеберлік пен білімге ұмтылатын 

болсақ, көшбасшымыз қазақ болар еді, 

жеріміз нашарлап, малымыз азаймайтын 

еді, ешкім де жерімізді тартып алмайтын 
еді». Бірақ «Бұл қиындықтарды күшпен 

емес, тек білім арқылы еңсере аламыз ба?». 

Тағы бір ақын Муштак («Қарлығаш», 1911) 
өзіне «Білімнің арқасында қазақтардың 

көзі қайтадан ашылады ма және жауға 

қарсы шыға алады ма?» деген риторикалық 
сұрақ қойып, былайша жауап беруде: 

«Адамдар білімді болса, оларды ешқандай 

жау алмайды»; «Біліммен қаруланған және 
ізгі істер істейтін адамды ешкім жеңе ал-

майды». 
Осылайша, жәдитшілдік XIX ғасырдың со-

ңы мен XX ғасырдың басында қазақ ағар-
тушылығына үлкен әсер етті. Бұл жағдай 

қазіргі таңда даму жолында тарихи таңдау 

алдында тұрған қазақ қоғамы үшін үлгі 

бола алады. 



 

 

Саясат, сыртқы қатынастар және 

қауіпсіздік 

 

 

 

 

 Түркия Президенті Реджеп Тайип Ердоған 

Конституцияда 18 бапқа өзгертулер енгізу 

бойынша жалпыұлттық референдумда же-

ңіске жетті. Алдын ала деректерге сәйкес, 

«иә» науқаны «жоқ» науқанынан 1,37 мил-

лионға көбірек дауыс алды. Дауыс беруші-

лердің шамамен 51,41%-ы Конституцияға 

өзгертулер енгізуге «иә» деп дауыс берсе, 

48,59%-ы «жоқ» деп айтты. Референдумға 

қатысу деңгейі 86,13%-ға жетті. Орталық 

сайлау комитетінің басшысы Сади Гювен 

ресми нәтижелер 10 күн ішінде жариялана-

ды деп мәлімдеді. 

 Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеев қол 

қойған жарлыққа сәйкес, бірыңғай мемле-

кеттік инвестициялық саясатты жүзеге асы-

ру және елге шетелдік инвестицияларды 

тартуға жауапты жаңа мемлекеттік орган 

Инвестициялар жөніндегі мемлекеттік ко-

митет және өзбек жеңіл өнеркәсіп өнімдері 

экспортын арттыру және отандық тоқыма 

кәсіпорындарын технологиялық тұрғыдан 

жаңарту мақсатында «Узтукимачиликэк-

спорт» жаңа сыртқы сауда ұйымы құрылды. 

 Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан 

және Ресей Президенттерінің қатысуымен 

Бішкекте өткен Еуразиялық экономикалық 

одақ (ЕЭО) Жоғарғы Еуразиялық экономи-

калық кеңесі Саммиті барысында тараптар 

елде белгілі бір инфрақұрылымдық жоба-

ларды қаржыландыру үшін Қырғызстанға 

110 млн. доллар көлемінде несие беру тура-

лы келісімге қол қойды. Сонымен қатар, Ке-

ңес Молдованың ЕЭО-да бақылаушы мәрте-

бесін алу ниетін қолдау жөнінде шешім қа-

былдады. 

 Ашхабадқа ресми сапары барысында Оңтүс-

тік Корея Сауда, өнеркәсіп және энергетика 

министрі Джу Хенхван және Түрікменстан 

Премьер-министрінің орынбасары Мақсат 

Бабаев экономика, сауда, қаржы, энергетика 

және көмірсутек ресурстары, құрылыс, ауыл 

шаруашылығы, денсаулық сақтау, көлік жә-

не байланыс салаларындағы ынтымақтастық 

мәселелерін талқылады. 

 Мәскеуге ресми сапары барысында Катар 

Сыртқы істер министрі Мохаммед бин Аб-

дулрахман бин Джассим Әл-Тани және 

оның ресейлік әріптесі Сергей Лавров екі ел 

арасындағы тауар айналымын одан әрі арт-

тыру және инвестиция мен энергетика сала-

ларында екіжақты ынтымақтастықты дамы-

ту мәселелерін талқылады. 

 Өзбекстан Сыртқы істер министрі Абдула-

зиз Камиловтың мәліметі бойынша, Өзбек-

стан мен Қырғызстан 1,000 шақырымға 

жуық шекараны анықтады және қазір дели-

митациялау туралы құжаттарды дайындау 

үстінде. 2017-2021 жылдарға арналған Өз-

бекстан даму стратегиясын іске асыру шең-

берінде тиісті министрліктер мен ведом-

стволарға 2017 жылдың бірінші тоқсанында 

мемлекеттік шекараны делимитациялау жә-

не демаркациялау жөніндегі іс-шаралар 

жоспарын әзірлеу тапсырылды. 

 Ресей Солтүстік флоты баспасөз қызметінің 

мәліметі бойынша, флотта басталған Әуе 

күштері мен Әуе қорғанысы әскери құрама-

лары мен бөлімшелерінің жауынгерлік дай-

ындығын тексеруге бірнеше мың әскер, 

ұшақ және зениттік-зымырандық жүйелер 

тартылды. Оқу-жаттығулар шамамен 200 

дана арнайы жабдықты, оның ішінде палу-

балы Микоян МиГ-29К, Сухой Су-33 жой-

ғыш ұшақтары, МиГ-31 жауынгерлік ұшақ-

тары мен басқа да ұшақ түрлерін, сондай-ақ 

С-400 «Триумф» және С-300 «Фаворит» зе-

нитті зымыран жүйелерін қамтыды деп ха-

барланды. 

 Ресей Әскери-техникалық ынтымақтастық 

жөніндегі федералдық қызметінің директо-

ры Дмитрий Шугаев 2016 жылы елдің құны 

9 млрд. доллардан асатын экспорттық қор-

ғаныс келісімшартына қол қойғанын мәлім-

деді.  
 

Экономика, қаржы және энергия 
 

 АҚШ энергетикалық ақпарат басқармасы 

(EIA) Қазақстанда 2017 және 2018 жылғы 

мұнай өндірісіне қатысты болжам қайта қа-

ралды деп хабарлады. Алдыңғы есепте көр-

сетілген тәулігіне 1,88 млн. баррельмен са-

лыстырғанда 2017 жыл үшін болжам тәулі-

гіне 1,87 млн. баррельге дейін төмендеді. 

2018 жыл үшін болжам алдыңғы есептегі 

тәулігіне 1,9 млн. баррельмен салыстырған-

да тәулігіне 1,91 млн. баррельге дейін өсті. 

Сондай-ақ, елдегі мұнай өндірісі 2017 жыл-

дың бірінші тоқсанында тәулігіне 1,86 млн. 

баррельге жетті деп хабарланды. Бұл көр-

сеткіш жылдың екінші және үшінші тоқса-

нында тәулігіне 1,86 млн. баррель деңгейін-

де, ал төртінші тоқсанында тәулігіне 1,89 

млн. баррель болады деп күтілуде. 

 Қазақстанның «Қазатомөнеркәсіп» мемле-

кеттік атом компаниясының мәліметі бой-

ынша, компания және «Арева» француз 

атом компаниясы уран өндірісі секторында-

ғы көпжылдық ынтымақтастықты нығайту 

туралы келісімге қол қойды. Бұл келісім Оң-

түстік Төртқұдық жобасында өндірісті келе-

сі екі онжылдыққа ұзартуда. Жоба «Арева» 

(51%) мен «Қазатомөнеркәсіптің» (49%) 

бірлескен кәсіпорны болып табылатын 

«Катко» компаниясы тарапынан әзірленді. 

 Ұлыбританиядан Қытайға алғашқы жүк 

пойызы жолға шықты. Эссекстегі Стэнфорд-

Ле-Хоуп қаласынан шыққан пойыз Ұлыбри-

танияда өндірілген тауарлар тиелген 30 кон-

тейнерді тасып, 7,500 миль жол жүреді. Осы 

бағдар бойынша пойыз Ла-Манш бұғазы ас-

тындағы тоннельмен Францияға, одан әрі 

Бельгия, Германия, Польша, Беларусь, Ресей 

және Қазақстаннан өтіп 27 сәуірде Қытайға 

жетеді. Қытайдан Ұлыбританияға алғашқы 

жүк пойызы 2017 жылы қаңтарда Эссекске 

жеткен болатын. Ұлыбритания Жаңа Жібек 

жолы деп аталатын Пекин теміржол байла-

нысына қосылған 15-ші ел болды. 

 Қазақстан энергетика министрі Қанат Бо-

зымбаев елдегі мұнай өңдеу зауыттарын 

жаңғырту аяқталғаннан кейін елдің 2018 

жылы бензин мен дизель отынын экспортқа 

шығара бастауды жоспарлап отырғанын мә-

лімдеді. Хабарламаға сәйкес, Атырау және 

Павлодар мұнай өңдеу зауыттарын жаңғыр-

ту 2017 жылдың екінші жартысында аяқта-

лады. Шымкент зауытын жаңғыртудың бі-

рінші кезеңі 2017 жылы, ал екінші кезеңі 

2018 жылы аяқталады. Осының арқасында 

бензин мен дизель отынына ішкі сұраныс 

қанағаттандырылып, шетелге 1 млн. тонна-

дан астам дизель отыны экспортталады деп 

атап өтілді. 

 Әзірбайжан Экономика министрі Шахин 

Мұстафаевтың айтуынша, Гаджигабул ауда-

нында тағы бір жаңа өндірістік аймақ құры-

латын болады. Елдің Нефтечала өнеркәсіп-

тік аймағымен қатар басқа (Масаллы өнді-

рістік аймағы) өндірістік аймағының әлі са-

лынып жатқанын мәлімдеді. 

 Қазақстан Республикасы Статистика коми-

тетінің деректері бойынша, елдің ЕЭО-ға 

мүше мемлекеттермен тауар айналымы 2017 

жылы қаңтар-ақпанда өткен жылмен салыс-

тырғанда 56%-ға артып, 2,58 млрд. доллар-

ды құрады. Тиісті кезеңде Қазақстанның 

ЕЭО елдеріне экспорты 42,6%-ға артып, 742 

млн. долларға дейін өсті, ал импорты 62,2%-

ға артып, 1,84 млрд. долларды құрады. 2017 

жылы қаңтар-ақпанда Қазақстанның ЕЭО 

елдерімен сауда айналымының ең жоғары 

үлесі, атап айтқанда, 2,43 млрд. доллар Ре-

сеймен саудаға тиесілі болды. Елдің Ресейге 

экспорты 2017 жылдың алғашқы екі айында 

2016 жылдың қаңтар-ақпан айларымен са-

лыстырғанда 40,1%-ға өсіп, 671,6 млн. дол-

ларға жетті. Елдің Ресейден импорты өткен 

жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 64%-

ға өсіп, 1,75 млрд. долларға дейін артты. 

 Өзбекстан Мемлекеттік статистика комите-

тінің хабарлауынша, 2017 жылы қаңтар-

наурызда елде 13,646 жаңа шағын кәсіпкер-

лік субъект құрылды. 1 сәуірдегі жағдай 

бойынша, жұмыс істеп жатқан шағын бизнес 

субъектілерінің саны 222,015-ке жетті. Бұл 

көрсеткіш 2016 жылдың ұқсас кезеңімен са-

лыстырғанда 18,193-ке артық. Өзбекстан 

ЖІӨ-індегі шағын бизнестің үлесі 2017 

жылдың алғашқы үш айында 44,9%-ды құ-

рады. 

 Қырғызстан Премьер-министрі Сооронбай 

Жеенбеков 2017 жылы Балыкчы-Корумду 

жолының Тамчы-Чолпон-Ата бөлігін қайта 

салуға мемлекеттік бюджеттен 1 млрд. сом 

(14 млн. доллар) бөлінеді деп мәлімдеді. 
  

Қоғам және мәдениет 
 

 Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бер-

дімұхамедов 2025 жылға дейін елді темекі 

шегетіндерден тазартуға бағытталған бағ-

дарламаға қол қойды. Бұл бағдарлама бой-

ынша алдағы бес жыл ішінде қажетті шара-

лар қабылдау тапсырылды.  

 Қазақстан Президенті құзыретті органдарға 

2017 жылдың аяғына дейін қазақ тілі үшін 

латын әліпбиін қабылдауды тапсырды. Со-

нымен қатар, Президент 2025 жылға дейін 

кириллицадан латын әліпбиіне толығымен 

көшу қажеттігін мәлімдеді. Қазақстан Рес-

публикасы Білім және ғылым министрлігі 

Ғылым комитеті басшысы Болатбек Әбдірә-

сілов Министрліктің қазақ әліпбиінен латын 

әліпбиіне көшу бойынша жұмыс тобын құру 

жөнінде жұмыс жүргізіп жатқанын хабарла-

ды. Бұл жұмыс тобы қазақ тіл білімі маман-

дары мен осы салада жұмыс істейтін шетел-

дік сарапшыларды қамтиды деп атап өтілді. 

 Бішкектегі АҚШ елшілігінің мәліметі бой-

ынша, АҚШ үкіметі USAID арқылы адам 

саудасының алдын алу және Қырғызстан 

мигранттарының шетелге шығу құқықтарын 

қорғау мақсатында Манас халықаралық 

әуежайында екі ақпараттық терминалды іске 

қосты. Ел аумағында саяхатшылардың құ-

қықтарын қорғап, адам саудасының құрбаны 

болмау үшін қандай қадамдар жасау қажет-

тігін түсіндіретін 10 қосымша ақпарат үстелі 

орнатылады. 

 Өзбекстан Көлік және коммуникация ми-

нистрлігі екі Орталық Азия елі арасындағы 

тікелей әуе қызметінде 25 жылға созылған 

үзілістен кейін «Өзбекстан әуе жолдары» 

компаниясының Airbus A320 ұшағы Тәжік-

станның Душанбе қаласындағы әуежайға 

келіп қонды деп хабарлады. 29 жолаушы та-

сымалдаған NY-717 рейсінен кейін, сол күні 

ұшқан NY-718 қайту рейсінде 12 жолаушы 

тасымалданды. Душанбе мен Ташкент ара-

сындағы рейстерді аптасына екі рет жүзеге 

асыру жоспарланып отыр. 


