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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. 

 

 

 



 

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, 

 



 

 

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 

 



 

 

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 

 



 

 

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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