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Мақсиіада қазақ және туркі халыңтарының әдеби ңатынаста- 
ры сөз етілген. Нақтылай айтқанда, XX гасыр басындагы түп, тіл, 
дін бірлігіне иек сүйеген, терең тамырластықтан тараган рухани 
алмасу арналары айқындалып, байланысқа тірек болган негіэгі фак- 
торлар айтылады.

В статье говорится о литературных взаимоотношениях меж- 
ду каэахским и тюркскими народами. Точнее, о факторах начала XX  
века, влияющих на духовный взаимообмен между народами. Данный 
взаимообмен основан на единстве языка и веры.

Тһе агіікіе іеіһ аһоиі Шегаги геіаііопх Ъееіюеп Кагакһ апй Тигкіс 
реорІе.ІІ аеаІз шіһ іһе/акіогз ІһаІ Іакез ріасе аі іһе Ье£Іпппіп% о/Іһе 
Ікеміеіһ сепіиги. іп/1иепсіп% оп а хрігііиаі тиіаі сһап%е о/реоріе. Тһе 
сегіаіп тиіаісһап^е із Ъазесі оп іһе ипііу о/Іһе Іап£иа%е апй Ьеііе/.

Қай ұлтгың әдебиеті болсын, ез алдына дербес жеке дара өсіп, 
еркендемек емес. Ол басқа елдер әдебиеттерімен тығыз карым-каты- 
наста дамитыны бәрімізге белгілі жайт.

Қазақ әдебиеті де ең алдымен Шығыстың, сосын Батыстың әде- 
биеттерімен рухани алмасу арналарында тоғысып, толысын өркен 
жайды десек те болады. Бұл жөнінде тьщғылықты зерттеу жүргізіп, 
түйінді пікір толғаған біршама еңбектер [ 1 ] бары мәлім. Алайда, ол 
еңбектердің көбі кеңестік кезеңде жазылып, тар қағида тұргысында 
түжырымдалғандықтан, олардың байланыстар барысы туралы қозға- 
маған тұстары, жазбаған жайттары барпшлық екені рас.

Міне осындай қылықгардың орнын толтырып, кемшіліктерді ол 
кетіру I әдебиетіміздің толғақты мәселелерінің бірі. Әсіресе, куні ке- 
шегіге дейін (егемендік алғанға дейін -  С.С.) түп, тіл, дін біртігіне иек 
сүйген рухани алмасулар түбегейлі зерггеліп, тереңнен таратылып 
айтыла қойған жоқ. Өйткені кеңестік идеология саясаты түп, дін тұтас- 
тығы туралы ауыз ашуға тиым салды. Ал осы тұрғыда жазылған еңбек- 
терге “түрікшіл”, “діншіл” деген атақ танылып, жариялауға тосқауыл 
қойылды. Соның салдарынан біздің ұрпақ ұлпық рухтан адаса тәрби- 
еленіп, батыстық-орыстық ортаның ауасымен уланып өсті.

Әрине, азаттық алғаннан бері қарай тосқауыл, тоқырау тұстары- 
ның кем-кетік жақтарын толтыру мақсатымен көптеген игі істер жа-
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салды. Үрпақ санасын сергілтіп, ұлттық құндылықтар әспеттелді. 
Жүргым деп жабыққан, ұлтым деп үн қатқан талай арыстар еліммеп 
қауыпшп, қайта табысты. Сөйтіп қазақтың, қала берді бүкіл түркі 
жүргының мақтаныпсына айналған алыптардың тағдыр-талайы айты- 
лып мүдде-мүраты ортақ елдердің еңсесі көтеріліп, ертеңін екшеу 
басталды.

Түркі түлектері рухани бірлесу түстарында, атап айтқанда, XX 
ғасырдың алғашқы пшрегінде, заман ағымына орай көптеген баға жет- 
пес дүниелер берді. Түркі халықтарының бірі ілгері кетіп, бірі кейін 
калғандықтан, олар бірінің жоғын бірінен тауып, ортақгаса күн кешті.

Айталық, ғасыр басында қазақ пен татар халықтарының түп, 
тіл, дін бірлігінен бастау алған әдеби-мәдени байланыстары айрық- 
ша ілгеріледі. Мәселен, баспахана мен мерзімді баспасөз ісіндегі ты- 
ғыз қарым-қатынастардың айтарлықтай өзіндік игі әсері тиді. Қазан, 
Уфа, Орынбор т.б. шаһарларда қазақ кітаптарының көптеп басылып 
шығуы туысқан халықтар арасындағы рухани алмасуды одан әрі 
нығайтты.

Сондай-ақ, қазақ газет-журналдарының көбеюіне татар басылым- 
дарының ықпалымен қатар, орасан зор көмегінің де тигенін айту ла- 
зым. Нақтырақ айтқанда, төл басылымдарымыз өз бағыт-бағдарла- 
рын қандастарына қарап түзеуі және олардың (қазақ тіліндегі басы- 
лымдардың -  С.С.) татар-башқүрт бай-көпестерінің иелігіндегі бас- 
паханалардан шығып тұруы, үлтгық сана-сезімді оятуы, т.т. -  бәрі 
сол түста рухани алмасу арналарының кеңейгенін аңғартады. Тіпті 
алғашқы ұлттық дербес басылымдар -  “Айқап” журналы мен "Қазақ” 
газеті де татар баспасөзінің игі әсерін сезініп, аяқ алысын түзеді де- 
сек те болады. Бүған дәлел болар дәйек көзін сол басылымдар бетте- 
рінен іздестіріп көрелік. Мысалы, “Қазақ” газеті өзінің алғашқы 
нөмірінде, оқырманға арнауында былай деп жазды: “Күні кеше 
өзімізбен шамалас, қатар халық - татар қандастарымыз” сөзін жұртты 
түзеуге жұмсай бастап еді, түзеліп бара жатыр. Бүл татардың бізден 
ілгері кеткендігі, олар бізден емес, біздің олардан үйреніп жатқаны- 
мыз білім дәрежесінде біздің төмендегенімізді көрсетеді [2].

Демек, редакция алқасы халықтың санасын сергілтіп қана қой- 
май, намысын жанып, жігерлендіруді де мақсат тұтқанға үқсайды. 
Сонымен ел ергеңіне елеңдеген елеулі азаматгардың халқына қалт- 
қысыз қызмет еткенін байқаймыз.

Сөйтіп сол кезеңдегі түркі тілді басылымдардың бір-біріне ет- 
кен әсер-ықпалы туысқан халықтардың тығыз қарым-қатынас жаса- 
уына тірек болып олардың үлттық санасын жетілдірді, рухани бірле-



серия Фшіа юги ческая 131

суге жол ашты. Олай деуге толық негіз бар. Мысалы, Ысмайыл Гасп- 
ралы шығарган “Тәржіман” газеті бүкіл түркі қауымын тұтастырып, 
“Пікірде, тілде, істе бірлік” идеясын ұсынды. Бұл бастама кейін түркі 
зиялылары тарапынан кең қолдау тауып, іпггей бірлікке бастады.

Ал, ағартупшлық арна аясындағы қатынастар руханн алмасуда 
жетекші рөл атқарғаны баршага мәлім. Осы түргыдан келгенде, түркі 
елдеріндегі агаргушылық агым қоғамдық-саяси жағдайға байланыс- 
ты өрбіді.Ел ертеңіне елеңдеген зиялы қауым халық тағдыры, оның 
болашақ даму жолдары және т.б. туралы толғандырған түбегейлі мәсе- 
лелерге дұрыс шешімді ағаргушылық идеологиясынан тапты. Бүған, 
біріншіден, Ресей аймағындағы түркі қауымдастыгының қоғамдық 
жағдайы түрткі болса, сол кезеңде қалыптасқан әдеби-тарихи про- 
цесс те бұған ересен қозғаушы күш болып табылады.

Жалпы ағаргушылық кезең өзіндік тарихи даму тенденңиясы- 
мен айқындалады десек, оның (ағаргушылықтың -  С.С.) негізгі міндеті
-  жаңа қоғамдық-экономикалық қатынастарға жол ашу. Демек, ағар- 
тушылық бағыт қоғамдық қатынастарды қалыптастырып, әдеби-мәде- 
ни проңесте соны үрдіс туғызды. Мәселен, татар қоғамында орны- 
ғып, қанат жайған жәдит қозғалысы басқа түркі ұлыстарынан кең 
қолдау тапты. Әсіресе, өзбек, қазақ басылымдарының бетінде 
жәдитшілдікті жақгаған, қадимшілдерге қарсы пікір козғаған мате- 
риалдар жарык көрді. Жаңа ағартушылык бағыт қазақ әдебиетінде 
де өз ізін қалдырып, айрықша бедерленді. Осы аспектіде ғылыми 
жүмыс жүргізіп, бүгінгі уақыт талабына сай тәуелсіздік түрғысында 
ой-түжырым жасаған еңбектер осыны растайды [3]. Сондай-ақ діни- 
ағартушылық ағымның тууы мен қалыптасуына тірек болған 
жәдитшітдік түркі халықтарының рухани байланысының нығая түсуі- 
не де ерекше ықпал етті.

Жалпы алғанда, жәдитшшдік ағымды табиғатына қарай таныр 
болсақ, ол ағаргушылық сипатқа ие. Алайда, оқу жүйесіндегі рефор- 
ма әлеуметтік-экономикалық, туыстық және мәдени-идеологиялық 
қатынастарды да қамтыды. Жәдитшілдер халықтың хал-ахуалын 
жақсаргу мақсаггында мәдени-ағарту орындарын көбейту, баспасөз 
ісін дамыту секілді мәселелерді алға тартып, әйел теңдігін, тіл, дін 
бостандығын талап етгі. Сонымен, жаңашыл топ өкілдерінің талап- 
тілектері түркі жүртының өркениет өрісіне жетуі, дәуірдің алдынғы 
қатарлы үлттары игерген мәдениет жетістіктерінің күнделікті 
түрмысқа енуі сияқты мақсат-мұратпен өзектестік тапты.

Әлбетте, жәдитшілдік таза ағартушылық-демократиялық негізде 
қалыптасты десек болады. Олай дейтініміз, жәдитшілдер буржуазия-
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лық қатынастарды жақтағанмен, сол таптың ғана мүддесін қорғаған 
жоқ. Олар бүкіл халықтың, барлық топтардың, оның ішінде про- 
гресшіл ой-түсініктегі діндарлардың да сүраныстарымен үндестік- 
терін білдірді. Олардың бар іс-әрекеті мен қызметі түркі қоғамын- 
дағы әлеуметтік теңсіздік пен мәдени орта қалупшлықты жеңуге ба- 
ғытталды. Оған негізінен сол кезеңдегі қоғамдық жағдай -  Ресей им- 
периясындағы саяси хал-ахуал, түркі қауымының түрмыс жайы, жан- 
жақты қысым, қийындықтар себеп болды.

Шындығында да, түркі халықтары ғасырлар бойы Ресейдің 
қүлдық бүғауында күн кеше жүріп, әлеуметтік тәуелсіздікпен қатар 
үлттық езгі мен діни кемсітуді бастан кешті. Өйткені патша әкімпгілігі 
тарапынан мүсылман жүргына орыстандыру мен шоқындыру секілді 
отарлау саясаты жүргізілгені тарихтан мәлім. Сондықтан жәдитшіл- 
дердің іс-әрекетгерінде қүлдық езгіден қүтылу мен теңдік жағдайын 
қалыптастыру мақсаты көзделді. Олардың мәдени-ағартушылық са- 
ладағы тынымсыз ізденістері мен қажырлы қайраты үлттық сананы 
ояту мен қүлдық психологиядан ажырауды алға міндеттеді.

Жәдитпгілдер түркі халықтарының басқа үлттарымен, атап айтқ- 
анда, орыс халқымен саяси, экономикалық және қүқықшқ қатынас- 
тарда тең түруын қалады. Сондай-ақ, шет аймақты мекендеуші үлыс- 
тардың әлемдік мәдени жетістіктерін орыс халқымен бірдей тең 
түрғыда түтынуына жағдай жасалуын талап етгі.

Сонымен қатар, жаңа ағымдағылар исламият аясынаи алшақта- 
май, діни қүндылықтарды қорғауды және исламның эстетикалык 
қағидаларыи орындауды қалады. Жаңалық жаршылары ретінде олар 
қүдайшыл қасаңдық пен ескі әдет-ғүрыпты сынады әрі заман лебіне 
орай дінге реформа енгізуді үсынды.

Әрине, түркі түлектерінің халық мүддесі түрғысынан жасалған 
іс-әрекет, көзқарастары империалистік пиғылдағы патша әкімшілігі 
мен оның қолшақпар саятсаткерлеріне жақпады, жақтыртпады. Сон- 
дықтан түркі зиялыларына қара жағып, олардың өз үлтына, қала берді 
бүкіл түркі жүртына деген таза ниет-әрекетіне, ой-пікіріне қарай “пан- 
түркизм”, “панисламизм” деген атау беріп, шындықтың өңін айнал- 
дырып көрсетуге тырысты. Сол түстағы Ресей мен Еуропа миссио- 
нерлерінің жазбалары, хат-хабарлары бізді осындай ойға жетелейді. 
Мысалы, Симон деген есімді миссионер: “Мүсылмандардың бірлігі 
олардың мақсаттарына жетуіне және Батысқа тәуелсіз болмауына 
алып келеді. Миссионерлік әрекет осы бірлікгі бүзуда маңызды рөл 
атқарады. Сондықтан біз олардың бірігуіне сол арқылы жол берме- 
уіміз керек”, - деп өз іс-әрекетгерінің түпкі мақсатын еш шімірікпес-
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тен ашық білдіреді. Әлбетте, бұл -  имнерня қолдауына сүйенген 
түсінік пен пікір екені даусыз.

Осы орайда, түркі түлектері де тұленіп, үлтгаң үлы мүраттарын 
мақсұтгаған ой-тұжырымдар ұсынып, ел мүддесін айқындар әдеби- 
көркем туындылар берді. Олар түрікшіл негізде ұлт сұранымын 
өтейтін, замана сазынан туындаған, көркеМ-эстетикалық талапқа сай 
үлгілі, классикалық шығармалар жазды. Сөйтіп шығыс шамшырақта- 
рының қатары түркі түлектерімен толысты. Бұл жөнінде жас ғалым 
Д.Қамзабекұлының: “...20-жылдары әдебиетте Шығыстың жарқын 
жұлдыздары деңгейіне көтерілген қазақ Мағжан Жүмабайүлы, Бер- 
нияз Күлейұлы, өзбек Фитрат, Чулман, қыргыз Қасым Тыныстанов, 
Садық Карачев, татар Такгаш, Буркаш, Кавн Наджми, әзірбайжан 
Тахир, Зергяр, Мехди Гусейн, түркімен Аллахули Қараханов, т.б. 
шығармаларында түріктің өр шағын еске алып рухтанды, Түркия мен 
Шығыс Батыстың езгісіне түсіп қинағанда, оларға жырымен көмек 
қолын созды” [4], деуі өте орынды. Десек те, сол жүлдыздардың жар- 
қырай көрінуіне алдынгы буын ағалардың - татар Захир Рәмиев 
(Дәрдменд деген псевдониммен белгілі -  С.С.), Тоқай, башқүрг Ба- 
бич, қазақ Абай, Шәкәрім, әзірбайжан Ахундов секілді көркем сөз 
көсемдерінің айтулы еңбек сіңіргенін атап өткен жөн секілді. Ойткені 
олар жәдитгі жақтап қана қоймай, түрікшілдіктің негізін калауға ат 
салысты. Бүған - сол сөз зергерлерінің еңбектері толық куә.

Түркі жүртының тұтасуы тұсында берік әрі сенімді тұгқа ретінде 
дін-исламның айрықша рөл атқарғаны әлемге аян. Осы кезде Қүран аят- 
тарына, Хадис өсиегтеріне сүйенген, діни таным-түсінікке негізделген 
әдеби туындылардын ауқымы кеңейіл, рухани алмасуға тірек болды.

Бүл ретте, төл перзентгеріміз -  Шәкәрім, ІИәді, Мәшһүр Жүсіп, 
Мақыш, Ғүмар Қараш шығарматарының татар Дәрдменд, Р.Фахрет- 
динов, СЛІаксуди, Г.Исхакн, өзбек Фитрат, Чулпан еңбектерімен өзек- 
тестігін байқаймыз. Сондықтан аталмыш ақын-жазушылардың бүл 
тұрғыдагы туындыларынын үндестігін дөп басып айту лазым.

Үндестік үні сөз енерінің барлық түрінде байқалды, яғни жыр 
жолдарынан ғана емес, жаңа қалыптаса бастаған проза, драматургия 
жанрларында да әлсін-әлсін сезілді. Мәселен, бұл жанрларда әнді- 
енді қадам басқан қазақ әдебиеті алдымен озімен туысқан татар көзқа- 
растары мен өзбек, әзірбайжан ағайындарына қарап түзелді. Олай 
дейтініміз, жаңа жанрпарда қадам тарта бастаған жазбагерлерімЬ тіке- 
лей татар, өзбек, әзербайжан әдебиетгеріне иек сүйемесе де, олар нәр 
алып сусындаған қайнар бұлақ -  бастау көзін аршып тапты. Мәселен, 
ссш кезеңдегі Ресей аймағындағы халықтардың сауатгыларының бәрі
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саналған татарлар әдебнеттің роман, повесть, әңгіме жанрларында 
көптеген дүниелер берді.

Әрине, олардың әдебн бастамасына орыс, батыс және түрік 
(Түркия) әдебиетгерінің зор ықпалы болғаны сөзсіз. Сондай-ақ, түрік, 
әзербайжан, татар елдерінде ғасыр басында-ақ жөн қойылған театр 
өнері өзбек, қазақ, қырғыз, түрікмен халықтарына әсерін тигізбей 
қоймайды. Сондықтан қазақ әдебиетінде кенжелеп қалған проза, дра- 
матургия салалары тікелей батыс, орыс классиктерінің ықпалымен 
есіп өркендеді десек те, өз қандастары мен ағайындарына қарап бой 
түзгені анық.

Ал, 20-жыодары Кеңес үкіметі түсында түркі халықтарының бір 
орталыққа бағынуы бүл әдеби проңесті одан сайын жеделдетті. Нақ- 
тырақ айтқанда, 1920-24 жылдары Азия мүсылман үлттарының ба- 
сын қүраған Түркістан АСР-ның орталығы -  Ташкент қаласы болуы; 
түркі зиялыларының бірігіп, халық игілігі үпгін қызмет қылуы -  осы- 
ның бәрі өткен өюніш-күйінішті үмыттырып, кепешекке деген сенімді 
арттырды.

Әр үлттың маңдай алды үл-қыздары оқу-ағарту, әдебиет пен 
мәдениет салаларында аянбай еңбек етіп, қараңғылықты жоюға, ес- 
кілікпен күресуге жүмылды. Оқыған үлт зиялылары пән оқулықта- 
рын жазуға, баспасөз ісін жөнге қоюға кірісті. Кеңестер Одағы 
өкіметінің қолдауымен атқарылған бүл істердің астарында қитүрқы 
саясат жатқанмеи, бүл науқанның объективтік жағы басым болды.

Бүл жылдары түркілік зиялылары көркем сөз туындыларына да 
ерекше ден қойып, көптеген тамаша туындыларды дүниеге әкелді. 
Мысалы, Мағжан, Жүсіпбек, Мүхтарлар осы Ташкентте болған жыл- 
дары ерекше өндіре жазған екен. Ал, өзбек шайырлары -  Чулпок пен 
Фитрат та, қырғыз қаламгерлері -  Қасым мен Садық та осы жылдары 
“асарлары” (шығармалары (өзбекше) -  С.С.)мен “ырларын” (жырла- 
рын (қырғызша) -  С.С.) жарыққа шығарды. Т ек бүлар ғана емес, басқа 
түркі түлектері де жарқын болашақ үшін барын салып, тырысып бақ- 
ты. Бірақ өкінішке орай Кеңестік идеология бүл істерді “түрікшілдік”, 
“діншілдік”, “үлтшылдық” деп тауып, бастама иелерін, кітап авторла- 
рын, редакция алқасын қудалан, біржола қүрдымға жіберді. Сөйтіп, 
халықтық емес, таптық идеология басшылары мен үлттық зиялылар 
арасындағы текетірес 20-жылдардың соңында әділетсіздіктің жеңі- 
сімен аяқталды.

Алайда, “шындық таразысы -  уақыт” өз дегеніне жетті. Арыстар 
елімен қауышып, әдебиет пен мәдениеттің, жалпы тарихтың ақтаң- 
дақ беттері қайта парақталын, ашыла бастады. Соның арқасында
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бүгінгі күндері өткен ғасырдың алғашқы пшрегіндегі түркі халықта- 
рының әдеби байланыстарын жан-жақты әрі объективті ашып көрсе- 
туге зор мүмкіншілігі туып отыр.

Түйіндей айтқанда, қазіргі таңда байланыс мәселесінің өзекті 
әрі көкейкесті екенін айтып қана қоймай, сөз өнеріміздің көкжиегіп 
кең ауқымда көрсетіп, оның көркемдік-эстетикалық деңгейін де көте- 
реріміз анық.
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