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1. “Саясаттану” термині. Саясаттанудың генезисі 
және эволюциясы

“Саясаттану” термині ғылыми аппаратта кеңінен 
пайдаланылады және саясат әлемін зерттейтін ғылымды, 
мемлекеттер, саяси партиялар арасындағы саяси билік 
жөніндегі саяси қатынастарды білдіру үшін қолданылады.

“Саясаттану” термині көне грек тілінің “роііз” және 
“1о£оз” деген екі сөзінен жасалып, мемлекет туралы гылымды 
біддірген.

Дербес гылым ретіңдегі саясаттану генезисі XIX ғасырдың
аяғыңда басталады және оньщ алғашқы ғылыми оргалықтары 
АҚШ-тың Колумбия және Йель университеттері болды, ал 
түңғыш Саяси гылым академиясы 1889 жылы АҚШ-та 
ашылды.

Батыс Еуропа елдерінде ғылыми саяси мектептер XX 
ғасырдың 40-жылдарының ортасында қауырт дами бастады, 
“саясаттану” терминінің өзі 60-70-жылдары Германия мен 
Францияда гылыми қолданысқа ене бастады. Бүл елдерде 
саясатты және оның түрлерін теориялық зерттеу анағүрлым 
белсеңдірек жүргізіле бастады.

Огандық саясаттану ғылымының тагдыры өте күрделі 
және карама-қайшылыққа толы. Саясат, мемлекет жөне билік 
туралы алғашқы теориял ык. пікірлер түркі текті араб тілді 
философтардың шығармаларыңца кеэдеседі (X ғасыр), ал өр 
түрлі идеялық агымдарға жататын біздің ХУІІІ-ХХ 
ғасырлардагы отандастарымыз өз елінің мемлекет, билік,



саяси тағдыры туралы өте қызық ойлар айтты және оның 
болашағы, өз халқының болашағы туралы ойлады. Кеңес 
үкіметі кезінде саясат мөселелері жалпы философиялык 
түрғыдан немесе идеологияландырылған “гылыми 
коммунизм” поні түрғысынан оқытылды. Тек қана 80- 
жылдардың ортасынан бастап идеологиялық сыннан және 
идеологияландырылган таптық методологиядан босаған, 
өсіресе тек бүкіл қоғам үшін ғана емес, накты алғанда 
азаматтар үшін де объективті түрде саяси білім тапшылығы 
анықталған қазіргі жагдайларда маңыздылыгы аса қажет 
болып отырган саяси ғылым жас ғылым мәртебесіне ие бола 
бастады.

Сөйтіп, саясаттанудың пайда болуы күрделі саяси 
процестерге: батыс әлеміңде де, афро-азиялық әлемде де саяси 
қозғалыстың өсуіне және жандануына, Шығыс Еуропа 
елдерінде тоталитарлық режим орнатылуьшан туындаған 
әлеуметтік салдарларға; саяси партиялардың рөлінің 
күшеюіне, саяси жаңару тәрізді қүбылыстың пайда болуына 
байланысты болды.

Саяси ғылымның қазіргі заманғы кешенді пәнге 
қалыптасуы мемлекет жөніндегі ежелгі философиялык 
білімнен бастау алатын рухани-саяси ізденістер мен әдет- 
ғүрыптардың бірігу нәтижесі болып табылады. Бүл процесс 
мынадай философ иялық-теориялық көздерге сүйенді, олар:

а) ойшылдардың саясат, мемлекет мәселелері туралы 
философиялық рефлексиялары;

ә) үлгілі қоғамдық қүрылыс туралы әлеуметтік- 
утопиялық түжырымдамалар;

б) нақты саяси қатынастарды социологиялық және 
психологиялық зерттеу.

Сонымен, әлеуметгік-саяси қажетгілік және рухани әдет- 
ғүрыптың болуы саяси ілімдердің қазіргі саясаттануға 
қалыптасу, даму және айналу процесі жүрген негізді қүрады. 
Адамзат баласы екі мьщ ғасыр жинаған идеялық материалдьщ 
күрделі өзгерісінің барысында саясаттануда оның пәндік 
зерттеуінің аясы ғана анықталып қоймайды, сонымен қатар
саясатты, теориялық және инженерлік-қолданбалы  
аспектілерді зертгеуде бағалау-болжамдық және объективті- 
реалистік тәсілдерді өзара келісу анықталады.



Бүгінгі күні саясаттану — қазіргі заманғы қоғамның 
саяси мәселелерін зерттейтін, болашақтағы саяси 
оқиғалардың үлгісін әзірлейтін және қоғамның саяси 
жүйесінің жүмысына объективті сараптамалық баға беретін 
ғылыми пән.

Қалыптасқан әдет-ғүрыпқа қарай, эр елде саяси 
зерттеулердің саясатты талдауында және саяси практиканьщ 
саяси процестерді ғылыми сараптауында өзіне тән ерекшелігі 
болады. Мысалы, америкаңцық саясаттануда басгы назар саяси 
билік, “үкіметтік емес” саяси процестегі саяси тәртіпті, 
сондай-ақ саяси институттарды зерттеу мәселелеріне 
аударылады. Американдық саясаттану ғылымында 
эмтшрикалық зерттеулер және прагматикалық бағыт басьш.

Ағылшын саясаттануында саяси биліктің тетіктерін 
зертгеуге мүдцелілік басым.

Неміс ғалымдарының қазіргі кездегі саясаттану 
түжырымдамаларында қоғамның саяси үйымдастырылуын 
теориялық-философиялық талдау мен саяси институттарды 
социологиялық зерттеулерді және бүқаралық ақпарат 
қүралдарыньщ саяси рөлін байланыстыру байқалады.

Ресейде саяси ғылым өзінің мол тарихи әдет-ғүрыптары 
болуьша, өзінің идеялық-теориялық даму перипетияларьша 
қарамасган, жеке қоғамдық ілімнің едәуір жас саласы болып 
табылады. Көптеген теоретиктердің пікірі саясаттанудың 
негізгі шешуші мәселесі саяси билік болып табылады дегенге 
келіп саяды.

Қазақстан ғылымының қазіргі жағдайларда дамуы мол 
эмпирикалық материалдармен ғана емес, сонымен қатар жаңа 
мемлекеттің пайда болу процесімен, саяси институттардың 
жандануымен байланыстырылып зерттеледі.

Саясаттану жөніндегі зергтеулердің мүндай көптүрлілігі 
және өзіне тән ерекшелігі жас ғылым саласыньщ мәнін ашу 
қажетгігіне әкеледі, бүл оның білім жүйесінде алатын орнын 
ғана емес, сонымен бірге қогамдағы саяси процесті тадцау 
мен болжауда атқаратын рөлін анықтауда өте маңызды болып 
табылады.



2. Саясаттану — ғылым, объект және пән: 
релятивистік тәсіл

Ғылыми-зерттеу әдебиетінде мемлекет, саясат, билік 
мәселелеріне арналған жүмыстардың шегін айыру күрделі 
болғандықтан, саясатганудың объект және пөн екеңдігін боліп
айту қиын. Бүны әсіресе философиялық, социологиялык,
заң және саясаттану жоніндегі зертгеулерге қатысты үстану 
оңай емес. Және де қоғамтанудьщ кез келген саласындағы 
әрбір ғалым озінің талдау аспектісін белгілей отырып, өзі 
де байқамай сабактас пән саласына өтіп кетеді. Мүндай 
тәсіл, ең алдымен, зерттелетін қүбылыстьщ күрделілігіне, 
сондай-ақ ғылыми зерттеу түрінің коптігіне, зертте ушіл ердің 
өздерінің идеялық позициясына байланысты.

Мүндайда ғалымның идеялық мотивтері зерттелетін 
қүбылыстьщ шьш мәнін түсінуге байқашай оз әсерін тигізеді, 
ал концептуалды форманы қүру тілі субъективті болуы және 
тек зерттеушінің зерттелетін нәрсеге деген жеке козқарасын, 
оның дүниетанымын сипаттауы мүмкін. Белгілер, символдар 
және лингвистикалық қүрылымдар ғалымның жеке оз 
әлемінің корінісі болуы, оның мәселені коруде болжаған 
призмасын сипаттауы, оның жеке басының тәжірибесін 
корсетуі мүмкін.

Мәселенің мәнін түсіну тәсілдерін аса үстіртін талдау 
саясаттану саласы субъективті, релятивті (лат. геіаііуиз — 
салыстырмалы) деген пікір туғызуы мүмкін. Сондықтан да 
саясаттану объектісін таңдау, егер де оны айқындау
субъективті тілектерге, мақсатқа, бағытқа, коғам дамуындағы 
саясат ғылымының саласына не кіреді, не нәрсені саясат 
немесе аталған салаға мүлдем кірмейді деп, экономикаға, 
қүқыққа, моральға қатысы бар деп есептеуге болады деген 
идеялардың деңгейі мен жай-күйіне тәуелді болса, 
қүбылмалы, салыстырмалы болуы мүкін.

Бірақ, егер зерттеу объектісі айқын белгіленбесе, 
субъективті және тек индивидтің озі саясат саласына 
жатқызатын әлденені зерттеушінің ғана релятивті 
позициясына емес, сонымен қатар қоғамды және оның 
аспектілерін түсіну әдісі болып табылатын тарихшылдық



мәдениеттерге тәуелді болса, онда күрделілігі еш кем емес 
басқадай сүрақ туыңдайды: мүндай жағдайда саясат ғылымы 
болуы мүмкін бе?

Егер ғылым объективті, константты бір нәрсені зертгесе, 
идеалды объектілер әдісінің көмегімен жалпы, түрақты, 
заңдылығы бар нәрсені бөліп қарауға болады десек, саясатқа 
қатысты оны зертгеу мүмкін деп айту керек пе? XX ғасырдың 
30-50 жылдары батыс философтарының арасында ғылымньщ 
мәні мен объектісін анықтауда табиғи ғылымдардан 
айырмашылығы бар гуманитарлық, қоғамдық ғылымдардың 
мәртебесі туралы мөселе бекер талқыланбады.

Күңцелікті тілдегі “ғылым” деген терминді пайдаланудьщ 
барлық кездейсоқ тәсілдерінен сырттай отырып, 
интеллектуалды ортада колданылатын шеңберлерде 
айқындалуьша тоқталайық. “Ғылым” бүл жерде қатаң түрде 
анықталған объект туралы, ішінен жорамал фактілер 
“алынып тасталып”, нанымды, қатаң дәлелі бар ғылыми 
әдістер ғана алынатын принциптер мен логика зандарына 
негізделген теориялық ой. Бүл үнемі дамып, толықтырылып, 
кайта қаралып ошратьш, жүйелі сипаты бар, өзі сипаттайтьш, 
абстрактылы үғымдармен және принциптермен көрсететін 
шындыққа едәуір барабар ілім. Көп жағдайда осылайша 
анықталған “ғылым” термині релятивті, ойткені біздің 
абстрактылы ойларымыз шындыққа ой жүгірту болып 
табылады.

Ғылымда, әсіресе гуманитарлық, қоғамдық ғылымда, 
одан кейінгі тарихи субъектінің позициясы бойынша, 
зерттелетін нағыз шындыкты мінсіз суреттеуде обьектінің 
әлдебір байланысын қайта қарауды талап ететін бір нәрсе 
бар, себебі оны еш уақытга біржола катырып бір ғана мағынада 
белгілеп қоюға болмайды деген саласы бар (Қүдай туралы 
айтқан кезімізді қоспаганда, бірақ бүл жағдайда ғылымның 
мүлде қажеті болмайды). Сөйтіп, өзінің ары қарай зерттеуін, 
өзі таныған шегінде түсіндіруін талап етеді және бедел 
принципін жоққа шығарады.

Ғылым методологтарының айтуынша, теория жоққа 
шыгарылып отыруға тиіс. Егер ол бәрін жөне озі түсіндірсе, 
немесе кез келген карсы пікірге барынша кең жауап бере 
алса, онда мүндай теория теория бола алмайды, гылыми



бола алмайды, онда ол әрқашан да абсолютті, аяқталған, 
өзгермейтін, соңғы инстанциядагы абсолютгі-тұрақты білімді 
жөне ақиқатты білетін, талас тудырмайтын бедел болып 
табылатын теология, астрология болуы мүмкін.

Саясаттану жалған ғылыми болып табылмайды, 
субъективті тілектің көрінісі қандай да бір беделдің пікірі 
бола алмайды. Ол абсолютгі ақиқатты білмейді жөне өзі де 
ондай болып табылмайды. Бүл деген оның саясат туралы 
теориялық ой-пікірлерінің өлі де сол саясатгың өзі емес, 
саяси реалийлер туралы білімдерінің теориялық жиьштығы 
нағыз шындықтың өзі емес екенін білдіреді. Бірақ саяси 
білімнің көмегімен адамзат, қоғам, адамдар күрделі саясат 
феноменін, оның басқа қоғамдық процесгермен байланысын 
танып анықтай алады. Ақиқатқа барынша жақындай түсіп, 
саяси процестердің динамикасьш объективті сипаттай келіп, 
саяси қүбылыстарды зерттеудің методологиясын әзірлей 
отырьш, саясаттанудьщ өзі де өткен және қазіргі уақытгың 
әр түрлі саяси түжырымдамаларындағы саясат туралы 
субъективті, теориялық көрініс болып шығады. Саяси 
процестер туралы идеялық-саяси түжырымдамалардың, 
қоғамның саяси мөдениетінің көптүрлілігіне қарамастан, 
саясаттану бізге саясат әлемі туралы шынайы түсінік береді.

Сонымен, саяси ғылым ғылымның сипатгарына сәйкес 
келеді, себебі ол нақты объект туралы баламалы үлгілерді 
қүрастыра келе, абстрактылы, идеалды түрде қорытылған 
білімді хабарлап қана қоймайды. Нақты шындықтың бүл 
үлгілерін көзбен көріп қадағалауға келмейді, бірақ үғымдық 
түрде және абстрактылы, тиімді логикалық зертгеуге келетін 
идеалды объектілер түрінде зерттеуге келеді, яғни 
сипатгалады, теориялық рефлексия деңгейінде зерттеледі 
(саясат ғылымыньщ айтарлықтай жоғары абстракция деңгейін 
және оның күрделілігін көрсетеді). Әрине саясатганумен 
танысқан әрбір адамда сүрақ туады: саясаттанудьщ объеюісі 
және мәні неде немесе басқаша айтқанда, бүл ғылым нені 
зертгейді?

Алғаш қарағанда былай жауап беруге болар еді: саяси 
ғылым адами қарым-қатынастардың саясат әлемі деп 
белгілеуге болатьш күрделі және динамикалық саласын 
зерттейді. Ал саясат нені білдіреді?



Бір қарағанда саясат деген не деген сүраққа жауап 
беруден оңай нөрсе жоқ сияқты болып көрінеді. Бүл ретге 
берілген сүраққа ең жақын жауап «саясат» сөзінің жуықтап 
қолданылу аясы болып көрінеді. Бүл жағдайда біз оны 
синонимдермен ауыстыра аламыз, ал кәдімгі практикада бүл 
мағьгаада қолданылуы едәуір көбірек болып шығады. Біз 
мүнда бүл терминді қолданудың әр түрлі тәсілдерін 
кездестіреміз. Әркім-ақ бүл терминді түрліше тәсілмен 
«бүқараны басып-жаншу саясаты», «адамдарды басқару 
саясаты», «кедейлендіру саясаты», «баю саясаты», «жастар 
саясаты», «монополиялық саясат» және т.с.с. тәрізді әр түрлі 
магьшада қолданып, өзінікін дүрыс деп санайды. Келтірілген 
мысал аса көп қолданылатын бүл сөздің бір шамалы бөлігі 
ғана. Оны қолданудың әрбір тәсілінің “мағынасы” көп 
қьірлы, салыстырмалы және субъективггі жөне көптеген басқа 
жағдайларға байланысты.

Бүл термин соңцай-ақ бір іс-әрекет бағдарламасьш білдіру 
үшін де қолданыла алады. Және де мүнда субъективтілік 
пен көпмағыналылық деңгейі әсіресе жоғары, өйткені ол 
объективті процестермен емес, субъективті мақсаттармен, 
мақсат, мүрат-мүдделермен, тілекпен, таңцалатьш тәсілдермен 
айқыңдалады.

“Саясат” терминінің күнделікті санадағы қолданылу 
тәжірибесін қорьгга келе, оны екі позицияға топтауға болады:

1. Саясат — белгілі бір нәтижеге жетуді мақсат түтатын 
саяси қүбылыстардың салдарлы ауысуы (мемлекеттің

Щ

әлеуметгік саясаты, жастар саясаты, экономикалық саясат 
және т.б.). ч»

2. Саясат — адамдардың өздерінің бас пайдасын ойлау 
мақсатында және соған жету үшін белгілі бір іс-әрекет 
бағдарламасЫн жасау жолындағы іс-әрекетгері.

Бүл терминді қолданудың басқа бір аспектісінің де 
релятивтілілігі кем емес, бүл қандай да процесті немесе 
объектіні басқару тәсілін меңзегенде қолданылады. Бүл 
жағдайда оньщ мағынасы оны іске асырудағы міндеттер мен 
тәсілдердің, потенциялардың өлдебір жиынтығын меңзейді. 
Егер басқару объектісі объективті болса, міндеттер мен 
төсілдерді анықтаудың салыстырмалылығы мен 
субъективтілігі көзге түседі, өйткені орындаушылардың



субъективті мүмкіндіктері мен ынтасының деңгейіне 
байланысты болады. Орьшдаушылардың іс-орекеттері нақты 
мәдениеттің уақытша шамалары мен шегіне төуелді болады. 
Бұл жағдай жасалатын қимылға қойылатын бағаға әсерін 
тигізе алады. Оның үстіне мәдени реалийдің  
қозғалмалылығы, өзгергіштігі әр түрлі индивидгер, топтар, 
страттар, таптар, этностар және әр түрлі үрпақтар беретін 
бағаны түрліше жасауы мүмкін.

Мүндай жағдайда, саясатты былайша түсінуге болады:
А) Қолыңца саяси билік бар және мемлекетгі басқаратын 

адамдардың іс-өрекеті.
Ә) Мемлекетгі басқару өнері.
Саясатты анықтауда ортақ бір белгілеріне қарағанда, 

керісінше өртүрлілігімен сипаттталатын пікірлердің, 
бағалардьщ, көзқарастардьщ айтарлықтай көп түрлі екендігі 
байқалады.

Саясатты анықтаудың әртүрлілігіне баса назар 
аударылатынын халықтың саясатқа нақты қатысы жоқ, бірақ 
соған тартылған және солардың өмірлік тағдырында саяси 
жолдың белгілі бір нақты әдісі сынақтан өткізілетін басым 
көпшілігінің өмірлік мүдцелері шешілетін кезде кейде 
әкімшілік ойын, сипатын қабылдайтын нақты өкімшілік 
ш еш імдердің иелері арасынан байқауға болады. 
Басқарушылар осы жолдагы саясаттан кейде бір өлшемді 
индивидтердің өр түрлі субъективті ой-пікірде болу, баға 
беру, артық санау, еркін қоғамда бүдан жақсырақ омір сүруге 
деген алдамшы сенімде болу қүқығын қалдыра отырып, 
олардың санасымен ойнаудың өр түрлі тәсілдерін  
пайдаланады. Оларға заттың аты затгың оз табиғатына түп- 
тура сәйкес келетін сияқты болып корінеді, ал кейде, егер 
олар философиядан алыс болса, заттың аты олар үшін заттың 
озі болып табылады, ал санада бар нәрсе нақты бір бар нәрсе 
болып бізден тыс өмір сүреді.

Алайда, санада бар нәрсе озін дәл сипаттауды жөне 
түсіндіруді қажет етеді. Оның орнына шындыққа және 
тәсілдерге анағүрлым радикалды жөне анағүрлым баламалы 
басқа тәсіл ойлап тапса, оны мойындатпауга болады, сонда 
бүрынғы шешім немесе іс-өрекет қажеттілікке сөйкес 
келмейтін бір нөрсе болып жоққа шыгарылады, солай болып



жарияланады. Бұл жағдайда баламалы көзқарастарды 
пайдалана, сарапшылардың пікірін тарта отырып, мұның 
бәрі немен бітетіні және қандай әлеуметтік садцарларға немесе 
қиындықтарға әкеліп соғатынын бағалай және келешегін 
ескере отырып, кезек күттірмейтін саяси, әлеуметтік- 
экономикалық мәселенің көріну призмасының жаңа шегін 
үгіттеу және қорғау үшін, жинакталған идеологиялық 
қүралдардың бүкіл қоры күшіне енгіэіле бастайды.

Осындай релятивті ойындар барысында назардың 
негізгіден қосалқы нәрсеге, қажеггіліктен кездейсоққа 
ауысуы мүмкін. Мүндай интерпретация нәтижесінде идеялық 
жағьшан қарама-қарсы үстанымдардьш пайда болуы мүмкін. 
Пайда болған қарама-қайшылықтарда пікірлерді алдамшы 
пайдалану рационалды идеялар мен шешімдердің пердесін 
жамылып, жеке, корпоративтік мүдцелердің тасада қалуьша 
әкелуі мүмкін.

Саясат саласы релятивті, өзгермелі субъективті екендігіне 
қарамастан, ол әр түрлі әлеуметгік топтар мен буындарға 
жататын адамдардың арасындағы өзара қарым-қатынас ретінде 
қалыптаса отырып, жекелеген индивидтердің тілегіне тәуедді 
емес практика, іс-әрекет, объективті нәрсе болып көрінеді. 
Онда адамдардың саяси билік мәселесі туралы көп жылғы 
қоғамдық тәжірибесі, әлеуметтік топтардың мүддесі көзге 
түседі. Дәл осы факт саяси ғылымның объектісі нақты бір 
адамдардың және уақыты өткен тарихи субъектілердің саяси 
билікке катысты айтарлықтай дәрежеде қозғалыста болатьш, 
өзгермелі, көптүрлі, үнемі жылжып отыратын практикасы, 
іс-әрекеті болып табылатыньш айқындауға негіз болады.

Саясат алаңы — тарихи субъектілердің, кейіпкерлердің 
өмірі. Бүл тарихи кейіпкерлердің өмірі аренада, өркениет 
сахнасында ойналатын драмалық, ал кейде тіпті трагикалық- 
комедиялық сипаттағы өте күрделі саяси ойын болып 
шыгады. Бүл ойынға жеке адамдар, әлеуметтік қауымдар, 
саяси институттар қатысады. Олардың барлық ойындары, 
барлық өзара қарым-қатынастары персоиификацияланған 
(дербес адамдарга айналдырылған) институтгардың билікті 
пайдалану, үстап түру жолындагы күресте атқаратын іс- 
өрекеттері, мемлекетті, қоғамдық істерді басқару, ор түрлі



саяси кеиіпкерлердщ арасындағы консенсусты сақтау 
жөніндегі іс-әрекеті болады.

Маңызды саяси субъект адам болып табылады, бірақ 
адам болып туғандықтан емес, ол бұл рөлге қоғамда орын 
алған саяси ойын ережесінің мәнін аңғару барысында ие 
болады. Бұл орайда саясатқа араласу нақты және жеке бастық 
сипатта болады.

Саясаттың басқа субъектісі әлеуметтік топ, әлеуметтік 
страттар және әлеуметтік қауымдар болып табылады.

Саясат субъектілерінің мүдделері мен қызметінің 
дербестендірілуі саяси институттар больш табылады. Оларға 
әдетте қоғамдық қозғалыстарды, саяси партияларды, 
үкіметтерді, парламенттерді жатқызады. Саяси институтгар 
көп жағдайда әлеумепік қауымдармен байланыстырылады, 
белгілі бір тарихи жағдайларда олар бастапқыда өздері 
солардың мүдделерін білдірген әлеуметтік топтардан 
шеттетіледі. I

Әлеуметтік қауымдарды (әлеуметтік топтар, стратгар, 
этностар, үлттар) жоғарьща аталған қүрайтыңдар және нақты 
индивидтер өздерінің қогамдағы орньш, рөлі мен іс-әрекетш 
саналы түрде түсінбейінше, өздерінің мүдделері үшін 
күреспейінше, саясаттың объектілері болып табылады. 
Оларды саналы түрде түсінгенде және саяси қызметке 
белсенді түрде араласқанда, яғни оларды жүзеге асыру үшін 
күресіп, белгілі бір саяси нәтижелерге жеткенде, бүл саяси 
қауымның индивидтері саясаттың субъектілері болады.

Саясат деген өздерінің қоғамды қайта қүрудың, 
қоғамдағы бетпе-бет кездесудің немесе мемлекетті 
түрақтандырудың стратегиялары мен бағдарламаларын 
жүзеге асыруға белсенді, саналы қатысудьщ қызу процесі. 
Саясат — саясат субъектілерінің күткен әлеуметтік 
нәтижелерді алу үшін таңцап алынған нақты қүралдардың 
көмегімен алға қойылған міндеттер мен мақсаттарға 
бағытталған қызу, көкейтесті қызметі. Сонымен, аталмыш 
субъектілер саясатқа белсене қатысадьі. Саясатта субъектілер 
арасындағы қоғамға және билікке саяси ықпал етудегі 
өздерінің мүдцелерін жүзеге асыру жөніндегі өзара қарым- 
қатынастар көзге түседі.

Бүл ретте саясат деген бір материадцық, заттық нәрсе



емес, оны сипауға, көрш қабылдауға келмейді. Саясатқа 
аныктама беру өте күрделі, өйткені белгілі анықтамалардьщ 
ешбірі оның күрделілігін, көпқырлылығын, біртүтастығын 
барабар қамти алмайды.

Саясат — идеялық қүбылыс. Оның идеялылығы, 
біріншіден, оньщ ойлау тәжірибесінің нәтижесі және сол 
күйдің өзі екенін білдіреді, қоғамда өмір сүретін және 
өздерінің мүдцелерін, қүқықтарын қорғайтын, жоспарларды 
жүзеге асыру үшін күресетін уақыты бойынша өтіп кеткен 
және алда болатын тарихи үрпақтардын нақты өзара қарым- 
қатьшастарыньщ абстракциялануы болып табылады. Саясат 
уақыт мезгілінде және әлеуметтік кеңістікте болып кеткен 
және қазір де аман-сау жүріп жатқан осы үрпақтардың 
өзінің ондағы болмысы туралы әлдебір субъективті түсінігі 
ретінде осы үрпақтардың идеяларының, әлеуметтік- 
психологиялық түрғыдан күткендерінің жиынтығын 
білдіреді, осыларда олардың сезімдері, түсініктері, өзара 
қарым-қатынастары мен іс-әрекетінің, мінез-қүлқыньщ 
тәсілдері және осы халықтың әдет-ғүрыптары жөніндегі 
білімі көрінеді.

Екіншіден, саясат көптеген үрпақтар әрекеттерінің, 
қимылдарының тәсілдері мен әдістері тандап алынған және 
қорытылған тәжірибесі болып табылады, бүл және де 
индивидтің жеке басыньщ тәжірибесі. Үшіншіден, бүл билік, 
мемлекет, өзара карым-қатынастар туралы және тарихи 
процесте тәрбие мен әдет-ғүрып, саяси қызметі арқылы 
берілетін олардьщ іс-әрекетінің страте гиялары, жоспарлары 
мен бағдарламалары туралы жинақталған ақпарат. Өзінің 
тарихи иелерінен бөліп алынған, тарихи мүра ретіндегі рухани 
жүйе индивидтерге және уақыт бойынша кейін келетін 
үрпақтарға қатысты әлдебір дербес, обьективті түрде бар, 
олардан тыс және оларсыз, бірақ олардың арқасында жөне 
олар арқылы өмір сүретін нәрсе болып елестейді, себебі бүл 
рухани жүйе үнемі беріліп отырады, жаңғырады, әлеуметтік- 
мәдени өмірмен ғана қайталаныл қоймайды, сонымен қатар 
халық жасаған мәдениет қүралдарымен де қайталанады.

Саясатта адамдардың мемлекетті, өлеуметтік  
қауымдардың өзара қарым-қатынасын басқаруға, билікке 
ие болуға үмтылысы көзге түседі. Бүл белгіленген нормаларға



сөйкес жүзеге асырылатын саяси паргиял ардың, қозғалыстар 
мен топтарды өзара бірікгірегін әрекеті саяси қатынасгар болып 
көз алдыңа келеді.

Саясаттың мәнін саясаттанулық зерттеуде, жоғарыда 
аталғаңцармен бірге басқа да көгггеген маңызды концептуаддық 
төсілдер қалыптасты, саясатгы анағүрлым толық түсіну үшін 
олардың жалпы сипаты айтарлықтай қажет. Бұган 
теологиялық, жараты лыстану, әлеуметгік және рационадды- 
критикалық парадигмаларды (грекше рага<3еі§та — үлгі, 
модель) жатқызуға болады.

Теологиялық түжырымдама саясатгы, билікті Абсолютгің 
еркінің керінісі деп тапса, жаратылыстанулық түжьфыЩама 
географиялық және антропо-биологиялық факторларға баса 
назар аударса, әлеуметтік парадигма саясатганудың табиғатьш 
оньщ қоғамдағы өмірі арқылы түсіндіреді.

Рационалды-критикалық түжырымдамаға сәйкес, 
шиеленістің болуы саясаттьщ даму көзі болып табылады. 
Неміс оқымыстысы Дарендорф (1929 ж.) осы идеяны дамыта 
отырып, саясаттың негізгі мазмүны және оның себебі 
“шиеленіскен желілерді” реттеудід үйымдастырушылық 
қүралдарының болуы деп санайды, бүлар коғамньщ бірігуіне, 
адамның азаттығын қамтамасыз етуге, әлеуметгік топтар 
арасьшдагы консенсусты айқьщдауға әкеледі.

Саясат туралы анықтамадагы әр түрлі тәсілдерді қорыта 
келе, оның өзіндік ерекше белгісін бөліп айтуға болады. Саяси 
билік осындай болып табылады. Саяси идеялардың, 
дайындықтан өткен стратегияның көмегімен билікті сақтау, 
үстап туру және тартып алу, қойылган мақсатқа жету ушін 
күресетін субъектілердің саяси қатынастарының және саяси 
іс-әрекеттерінің жиынтыгы саясат болып табылады.

Саясаттьщ объектісі коп түрлі саясат дүниесі болып 
табылады, бүған мемлекетгі, саяси институттарды, билік 
нысандарын және олардың қоғамдық жүйедегі рөлін зертгеуді 
жатқызуға болады, бүл оның саяси қозғалыстардың, 
партиялардың, сайлау жүйелерінің маңызы мен рөлін талдау, 
сайлаушылардың саяси мінез-қүлқының әртүрлі нысандарын 
ж әне олардың мотивациясын, бүқаралық ақпарат 
қүралдарының рөлін және олардың қоғамдық пікір 
қальпттастыруға тигізетін өсерін зертгеу болады.



Сонымен, саясат дуниесі — саясаттанудың объектісі көз 
аддыңа үнемі мынадай болып елестейді:

- өлеуметгік субъектілердің саяси билікті нығайту, үстау, 
пайдалану жөніндегі қатынастарының саласы;

- саяси институттардың: мемлекеттің, саяси 
партиялардың, саяси қозғалыстардың, қоғамдық процестерді 
басқару және мүдделері мен қажеттіліктері әр түрлі түрліше 
әлеуметгік топтардың консенсусын сақтау жөніндегі саяси 
қызметінің саласы.

Сонымен, саяси ғылымның объектісі саясат дүниесі 
болып табылады, бүл жонінде саясаттанушы ғалымдардың 
пікірі бір жерден шығады. Саясаттанудың пәніне келсек, 
бүл м әселедегі көзқарастар әр түрлі. Мысалы, 
саясатганушылардың арасында саяси ғылымның пәні 
мемлекетті зерттеу деген пікір бар. Мүндай пікір саясат 
деген үғымды: саясат мемлекетпен барабар, ал мемлекеттің 
өзі саяси өмірді үйымдастырудьщ ең жоғарғы формасы жоне 
саясаттың біртүтас субьектісі деп есептеп, ерекше түсінуден 
келіп шығады.

Саясатганушылардың көпшілігі бүл ғылымның пәні 
биліктің мәнін зерттеу, ал мемлекеттің өзі оның көптеген 
дербестенулерінің бір түрі ғана деген пікірді үстанады.

Саяси ғылымның пәні деген мәселе бойынша өрбір 
айқындаманьщ орындыльпы қазіргі жағдайларда аса көп дау 
тудырмайды. Бүл, бір жағынан, өте ертеде пайда болған 
саясаттану ғылымының даму ыңда қалыптасқан әдет-ғүрыпқа 
байланысты. Бүл әдет-ғүрыптың арғы жағында саяси 
идеялардьщ даму тарихы, саясатгың мәні және феномендері 
жөніндегі философиялық ой жүгірту, билік және мемлекет 
туралы саяси түжырымдамалар ғана түрған жоқ, сонымен 
қатар саяси процестерді, қозғаушы күштерді және билікті 
үстау мен нығайтуды, мемлекетгі түрақтандыруды ғылыми 
зерттеу әдісінің көмегімен алынған саяси білім түріндегі 
нақты нәтиже лер де түр.

Екінші жағынан, әрбір айқындамада саяси тәжірибе, 
билік пен саясат феномендерін зертгеу, нақты өдістер мен 
процедураларды әзірлеу және сыннан өткізу орын тепкен.

Соңдықтан осы ғылымньщ пәні туралы мәселе бойынша 
әр түрлі саясаттану мектеітгеріңде анықтамалардың көптігін



кездестіруге болады. Бірақ тура осындай плюрализм 
саясаттың сан қырлы бейнесін сипаттауға және жаңғыртуга, 
оның жасырып көрсететінін ашуға және оның шын мәнінде 
не нәрсе екенін білуге мүмкіндік береді. Сондықтан әрбір 
оқырман немесе студент әр түрлі оқулықтарда кездестіретін 
көзқарас ғалымньщ өзі саналы түрде соған жатқызған рухани- 
саяси әдет-ғүрыптың және нақты мектепте көрінетін 
объективті саяси тәжірибе мен білімдердің жиынтығы болып 
табылады. Бірақ бүл көзқарас бірден-бір мүмкін көзқарас 
емес, ол пәндік саланы теориялық түсіну мен талдаудың 
белгілі бір көрінісі және зертгелген, түсінікті болған мәдени- 
тарихи процеске және саяси процестің осы моделінің 
теориялық-практикалық қажеттілігі мен маңыздылығьгаа 
байланысты феноменнің белгілі бір аспектісі болып 
табылады. . ■

Ғылымда әрбір көзқарас тек қана белгілі бір білім деңгейі 
болып, билік феноменін түсінуге жақындау болып 
табылады.

Методологтардың пікірінше, ғылымда ш ыдамды лықты 
сақтау керек, бүл ізденімпаздық рухқа және ақиқатты іздеуге 
сай келеді, өйткені ғылым интеллектуалды ізденіс, бүл 
ізденістің барысьшда саяси процестерді тиімді андау, бүлдыр 
үғымдардың жалғандығын ашу және қажетті болжамдар 
жүзеге асырылады. Саяси ғылым саясат тәрізді айрықша, 
осындай адами субъективтілікті субъективті талдау болып 
табылады.

Саясаттану пәні саяси билікті зерттеу болып табылады. 
Бүл феномен көпқырлы, себебі ол “араласпайтын” бірде- 
бір қүбылыс жоқ. Өздерінің мүдцелерін жете түсінген және 
оларды жүзеге асыру үшін саяси билікке: билік жүйесін 
сақтауға, болуына, қорғауға, түрақтандыруға қатысты, 
соңдай-ақ саяси процестерді басқару жөніңцеіі саяси қызметке 
белсене араласатын өзара саяси қарым-қатынасқа түсетін 
адамдар негізінен саясаттьщ саси-ғылыми зерттеулердің пәні 
болатын саласьш қүрайды. Қоғамның саяси өмірінің бүл 
саласы күрделі, қозғалмалы, қарама-қайшы процесс болып 
табылады және қоғамның басқа салалары тарапынан үнемі 
ықпалға үшырап отырады. Мәдениеттің экономика, қүқық, 
мораль сияқты салаларымен үнемі ықпалдаса отырып, ол



өз кезегінде оларға да белсенді түрде ықпал етіп, бүрын 
саяси реңі болмаған қүбылыстарды өз саласына тартады, 
бүлар уақыт өте келе, саяси сипат алып, саяси ғылымның 
объектісіне және пәніне айналады.

3. Саясаттанудың қоғамдық ғылымдар
жүйесіндегі орны

Саясат мәдениет феномені бола отырып, экономикамен, 
күқықпен, моральмен тығыз байланыста және өзара ықпалда 
болады.

Саясаттың экономикамен өзара тығыз байланысы 
экономиканы саясаттың детерминанты (лат. сіеіегшіпаге — 
аныктау айқындау, ) деп білген марксист ғалымдардың 
ерекше назарында болды, ал саясаттың озін экономиканың 
шоғырланған көрінісі деп қарастырды. Олардың 
диалектикалық байланысын атап корсете отырып, марксистер 
экономикалық мүдде саяси қүбылыстарды айқьгадайды деп 
санап қана қойған жоқ, олар саясатгың салыстырмалы 
дербестігін және экономиканың мемлекетгі баскаратынын 
таньщы. Көп нәрседе марксистердің теориялық тиянағы 
нанымды сипатта болды, алайда, адамзат қоғамы тарихының 
дамуы бойына саясатгың экономикамен байланысын және 
оған тәуелділігін коруге болады деген фактіні мойындауға 
болмайды. Кез келген экономикалық дағдарыс саяси 
түрақсыздықтан немесе әлеуметтік топтардьщ мүдделерінің 
шиеленісінен де көрінді.

Саясаттың экономикаға қызу араласуы әр түрлі 
әлеуметтік салдарларға әкеледі. Мысалы, мемлекет 
индивидтерден жоғары қойылған, жеке адамдардың 
мақсаттарынан бөлек өзіне тән мақсаттары бар қоғамдық 
жүйелерде жағдай осындай. Мундай қоғамда билік түпкі 
мақсатқа айналады, соның көмегімен қоғам 
үйымдастырылады және жоспар бойынша басқарылады. 
Мүнда билік аса үлкен билікке айналады, өйткені ол бірнеше 
есе үлкейіп, мемЛекеттің (ңемесе топтың) қолына 
шоғырланып, өзін ің  щешімдері үшін ешқандай



жауапкершілігі жоқ шексіз билікке айналады. Мұндай аса 
қатты шоғырланган биліктің мысалы СОКП ОК-нің билігі 
болды, ол жоспарлы экономика жөніндегі идеяны 
басшылыққа ала огырып, орталықтан тігінен басқару жүйесін, 
шаруашылық-басқару субординациясын және жоспарлы 
түрде реттелетін шаруашылықтың түрін қүрды.

Қүрылған экономиканы орталықтандырылған басқару 
принципі экономикалық мақсаттар мен іс-әрекеттерді 
мемлекетгің мақсаттарьша толық бағыңцыруға әкелді. КСРО- 
да мемлекеттік және экономикалық билікті біріктірудің 
(біртүтас нәрсе болып қосылып кетуінің) негізі қаланды, 
бүл мақсатгарды мәлімдеу, бірақ іске асырмау, биліктің 
шоғырлануы жөне оның бақыланбай бетімен кетуі, 
өнеркәсіптік ауқымдардағы жемқорлық, индивидтердің саяси 
және экономикалық бостандығына нүқсан келтіру және 
одан айыру, тоталитаризмнің туындауы сияқты әлеуметтік 
салдарларға әкеп тіреді. Тоталитаризм адамньщ идеологиялық 
принциптерге сойкес озгеруіне әкеледі, индивидтің санасын 
қатал бақылауды туғызады. Тоталитаризм Оруэллдің дәл 
тауып айтқан мінездемесі бойынша, “тиым салатын” және 
сындарлы мақсатгар көздей отырып, индивидтің санасына 
абсолюттік бақылау жасап отырады: “Қайсыбір ойларды 
білдіруге тек тыйым салынып қана қоймайды, тіпті ойға 
алуға да болмайды, оның есесіне, нені ойлау керек екенін 
нүскалады, жеке адамның қабылдауы тиіс идеология 
жасалады, оның эмоцияларын басқаруға бар зейін салынады, 
ойлау және мінез-қүлқының кейпі де таңып беріледі. 
Жасанды ортада қамап үстау үшін, салыстырып қарау 
мүмкіндігінен айырылып, ол барынша оқшауланады”.

Мемлекеттің экономикадағы рөлі саяси демократиямен 
қосылып экономикалық бәсекелестік үсыну есебінен 
азайтылғанда, бүл қоғамдық прогреске негіз қүруға тиіс деп 
саналады, ойткені экономикалық бостандық мақсат бола 
отырып сонымен катар саяси бостандықты жүзеге асырудың 
қүралы болып табылады. Бүл жағдайда мемлекетгің ролі 
рынокты және жеке кәсіпкерлікті дамыту үшін заңнамалық 
жағдайларды, мемлекеттің экономика мәселелеріне қол 
сүқпауын қамтамасыз етуге келіп саяды.



Экономика мен саясаттьщ арақатысы ылғи да қүқықтық 
мәселелерді шешуді қарастырады. Қазіргі жағдайларда 
саясаттьщ қоғамдық өмірдің көптеген салаларына баса енуі 
көзге түседі. Егер саясаттьщ белсенділігі бақылаусыз сипат 
алса, онда бүньщ салдарьшан жағымсыз нәрселер туындауы 
мүмкін. Сондықтан да қоғамда ылғи да индивид пен 
қоғамньщ, олеуметтік топтар мен саяси институттардьщ және 
т.б. өзара іс-әрекет жасау тәсілдерін қамтамасыз ететін 
нормативтік орган болады. Әр мемлекетте өз азаматтарының 
қүқықтары мен міндеттерін нормативтік аспектіде бекітіп 
беретін, жекешілдік пен коллективизм арасындағы тиімді 
баланс болып табылатын өзінің Конституциясы болады. 
Әйтпесе, мүндай баланс болмайынша, Т. Гоббс “барлығына 
карсы соғыс” деп атаған іріткі күш іске кіріскен болар еді. 
Сондықтан қогамдық прогрвстің ең басты жетістіктерінің 
бірі халықтардың, этностардың әлеумепік-саяси дамуға деген 
қүқықтарын, өзін-өзі билеу қүқығьш, таза экологиялық 
ортада өмір сүру қүқығын жете үғыну және индивидтің 
қүқыктарын — адам денсаулығын сақтау қүкығын, оқу 
қүқығын, саяси өмірге араласу қүқығын және т.б. күқықтық 
нысанда бекіту болып табылады. Индивидуализм мен 
коллективизмді осылайиіа қщықтық нысанда бекіту — мейлі 
жеткілікті дәрежеде бай тарихы бар мемлекет болсын, мейлі 
жаңа, озінің саяси сахнадағы жолын енді ғана бастаған 
мемлекет болсын, барлық мемлекеттердің қалыпты 
әлеуметгік және саяси даму талаптарының бірі.

Мысалы, егемен мемлекет Қазақстан Республикасы 
өзінің саяси-экономикалық дамуын айқындай отырып, 
индивидуализм мен коллективизмнің белгілі бір теңдігін 
орнатты. Осы жөнінде қол жеткен жетістіктер жөнінде 
республика президенті Нурсултан Назарбаев Қазақстан 
халқына жоддауында «Біз тарихымызда түнғыш рет Шығыс 
Азия мемлекеттерінің тәжірибесін және өзіміздің көпүлтгы 
әрі көп дінді қоғамымыздьщ ерекшелігін ескеріп, Батыс 
демократиясының кағидаларына сай келетін тәуелсіз 
мемлекетімізді орнаттық: Біздің мемлекетіміз өз саяси 
дамуының үлгісі жағынан Батыс демократиясына және 
әлеуметтік ілгерішіддігі мен саяси саналуаңцыгы бүкіл өлемге 
танылған «жаңа» азиялық демократия дегенге де



жақын1»Индивидуализмнің тапшылығы басшылыққа 
алынып, 1995 жылы Конституцияда орынды индивидуализм 
бекіііиді. Бірақ Конституцияда көрсетілген адам қүқықтары 
мен бостандығының жүйесі халықаралық стандарттарға 
сәйкес келетініне қарамастан, оны қорғаудың заңдық 
тетіктері әлсіз дамыған және олар өзін бүдан әрі теориялық 
зерттеу мен оларды өмірге енгізудің практикалық нысандарын 
қажет етеді.

Саясат пен қүқықтың өзара қатынасының күрделілігі 
практика талап ететін қоғамды және әлеуметгік субъектілерді 
дамыту үшін ғана маңыздылығын көрсетіп қоймайды, 
сонымен қатар саяси және заң ғылымдарын оқытудың мәніне 
айналады.

Саяси ғылым мен этиканың күрделі мәселесі саясат пен 
мораль арақатысы жөніндегі мәселе болып табылады. Мораль 
және қүқық адам мінез-қүлқының ретгеушісі сияқты. Егер 
қүқық адам мінез-қүлқьш реттеуге нормативтік мәжбүрлік 
сипат берсе, мораль еріктілікке сүйенеді, индивидтің қалай 
қимылдағысы келетініне сүйенбейді, “тиіс” деген қағиданы 
басшылыққа алады. Саясат та адамдардың мораль және 
қүқық нормалары жөніндегі ойлары өзгеретіндей жағдайлар 
жасай отырып, әлеуметгік топтар мен мемлекет арасындағы 
қоғамдық қатынастардың реттеушісінің рөлін атқарады- Бірақ 
адамгершілік түрғысындағы және солай болуы тиіс деген 
мүндай ойлардың өзгерісі үкімет жарлықтарьшьщ әсерімен 
емес, адамдардың өміріндегі өзара қарым-қатынастардьщ 
және қүндылықтар шкаласының өзгеруі барысында жүреді. 
Моральдық және қүқықтық нормалардьщ көмегімен саясатта 
мемлекеттер арасындағы, оппозициялар мен партиялардың 
көсемдері арасындағы, әлеуметтік топтар арасьшдағы өзара 
қарым-қатьшастар ретгеледі.

Көптеген саяси бағдарламалар мен саяси іс-қимылдар 
моральдық қүндылықтар түрғысынан: соғыстар “әділетгі” 
және “әділетсіз” больш, саяси көсем немесе оньщ іс-әрекеті,
оның моральдық сапалары және т.б. “адал” және “арам” 
болып бағаланады.

Дцамдар арасындағы өзара қарым-қатынасгарда және адам

1 Қараңыз: Егемен Қазақстан, 19 ақпан 2005 ж.



қатынастарының тарихында этикалық релятивизм орьш тепп. 
Мінез-құлық пен қарым-қатынастардың этикалық 
нормалары мен стандарттарының салыстырмалы болатыны, 
сондай-ақ олардың адам мінез-құлқында іске асатыны туралы 
ой адамдардың нақты өзара қарым-қатынастарында 
бүрыннан-ақ бар және бүл этика ғалымдарының назарын 
ылғи да аударатын еді. Ал бір жағынан алғанда, жекелеген 
моральдык және заңдық нормаларды өзара 
либералдандырудың арақатысы қалай болады, екіншіден, 
бүл либералдандыру саясаттьщ объектісі мен пәні бола алады 
ма, саяси сипат ала алады ма — бүл едәуір күрделі мәселе.

Мораль мен саясаттьщ арақатысы туралы айтқанда, 
әсіресе өзекті мәселе болып табылатыны — сайлау жөніндегі 
мәселе, себебі мүнда моральдық борыш пен қойылған 
мақсатқа жету қүралдарының ішінен біреуін таңдау керек 
болады. Осы мәселені шешуде бүл сайлауды саяси- 
адамгершілік цинизмге дейін апаратын макиавеллизм қазір 
өзін ақтамады, себебі адамзатгың мәдени және өркениетті 
дамуының саналы деңгейі моральга жат қуралдар мақсаттың 
өзін адамгершіліктен ада ететінін көрсетеді! Адамзаттың 
тарихи және мәдени даму тәжірибесі адам қүқьіқтарьш сақтау 
принципі барған сайын саяси стратегия мен тактиканың 
моральдылығьш анықтау өлшеміне айналуы мүмкін екеніне 
көз жеткізіп отыр.

Саясат пен экономиканың, саясат пен қүқықтьщ, саясат 
пен моральдың өзара қарым-қатынасының жиегі олардың 
диалектикалық байланыстары мен карым-қатьшастарының 
күрделілігін және қарама-қайшылығын ғана сипаттап 
қоймайды, сонымен бірге тағы бір қырын ашады, ол — 
саясаттанудың басқа қоғамдық жэне гуманитарлық 
ғылымдармен өзара байланысы және өзара қарым-қатынасы.

Саяси ғылым социологиямен тығыз байланысты. Екі 
ғылымның бүл тығыз байланысы ең алдымен саясатты 
қоғамдық феномен деп қарастырудан көрінеді. Екі ғылым 
да бүл объектіні зерттеуде бірдей зерттеу әдісгерін қолданады, 
ал бірақ мәндерінің, міндеттерінің және методологиялық 
тәсілдердің әртүрлілігі саясатты зертгеуде де әртүрлілікке 
себепші болады. Сөйтіп саясаттану саясатты зертгеуде саяси 
билікке, саяси өмірді жүзеге асыру төсіліне баса назар аударса,



социология қогамдық процестер мен олардың саясатқа 
тигізетін ықпалына зейін салады.

Саясаттану мен заң гылымының арасында тығыз байланыс 
бар. Бүл байланыс ең алдымен қүқық және саясат 
субъектілерінің бірдей екендігімен көзге түседі: парламенттер 
заң шығарады және елдің саясатын айқындайды; ал қүқықты 
қолданатын сол сот сонымен катар үкімдерді алдын ала 
табыспен қамтамасыз етуге үмтылады, сөйтіп қылмыс 
жөнінде белгілі бір саясат жүргізеді. Саясат пен қуқьіқ — 
бул билік қызметінің еісі тәсілі. Қүқықта билік өзі үнемі 
қадағалап отыратын, үзаққа созылатын қимылдың 
нормаларын белгілей отырып көрінеді. Ал саясатгағы билік 
өзі дайындаған іс-қимыл бағдарламасының негізінде өзі 
қабылдайтын кезеңдік шешімдермен көрінеді. Бүл 
айырмашылықты мынадай қарапайым салыстыру арқылы 
корсетуге болады: қүқық — кемені жасау, оны жасақтау 
және суға жіберу; ал саясат — кеменің алатын бағыты.

Ендеше, заң ғылымы белгіленген ережелердің  
нормативтілігіне назар аударады, бүл ережелердің жиьштығы 
(олардың жасалу және адамдардың өзара қарым- 
қатынастарының практикасына енуі жағынан алғанда) 
субъективті сипатта болады, бірақ институттар арқылы 
көрініп, қүндылықтар мен іс-әрекеттер туғыза отырып, 
қоғамдық практикада нақты және объективті сипатқа ие 
болады. Алайда, осы қырына қарамастан, заң гылымы оларга 
зандық, нормативтік сипат береді.

Саясат ғылымы саясатты талдауда оның саяси-биліктік 
мәніне ерекше зейін салады, бірақ бәрібір оларды талдаған 
кезде заң үйымдарының ықпалынан тысқары кете алмайды. 
Сөйтіп, зерттеудің айтарлықтай анық пәндік шекаралары 
болғанымен, бүл екі ғылым саясат пен қүқықтың нақты 
қатынастарын талдауда бірін-бірі толықтырады.

Экономикалық теория мен саясатқа келсек, олардың 
объектілері мен пәндері айқын шектелген, алайда экономика 
да, саясат та қоғамның шағьш жүйелері болғандықтан, олар 
қоғамдық қүбылыстар ретінде үнемі жанасады, бір-біріне 
ықпал етеді және бір-біріне байланысты болады.

Философия мен саясат арасындагы байланыс өте күрделі. 
Екі мың ғасырдан астам уақыт саяси идеялар мен ілімдер



саяси-мелекеттік қүрылыс туралы теориялық ой-пікірлерді 
қолданудың қолданбалы салалары ретінде тарихи- 
философиялық шеңберде дамьщы. Бүгінгі күні саясаттану 
дербес білім жуйесі болып айқындалып, өзінің философияға 
жакын екендігін жоққа шығармайды. Мүны философиялық 
ой жүгіртусіз саясаттың азды-көпті боджамьш қүруға 
болмайтындығымен түсіндіруге болады, өйткейі ол 
саясаттану лық ойлау мәдениетінің ажырамас бір бөлігі больгп 
табылады. Бірақ саясаттанудың сонымен бірге қатаң 
анықталған белгілі бір объектісі мен зерттеу пәні бар, өзінің 
логикалық қүрылысы мен саясаттанулық талдау 
методологисы бар.

4. Саясаттанудың зерттеу әдістері. 
Саясаттанудың мақсаты

Саяси ғылымның да кез келген басқа ғылым сияқты 
теориялық тәсілдері мен әдістері болады. XX ғасырдың 
ортасынан бастап саяси зертгеулердегі негізгі әдістер больш 
дәстүрлі өдіс пен эмпирикалық әдіс саналады.

Дәстүрлі әдіеке саясаттанушылыр тарихи, заңдық, 
институционалдық әдістерді қіргізеді. Тарихи әдісте саяси 
оқиғаларды сипаттауға, откен саясатты бағалауға; заңдық 
әдісте конституциялық принциптер мен қүқықтық 
кодекстерді зерттеуге баса коңіл бөлінеді. Институционалдық 
әдістің олардан айырмашылБіғы — ол саяси институттардың 
қызметіне талдау жасауға баса зейін салатын нормативтік- 
қүқықтық тәсілдің басым болуымен сипатталады.

Эмпирикалық әдісті саясат ғылымына американдық 
зерттеушілер енгізді, олар өздерінің назарын нақты 
эмппирикалық деректерді: индивидтер мен өлеуметтік 
топтардың мінез-қүлқын нақты талдауға аударды. 
Бихевиоризмге (ағылш. Веһаүіог — мінез-қүлық) ерекше 
тоқтау өр түрлі өдістерді қолдануга өсерін тигізді, бүлар: 
статистикалық, сандық қүжаттарды талдау, бақылау, сүрау 
жүргізу, эксперимент жасау.

Саясаттануда ғылыми талдаудың: салыстырмалы, жуйелі,



қүрылымдық -функционалдық әдістері де кеңінен қодданылады. 
Соңғы кезде саясаттануда герменевтика (грек. Негшепеио- 
түсіндіремін; бүл жерде: түсіндіру өнері және теориясы) 
маңызды рөл атқара бастады, мүнда саяси символиканың 
тілін зертгеуге, үғымдық аппарат қолдануға негізделген, 
нақты тіл шегінде жүзеге асырылатын, субъектінің саяси 
күбылыстарды қабылдау шегі мен саласын сипаттайтьш саяси 
түжырымдамалар қальштастыруға баса назар аударылады.

Саясаттану лық зерттеу лер методологияларына сонымен 
қатар анализ және синтез, абстракциялау, жалпылау, 
индукция және дедукция, аналогия, модельдеу және 
социология лық әдістер және нақты процедуралар жиынтыгы 
тәрізді әдістер кіргізіледі.

Саясаттанулық зерттеу әдістері мен қагидаларының 
молдыгы саясатгьщ күрделі феноменінің теориялық көрінісін 
және саяси оқигаларды сараптау, болжау сияқты 
праксеологиялық (нәтижелік) стратегияларды қамтамасыз 
етеді.

Саяси гылым қогамдық білім жүйесінде маңызды орын 
алады және қазіргі білім беру түжырымДамасының маңызды 
элементі болып табылады. Батыста саясаттануды либералдық 
білімнің бір бөлігі немесе азаматгық білім деп бекер айтпайды. 
Саясаттануды осылайша багалау дүниетанымга багьпталган 
жүйені қамтитынымен түсіндіріледі. Сөйтіп, саясаттану 
қоғамньщ саяси жүйесінің өмір сүруін және даму тәсілдерін 
сипаттай отырьш, саясат дүниесіне көзқарасгы әзірлейді. Бүл 
қырынан алганда, саясаттану адамды қолда бар саяси 
ілімдердің жиынтыгымен, олардың мәдениеттегі орнымен 
таныстырады, индивидті және оның саясат дүниесінде 
атқаратын рөлін сипатгайды, қүнды саяси идеалдар мен 
принциптердің мазмүнын ашады және түсіндіреді.

Саясаттану теория ретінде күрделі саяси процестер мен 
феномендерді танудың ерекше бір түрі ғана емес. Саяси 
феномендерді тану категориялық-үгымдық аппараттың: саяси 
билік, қогамның саяси жүйесі, саяси институттар, саяси 
мәдениет және басқаларының көмегімен жүзеге асады.

Саясатты жөне оның феномендерін тану үш деңгейде 
жүзеге асырылады:

1. Қогамның саяси саласьша философиялық ой жүгірту.



2. Саясат феномендерін саяси талдау, о л үғымдар мен 
принциптердің көмегімен сипатталады, саяси ғылым 
өдістерінің көмегімен зерттеледі.

3. Күтілетін болжамдар мен түсіндірулерді және нақты 
саяси реалийлерді бере отырып, саяси қүбылыстарды нақты 
эмпирикалық зерттеу, модельді және талданып отырған 
нақты саяси өлеуметтік-саяси шындықты салыстыру.

Саяси бағдарламалар жасауда сыннан өткізу үшін, саяси 
ғылым негізді, дәйекті саяси білімдердің жиынтығына сүйене 
отырып белгілі бір идеалды модельдерді үсынып, оқиғалар 
мен процестерді ашып түсіндіреді.

Саясаттанудың сипатталған аспектілері танымдық, 
түсіндірмелі, прагматикалық, дүниетанымдық және мәдени- 
тәрбиелік функцияларда өзіндік ерекшелік көрсетеді.

Саясаттанудың соңғы функциясы индивидгің қүрылуы 
мен саяси әлеуметтену практикасы арқылы орындалады. Бүл 
функцияның мәні саяси қүндылықгар мен идеалдарды, саяси 
білім мен тәжірибені жинақтауьщда ғана емес, оньщ саяси 
мәдениетті игеруі бойынша бір үрпақтан басқасына 
берілуінде.



САЯСИ ИДЕЯЛАР МЕН ІЛІМДЕРДІҢ ДАМУЫ: 
ШЫҒЫС ПЕН БАТЫСТЫҢ РЕЛЯТИВТІК 
САЯСИ РЕФЛЕКСИЯСЫ ДӘСТҮРЛЕРІНІҢ 

ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ

1. Ежелгі Шыгыстагы саяси ойлардың қалыптасуы және 
оның релятивтік сипаты.

2. Х-ІХ гасырлардагы мусылман. әлемінің саяси ойы.
3. ХУ-Х1Х гасырлардагы Батыстың саяси ілімдеріндегі 

релятивтік идеялар туралы.

1. Ежелгі Шығыстагы саяси ойлардың 
кдлыптасуы және оның релятивтік сипаты

Саяси ілімдердің тарихы — саяси ғылымның басты 
бөлімдерінің бірі. Саяси ілімдер тарихыньщ мәні — саясаттьщ, 
мемлекеттің мәні, мәдениеттің түрлі даму кезендеріндегі 
этностардың саяси тіршілігінің тәсілдері туралы саяси 
түсініктердің қалыптасуын, дамуьш және эволюциясын 
зерттеу больш табылады.

Саяси теориялардың, түжырымдамалардың жиьштығы 
идеялық тәртіптер, көптеген үрпақтардьщ тәжірибесі, саяси 
өмірдің тіршілік тәсілдері шоғырландырылған түрде 
көрсетілген, халықтың, этностьщ саясат, саяси билік туралы 
мәселелер бойынша рухани дәстүрі біртіндеп қалыптасатын 
рухани негізді қүрады.

Саяси ілім бір қырынан алғанда, өзіндік рухани-идеялық 
зертхананы білдіреді, онда жинақталған көптеген материал 
ойша алғанда рухани ізденіс, рефлексия жөне халықтың 
саясат, мемлекет туралы мәселелердегі жинақтаған 
тәжірибесін туындатады. Басқа қырынан алғанда саяси 
ілімдер тарихы халықтың қалыптасуын және саясат 
субъектісіне айналу тарихын, саясатқа саналы қатынастың 
қалыптасу және саяси билік үшін күреске саналы саяси 
қатысу кезеңдерін ашады.

Әрбір халықтың оз тарихи-мәдени мүрасында тек саяси



түсшіктер ғана емес, сонымен қатар саяси билікті жүзеге 
асыру тәжірибесі де арнайы түсіндірілетін белгілі бір саяси 
дәсгүрі бар. Бүл ретте халықтың рухани мүрасы ерте уақьптан 
шығады, ал саяси идеялар, негізінен философиялық ой 
қазынасынан қалыптасш.

Адамзаттың көне ескерткіштерінің бірі — ертедегі 
арийлердің өмірі туралы түрлі мәліметтер және қүқықтары, 
әдет-ғүрыптары жөне дәстүрлері бар «Ркгведа» сияқты үнді 
ескерткіштері болып табылады. Үнділердің қоғамы төрт 
бөлікке бөлінген: брахмандар — ғалымдар, ойшыдцар, абыздар; 
кшатрийлер — әкімдер, жауынгерлер; вайшиялар — көпестер, 
саудагерлер; шудралар — кызметкерлер. Қоғамның бөлінуі 
негіздері — адамдардьщ еңбек ету түрі болып табылады, бірақ 
моральдық, нәсідцік және әлеуметтік салдарынан бөлу негізі 
каста болып табылады. «Ригведадан» арийлердің еңбекшілерге 
билік жүргізгені жөне оларды билікті жүзеге асыруға 
жібермегені туралы акпарат алуға болады. Арийлер кшатрияны 
өздері сайлады, егер ел соғыс жағдайында болса және егер 
оның — пашіаның тиісті мүмкіңціктері және кайырылымдығы 
болса, бірак сол кшатрияньщ өзі заңға бағынышты және оны, 
егер ол мемлекетге белгіленген тәртіп ережелерінің негізгі 
зандарьш бүзса биліктен тайдыруға болды. Ертедегі көне 
көздерден Патнаға жакын Вайшали қаласында қоныстанған 
личхавтардың кдуымында мемлекет республика болды. Осы 
қауымның республикасын билік басыңда сайланған көсемдері 
түрған азаматтардьщ жиналысы басқарды.

Дегенмен, біршама тарихи перипетияларды басынан 
өткізген арий мемлекетінің одан әрі дамуына карай (Көне 
Үндісганның аумағындағы көне мемлекег-қалалардың гүддену 
және қүлдырау тарихы туралы бірге әлі де барлығы белгілі 
емес) варна жүйесі әрқайсысьш озіне біртіндеп түйықтай 
отырып, дербесгігін жоғалта, империяға біріге отырып біртіңдеп 
касгалық, шағьш мемлекет- калал арға және шағьш патшалыкка 
өсебереді.

Басқа көздердің куәландыруы бойынша Көне 
Үңдістаңдағы күшті империяның мысалы шағын мемлекет- 
қалалардьщ және шағын патшалықтардың бірігу нәтижесінде 
пайда болған Чандрагупта Маурья империясы болды. 
Маурьяны басқару авторы үнді ойшылы Каутилья болып



есептелетін көне үнді «Артхашастра» мәтінінде жазылған. 
Бүл көз империяда белгіленген мемлекеттік қүрылымды, 
басқару нысанын және басқа мемлекеттермен саяси 
байланыстың сипатьш, салық жүйесін, паспортгық режимді 
шьшайы сипаттайды.

Маурилер империясы автократиялық болды, бірақ 
сонымен бір мезгілде қалалық және ауылдық қауымдар 
автономиясын мойындады, бір мезгілде оларды нарықты, 
бағаларды, өлшем мен салмақты стандарттауды несие 
пайызын, шекараны күзету нормаларын белгілеуді, ішкі 
тәртіпті және қол өнершілердің мүлкі мен өмір сүру 
жағдайын белгілеуді бақылау сияқты функциялар арқылы 
бақылауға тырысты. Қоғамдық өмірдің түрлі салаларын 
бақылау арнайы қүрылған органдар — үкіметтік  
ведомстволар, заң және сот арқылы жүзеге асырылды.

М аурилердің автократиялық империясында 
Каутильяның куәландыруы бойынша арийлерге арналған 
қүқықтар (олар ешқашанда қүлға айналмауы тиіс), 
әйелдердің қүқықтары қамтамасыз етілді. Маурилер 
мемлекетінде негізінен оның азаматтарының өмірін басқа 
адамдардан қорғау қамтамасыз етілетін ішкі тәртіпті 
белгілеумен қатар өртке қарсы жүйе мүқият ретке келіірілді.

Сот қолданылып жүрген заңға сәйкес жүмыс жасады. 
Апелляциялық соттар жүмыс істеді.

Мемлекетте азаматтарды әлеуметтік қорғаудьщ өзіндік 
жүйесі қүрылды: ашаршылық, індет, соғыс жағдайындағы 
шаралар жүйесі (азық-түлік және қажетті дәрілік қүралдар 
түрінде). Әрбір қалада халық сайлайтын, міндеттер шеңберіне 
қала салу, саудаға, қолөнерге жағдайлар жасау және бақылау, 
өлім мен тууды есепке алу, саяхатшылар мен мінажат 
етушілерді орналастыру, жесірлерге, жетімдерге, қарттарға 
қатысты қайырымдылық шараларын жүзеге асыратын 
муниципалдық кеңес жүмыс істеді.

Арийлер патшаны олардың мүліктік жағдайына 
қарамастан сайлады. Тәж кию рәсімі кезінде патша ант берді, 
онда ол өзінің халыққа адал қызмет ететінін айтты жөне 
оның басты үстанымы: «Егер мен сіздерге қысымшылық 
жасасам, мені аспан мен жерден және үрпақтарымнан 
айырсын!» деген сөз болды.



Каутилья патшаның бақытын оның қол 
астьгнд агыл ардың бақьпында, олардың өл-өуқатынан түрады 
деп атап айтты. Монархияның ңдеясы халыққа қызмет етуден 
түрды. Ол үшін діни қүқық та, өзінің ғана билігі де тән 
болған жоқ. Егер патша заңсыз әрекеттер жасаса жене олар 
оның халқының өмір сүру жағдайының нашарлауына, 
қоғамдық өмір адамгершілігін жоғалтуға өкеп соқса, 
халықтың оны тақтан түсіруге және басқасын сайлауға 
қүқыгы болды. Каутилья жасаған монархия идеясы осыңцай 
болды. Бірақ іс-әрекеттері мен ашкоздігі үнді халқының 
бақытсыздығына және кедейшілігіне әкеп соққан коптеген 
раждалардың нақты омірі бойынша осы идея қаншалықты 
күлдырағанын көруге болады.

Монархиялық жауыздықтың, касталық қүрылыстың 
күшеюі философиялық ілімдерінде мемлекелік қүрылымға 
біріктірілген саяси нақтылықтарға пессимистік қатынасы 
анық көрінетін бірқатар коне үнді даршандарында 
(философиялық діни жүйелер): буддизм, джайнизм, 
ведантизм, корініс тапқан өзіндік ақыл-ой күйін тудырды. 
Бүл жерде монархтың шексіз билігі мүлкі жоқ азаматтардың 
қүқықтары мен омірлік мүдделерін аяққа таптады. 
Философиялық ілімдерде белгіленген қүқықтардың 
салыстырмалылығы және субъективтілігі корсетіледі, 
сондай-ақ материалдық мүдцелерге және қажетгеліктерге 
зәру жеке адамның санасын алдау механизмдері ашылады.

Тозақ шеңберлерінің сипаты және адам санасын жөне 
адамдық мәнді жою дәрежесі Будцаның пікірі бойынша 
адамның өз оміріне, қүндылықтарға, принциптерге жөне 
тәртіп ережелеріне, діни идеяларға және дәстүрлерге саналы 
қарым-қатынасын, өзінің іс-әрекеттеріне және әдіс- 
тәсілдеріне, ниеттеріне және әрекеттеріне саналы қарауға 
мүмкіндік жасауы тиіс. Будда үйғарымдардың 
салыстырмалылығын және субъективтілігін, адамның іс- 
қимыльшың субъективтілігін және олардың салдарын атап 
отырып, олардың жатсынуды, адамның жеке басының 
сипатын және қүл қылуды қабылдай алатынын корсетті; 
осы жат күштің дербестендірілуі мемлекет болып табылады.

Будда, егер белгіленген әлеуметгік өмір адамгершілікке 
жатпаса және адамды жойса, қорласа, оны қабылдамауды



белгілей және насихаттай отырып қоғамдық-саяси өмірдің 
реформаторы болды. Будда абыздардың зомбылығын, 
монархтардың ашкөздігін, адамдарды адамгершілікке 
жатпайтын тіршілікке айналдыратын саяси және әлеуметтік 
жатсынудың адамгершілікке жатпайтынын әшкереледі.

Будда автократиялық биліктің үстемдігінен, саяси, 
әлеуметгік және діни жатсьшудан әлеуметтік реформалардың 
мүмкін еместігін түсінді, ол рухани-моральдық гүлдену, 
ішкі қайта қүру және адамзат субъектілігін сезіну және 
жүмыс істеп түрған саяси билікті қабылдамау жолын
үсынды.

Ішкі тазалық және сана-сезімнің белсенді даму идеясы 
адамның және оның әлемінің (мәдениет әлемі, саясат әлемі, 
өнер мәдениеті, өркениет әлемі) жетілуінің қажетті және 
бастапқы шарты ретінде басқа ортодоксальдық көне үнді
даршандарына да тән болды. Және осы ережелер адамдардың 
дүниетаным тәртібіне, сыртқы пассивтілік позициясын 
қалыптастыруға ішкі белсенділікті дамытуға екпін қоя 
отырып «майяның» (сиқырдың) пайда болуы ретінде 
әлеуметтік өмірді және оның феномендерін қабылдамауға 
өсер етгі.

Аталған философиялық-діни жүйелердің арасында 
буддизм Ашоканың билік жүргізу кезеңінде (б.э.д. 268 ж.) 
тым белсенді болды. Ашока үлкен империяның (Орталық 
Үндістаннан Солтүстік арқылы Орталық Азияға дейін) 
билеушісі бола отырып, озінің саяси басқару принциптерін 
таста және металда, қоргандар мен қалалардағы колонналарда 
ойып жазылған көптеген эдикталарда растады.

Ашоканың эдикталарында басты жеңіс өзін өзі жеңу 
және драхманың көмегі арқылы адамдардың жүрегін жаулап 
алу көрініс табады.

Ашоканың пікірі бойынша, мемлекеттің негізгі заңы 
Будда заңы болуы тиіс. Будда идеяларының таратылуы 
Ашока үшін оның өміріндегі бастысы болды және бүл ізгі 
істер жасау және қоғамның көтерілу көмегімен жүзеге 
асырылды. Ашоканың билік жүргізу кезеңінде тек 
қайырымдылық үйымдары ғана емес, сонымен қатар 4 
университет қалалары қүрылды (Таксима, Матгра, Удджайн 
және Надандра), сондай-ақ адамдарға және жануарларға



арналған емдеу үйлері салынды, жануарларды қүрбандыққа 
шалуға тыйым салынды, түрлі сенімнің және нәсілдің 
аламдарына, мәдениетгегі айырмашылыққа, өмір сүру түріне 
төзімділік орнатылды. Соңғысы — Ашоканың саяси билік 
жүргізудегі жеңістердің бірі, себебі дінге сенудегі, өмір сүру 
түріндегі, тілдегі, мәдениеттегі айырмашылық — тек 
халықтың гүлдену негізі, осы діндерді тасымалдаушылар 
ғана емес, сонымен бірге олардағы қарым-қатынастардың 
үйлесімін, келісімін орнату, өйткені олар жақында бір 
мемлекетте түратын болады. Халықтардьщ, этностардьщ өмірі 
мен тәртібіндегі, олардың сеніміндегі жөне тіліндегі, 
дәстүріндегі және мәдениетіңцегі айырмашылыктарды тану
— мемлекеттің гүлденуіне және олардың арасындағы 
келісімдер мен байланыстардың нығайуына арналған негіз.

Саяси идеялар дамуының тағы да бір сызығы пайда 
болатын көне шығыс мәдени болмыстарының бірі Қытай 
болып табылады.

Қытай — қытай халқының күрделі саясй өмірі 
түсіндірілетін түрлі саяси идеялар мен мектептердің отаны 
ғана емес, сонымен қатар ол б.э.д. III ғ. бастап елге идеялық- 
саяси ықпал жасаған және үстемдік жасаушы мемлекеттік 
доктрина болған, қытайлықтардың саяси өміріне белсенді 
эсер еткен конфуцийшілдік ілімі. Онын үні қытай 
мемлекетінің саясатында және идеологиясында қазір де
шығаДьі-

Дегенмен, алдымен конфуцийшілдік үстем доктрина 
болғанша, саяси мәдениетте халықтың негізгі массасы 
бастапқыда доасизмнің және буддизмнің саяси-идеялық 
тәртіптерін меңгеретін болады.

Әртүрлі этностық-нөсілдік топтар адамдарының тепе- 
тендігінен шыққан буддизм, адам мен Ғаламның үйлесіміне 
назар аударған даосизм адамдарға әлеуметтік үйлесім және 
әділеттілік орнатылған жалпы тепе-теңдіктің нақты 
мемлекеті туралы идеяларды қабылдауға бағдар жасайды.

Өзіне даостық-буддалық принциптерді шоғырландыра 
отырып, конфуцийшілдік әлеуметтік үйлесімге жөне 
әділеттілікке негізделген нақты мемлекет туралы идеяны 
сақтайды. Бір кезде Конфуций (б.э.д 551-479 жж.) өділетті 
мемлекет қүрудың идеялық үлгісін өзірлеген. Осындай



мемлекетті құрудың басты шарттарының бірі адамның 
адамгершілік образы және төртіпті сақтау және өзінің 
міндеттерін орындау болып табылады. Конфуцияның пікірі 
бойынша адам сьшайы болуы, өзінің құмарлығы мен ниетіне 
ие болуы тиіс, байыпты, іс-әрекеттерді саналы жасауы, өзінің 
міндеттерін мүқият орындауы, асықпайіъш және талапшыл 
болуы тиіс. Адам адамгершілігі бар, мейірімді болуы, өз 
халқының ғұрыптары мен дөстүрлерін жақсы көруі және 
сыйлауы, этикетті білуі және сақтауы тис. Онда өдемілік, 
үйлесімдік, асқақтық сезімі дамуы тиіс.

«Ли» ережелерін (адам, қоғам және мемлекет өмірінің 
моральдық-этикалық негіздерін белгілейді) білу, «женьді» 
(«мейірімділік», басқалармен адамгершілік қарым-қатынаста 
туындайтын адам қасиеттерінің жиынтығы) білу мемлекетгі 
басқарудағы маңызды элемент больт табылады. Конфуций 
«ли» және «жень» принциптерінің маңыздылығын өзекті 
жасай және аша отырып, шын мәнінде көне қытай 
дәстүрлеріне мемлекеттік заң мәртебесін күштеп емес, 
мәжбүрлемей, адам тәртібі мен өмірінің жоғарыда аталған 
ережелерін пайдалану негізінде ендіру арқылы беруге 
тырысты. Белгіленген ережелерді қолдану мүмкіндіктерін 
ойшылдың пікірі бойынша мәні оның «келіспеушілік 
арқьілы бірлікке қол жеткізу» мағынасында ашылатын «хе» 
принципі арқылы жүзеге асыруға болады.

Мүғалім жеке тәуелсіздік сияқты «даоны» меңгеруі, 
жоғарыда түрғанның төменде түрғанға бағьгау принципін 
сақтауы, моральдық қасиеттерді: жауапкершілік сезімін, 
қайырымдылықты, мейірімділікті, әділеттілікті және т.с., 
иеленуі тиіс билік жасаушының адамгершілік бейнесінің 
идеясын жасады. Осындай билік жасаушы білімді, 
эстетикалық тәрбиеленген адам болуы тиіс, себебі оньщ 
осындай қасиеттері жоқ болса, ол күшті тәрбие мекемесі 
ретінде хальіқты және мемлекетті төрбелеушінің образын 
жасай алмайды. Осылайша, халықты тәрбиелеу және 
халықты пайдалану, оған мейірімділік және жазалауды 
қолдану сияқты «даоларды» иелену билік жасаушыға әке, 
ал оның халқы — балалары, жанүясы болуына мүмкіндік 
жасайды.

Конфуцийдың «мейірбанды әке» туралы идеяларына



сөйкес оилік жасаушы жөне оның қызметшілері 
(чиновниктер) ең алдымен, мемлекет пен халықтың игілігі 
туралы ойлауы тиіс, өз халқының сеніміне ие болуы тиіс, 
билік жасаушы халық махаббатының объектісі болуы және 
өз қол астындағылардың құрметіне ие болуы тиіс.

Беделге ие бола отырып, билік жасаушьща философтьщ 
пікірі бойынша, тәртіп бұзушылықтың дәрежесіне және 
қылмыстың ауырлығына, кінәлінің жеке басына және оның 
ниетіне және себебіне сәйкес келетін тармақталған жазалау 
жүйесі болуы тиіс. Астрологиямен және магиямен айналысу, 
тәртіптің және іс-өрекетгің стандарттан тыс болуы, киімнің 
ерекшелігі, билік жасаушыға қарсы шығу, белгіленген 
заңды сақтамау неғүрлым ауыр қылмь да жатқызылды. 
Тәртіптің нормалары мен ережелерін бекіте отырып, 
Конфуций этикалық нормалардьщ қүқықі ық нормалардан 
артықшылығын атап корсетті. Конфуций билік жасаушы 
бас көтеру барысында тақтан түскен билік жасаушы «Аспан 
мандатын» жоғалтқан болып саналған кезде саяси оқиғаны 
бағалаудың өте ерекше тәсілін жасады, Қүдайдың 
рақымшылығы жөне ол (аспан мандаты) жаңа династияға 
өтті.

Кейіннен Үлы Үстаздың осы идеясын жалғастырып, 
(б.э.д. 372-289 жж), «мандат ауыстырудың» демократиялық 
нүсқасьш үсынған Мэн-Цзы қайта пайымдады. Екі нүсқа 
да шын мәнінде релятивті болды, бүл халықтың бас 
көтеруінен, сарай төңкерістерінен бастап және басқа 
жерліктердің таққа отыруьша дейін «мандат ауысудың» кез 
келген тәсілін түсіңдіруге жөне дүрыс деп санауға мүмкіндік 
берді. «Мандат ауысудағы» кез келген өзгерісті сіңіре жөне 
қайта жасай отырып, конфуцийшілдік түжырымдама жаңа 
династия циклының басталу позициясынан түсіндірді. Осы 
позициялардан конфуцийшілдік жүргізіліен реформалардың 
кез келген нүсқасын идеялық-саяси жағынан түсіндірді. 
Реформаның кез келген нүсқасын жүргізу әрқашан да 
бүрынғы жақсы билік жасау уақытын қайтару ретінде 
даналар мен бабалардың алтын ғасырын қалпына келтіру
идеяларына негізделді.

Елді қайта қүрудың осындай қүралдары экономиканы 
бақылау жөніңдегі мемлекеттік саясатты жүргізу жөне ақтау



немесе мемлекеттің жекелеген еңбек мондеріне монополиясын 
бекіту үшііі қызмет атқарды.

Бүл ретте мемлекегтік саясаттың нәтижесінің тиімділігін 
жүргізудід және камтамасыз етудің қуатгы күші чиновниктер 
болды. Мемлекегтегі тиімді іс-кимылдар үшін формальды 
демократия, тікелей елеуметтік козгалыс жасалды.

Осылайша Конфуций қүрған саяси түжырымдамага 
мыналар кірді: бабаларға табыну және үлкеңдерді күрметгеу, 
жанүялық байланыстардың беріктілігі, этика және этикет, 
өлеуметтік әділеттілік идеясы, білімді шенеунік, лайықты 
жөне текті жүбайлар билігінің принципі, әлеуметтік тікелей 
саты бойынша және лауазымдык орындарға орлеуге арналған 
конкурстық емтихан ж үйесі, рухани-моральдық  
қүндылықтардьщ қол жеткізілетін жүйесі.

Конфуцийшідцік идеяларының жиынтығы Қытайдың 
б.э.д. ІІІ-П ғғ. саяси мэдениетінін негізін қүрады. Сонымен 
қатар оньщ коптеген элементтері Қытайдьщ кдзіргі замандағы 
саяси мәдениетінде сақталған.

2. Х-ХІХ ғасырлардағы мұсылман әлемінің 
саяси ойы

Мүсылмандық Шығыстың тек заң нормаларын 
әзірлеуге, оларды түсіндіруге және беделді ғалым 
заңгерлердің түсіндіруіне ғана емес, сонымен бірге мемлекет 
пен сасясаттың мәселелерін зерделеуге бағытталған саяси- 
күқықтық ойы плюрализм мектептерінің және бағытгар 
базасында дамыды.

Мүсылмандық Шығыстың саяси-қүқықтық ойынын 
басты тақырыптарының бірі ізгілікті қала мен адаба (жетілген 
адам) мәселе болып табылады.

Ізгілікті қала теориясы белгілі араб тілді философтардың, 
әл-Фарабидің, Ж. Баласағүнның саяси теорияларында 
жасалады.

Әл-Фараби осы идеяны жасау кезінде басты назарды 
адамгершілік аспектісіне аударады және билік жасаушының 
белсеңді позициясы жөне адамгершілік қасиетгерінің дамуы



и
I
I кезіне мемлекеттің жақсы жай-күйінің жетістігін 
{ байланыстырады. Әл-Фарабидің пікірі бойынша, жақсы 
I мемлекет жоғарғы билік өнерін жүзеге асыру болып 
|  табылады. Соңғысы оның барлық азаматтарының бақытқа 
I жетуін қамтамасыз етеді.
ГI Ойшылдың пікірі бойынша, ізгілікті қалада бақытқа 
I жетудің өзекті жағдайларының бірі философиялық және 
| қүқықтық мәдениеттің, моральдық сапалардың, адамның 

рационалдық кабілеттерінің өзара байланысы болып
I табылады.
I Осындай өзара байланысты билік жасаушьгаың өзі 

жүзеге асыру тиіс. Билік жасаушы тек философиялық 
1 эрудицияны, қолданылып жүрген фактілерді, білімді ғана 

жүзеге асырмауы тиіс, сонымен қатар адамгершілік 
қасиеттерді, теориялық және практикалық ізгіліктерді жүзеге 

щ асыруы тиіс.
Өнер, ізгілік, ойлау, білім, өзінің қабілеттерін 

үйымдастыра және оларды іс-қимылға, қызметіне жүзеге 
асыра білу, Фарабидің пікірі бойынша, билік жасаушы үшін 
бастапқыны, негізгіні қүрайды.

Философиялық, адамгершілік және қүқықтық 
мәдениетті меңгеру билік жасаущыға мемлекеттік дүрыс, 
шебер басқаруды, заңдарды қолдануды қамтамасыз етеді және 
олардың орындалуын қамтамасыз етеді.

Бүл туралы Фараби былай деп жазады: “Заң шығарушы, 
біріншіцен, өзінің заңдарын еядіре білген, екіншіден, басқара 
білгені жон. Егер ол берген жарлығын ендіре алмаса, егер 
ол басқалар қадағал айтынды ол өзі қадағаламаса, оңда оның 
нүсқаудың заңды күші болмайды және оның сөзін 
бағыныштылары қабылдамайды. Егер заң шыгарушы — 
білімсіз адам болса, оңда ол адамдарға пайда өкелетін заңды 
белгілей алмайды, занды сақтаудағы маңызды орынды төрбие 
алады. Заңды елемейтін және өзінің багыныштыларын да 
соған итермелейтін адамның өзі өзінің іс-өрекетімен үлкен 
тәртіпсіздікке душар қылады”.2

Ойшылдың пікірі бойынша, тамаша қала оны төргіп, 
іс-қимыл мен сөздің келісімділігі, белгіленген зандардың

2 Әл-Фараби “Философиялық трактатгары”. Алматы, 1972 ж., 317-6.



іс-әрекетінің жетілуі басқарған кезде ғана болады. Заң дүрыс, 
тамаша және өділ жүзеге асырылуы тиіс, осындай бірліктің 
арқасывда заң адам тәртібінің реттеушісі бола алады.

Мемлекет жөне қоғамдық істерді басқару өнері туралы 
ғылым ретінде саясаттың мазмүны қатысты мәселелер 
шеңберіне белгілей отырьш, философ тек оның билеушісінің 
ғана емес, сонымен қатар азаматтарының философиялық, 
адамгершілік, қүқықтық және саяси мәдениетінің  
маңыздылығына назар аудару қажеттілігін атап өтеді. 
Зайырлы мәдениеттің осы салаларындағы тиісті биіктіксіз 
тамаша қала болуы мүмкін емес, үйлесімдік және әділеттік 
орнату мүмкін емес, бақытқа қол жеткізу мүмкін емес.

Саяси және өнегелі дамыған адам тек жеке адамның 
азаттығы, іске асыру үшін қолайлы, үйлесімді жағдайлар 
жасауға, адамдардың өзара қарым-қатынасындағы ізгілік пен 
өнегелікті жасауға, адамның игілігін езу және жою, адамдар 
арасындағы өзара қарым-қатынастағы агрессияны бүғаулау 
үшін билікке үмтылу тәсілдері ретінде долылықты және 
ашкөздікті жоюға ғана қабілетті емес. Саяси және өнегелі 
дамыған адам қоғамдық өмірді үйлестіруге және реттеуге 
қабілетті, істердегі творчестволық қатынастарды дамытуға, 
кемеңгер заңдарды және қоғамды реттеу мен басқару 
принциптерін белгілеуге қабілетті. Бейсаясатшыл, онегелі 
және қүқықтық мәдениеті аз дамыған адамның одан 
айырмашылығы тәртіпсіздік, мінездің бетімен кетуі, 
аш көздік, сараңдық, өділетсіздік , үйлесім сіздік , 
басқыншылық және қоғамдық өмірдің өнегелі ережелерінің 
бүзылуы етек алған рақымсыз қаланы жасайды.

Әл-Фарабидің ізгілікті қала туралы неіізгі идеяларының 
абстрактілі утопияның көрінісі болып табылатынына 
қарамастан, оның маңызы зор, себебі автор онда маңызды 
теориялық мәні бар мәселелерді қояды. Әл-Фарабидің 
көптеген идеялары, әсіресе саяси ғылымның мәнін негіздеу 
идеясы көптеген ойшылдарға: ибн-Синаға, ибн-Рушдаға, ибн- 
Туфельге теория лық сыр болды.

Әл-Фарабидің идеяларын қабылдаған және оларды 
творчестволық жағынан дамытқан ойшылдардың бірі 
Ж. Баласағүн болып табылады.

Ж. Баласағүн (XI ғ.) — көрнекті түркі философтарының



бірі, атақты “Құтадғу біліг” (Берекелі білім) еңбегінің 
авторы. Бүл шығарма “бәйітпен” жазылған. Ол 6520 
“бәйіттен” түрады. Негізгі тақырыбы — моральдық-этикалық 
мәселесі. Ж. Баласағүн жазған моральдық-этикалық мәселе 
адам өмірінің тамаша жағдайын, билеушілер мен 
бағыныштылар арасындағы өзара қарым-қатынас ережелерін 
көрсетеді. Бүл кітапта философ сол кезде өзі өмір сүрген 
Қарахан мемлекетінің негізін бүзған саяси бүлік кезеңінде 
өте қажетті ізгілікті билеушінің тамаша аспектілерін 
көрсетуге үмтылды.

Ж. Баласағүн билеушінің ролі туралы айта отырып, 
мынадай өсиетін айтады: “Және біл: адамньщ алдында сенің 
үш борышың бар. Оларды орында, күшпен үзақ түра 
алмайсың. Біріншіден — күмістщ тазалығын сақта. Екіншісі
— адамдарға әділ заң бер. Үшіншісі — жолды күзетіп отыр.”. 
Баласағүн билеушінің мөртебесін және оның халық 
алдындағы борышын сипаттай отырып, билеушінің 
бағыныштыларынан оның шешімін талап етуін атап өтеді: 
“Сенің билігіңнің үш қүқыгы бар. Бағынышты адамдардан 
сүрайтынынды үмытпа. Олардың бірінші борышы — сенің 
барлық бүйрығыңды қүрметтеу. Олардың екінші борышы
— қазына алдында борышы болу керек. Және үшіншісі: 
сенің жауларының жауласып, сенің досгарыңмен достасулары 
керек. Егер сен өз борышыңды әділ орындасаң, 
бағыныштыларьщның да қайтарымы жақсы болады.”

Билеушіге өсиет айта отырьш, Баласағүн да өл-Фараби 
сияқты мемлекетгің ізгілікті түрі билеушінің тікелей рухани 
тазалығы мен еңсесінің биіктігіне, қол астындағыларьшьщ 
ізгілікті, адамгершілікті өзара қарым-қатынастарына 
байланысты деп санады.

Адамның субъективтілік негіздеріне, адамдардың бірге 
өмір сүруінің маңызды мәселелерін шешудегі мөніне баса 
назар аудару — кемел адам жөніндегі идеяны 
қалыптастырудың көзі болып табылады.

Ортағасырлық мүсылман әлемінің ойшылдары үшін адаб 
(кемел адам) интеллектуалдық және адамгершілік-саяси 
миссияны жүзеге асыруға тиісті гуманисті білдірді. Мүсылман 
Шығысының ойшылдары үшін ада білімділік пен 
адамгершіліктің көрсеткіші, адамгершілік туралы білімнің



бір түрі болыл саналды. Мұндай білімнің мақсаты модениетгі 
жөне нәзік сезімді адам жасау болып табылады. Міне, неліктен 
оршғасырлық мүсылман философиялық мәдениетінің өкіддері 
адабты ерекше қүрметгеді, оны өзінің іс-ірекеті мен көзқарасы 
арқылы қоғамның рухани-адамгершілік және саяси өміріне 
оң ықпал жасайтын адам деп білді. Сопылық философияда 
адаб идеясына көп көңіл бөлінді. Нақты өмірде діни, 
адамгершілік жолдан таю, қүқықтық және мемлекеттік 
нигилизм болатынын атап көрсете отырып, сопылыққа рух 
берушілер рухани-адамгершілік кемелдену жолын үсынды. 
Тек кемеліне жеткен адамға ғана ақиқат ашылады. Бул
ақиқаттың мәні Қудайга деген Сүйіспеншілікте және бүкіл 
дүниені, оның барлық түрлерін Қүдіретгі сүлулықтың, “асқан 
тазалық пен биіктіктің” феномендері ретінде қабылдай білуіңде 
деп есептелді.

Сопылардың ойынша, кемел адам бейбіт омір сүріп, 
қоғамдағы адамгершілікке жат нәрселерге, әділетсіз 
мемлекетке қарсылық танытады. Зүлымдық бой бермейтін 
және күйреткіш болады және жүрегіне қүдайға деген 
сүйіспеншілікке орын жоқ адамдарды озіне қатты тартады. 
Мүндай адамдар табиғатының қалауымен әрекет етіп, 
қылмыс,зүлымдық жасауға барады. Адамгершіліктің 
жетіспеуі, үмтылыстарының төмендігі, санасының төмендігі 
адамды Қүдайға деген сүйіспеншіліктен аулақтатьш әкетеді, 
оларды басқалардың қайғы-мүңы мен қасіретіне бүлк 
етпейтін, озінікіне меңіреу болуға апарады. Мүның бәрі 
адамның кез келген әрекетіне, қылығына эсер етеді. Әдет- 
ғүрыптьщ нашарлауы, мотивтердің арам ниеттілігі, сананъщ 
зардап шегуі өмірдің кез келген саласына эсер етеді: саясатка, 
қүқыққа, дінге, мемлекетте тәртіптің болмауына, биліктің 
әділ жүргізілмеуіне, қанауға әкеледі.

Қүлдырау, апатия (селқостық), нигилизм (дәлелсіз 
қарсылық), скептицизм (күмәнмен қарау) күйінен шьпу жолы 
біреу-ақ, ол — Қүдайға бет бүрып, жүрегіңнен орын беру.

Факихтер дамытқан мемлекет теориясы бойынша бедел 
иелерінің арасында эл-Мүліктің орны ерекше, ол мемлекетке 
қатысгы ислам саяси доктриналары мен сасанидпік гүрьшты 
қорытьт жинады. Әл-Мүлік (шамамен XI ғасыр) нақты саяси 
билік ретінде сүлтандықты нығайтудың негізгі принциптерін



қалыптастырды. Халифатты тек діни институт ретінде, ал 
халифті діни басшы ретінде ғана тани отырып, қүдіретті 
беделмен нүрланған сұлтаңцық билігін негіздеуге тырысты. 
Әл-Мүлік өзінің идеясын негіздеу және оны іс жүзінде жүзеге 
асыру үшін уәзірлік қызмет атқара отырып, өл-Джувейни 
және өл-Газали сияқты бедел иелерін таргты. Олар оздерінің 
теорияларында баскаруцьщ ықпалдылығы мен тиімцілігі тәрізді 
билік кырьша баса коңіл болуге тырысты. Мысалы, әл- 
Джувейни басқарудың барынша тиімді түрі сүлтан билігі деп 
есептеді, бірақ бүл үшін онъщ заңды екендігін негіздеу керек 
бодды.

Бүл міндетті шешуге коптеген еңбектер жазған 
факихтердің ірі кемеңгері әл-Газали (1058-1111 жж.), бүл 
еңбектерде сүлтанға мемлекет басқару жонінде кеңестер 
үсынынылды (“Әл-Иктисад фи-л-истинад”, “Фадаих өл- 
батьппшя ва-фадаил әл-Мустазхирия: ”, ол мемлекетті 
басқару мәселесіне “Насырхат әл-Мүлік” деген еңбегін 
арнады)7.

Әл-Газали халифатты сынай және сүлтандардың нақты 
бияігіне заңдылық дәрежесін бере отырып, мүсылман 
мемлекетін нығайту керек деген мөселеге коңіл болді. Бүл 
идеяга ол өзінің “Ихйа ” деген еңбегін арнады, онда өздері 
қасиеттілерміз деген жамылғымен жүрген үлемдердің 
жемқорлығын және халифатТьінг басшыларын, әскери- 
бюрокрагиялық аппаратгьщ сауда мәмілелерінің зандылығын 
сынады. Халифтердің маңайын сынай келіп, өл-Газали 
халифаттардың болашағы жоқ екенін түсінді. Ал бірақ 
мүсылман мемлекетінің болашагы бар ма? Осы сүрақтарды 
қоя отырып, әл-Газали егер бедел және билік мәселелерін 
шешуге жаңаша козқараспен қараса, мүңда болашагы болады 
деп санады. Ал бүл үшін мүсылман мемлекетінің мәнін түсіну 
тәсілінің методологиясын өзгерту керек.

Жаңа методологйялық қағидатты іздеуге коптеген 
идеологиялық жене теориялық-қүқықтық, діни-қүқықтың 
мәселелер мен мегодологиялық сипаттагы қиындыктар кедергі 
келтірді. Әл-Газали өзінше бір эклектикалық нүсқа табады, 
оңда, біріншіден, оның тапқан шешімінің нүсқасы тәртіп 
болуына Ықпалын тигізіп, анархияға, азамат соғысы мен 
толқуларға үрындырмаса, екішігіден, оньщ мәселені шешу



принцига мүсылман мемлекегін нығайтуга ықпал жасаса деген 
бағытта болады.

Саяси мүмкіндіктерді, халифаттың болашағы мен нақты 
жағдайларын объективті бағалай отырып, өл-Газали мүсылман 
мемлекетін нығайту үшін ең алдымен халиф және султан 
мәселесінің арақатысьга шешіп алу керек деген шешімге 
келеді. Ал бүны шешу үшін имамның сүлтанмен одақ қүру 
идеясын үсьшады. Ә л-Газалидьщ имамат теориясының негізгі 
ережелері мьшалар больш табылады:

1. тәртіпті үстап түру үшін билік қажет;
2. султанат халифаттың бір бөлігі болып табылады, ал 

халифаттың өзі қауым мен имам бірлігінің символы болып 
табылады;

3. халифатгың беделі Шариғатқа сүйенеді.
Әл-Газалидың ойынша, имам бедел иесі бола отырып,

не пайғамбар арқылы не халиф, не нақты билік иесі сүлтан 
арқылы тағайындалады. Нақты өмірде сүлтанның имамды 
тағайындау тәжірибесі бар еді, тек осыдан кейін ғана халифгі 
үлемдер ресми сайлайтын. Осы практиканы қүқыкдіы ғалым 
теория жүзінде бекіте түсті. Әл-Газалидың ойынша, таяу 
арада сүлтан халифты (имамды) тағайындайтын болса, онда 
ол “сенім мен билік — егіз” деген қағидатқа сүйене отырып, 
оның беделін мойындауы тиіс.

Бүл сенім Газалиды дін мен билік “егіз” деп  
түсіндірілетін сасанид ғүрпынан шығарады. Газали осы 
қағидатқа сүйене отырып, Шариғат нормаларын 
сақтамағанымен, сүлтан халифтың (имамның) беделін 
танитындықтан, оны тағайьшдайтындықтан, сүлтанның 
билігін заңды деп табу керек деген ережені қалыптастырады.

Сүлтан билік ж үргізуш і ретінде мемлекеттің  
қуаттылығын, беріктігі мен бірлігін қамтамасыз етеді. Тек 
султан ғана ислам мемлекетінің бірлігін қамтамасыз 
ететіндіктен, Әл-Газалидың ойынша, сүлтанды, тіпті ол 
Шариғатты бүзса да, әділетсіздік жасап қойса да, тындау 
керек болды.

“Насырхат әл-М үлікте” Әл-Газали сүлтанның 
айқьшдаушы билігін тану қажетгігін атап көрсетгі, сүлтанның 
міндеттерін сипаттап берді. Бүған ол өзінің сенімін 
нығайтуды, сүлтанньщ өзінің қол астындағыларына қатысты



әділ билік жүргізуін, дін мәселесінде факихтер мен 
үлемдердің және мемлекетгі басқаруда уәзірлердің пікірін 
тыңдауын жатқызды.

Әл-Газалидың көзқарасымен алғанда, мемлекеттің 
міндеті исламды және исламдық өмір сүру түрін қорғау 
болып табылады, және оның көрсетуінше, дін, діни және 
қоғами үғымдар, саясат және дін бір-бірінен бөлуге 
болмайтын, өзара байланысты, бір-біріне себепші арақатысы 
бар нәрсе болып табылады. Газалидың көзқарасымен алғавда, 
саясат дін мен моралдың қажетті компоненгі болып табылады. 
Саясат — іс-әрекетгері мен қылықтары мемлекетгегі тәртіпке 
сәйкес келуі тиіс адамның мінез -қүлық өнері.

Дін ғылыммен, қүқықпен жөне этикамен тығыз 
байланысты. Саяси ғылым адамның бақытқа жетіп, болашақта 
аса жоғары бақыт иесі болуын қамтамасыз етуге тиіс.

Ортағасырлық мүсылман шығысында саяси ойлаудағы 
маңызды орынды ибн-Халдунның (1332-1406 жж.) айрықша 
түжырымдамасы алады. Ибн-Халдун өзінің саяси 
түжырымдамасында мемлекет дамуындағы және жоқ болып 
кетуіңдегі кейбір аспектілерді айқындауға тырысты және 
билік жүргізу түрлерінің ерекше бір жіктеуін жасады.

Философтың пікірінше, мемлекеттің пайда болуы 
қоғамдық дамудың бір көрсеткіші болып табылады. 
Мемлекет күшпен билеуге сүйеніп, ішкі және сыртқы
саясатты жүзеге асырады.

Сыртқы саясатта мемлекет өзінің дербес позицияларын 
сақтайды, ал ішкі саясатта ол тайпалардың тығыз бірігу 
функциясын жүзеге асырады, заңдар мен төртіптің іске 
асырылуын қамтамасыз етеді, халықтан салық жинайды, 
оның төуелсіздігін қамтамасыз ететін әскер қүрады.

Әр мемлекеттің өзінің өмір сүретін уақыты болады. 
Философгың пікірінше, мемлекеттің омір сүру уақыты рет- 
ретімен бес сатьщан өте отырып, үш үрпақтың оміріне сияды 
екең:

1-саты —пайда болуы (билікке жаңа билеушінің келуі).
2-саты — биліктің жаңа билеуш інің қолына 

шоғырлануы.
3-саты — мемлекетгің гүлденуі (мүнда тортіп орын тебеді, 

түрақтылық қамтамасыз етіледі).



4-саты — күш көрсетудщ ашық нысаңцары қолданылып, 
оппозиция қудаланады.

5-саты — мемлекеттің жойылуы (дағдарыс қоса жүреді).
Мемлекет эволюциясының себептерін талдай отырып,

ибн-Халдун биліктің өмір сүру ереушеліктерін анықтайды, 
саясат түрлерінің мазмүнын (сыртқы, ішкі, жазалау) және 
саяси режимнің типтерін айқьшдайды.

Ибн-Халдун мемлекеттің үш түрін жіктейді: саяси, 
табиғи монархия және халифат.

Саяси монархия парасатқа негізделген және адамдардың 
материалдық мүдделеріне бағытталған. Басқарудың бүл 
түрінде монарх рухани және діни қүндылықтардан азат.

Табиғи монархия жеке бастың деспоттық режимі болып 
табылады, себебі басқа адамдардың мүдделерімен емес, 
монархтьщ субъективті мүдцелерімен айқьюдалады.

Ибн-Халдунның ойынша, басқарудың ең жақсы түрі 
халифат болып табылады. Халифат Шариғатты басшылыққа 
алады, осы дүниелік істерді жүзеге асырады, исламға 
сенімінің мүдцелерін қорғайды. Ойшылдың пікірінше, дәл 
халифатта діни және осы дүниелік қағидаттарды үйлестіре 
отырып, билікте үйлесім табуға, мүсылман қүқығының 
әділдігіне сүйенуге болады. Басқару нысаны ретінде 
халифатгаң артықшылығьга атай келіп, ибн-Халдун оның 
эволюциясын және монархияға үласуы мүмкін екенін жоққа 
шығармайды. Халифаттың осылайша монархияға айналуы 
мемлекеттің мүсылман сенімі мен қүқығьшьщ орнына күш 
қолдана бастайтыны себепші болады. Халифаттың осылайша 
күш, зорлық қолдана бастауы оның өзгеруінің көзі болып 
табылады. Бүл процестің куәсі халифатгың дами отырып 
монархияға айналуы, бүл жерде философ 4 сатыны атайды: 
таза халифат, халифат пен монархияның қосарланған түрі, 
халифаттың сыртқы белгілерін сақтай отырып, монархияға 
өтуі және халифаттың қүлдырауы.

Билік түрлерін топтау негізіне келеек, ибн-Халдун 
қалыптасқан ғүрыптан: билеушінің моральдық қасиеттері 
мен беделіне сүйене отырып, мемлекет туралы түжырым 
жасаудан алыстайды. Оның билік нысандарын жіктеуі мен 
зертеуінде объективті принциптер мен әдістерді іздеу 
жөніндегі зерггеушілік ой-пікір байқалады. Мысалы, ойшыл



билік нысандарын талдауда, олардьщ мөні мен ерекшелігін 
айқындауда салыстырмалы әдісті пайдаланады. Мемлекстті 
жіктеу негізіне биліктін өмір сүру принципі жөне саяси 
режимнің типі алынады.

Қазақтьщ саяси теориясы оған идеялық-саяси ықпалын 
тигізген түркі және араб саяси философиясына барып тіреледі. 
Мүсылман Шыгыс ойшылдарыньің әдет-ғүрыптарын 
қабылдап және оны жалғастырғанымен, қазақ саяси 
теориясының өзіне тән ерекшелігі бар. Бүл өзіндік 
ерекшелік идеалды мемлекеттің теориялық үлгісін қүрған 
араб тілді саяси ойшылдарға қарағанда, жердегі мәселені 
практикалық шешу және нақтылық байқалады. Көптеген 
идеялар саяси шындықты ғана көрсетіп қоймайды, онда мол 
фактілік материал бар және оқиғаларды түсіндіруде үрдістік 
сипаты болады. Бүл негізінен сипаттаушы, “негізіне енуші” 
саяси әдебиет, мүнда өзінің жеке бақылағандарына 
негізделген айқьга қойылған мақсаттар мен міндеттер табуға 
болады. Авторлардың шығармаларының мүндай өзіндік 
ерекшелігі оларды тек қазақтардың ХУ-ХУІІ ғасырлардағы 
саяси тарихы ғана суреттелген тарихи-саяси ескерткішке 
жатқызуға емес, сонымен қатар қазақ хандықтарының 
мемлекеттік-әкімшілік қүрылысы, басқару саясаты мен 
нысаңдары туралы мол фактілік материал береді. Мүндай 
көздерге Хайдар Дулаттың (1500-1551 жж.) “Тарих-и- 
Рашиди”, Мүхамед Шайбанидің (7-1510 жж.) “Нусрат-наме”, 
“Фатх-наме”, “Шайбани-наме”, Мүхамед Саллихтың (?) 
“Шайбани-наме”, Хафиз-и-Таныштың (?) “Абдуллах-наме”, 
Искандар Муншидің “Тарих-и алама-рай-и”, Махмүд 
Б.Уәлидің “Бахр-ал-асрар” деген еңбектерді жатқызуға 
болады.

Әсіресе қызық саяси-қүқықтық қүжат (ХУИ-ХУШ ғғ.) 
болып “Жеті Жарғы” саналады. “Жеті Жарғыда” нормалар 
тізбесі, қазақ қоғамьгадагы діннің рөлі, қазақ қоғамыңдағы 
өлеуметтік топтар мен саяси үйымның саяси-қүқықтық 
белгілерінің сипаты беріледі. Ең ықпалды саяси күш 
ақсүйектер түқымы (ақсүйектер) болып табылды. Сүлтан 
жоғары билікті, үкіметті білдіреді, ал X ғасырдан бастап 
билікке ие дербес түлғаны білдіреді. Ақсүйектер сословиесіне



жатпайтын халықтьщ қалған болігі “қарасүйек” деп аталып, 
рулар мен тайпаларға бөлінді.

Олардың арасында сот, әкімшілік және өскери билікке 
ие және сүлтандармен бірге мемлекет мәселелерін басқаруға 
қатысқан бидің (қазының) алатын орны маңызды болды.

Сүлтанның билігі ылғи да абсолютті сипатта болған 
жоқ, тек Қасым (?-1518 жж.) ханның кезінде ғана билік 
толықтығымен және барлық үлыстардың бағынуымен көзге 
түсті. Төуке хан (?-1718 жж.) басқарған кезде бүкіл үш 
қазақ жүзінің аумағы оған қүқықтық бағыныста және оның 
саяси ықпалында болды. Ол қайтыс болғаннан кейін әр 
түрлі коздерден хандардың саяси билігінің әлсірегенін 
байқап білеміз.

Сойтіп, XVIII ғасырға дейін қазақ аймағының саяси 
ойлауында рухани әдет-ғүрыптың сақталуы мен дамуы 
байқалады. Сол кездің тарихшылары билеушінің моральдық 
қасиеттеріне, саясаткерлер басында парасатты, козі ашық, 
адамгершілігі мол билеуші басқарып отырған мемлекеттің 
мінсіз үлгісін әзірлеуге тырысады. Мүнымен қатар олар 
мемлекеттің саяси, әкімшілік қүрылымьш сипаттайды, саяси 
оқиғалардың барысьш көрсетеді.

Қазақстанның XIX ғасырға дейінгі қоғамдық-саяси ой- 
пікірінде оз халқының барлық рухани-адамгершілік 
қүндылықтарьш жинаған Абай айрықша орьш алады. Оньщ 
саяси козқарастарының қалыптасуына Шығыстың 
философиялық-саяси ойы ықпал етгі.

Абай елде моральдық қүндылықтардьщ қүнсызданьш 
бара жатқанына коңіл аударады, мүндай қоғамда зүлымдық, 
адамгершілікке меңіреулік, надандық билік жүргізеді.

“...Өлең шумағы келтірілген”
Сопы емес, тек “мута-саввуф” (“соған жақын”) болған 

Абай зүлымдық, арамниеттілік апарып соғатын тығырықтан 
шығудың жолы адамның озінде оның рухани-адамгершілік 
жағынан жетілуінде деп есептейді. “Адам болу” дегеніміз 
адамды сүю, бейбіт болу, ғылымдарды білу, әділеттілікке 
үмтылу больш табылады. Қайырымдылыққа, әділеттілікке 
негізделген Қүдайға деген сүйіспеншілікті білдіреді.

Қызғаншақтықпен, коз тоймастықпен сырқатганған 
адамдар рулар арасында зүлымдық, әділетсіздік, кем-кетіс



пен адамгершілікке жат қылықтардьщ гүлденуіне жол береді. 
Мемлекеттің өзінде қылмыс орнығады, ол бұдан былай 
құқық гаранты болудан қалады, биліктің өзі қылмыскерге 
айналады. Қоғамдық өмірдің жағымсыз жақтарын, басқару 
мәселелерін, мемлекет, құқық мәртебесі туралы ой жүгірте 
отырып, Абай Тәуке ханның, Есім мен Қасым ханның 
адамгершілік-қүкықтык қағидаттарын қалпьша келтіру және 
белгілі бір дәрежеде жаңарту керектігін айтты.

Ш ығыстың саяси ойыньщ эволюциясы — бір жағынан, 
нақты саяси қүбылыстарды сипаттаумен (айтарлықтай 
барабар) байқалатын, екінші жағынан, билікті жеңіп алу, 
үстау өнерінің үлгісін, саяси істердегі мінез-қүлық өнерін 
жасаумен сипатталатын өте күрделі процесс, олармен бірге 
дидактикалық, адамгершілік өсиеттерінің принциптері мен 
ережелерін әзірлеу қоса жүреді. Әр түрлі философиялық- 
саяси түжырымдамалардың көптеген ойшылдары саяси 
идеялардың, басқару принциптері мен жолдарының 
салыстырмалы екеніне, қоғам қүрылысыньщ барлық саяси 
нысандарының бағалары мен өлшемдерінің салыстырмалы 
екеніне, билік пен саясатты түсінудің субъективтілігіне назар 
аударады. Саясатты түсінудегі релятивизммен бірге 
моральдың, қүқықтың мәнін түсінудегі релятивтілік пен 
субъективтілікті дәлелдеу қоса жүреді. Сондықтан да оның 
сол сәтте барларының орнына моральдық нормалар мен 
ережелердің салыстырмалыльпын, қүқық қағидаттары мен 
оны орнатудың салыстырмалылығын өзгерту мен тану, 
адамның субъективтілігін өзгерту негізінде басқару 
нысандарын жетілдірудің әр түрлі үлгілері үсынылды. Міне, 
саясат пен биліктің реалийлерін өзгергетін, ол — адам. Барлық 
басқа нәрселер соған және оның әлеміне тәуелді, адамның 
басқаларға, оның ішіңде билікке, мемлекетке, өділеттілікке, 
тәртіпке деген көзқарасына байланысты деп, міне, тек адам 
мен оның өлемі туралы ғана азды-копті ой түюге болады.

Шығыс ойшылдарьшың бір топ релятивистік вдеялары 
Батыстың кейбір саяси ілімдерінің қалыптасуына өсерін 
тигізді.



3. Батыстың XV-XIX ғасырлардағы кейбір саяси 
ілімдеріндегі релятивистік іідеялары туралы

Батыстың саяси ой-пікірі тарихында шартты түрде үш 
бағьгпы бөліп қарауға болады. Біріншісі — Шығыстың саяси 
ойының жалпы бағытымен түйіседі. Бүл үрдіс идеалды 
мемлекет қүру туралы ой қозғайтын грек-Византия саяси 
әдебиетіне тән. Антикалық философиялық-саяси ойда, 
Батыста алғаш рет, әр түрлі режимдерді сипаттау тәсілі регінде 
ойлағыштық тәжірибе және режимдердің ауысу кезегін сипатгау 
тәсілі ретінде циклдар теориясьш жасау үсынылады. Мүның 
мысалы ретінде саяси өзгерістерді дедуктивтік логиканьщ

ш

көмегімен детерминистік түсіңціруді үсынған Платонның саяси 
ілімін, сондай-ақ әр түрлі саяси режимдердің абстрактылы 
үлгісін және оларды жіктеуді әзірлеген Аристотельдің саяси 
түжырымдамасьш атауға болады.

Екінші багыт болып прагматикалық саяси бағыт көзге 
түседі, мүңда дүрыс және бүрыс жақтарьш анықгау мақсатында 
алдыңғы өтіп кеткен саяси оқиғаларды сипаттауга баса зейін 
қойылады, солардың негізінде қоғамды саяси басқаруда, билік, 
мемлекет мәселесінде мүдцелер соқтығысын болдырмау үшін 
прагматикалық үсыныстар әзірленеді.

Үшінші бағыт Н. Макиавеллиге (1469-1527 жж.) барып 
саяды. Оның саяси идеялары адамгершілік-дидактикалық 
өсиетгерден, утопиядан азат, олар керісінше релятивтілікпен 
және тиімділікпен сипатталады.

Тагдырының үлесіне биліктің және билікті сынаудың 
ауыртпалығы түскен өркениет өкілі ретіндегі саяси адамның 
үлгісі дүниеге макиавеллилік адамньщ типін үсынады, бүл 
адам үшін қандай тәсіл болса да бәрібір, тек ол билікке әкелсе 
болды — бүл идея саяси биліктің жеке адамға әр түрлі ықпал 
жасайтынына көңіл аударады.

Макиавелли фактілік материалдарға, утопиялық ойларды, 
алдамшы қиялдар мен діни догмаларды қоспай, тарихи 
тәжірибеге сүйене отырып, саяси ғылымның міндетін саяси 
реалийлерді түсіндіру деп білді.

Макиавелли өзінің теориясына мемлекетті — саясат 
ғылымының негізгі үғымы ретінде енгізді.



Мемлекет Макиавелли теориясында қоғамның 
билеуш ілер мен қол астындағьіларының 
(бағыныштыларының) арасындағы қарым-қатынасқа 
негізделген саяси ахуальш білдіреді.

Макиавелли саяси құрылымдардың нақты-тарихи 
нысандарының әртүрлілігін күресуші күштердің: 
ақсүйектердің және қара бүқараньщ арақатысьшан шығарацы. 
Ақсүйектер мен бүқараның күресі, ойшылдың пікірінше, 
мемлекеттің қозғалуы мен даму және формалардың ауысу 
көзі болып табылады.

Соңдықган да Макиавеллише айтқанда, саяси ғылымның 
негізгі міндеті әр түрлі саяси нысандар қозғалысының 
заңдылықтарын, олардың түрақтылық факторларын, олардың 
саяси өмірге қатысушылардың белгілі бір түрде 
орналасуымен байланысын, мемлекет нысандарындағы 
патологиялық процестерді анықтау болып табылады.

Макиавеллидің пікірінше, саяси нысандарға әсерін 
тигізетін факторлар экономикалық, саяси, географиялық, 
аумақтық, демографиялық, этникалық, психологиялық 
факторлар болады.

Макиавелли мемлекетгің нысандарына коп көңіл бөледі. 
Ол мемлекеттің нысандарын билеуші түлғалардың (жеке 
билеу, бүкіл халық болып билеу) еаньша, сондай-ақ аталған 
нысандардың мақсаты мен өмір сүру сапасына байланысты 
қарастырады. Николо Макиавелли мемлекетті мынадай 
түрлерге бөледі:

- мақсаты ортақ игілік және мемлекеттің үлылығы 
болып табылатын дүрыс нысандар (монархия, ақсүйектік, 
демократия);

- билеушілер тек өз пайдасын ойлайтын, заңцы бүзатын, 
азаматтардың қауіпсіздігіне көңіл бөлмейтін Отанның 
игілігін керек қылмайтын бүрыс түрлері (тирания, олигархия 
және “бетімен кеткен”).

Макиавеллидің пікірінше, әрбір нысаңды анықтау билік 
үшін күреске қатысушы күштердің арақатысына 
байланысты. Мысалы, ол жалғыз болып билеу 
диктатурасының пайда болуын ақсүйектердің халықты 
мекемелердің көмегімен пайдаланып өз күшімен үстауға 
қабілетсіздігімен түсіндіреді. Өз кезегінде халық та



ақсүйектерді күйрету үшш төтенше жағдайларда диктаторға 
жалбарынды.

М емлекеттің нысандары туралы ойлай келіп, 
Макиавелли әділетгілік, ацамгершілік, борыш, намыс сияқты 
моральдық приндиптерге емес, жеңіске бастайтын тәсілдерге 
сүйенуге тиіс саяси өнер принциптерін негіздеуге тырысты. 
Осы жерден келіп Макиавеллидің атақты формуласы шықты: 
мақсат-тәсіддерді ақтайды.

Біздің күндердің тәжірибесі уәделермен санаспай, 
айламен және өтірікпен әрекет еткен князьдар ғана алып 
істер атқарғанын көрсетеді, — деп жазады Макиавелли. 
“Саяси қайраткерге өзінің мүрат-мақсаттарын еш у а қ ы т т а  
жайып салуға болмайды”,- дейді ол.

Біреуден қару сүрап: “Мен сені өлтіргім келеді” деу 
ақымақтық болар еді. Алдымен қаруды алу керек, содан 
кейін барып өзінің тілегін орындау керек, өйткені билеуші 
үнемі жауларының ішінде жүреді, сондықтан да ешкімге 
сене алмайды және күш жүмсауға, зүлымдыққа баруға 
мәжбүр болады.

Мемлекет басқарушы, ойшылдың пікірінше, өзінде 
арыстан мен түлкінің қасиетгерін біріктіре білуі керек, себебі 
арыстан торга, ал түлкі қасқырға қарсы дәрменсіз. “Торды 
көру үшін түлкі, ал қасқырды қүрту үшін арыстан болу 
керек”, — міне, Макиавелли өзінің “Мемлекет басқарушы”, 
“Тит Ливийдің бірінші декадасы туралы ойлар”, “Флоренция 
тарихы” деген еңбектерінде осындай кеңес береді.

Билікке жетуге және оны үстауға қажет тәсілдердің 
салыстырмалылығы мемлекет басқарушының жөне оған 
берілген билік жүргізу шектеріне байланысты болады. Егер 
мақсат кесімді бүйрық деңгейінде болса, онда билік жүргізуші 
тәсілдерді таңдауда экономикалық және өлеуметтік 
талаптармен есептесуді басшылыққа алмайды, қойылған 
мақсатқа жету үшін барлық тәсілді пайдаланады. Бүдан басқа, 
Макиавелли алғаш рет саясат дүниесінің көп жағдайда 
белгісіздік танытатынына назар аударады, сондықган кез келген 
билеушінің сақтық корсеткені жөн, өйткені біреуге сену өте 
қиын, себебі маңайындағылар мемлекет игілігі туралы 
ойлағаннан гөрі өзі туралы көбірек ойлайды, міне, сол себепті 
олардың адалдығы мен қолдауына аса сене бермеу керек.



Макиавелли ойлағандай, саясат деген ирелеңі көп іс- 
өрекет, оньщ мотивтері атаққүмарлық, баюға үмтылу және 
күштілікті армандау болып табылады. Кез келген тәсілдің 
көмегімен билікке жетуге үмтылу нигилизмге, бар нәрсеге 
күмәнмен қарауға апарады.

Ш. Монтескьенің (1689-1755 жж.) “Зандардың рухы 
туралы” кітабының негізгі қасиеттері релятивизм жөне 
детерминизм болып табылады.

Релятивизм. Монтескье соның көмегімен қүқықтық 
жүйелердің бір ғана түрі орнатылатын жоғары табиғи қүқық 
деңгейінде өмір бар екендігін теріске шығармады, соған 
қарамастан, ол осы жүйлердің байқалып огырған айтарлықтай 
әртүрлілігіне — уақыт бойьпппа да, кеңістік бойынша да әр 
түрлілігіне сүйенді

Детерминизм. Монтескье еңбегінің мақсаты — зандарды 
олардың басқа қүбылыстармен арақатысында корсету. Кейде 
Монтескье қүрылымдық эдіс сияқты бір нәрсені 
пайдаланады: ол әр түрлі элементтер, оның ішінде қүқықтық 
элементтер тепе-теңдік жағдайында сияқты орналасатьш, ягни 
себептер мен салдарларды ажыратуға болмайтын қоғамньщ 
осы үлгілерін қүрастырады деген пікір туады.

Монтескье қүқық (өсіресе жеке қүқық) объективті 
себептермен айқындалған, бүлар өзге әлеуметгік қүбылыстар 
(басқару нысаны, дін, сауда, қылықтар, түрмыстық салттар), 
демографиялық факторлар (табиғи тәртілтегі дерлік, мысалы, 
түрғындардьщ саны) және тіпті таза физикалық себептер 
(топырақтың және климатгың сипаты). Монтескье күқықты 
белгілі бір материалистік тәсілсіз түсіндіруге болмайтынын 
сезді.

Макиавелли адамының соңғы нысаны болып дүниеге 
“мейірім мен жауыздықтың аржагында” түрған, адамдардың 
орнына тек тобырды көретін және олардың санасын алдайтын, 
олардың тағдырымен ойнайтын, өздерінің нигилистік 
вердиктін шығарған ницше адамы келді.

Ницшенің (1844-1900 жж.) пікірінше, Еуропаньщ рухани 
ахуалы нигилизммен, барлық жоғарғы қүндылықтардың 
күйреуімен сипатталады. Дүниедегінің бәрі мағынасын 
жоғалтады, ал адамзатгың өзі “Ештеңе емеспен” бетпе-бет



кездесті. Дүниеде өзі үшін аса маңызды болып табылатын 
өз қажеттіліктерінен басқа ештеңені білмейтін тобыр билейді.

Тобыр билейтін жерде бөрі жойылады ж әне 
түрпайыланады. Кез келген дамудың мақсаты билік орнату 
жөне күшейту болып табылады, ал адамзатгың өзі ол үшін 
төжірибеге арналған материалдан басқа ештеңе болып 
көрінбейді, “сәті түспеген керемет артық нәрсе, қираған 
үйінділер алаңы” | Сөйтіп тек, билікке деген ерік-жігерге ие 
аса жогаргы адам (сверхчеловек) ғана бүл бей-берекетсіздікті 
озгерте алады, дүниені белгілі бір жолмен түсіндіреді, өзінің 
билікті сүйетіндігін дәлелдейді. Аса жогаргы адамга бәрі 
рүқсат етіледі, ол борінен биік және билікке үмтылған 
мақсатын жүзеге асыруға арналған тәсілді таңдауда қандай 
да бір моральдан азат.

Ницшенің козімен қарағанда, қүқық — өмірдің айрықша 
бір күйі, ойткені онда заң бүзушылықтар мен зорлық, деликт 
пен деструкция басым болады. Қүқықтың Ницшелік бағасы 
мүлдем кәңіл түңілерлік баға. Қүқық ~  бүл зүлымдық, 
ойткені билікті пайдаланьш оның комегімен қазіргі бар 
нәрсені мәңгілік етуге үмтылу омірді тоқтату дегенді 
білдіреді. Мүмкін, Ницшенің заң турасындағы пессимизмі 
мен нигилизмі қылмыстық күқык саласында өте айқьш козге 
түскен болар. Ол жазалау қылмыскерді еш уақытга түзеткен 
жоқ деп санады. Бүл тек қылмыскерді барынша сақ болуға, 
сойтіп бүрынғыдан да жаман болуға үйретті.

Саяси қүбылыстарды түсінудегі жәңе түсіндірудегі 
релятивистік методология О.Шпенглерге (1880-1936 жж.) 
де тән, ол негізі ақсүйектер билігі болып табылатын 
бүкіләлемдік мемлекет идеясын жақтады. Шпенглердің 
релятивистік идеялары қазіргі кезеңдегі саяси процестерді 
түсінуге әсерін тигізді.



БИЛІК -  ҚОҒАМДЫҚ ФЕНОМЕН

1. Бипік — қогамдық щбылыс. Саяси биліктің мәні.
2. Биліктің өзекті тужырымдамаларының негізгі ережелері.
3. Билікті бөлу принципінің қолданылуы (елдердің 

тәжірибесі бойынша).

1. Билік — қоғамдық құбылыс. 
Саяси биліктің мәні

Бүкіл саяси қызметтің мақсаты — адамдардың өз 
мүдделерін қорғау үшін билікті иемденуі және пайдалануы 
болып табылады. Кез келген қоғамның өмір сүруі үшін 
оны белгілі бір теңдестікте үстап түру қажет емес. Бүған 
билік арқылы қол жеткізіледі. Экономикада ақша қандай 
орын иеленсе, билік те саясатта сондай орынға ие (Т. Парсонс). 
«Билік» үғымының мәнін түсінуде, біздің ойымызша, тағы 
бір батыс оқымыстысының анықтамасы қызықты. Ол «билік 
махаббат секілді — күнделікті әңгімеде жиі қолданылатын, 
түйсікпен үғынылатьш және анықталуы қиын сөз»3 деп 
түжырымдайды. Биліктің қоғамда,'қоғамньщ саяси өмірінде 
алатын аса маңызды ролі кратология секілді ғылымның пайда 
болуына жагдай жасады.

«Билік» үғымы әдеттегі өмірде және ғылыми әдебиетте 
әр түрлі мағьгаада қолданылады. Философтар билікгің мәнін 
қоғамның объективті зандарымен, социологгар әлеуметтік 
билік туралы, экономистер — шаруашылық билік туралы, 
заңгерлер — мемлекеттік билік туралы, саясаттанушылар — 
саяси билік туралы, табиғат зергтеушілері — табиғатқа билік 
ету туралы, психологгар — адамның өзін-өзі билеуі туралы, 
ата-аналар — отбасы билігі туралы, діндарлар — Қүдайдың 
билігі туралы жөне т.б. пайымдайды.

Билік адамзат қогамының тууымен бірге пайда болған 
жөне оның дамуына ықпал жасайды. Таптар мен мемлекетгер 
пайда болғанға дейін билік қоғамдық сипат иеленді: қоғамнан

3 Қарацыз: История политических и правовых учений. - М., 1988.



жоғары түратын аппарат, ерекше мәжбүрлеу мекемелері 
болған жоқ. Алғашқы қауымдық қоғамда билікті ақсақал 
сайлау арқылы бүкіл ру жүзеге асырды.

Таптар мен мемлекеттер пайда болғаннан кейін қандас 
рулық байланыстардың іргесі ыдырады, ақсақалдың 
моральдық беделінің орнын көпшілік билікгің беделі басты, 
ол қоғамнан бөлініп, одан жоғары түрды ,

Билік феномені көп кырлы. Билік барлық жерде болады, 
барлығын қамтиды. Сонымен бірге оның қүрылымына үнемі 
үстемдік — яғни біреудің басқаның үстінен билік қүру үғымы 
кіреді. Осы қүқықтың неге негізделгені туралы мәселе әр 
кезеңдегі зерттеушілерден түбегейлі жауап ала алмай келеді. 
Мысалы, антик философтары үстемдікті еңбек бөлінісін 
үйымдастыратын қүрал ретінде қарайды (үстемдігі, 
пайдалылығы осында), орта ғасырда үстемдікті адамзат 
күнәсіне өтеу ретінде қарайды, биліктің ешкімге түсініксіз 
қандай да бір қүдайлық әділдікті орындаушы ретінде, тіші 
ауа жайылған әрекеттері үшін де бағыныштылық, 
шыдамдылық және көнгіш қүлақ асушылық рухы сіңірілген 
болаіъш (әрине бүл жердегілердің әрекетімен).

Үстемдіктің қосарлы сипаты: ол бір жағынан, тәртіп 
орнататын билікке қатысты борьпп ретінде, екінші жағынан, 
бағыныштылардың берілгендігі ретінде үғынылады. Билік 
үстаушылар мүны бағыныштыларға сіңіруге үмтылады, 
осыңцай мойынүсынушылық ізгі мінез-қүлық үлгісі ретіңце 
әспеттелді. Үстемдік етуші қауымның өкілдері осындай 
мақсатты түжырымдай отырып, оларды өздерінің жоғары 
санасының жемісі және іске асуы ретінде қарады және осы 
негізде олар барлығьпшң мүдделері мен талпыныстарын 
білдіреміз деп есептеді.

Үстемдік бағыңдыру принципі ретінде адамға оның саналы 
тіршілік иесі екендігін, сондай-ақ қүқықтық қатынаста еркін 
екендігін түсіңдіріп, сіңіре бастаған кезден бастап, тіпті осы 
билеуші теологиялық түрғьщан заңдастырылса да немесе 
қандай да бір қүқыққа ие болса да оның ешкімді өзінің 
«мырзасы» деп танымауын санасына қүйылған кеэден бастап 
түрақты сынның объектісіне айналды.



Ақыр соңында үстемдік үғымы мемлекетпен 
астастырылды, ол бейтарап функция атқаратьш бірнәрсе 
ретінде танылды; мемлекет болса өз кезегінде саяси және 
әлеуметтік жүйенің агентімен (әрекет ететін түлғасы) 
теңестірідці.

Макс Вебер (1864-1920 жж.) Жаңа дәуір басталған сәттен 
сол жағдайдан барынша радикалды түжырым жасады, 
деперсонификация және өсіп бара жатқан анонимділік 
барысында нақты үстемдікке қатысты, тіпті үстемдік 
үғымыньщ өзі ғылыми абстракция болды. Үстемдік пен билік 
арасындағы қарым-қатынасты үстемдікті авторитарлық 
әміршілдік жүйе ретіңде оған катысты кез келген қарсылықты 
жүмсарту арқылы анықтай отырып, Макс Вебер өз 
теориясында «цезарлық» шешімді қолданып қана қоймайды. 
Сонымен бірге ол түпкілікті бихевиористік типтегі 
үстемдікті ықпал ету және эсер ету теориясын қүрды. Сөйтіл, 
үстемдік ретінде бүйрық беретін және бүйрықты орындайтын 
қогамдагы жүйе үгыншады. Үстемдік басқалардың мінез- 
қүлқын анықтау, ал билік — адамдар мен өлеуметтік 
топтардың мінез-қүлқына ықпал ету. Осыдан шығарып 
саясаттың өзі үстемдікке негізделген қоғамдық өмірді 
жалпылама реттеу жөне қалыптастыру ретінде 
қарастырылады.

Билік феноменін нақтырақ анықтау үшін 
кратологияның өртүрлі теориясына жүгінуге болады, 
мысалы, интеграция теориясына, оңда барлық кезеңде билік 
амбивалентті (екі жакты, екіүшты) қараетырылған: бір 
жағынан билік — біреудің екінші біреудің үстінен еркін 
білдіруі; бүл А-ның Б-ны өзге жағдайда істемейтінін істетуге 
мөжбүрлеу. Бүл билікті жағымсыз түрғыдан түсіну. Бірақ 
билікті тек осы мағынада және бір ғана қара түсте түсіну 
және көру, демек, билікті бүкіл тіршілік иелері үшін 
қүбыжық деп тану деген сөз. Бүл билік тануда барынша тар 
ауқымды жэне бір жақты көзқарас. Биліктің мақсаты — 
қоғамдык тәртіпті қамтамасыз ету. Интеграцияга қол 
жеткізу, қогамдық күштерді біріктіру, қоғамды төртіпке 
келтіру элементтері — бүған биліктің, оның қүрылымының 
ғана күші жетеді.

Қоғамдық төртіптің негізгі элементтері: үлттар, тап,



таптық топтар, мүдделері бойынша қауымдар, конфсссиялық 
(діни) аумақтық қауымдар.

Биліктің жоғары мақсаты — қогамдық тәртіптің осы 
элементгерінің интеграциями.

Интеграцияның негізгі қүралдары:
- адамзат түрағының ережелері мен рәсімдерін 

(қүқығын) өзірлеу;
|  үжымдық қызметті үйымдастыру және когамды 

бірлесіп басқару;
I азаматтарды басқару (жалпы жөне саяси мәдениет) 

ретінде биліктің осындай өдістерін пайдалану;
- насихат.
Осылайша билік позитивті валенттілік те (валенттілікгің 

тап осы түрі қоғамдық тәртіпті устап турады), сол секілді 
теріс валентгілікке де ие (валентгіліктің бүл түрі белгіленген 
тәртіпті бүзғаны үшін жазалайды). Билік оз функциясын 
табысты жүзеге асыруы үшін ол қоғамның көптеген бөлігінің 
мүдделерін міндетті түрде ескеруі тиіс, олай болмаса ол көп 
үзамай қоғамды әлеуметтік жарылысқа өкеледі.

Қоғамда билік барлық деңгейде корініс табады: 
макродеңгейде (бүкіл қоғам ауқымында), мезодеңгейде 
(белгілі бір қауым ауқымында) жөне микродеңгейде (үйым, 
үжым, шағьш топ, отбасы шеңберінде).

Қазіргі заманғы француз социологы Морис Дюверженің 
(1917 ж.) пікірі бойынша: «Екі жүзді Янус бейнесі билік 
туралы дүрыс түсінік болып табылады. Бір жағьшан, бүл 
бір топтың өз пайдасы үшін басқаларға зиян келтіре отырып, 
басқалардың үстінен үстемдік ету қүралы, және екінші 
жағынан — бірқатар әлеуметгік тәртіпті, копшіліктің игілігі 
үшін барлығын үжымға бірқатар интеграциялауды сақтау 
тәсілі. Осы және басқа тараптъщ тендестігі кезеңге, жағдайға 
және елге орай барынша әр алуан, бірақ биліктің осы екі 
жағы үнемі омір сүреді»4.

Поляк ғалымы Ежи Вятр билікті жіктеудің бірнеше 
тәсілін боліп корсетеді. Оған сәйкес тіршілік иелерінің 
үстінен билік мьшаларға қарай болінеді:

4 Үзінді мына кітап бойынша: Введение в политолошю. Вып.1. - М.,
1991.С.32



1. Билікті жүзеге асыру үшін пайдаланылатын қүралдар:
а) тікелей күш көрсету арқылы жасалатын билік;
ә) үйыту («қамшы мен бал» арқылы, яғни жазалау және 

көтермелеу арқылы);
б) пікірге эсер ету арқылы, яғни кең мағынасындағы 

насихат арқылы немесе көптеген қайталаулар және 
жаттығулар (мысалы, әскерде) нәтижесінде.

Биліктің осында келтірілген түрлерінің өрқайсысьгаан 
билік субъектісінің өзін байқауға болады. А) тармағы 
бойынша: — мүнда әскер мен полиция күш көрсету билігін 
іске асыру субъектісі болып табылады. Ә) тармағы бойьпшіа:
— жазалау және көтермелеу тәсілдерін, мысалы, 
экономикалық институттар пайдалакады. Б) тармақ бойынша:
— көптеген қайталаулар арқылы пікірге эсер етуді мектептер, 
шіркеулер, мешітгер және саяси партиялар пайдалануға 
үмтылады. Бүл ретте бүңдай төсілдің шартты екендігін 
ескерген жөн, өйткені биліктің осы субъектілерінің 
әрқайсысы басқа да қүралдарды пайдаланады.

2. Билік субъектісіне қарай:
а) үйым билігі;
ә) жеке адамның табиғатқа және басқа адамдарға билігі; 

Оған қол жеткізу адамның билікке және даңққа табиғи 
талпынысы, психолошялық ерекніеліктері ретінде көрінеді. 
Адамның билікке үмтылуы қоғамдық қатынастардағы 
қызметінің негізі болып табылады. Осы фактілерді түйсіне 
отырып, Бертран Рассел адамзат тарихын түсінуге және 
түсіңціруге болады деп есептейді. Осылайша биліктің мәні 
биліктің осы а және ө нысандарының тоғысуы ретінде 
көрінеді.

Саясаттанушылар биліктің мэнін анықтаумен айналыса 
отырып, оны түсіндірудегі әр түрлілікті ескереді:

1. Биліктің көзі мен мазмүны — белгілі бір нормалар 
жүйесі бар, мысалы қүқықтық (заң немесе Қүдай белгілі 
бір адамдардың қолына билік береді).

2. Билік жалпыга ортақ функцияны атқарады, ол 
барлығы үшін қызмет етеді, оған барлыгы да тендей мүдделі 
(функционалдық, ортақшыл төсілдер).

3. Биліктің негізі мен мөні — адамдардың туа бітті 
үстемдікке бейімдігі, басшылыққа немесе игіліктерді



жинақтауға деген түйсігі, ерекше типтегі и ндивидтердің өзін 
өзі көрсету нысаны (субъективтік-психологиялық тәсіл).

4. Билік -  шарг нөтижесі, жекелеген мүдделердің ойыны, 
біреулердің еркіндігі мен басқаларды шектеу арасындағы 
қарама-қайшылық (индивиду алистік-социологияльіқ тәсіл).

5. Билік таптық қоғамда таптық сипат иеленеді, таптық 
үстемдікті қамтамасыз ету функциясын, сол секілді жалпыға 
ортақ мүдделерді іске асыру функциясын орындайды
(марксисгік тәсіл).

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, билікке сөздің 
жалпы мағынасында: билік адамдардың әрекетіне, мінез- 
қүлқьша ерік, бедел, қүқық, күштеу секілді қүралдар арқылы 
белгілі бір эсер ету қабілеті және мүмкіндігі деп анықтама 
беруге болады.

Саяси билік — биліктің күрделі түрі, биліктің басқа 
түрлерін де қамтиды және ешқашан «таза» күйінде 
кездеспейді. Саяси билік биліктің нақты нысандары арқылы 
іске асырылады және ең алдымен, мемлекеттік, сондай-ақ 
идеологиялық, экономикалық, әлеуметтік нысандар арқылы
іске асырылады. §

Саяси биліктің мәні оның функцияларынан корінеді:
1. Қоғамның нақты саяси жүйелерін үйымдастыру.
2. Бүкіл қоғамның істерін әр түрлі деңгейде басқару.
3. Билік органдарына, қоғамдағы саяси (саяси емес) 

процестерге билік.
4. Қоғамдағы саяси (саяси емес) қатынастарға бақылау 

жасау.
Осылайша, саяси билік — қоғамдағы билік органдарын, 

саяси (саяси емес) процестерді нақты басқару және қоғам 
оміріне бақылау жасау мүмкіндігі.



2. Биліктің өзекті тұжырымдамаларының 
негізгі ережелері

Егер көптеген ежелгі халықтардьщ саяси ойлары билік 
туралы мифгік түсініктерге барып тірелсе, ал Ежелгі Грекия 
және Ежелгі Рим ойшыдцары билікті дәстүрлі-теологиялық 
түсіндіруден іргесін аулақ салады. Мысалы, Цицерон үш 
түрлі басқару нысанын көрсетеді (билеушілердің санына 
қарай): патшалық билік, оптиматтар билігі және халық билігі: 
«Жоғарғы билік бір адамда болған кезде біз оны жалғыз 
патша, ал мемлекепік қүрылымды — патшалық билік деп 
атаймыз. Ол сайланушыларда болса, онда бүл азаматтық 
қауым оптиматтар еркімен басқарылады деп айтады. 
Халықтық деген... барлығы халықтың қолында болатын 
қауым болып табылады». Осы нысандардың әрбіреуінің 
артықшылықтары мен кемшіліктері бар»... Өзінің 
жарылқауымен, — деп атап көрсетеді Цицерон, бізді патшалар, 
данальпымен — оптиматтар, бостандығымен — халықтық 
қызықіырады».

Цицерон биліктің аралас нысаньга — зүлымдығы аз 
нысан ретінде қолдады. Ол патшалық билік жалғыз дара 
билеушінің шексіз бетімен кегушілігімен тиранияға оңай 
айналады, ал билік ішіндегі үздік оптиматгардың билігі 
(даналығы мен айбындылығы бойынша) байлар мен 
атақтылардың (олигархтардың) үстемдігіне айналады деп 
есептеді. Оның ойынша, іс Жүзінде «бай адамдар ең жақсы 
болып саналатын» басқару нысанынан асқан нашар билік 
жоқ. Тиісінше халықтың толық билік етуі, оның ойынша, 
«тобырдың топастығы мен бетімен кетушілігі» салдарынан 
оны «тираниялық билікке» (охлократия) апатқа үшырауға 
алып келеді. Цицерон қүқықтың маңызды принципін 
түжырымдады: «Барлыгы да заңның ықпал аясында 
қамтылуы тиіс». Қүқықтың негізінде табиғатқа тән жалпы 
табиғаттың және адам табиғатының мәңгілік, өзгермейтін 
және ажыратқысыз қасиеті ретінде оділдік жатады.

Аралас басқару нысаны принципін алғаш рет Рим саяси 
жүйесі іске асырды. Мүнда демократия қүлағанға дейін 
консулдық билік (патша билігі), сенат (оптиматтар,



аристократгар), халық трибунаты (халық биліп — демократия) 
бірге қолданылды. Рим саяси жүйесінің символы жаңа 
деңгейде көптеген елде өркендеді.

Саясаттанушылар саяси биліктің мемпекеттік билік және 
оньщ үш тармағы: заң шыгару, атқару және сот билігі секілді 
нысандарыньщ маңызьш атап көрсетеді. Осыған байланысты 
мемлекеттік биліктің үш тармагын бөлу принципі 
түжырымдамасы өзекті болып табылады, оның мәні осы 
үш биліктің тәуелсіз әрекет етуінде.

Бүл түжырымдаманьщ негізін қалаушы XVIII ғасырдағы 
француз ғалымы Шарль Монтескье болып табылады, ол 
бүл проблемаға «Зандардың рухы туралы. XI кітап» деген 
арнайы еңбегін арнаған. Мүнда ол осы маңызды принцип 
саяси бостандықты қамтамасыз етуге бағытталған, 
мемлекетгік биліктің қызметін, әрекетін дүрыс және табысты 
үйымдастыруға мүмкіндік береді деп атап көрсеткен.

Монтескьенің пікірі бойынша, бостандық не істегің келсе 
соны істеу емес, заң мүмкіндік берген нәрсенің барлығьш 
істеу. Халықтың бостандығын бекіту үшін де осы биліктің 
былайша бвлінуі керек: «Билікті теріс мақсатка пайдаланбауды 
ескерту... үшін бүлардың өзі заттардың табиғатынан туындап 
жататындай бір биліктің басқа билікті тежеп отыратындай 
болуы керек ... Заң шығарушы, атқарушы билік бір органға 
біріккен кезде... босгандықтың болуы мүмкін емес... Екінші 
жағьгаан, егер сот билігі заң шығарушы және атқарушы 
биліктен бөлінбесе, бостандықтың болуы мүмкін емес... Егер 
сол бір түлға... биліктің барлық үш түрін де жүзеге асыратын 
болса, барлығы бітгі деген сөз...» (Ш. Монтескье).

Билікті бөлудің жалпы принципін айта отырып, 
оқымысты жекелеген биліктің жемісті қызмет етуі үшін 
қалайша үйымдастырылуы тиіс екендігін түсіндірді.

Біріншіден, сот билігі қандай да бір түрақты мекемеге 
емес, халық арасынан белгілі бір уақытқа сайланатьга 
адамдарға берілуі керек деп санады.

Екіншіден, еркін мемлекетте заң шығару билігі халыққа 
тиесілі болуы керек, өйткені озін еркін санайтын әрбір адам 
өзін өзі басқаруы керек. Бірақ бүл ірі мемлекеттерде мүмкін 
емес, ал шағын мемлекеттерде үлкен қолайсыздықтарға 
душар болады, онда өкідцерді сайлауға жүгінуте тура келеді.



• Өкілдік жиналыстың, парламенттің (франц. рагіег — сөйлеу) 
міндеті заң шығаруға және оның орындалу дұрыстығын 
бақылауға дейін келтірілуі керек.

Монтескье оның негізіне ағылшын құқықтық төртібін 
ала отырып, екі палата туралы да пікір айтгы. Жоғарғы 
палата түпкілікті мүрагерлік аристократияцан түрады, бірақ 
төменгі палатаны, окілдер палатасын сайлау кезінде ол жалпы 
ортақ дауыс беруден тыс түрадьт: бүл жағдайда өз еркін 
білдіре алмайтындарды, мүдцем темен жағдайдағыларды 
қоспағанда, дауыс беру қүқығы барлық азаматтарға тиесілі 
болады.

Үшіншіден, атқарушы билік оқымыстъшың пікірінше, 
бір адамның қолында болу керек, ол — монарх. Орындау 
әрқашанда әрекеттің жылдам болганын қалайды, сондықтан 
да ол көп адамға емес, бір адамға берілсе, дүрыс болады 
дейді ол. Екінші жағынан, орындау заң жиналысына 
катыссыз азаматтық еркіндік қауіп төндіретін адамға 
тапсырылуы тиіс. Сол секілді атқарушы билік өкілдері 
секілді министрлер де сондай себептен заң шығарушы 
палаталардың қүрамынан сайлана алмайды.

Өмір бүл теорияның өміршендігін дөлелдеді. Әрине,
уақыт өте келе бүл түжырымдама демократияландыру жағьша 
қарай біршама өзгерді. Мемлекеттік биліктің үш тармағы 
қазіргі кезде былайша корінеді.

Парламент заң шыгарушы биліктің басты механизмі
ретінде заңдар мен қаулылар шығарацы. Презвдентгік басқару 
нысанындағы елдерде ішінара аталған функцияларды 
президенттің белгілі бір уақытқа заң күші бар жарлықтары 
мен қаулылары атқарады.

Үкімет мемлекеттің атынан саяси жоне экономикалық 
түрғыда әрекет ете отырып, атқарушы билікті білдіреді.

Сот — биліктің үшінші тармағы. Оның басты ролі — 
мемлекеттің бүкіл өмірінің заңға сәйкес болуын бақылау. 
Ол биліктің саяси желісін қорғай отырып, мемлекеттегі 
заңның үстемдігін қамтамасыз етеді.



3. Билікті бөлу принципінің қолданылуы 
(елдердің тәжірибесі бойынша)

Мысал ретінде АҚШ  секілді елдегі билікті бөлудің 
қолданылып жүрген жүйесін қарастырьш көрелік.

Заң шығарушы билік барлық штаттан сайланатын 
өкілдерден жинақталады және федералдық заңцарды бірден 
бір шығарушы ретінде, федералдық салықты енгізу және 
жинау, соғыс жариялау және шет мемлекеттермен шаргтарды 
қолданысқа енгізу құқығы бар. Заң шығарушы билікті 
Конгресс бейнелейді, ол палаталар: Сенат және Өкілдер 
палатасы деп аталатын екі бөлімшеден түрады.

Сенатка алты жыл мерзімге сайланатын заң 
шығарушылар кіреді. Әрбір штаттан халықтың санына 
қарамастан екі сенатор сайланады. Осылайша шағын 
штаттардың Конгрестің палаталарының біріне тендей окілдігі 
қамтамасыз етіледі. Сенатқа сайлау кестесі былайша қүрылған, 
әрбір екі жылда сенаторлардың небәрі үштен бірі қайта 
сайланады, осының арқасында әрбір сайлаудан кейін 
Сенаттың қүрамында тәжірибелі қайраткерлердің белгілі 
саны қалады.

Өкілдер палатасы екі жылға сайланатын заң 
шығарушылардан түрады. Палатаның әрбір мүшесі оз 
штатының округын білдіреді. Штатгағы округгер саны әрбір 
он жыл сайын жүргізілетін халық санағының негізінде 
анықталады. Халқы коп штаттар халқы шағын Палатада 
небәрі бір окілден ғана иеленетін округтерге қарағанда коп 
округке, тиісінше коп окілге ие болады.

Конгрестің басты міндеті зандар қабылдау, оньщ ішінде 
салықтар туралы заң қабылдау болып табылады, федералдық 
үкіметтің қызметіне қаражат толенеді. Заң «билл» деп 
аталатын заң жобасына озгерістер енгізуден басталады. Оны 
комиссияларда оқиды және зерттейді, оған ол енгізілген 
палатада түзетулер енгізеді. Содан кейін дауыс беру 
жүргізіледі. Егер заң жобасы мақүлданса, ол басқа палатаға 
жіберіледі, онда да осындай рәсімдер жүреді. Егер палаталар 
сол бір занды әртүрлі редакцияда қабылдаса, қос палатаның 
окілдері «келісім» комиссиясында бірлесіп жүмыс істейді.



Кошрессмендерді осы немесе басқа заң жобасына «қолдап» 
немесе «қарсы» дауыс беруге үгітгейтін топтар «лобби топтар» 
(ағылш. ІоЬЬу — вестибюль, фойе), лоббистер деп аталады.

Конгресстің қос палатасынан өткен, келісілген заң 
жобасы Президентгің қол қоюьша жіберіледі. Оған Президент 
қол қойғаннан кейін ғана заң жобасы заң болады.

Атқарушы билік. АҚШ-тың бас лауазымды түлғасы торт 
жылдық мерзімге сайланатын Президент болып табылады. 
1951 жылы қабылданған конституцияға түзетулерге сай 
Президент бар болғаны екі мерзімге сайлана алады. 
Президент Конгресс те емес, халық та емес (миллиондаған 
американдықтар сайлау кезінде Президент ретінде сайлауға 
қолдау көрсеткен кандидаттарының аты бар бюллетендерін 
жәшікке салғанымен) шын мәнінде сайлаушылар алқасының 
538 мүшесі сайлайды.

Сайлаушылар алқасы — конституцияның бірден бір 
қорғаушылары, американ халқының негізін қалаушылардың 
пікірінше, бүл билікгі теріс мақсатқа паңдалануды болдырмау 
үшін қажет болды — бүл жағдайда халықтың тікелей және 
шүғыл еркін орындауды болдырмау үшін қажет. Америка 
Конституциясы бойынша өрбір штат Өкілдер палатасы мен 
Сенатга қанша орын иеленсе, сайлаушылар алқасында да 
сонша дауыс иеленеді. Осы орындардың саны әрбір он жылда 
қайта қаралады, сонымен бір мезгілде халықты қайтадан 
санау негізінде анықталған өзгерістерге сәйкес Өкілдер 
палатасы мен Сенатта орынды қайта бөлу жүргізіледі. 
(Болашақ Президентке сайлануы үшін 538 дауыстан 270 
дауыс алса жеткілікті бо лада).

Саяси партиялар өрбір штатта сайлаушылар тізімін 
жасайды, олар осы штатқа сайлаушылар алқасына үсынылған 
дауыстар санына тең сандагы Президентке өз кандидатгарына 
қолдау көрсетеді.

Президент керемет өкілеттіктерге ие, ол мемлекет және 
үкімет басшысы болып табылады. Қоғамдық саясатты 
қалыптастыратын басты түлға ретінде Президент заң 
жобаларын Когаресске жиі жібереді. Президенттің Конгресс 
кабылдаған әрбір заң жобасына вето қою қүқығы бар. 
Президент қойған ветоны жоққа шығару үшін Сенатга жөне 
Өкілдер палатасында дауыс беру кезінде берілген



дауыстардың ұштен екісінің даусы керек. Өз саяси 
партиясының жетекшісі ретінде, бұқаралық ақпарат 
қүралдарына оңай қолы жетімді болуына орай Президент 
заңдарға және бірінші кезекте мән берілетін проблемаларға 
қатысты қоғамдық пікірге кең ауқымда ықпал ету 
мүмкіндігіне ие.

Президент Конгресске бағынбайды, алайда Өкілдер 
палатасы ол қүқық бүзған жағдайда, президентке қарсы 
импичмент (айыптау) қозғай алады. Оны жауапқа тарту 
туралы шешімді Сенат қабылдайды.

Президент вакансиялардың пайда болуына орай
федерапдық судьяларды, оның ішінде Жогаргы соттың 
мүшелерін тағайындауға өкілетті. Осы секілді барлық 
тағайыңдаулар Сенаттың бекітуіне жатады.

Атқарушы биліктің қызметі шегіңде президент копте ген 
министрліктер мен федералдық үкімет ведомостволарының 
қызметін анықтайтын ережелер мен нүсқаулықтар шығару 
бойынша кең ауқымдагы окілеттіктерге ие. Ол елдің қарулы 
күштерінің бас қолбасшысы да болып табылады.

Президент атқарушы биліктің басшыларын және жогары 
лауазымды түлғаларын тағайындайды, бірақ көптеген 
федералды қызметшілер мемлекеттік азаматтық қызметтің 
саяси емес жүйесі арқылы іріктеліп алынады. Атқарушы 
биліктің жетекші ведомоствосын президент тагайындаған 
министрлер (хатшылар деп аталады) басқарады, олар оның 
кабинетін қүрады. Әрбір тағайындау Сенаттың дауыс 
беру імен бекітіл у і тиіс.

К онститу цияға сай Президент шет мемлекетгермен озара 
қарым-қатьшасқа жауап беретін бас лауазымды түлга болып 
табылады. Президент Сенатта бекітілуге жататын елшілерді 
және басқа ресми түлғаларды тагайындайды, мемлекеттік 
хатшымен бірге АҚШ -тың сыртқы саясатын қальштастырады 
жоне бағыттайды. Президент Қүрама Штаггарын шетелдегі 
басқа мемлекеттердің басшыларымен кеңестерде жиі 
білдіреді, сондай-ақ өзіне багынышты лауазымды түлғалар 
арқылы шет мемлекеттермен келісімдер жасау туралы 
келіссөздер жүргізеді, олар Сенатта үштен екі дауыспен 
ратификацияланганнан кейін күшіне енеді. Президент сондай- 
ақ шет мемлекеттермен Сенатта ратификациялануға



жатпайтын маңызы зор емес «орындаушылық келісімдерін» 
жасай алады.

Сот билігін елдің бірегей соты — Жоғарғы сот басқарады, 
оны қүру конституцияда ерекше қамтылған. Сонымен бірге 
Конгресс он бір федералдық аппеляциялық сот және оған 
бағынышты тоқсан федералдық округтық сот қүрды. 
Федералдық судьялар омір бойына тағайындалады және 
импичмент және Конгресс соты арқылы ғана қызметін 
ауыстыруы мүмкін.

Федералдық юрисдикцияға Конституция, Қүрама 
Штаттардың заңцары мен шарттары, теңізде жүзу зандары 
қолданылатын барлық істер, сондай-ақ шетел азаматтары 
мен үкіметтерін қозғайтын істер және тараптардың бірі 
федералдық үкімет болып табылатын мәселелер жатады. 
Жекелеген штаттардың юрисдикциясына жататын істерді, 
әдетте, федералдық сотгар қарамайды.

Жоғарғы сотқа төраға және сегіз мүше кіреді. Елеусіз 
ерекшеліктерді ескермегенде төменгі сотгардан — федерадды 
немесе штаттар соттарьгаан апелляция арқылы барлық іс 
Жоғарғы соттың қарауына түседі. Осындай істердің көпшілігі 
зандар мен үйғарымдарды түсіңдірудегі келіспеушіліктерге 
байланысты. Осы жағынан алғанда Жоғарғы соттың маңызды 
функциясы заң шығарушы және атқарушы билік қызметінің 
конституциялық қүқықтық пәрменділігін анықтаудан 
түрады. Осьшдай заңды бақылау қүқығы Конституцияда 
емес, Жоғарғы соттың өзінің тәжірибесімен анықталган.

АҚШ-тың 1789 жылдың наурызында күшіне енген 
Конституциясына сай үстамдылық пен теңдестік жүйесінде 
қызмет ететін мемлекеттік билігінің үш тәуелсіз және дербес 
тармагының қызметі осыңцай.

Бүдан да көне жогары заң шығару билігі Үлыбритания, 
Швеция, Швейцария және Финляндия секілді Батыс Еуропа 
елдеріңде кездеседі. Мысалы, Финляндия Парламенті елдің 
президентімен бірге заң шығарушы билікті жүзеге асырады. 
Финляндия Парламенті бір палаталы орган, оған теңдей 
өкілдік жүйесі бойынша тікелей дауыс беру арқылы 4 
жылдық мерзімге сайланатын 200 депутат кіреді. «Фин 
Парламенті» хабаршысы түжырымдағандай, фин халқының



өкілдік институтының тамыры XIII ғасырға тіреледі5, осы 
тұста бүл жерде шіркеу үйымдастырған және белгілі 
клерикалдар мен жергілікті әйгілі түрғындардан түратын 
провинциалдық ассамблея жүмыс істеген. Бүл елдің 
Парламентіңде әйел депутаттар бүкіл депутатгық корпустың 
37 пайызын қүрайды, бүл орайда ең жоғарғы үлес 
Германияның заң шығарушы органына тиесілі (37,4 
процент); бүдан әрі былай жалғасады:

Соңғы жылдары саясаттанушылардың назарын Канада 
секілді елдер аударып жүр. Ол Ресейден кейінгі әлемнің 
екінші ірі елі (жер көлемі бойынша) болып табылады.

Ел аттары

Нвдерланды
Австрия
Испания
Эстония
Литва
Латвия
Люксембург
АҚШ
Польша
Әзірбайжан
Израиль
Франция
Болгария
ҚАЗАҚСТАН
Мальта
Венгрия
Словения

36
26
21,6
17,8
17.0
17.0
16.7 
13,3
13.0
12.0
11.7
ид
10.8 
8
9.2
8.3 
7,8

5 Вечерняя Алма-Ата. 1992, 20 марта.
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Канада — федерализм  принципінде түрған 
конституциялық монархия. Ел басшысы — Үлыбританияның 
королевасы II Елизавета. Бүл елде оны генерал-губернатор 
білдіреді, оның қүзыретіне сайлау жариялау және (қажет 
болтан жағдайда) — үкіметгі тарату кіреді. Генерал-губернатор 
Министрлер кабинетінен ант қабылдайды жене шетел 
дипломаттарын үкіметке білдіреді.

Канададагы федерализм билікті бөлуді білдіреді, ягни 
федерация мен провинция арасында. Федералдық үкімет 
қорганысқа, қаржыға, почтага жауап береді. Провинциялар 
білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметгік қоргау жүйелерінің 
жүмыс істеуіне жауап береді.

Мүнда билікті бөлу принципі қолданылады. Негізгі 
қүқықтық жүйе Канада Конституциясы больш табылады. 
Оньщ іргелі бөлігі 1982 жылы Қүқықтар мен бостандықтар
жарғысы болды.

Канадада заң шыгарушы билік қос палаталы Парламент: 
Қауымдар Палатасы және Сенат. Канада Парламентінде 
қазіргі уақытга 295 мүше бар. Қауымдар Палатасы әзірлеген 
барлық заң жобасы Сенат мақүлдаганнан кейін ғана заң 
күшіне енеді.

Премьер-министр Министрлер кабинетінің басшысы 
болады, ол атқарушы билікті білдіреді.

Елдегі Жогаргы сот — Жоғаргы. Оның шешімдері 
әрқашан түпкілікті. Екінші мемлекетгік сот — Федералды, 
үшіншісі — Салық соты.

Канада провинцияларыңда өздерінің провинциялық 
соттары бар, олар көпшілік қылмыстық істерді қарайды; 
Шағын наразылық соттары жеке шиеленістерді шешумен 
айналысады. Олардан басқа Отбасы жене Жастар соттары 
бар.

Канада БҮҮ, НАТО, ОБСЕ мүшесі болып табылады. 
БҮҮ-ның деректері бойынша Канада 1983 жылдан 1998 
жылға дейін біздің планетамыздагы өмір сүруге қолайлы ел 
ретінде елдердің тізіміңде өлем бойынша бірінші орынды 
үстап келді6.

6 Қараңыз: газета “Начнем с понедельника”. 1999. 8 декабря. С.8-9.



ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ЖҮЙЕСІ

1. Қогамның саяси жуйесі. Үгымы, қурылымы.
2. Қогамның саяси жүйесіне тән белгілер, ерекиіеліктер, 

функциялары мен типологиясы.

1. Қоғамның саяси жүйесі. Үғымы, күрылымы

«Қоғамның саяси жүйесі» үғымы осы қоғамдағы билік 
пен басқаруды қамтамасыз ететін өзара байланысты және 
өзара әрекет ететін саяси үйымдар мен мекемелердің түтас 
кешенін қамтиды.

Қоғамньщ саяси жүйесіне мьшадай элементтер кіреді:
1) саяси институттар;
2) саяси қарым-қатынастар;
3) саяси жөне қүқықтық нормалар;
4) саяси сана, саяси жене қүқықтық мәдениет.
Барлық осы элементтер қоғамның саяси билік

орталықтандырып басқаратын түтас организм ретінде өмір 
сүруге мүмкіндік береді.

1) Саяси институттар саяси билікті іске асыруда 
барынша маңызды роль атқарады. Саясатганушылар оларды 
үшке бөледі: 0І%)§

а) жеке саяси;
б) жеке емес саяси;
в) саяси емес.
Сонымен, а) жеке саяси — бүл мемлекет және оның 

мекемелері; тура және тікелей саяси билікті іске асырушы 
саяси партиялар. Олардьщ қьізметіндегі басты мәселе: билікті 
жүзеге асыру немесе билік үшін күрес;

б) жеке емес саяси — көсілодақтар, әртүрлі жастар 
үйымдары, қауымдастықтар, олардың қызметі билікті жүзеге 
асыруға байланысты болса да, бірақ бүл олардьщ қызметінің 
бір қыры ғана;

в) саяси емес үйымдар саяси билікті жүзеге асыруға 
мүлдем қатыспайтындар, олар қоғамның көлденең 
қүрылымына жатады және бүкіл саяси жүйеге жанама эсер



етеді (еркін спортгық қоғамдар, экологиялық қозғалыстар 
және басқалары).

Мемлекет — қоғамның саяси жүйесінің негізгі элеменіі, 
ол оның маңызды саяси институты болып табылады.

ҚР-ның қолданылып жүрген Конституциясы бойынша 
(1-баптың 1-тармағы) Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялық, зайырлы, қүқықтық және әлеуметтік 
мемлекет, жоғарғы қүндылықтары адам, оның өмірі, 
күкықтары мен бостаңдығы7 больт табылатьшьш бекітеді.

Саяси жүйедегі негізгі роль саяси партиялар мен 
қогамдьіқ-саяси қозгалыстар секілді институттарға жатады. 
Бүл саяси институттардың осы немесе басқа елдің саяси 
өміріңце бірдей роль ойнамайтынын атап айтқан жөн, өйткені 
олардың біреуі билеуші болып табылады, өз қүрамынан 
үкіметгі қүрайды, қоғамның барлық тобында үлкен беделі 
болады. Басқалары оппозицияда болады, парламентті 
шамалы ғана орын иеленеді немесе мүлдем иеленбейді және 
өз еліндегі қоғамдық және саяси өмірге едөуір салмақты 
ықпал корсете алмайды. Бірқатар елдерде бір партиялық, 
екі партиялық жүйе жүмыс істейді.

2) Саяси жүйенің бүкіл қүрылымдық элементгерін 
бекітетін, байланыстыратын фактор ретінде саяси қарым- 
қатынастар әрекет етеді. Болашақта экономикаға қатынасы 
бойынша екінші орында түратын одар қоғам өмір сүруінің 
бүкіл саласынын қызмет етуін қамтамасыз етуде барынша 
елеулі роль ойнайды. Саяси қарым-қатьшастардьщ ерекше 
ролі олардың көпшілік билігі, әдетте адамдар тобы (үлтгар, 
таптар, өлеуметтік топтар) бойынша карым-қатынасты 
білдіретіндігінен түрады. Олар әртүрлі өлеуметтік бағытга 
болады. Осы қарым-қатынастардың бір векторы өмір сүріп 
отырған саяси жүйені ныгайту мен дамытуға бағытталады, 
басқасы осы саяси жүйенің деструктивті факторы ретінде 
өрекет етеді және саяси мүдделерді — оны бүзу мақсатын 
көздейтін күштерді білдіреді. Саяси қарым-қатынастар — 
бүл ынтымақтастык карым-қатынастар, мүдделердің 
теңдестігін есептеу, оқшаулау, бейтараптаңдыру, күрес жөне 
т.б., олар үлттар, таптар, қауымдар арасындагы өзара карым-

7 Қазақстан Республикасының Конституциясы. - Алматы. 1995. 4-6.
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қатынастың қоғамдық формасын білдіреді, солар арқылы 
олар және оларға жанасатын әлеуметтік топтар мен таптар 
өзекті міндеттерді шешуде саяси қызметке қосылады.

3) Саяси жүйеде оған кіретін үйымдардың қызметі және
өзара қызметі әлеуметтік-саяси нормалармен, қуқық 
нормаларымен ретгеледі. Мүндай нормалардың қатарына 
дәстүрлер, мораль, саяси өмір этикасы жатады. Осы нормалар 
жүйесінде қуқық ерекше орынға ие, ол барлық қоғамдық
қатынастардың басты нормативпк 
қана емес, қоғамдық үйымдарды

болады
Қазірп кезеңде саяси жүйенщ әрекет етущце бщаралық 

ақпарат қуралдарының (БАҚ) ролі мен маңызы айтарлықтай 
артты. Олар мемлекеттік мекеме және партия органы, 
көпшілік үйымдар, қогамдық пікірді қалыптастыру және 
білдіру арнасы ретінде әрекет етеді. Бүқаралық ақпарат 
қүралдарының жүртшылықты ішкі, сол секілді халықаралық 
аядағы өзекті саяси оқиғалар туралы, мемлекеттік 
мекемелердің, билеуші және оппозициялық партиялардьщ 
қызметі туралы, қоғамдық-саяси қозғалыстардьщ әлеуметтік- 
саяси түжырымдамалары мен практикалық әрекеттері туралы 
хабардар етуде ірі мүмкіндіктері бар.

Талдамашылар мемлекеттік бүқаралық ақпарат
қүралдарына жүмысқа кәсіпқой журналистерді тарту 
қажетгігіне (қажет болған жағдайда жақсы сьійақы беруге 
уөде беру), мемлекет үшін қажетті қоғамдық пікірді 
қалыптастыру бойынша ойластырылған үзақ мерзімді 
бағдарламалар әзірлеуге және ахуалды үнемі қалыпты 
жағдайда үстап түруга назар аударуда. Бүл үшін қогамдық 
пікірге түрақты және объективті мониторинг, өлеуметтік 
зертгеулер жүргізу қажет.

4) Саяси жүйеге қогамның саяси мәдениеті секілді 
элемент те кіреді. Қоғамның саяси мэдениеті азаматгардың 
биліктің окілдік органдарына сайлауға, заң жобаларын 
талқьшауға арналған қоғамдық референдумдарға қатысу және 
т.б. секілді демократиялық принциптер мен нормалар 
негізінде саяси шешімдер дайындау мен қабылдау 
процестерінде саяси өмірге қатысу деңгейін сипаттайды.

Саяси жүйенің жүмыс істеуіне саяси сана секілді оның



1
«

■ .құрылымдық элементі айрықша ықпал жасайды, яғни 
I  тұлғаньщ, үжымньщ, әлеуметтік топтьщ, жалпы қоғамньщ

I
I  саясат әлемін, саяси процестерді қабылдауы және сезінуі, 
I соңдай-ақ олардың саяси қызметке қарым-қатьшасы. Саяси 
I сананың ерекше маңызды элементі қогамдық пікір болып 
I табылады. Зерттеушілер атап көрсеткендей8, Қазақстанда 

і  қоғамдық пікір Презвдентгің қызметіне қолдау көрсету жөне
■ оның қызметін бағалау аясында теңдестік жағдайында тендік 

сақтап түр. Қандай да бір ерекше оқиға немесе күштеу
I президенттік күштер тарапьшан, сол сияқты оппозициялық 
I топтар тарапынан кез келген сәтте оны бүзуы мүмкін. Осы
■ теңдестіктің кепілі қазіргі кезде, сөзсіз Президенттің озі 
I  болып табылады.
I Қоғамның саяси жүйесі демократияньщ даму дәрежесін 
I объективті түрде корсетеді. Бүл егер оны халық билігі деп 
I қабылдаса, демократия қоғамның саяси жүйесінде іске 
I асатыньш білдіреді.
I Қазақстан Республикасының саяси жүйесі, оның 
I қүрамдас боліктері қолданыстағы ҚР Конституциясында 
I көрсетілген (1-баптың 2-тармағы), онда «Республика 
I қызметінің негізгі принциптері: қоғамдық келісім және саяси 
| түрақтылық, бүкіл халықтың игілігі үшін экономикалық 
I даму, қазақстандық патриотгылық, мемлекеттік омірдің 
I барынша маңызды мәселелерін республикалық референдумда 

немесе Парламентте дауыс беруді қосқанда демократиялық 
әдістермен9” деп ерекше атап корсетілген.

Демократия принципі конституцияда және қоғамның 
экономикалық шағьш жүйесінде бекітілген, Конституцияда 
(6-баптың 1-тармағы) Қазақстан Республикасында 
мемлекетгік және жеке меншік танылады және теңдей 
қорғалады делінген.

8 Қараңыз: Малькова И. Власть в зеркале мнений электората. - 
Социологические исследования. 1998. №3.
9 Қазақстан Рерпубликасының Конституциясы. - Алматы, 1995. 4-бет.



2. Қоғамның саяси жүйесіне төн сипаттар, 
ерекшеліктер, функциялар және типология

1. Әрбір елде саяси жүйе тутастықпен сипатталады.
2. Әрбір саяси жүйе елдегі таптық, саяси, идеологиялық

ахуалдың өзіңцік ерекшелігімен анықталатьш қайталанбастық 
қасиетке ие.

3. Саяси жүйенің өзін өзі сақтау және өзін өзі жаңаргу 
қасиеті, яғни саяси жүйе түракты және өзін өзі жаңарта алады.

4. Саяси жүйенің өзі экономикалық және рухани шағьш 
жүйелермен қатар қоғамдағы шағын жүйенің бірі болып
табылады.

Тек саяси жүйеге ғана тән оның ерекше сипаттарының, 
белгілерінің түтасгай қатары кездеседі.

А. Саяси жүйенің үстемдігі. Бүл оның көмегімен саяси 
биліктің жүзеге асырылатынын және оның шеңберіңде «бүкіл 
қоғам және әрбір шағын қоғам» үшін міндетгі шешімдер 
қабылданатыньш білдіреді.

Ә. Саяси жүйенің қоғамдық ортаға, бірінші кезекте, 
қоғамның өлеуметтік-экономикалық қүрылымына 
багыныштылыгы. Болашақта қоғамда саяси билікгі жүзеге 
асыру қүралы ретінде саяси жүйенің өзі коғамның 
экономикалық және әлеуметтік базисі ретінде қүрылған.

Б. Саяси жүйенің салыстырмалы дербестігі, яғни қарым- 
қатынастар, әдегге, арнайы нормалармен: күқыктық жоне саяси 
нормалармен реггеледі.

саяси жүйенің функциялары.
1. Қоғамньщ мақсаты мен міндеттерін анықтау.
2. Оларды орындау үшін ресурстарды жүмылдыру: 

нормалар-зандар әзірлеу, нормалар қолдану, нормалардың 
сақталуьга бақылау, қоғамда материалдық және рухани 
қүндылықтарды бөлу.

3. Қоғамның (таптардың, үлттардың, әлеуметтік 
топтардьщ, конфессиялардың және басқаларының) бүкіл 
элементгерін интеграциялау.

4. Көпшіліктің саяси санасын қалыптастыру, саяси 
әл еуметтендіру, заңдастыру (көпшіліктің үстемдік егуші билікті 
және оньщ зандылығын, оньщ әрекетінің әділетгілігін тануы).



Қазіргі саяси жүйелердің негізгі функцияларын ішкі және 
сыргқы деп бөлу қабыдцанған.

Ішкі функцияларға мыналар жатады:
- қолданыстағы экономикалық және әлеуметгік жүйені 

қорғау;
- шаруашылық қызметті реттеу, ел экономикасын 

басқару;
I әлеуметгік-саяси күштерді шоғырландыру, әлеуметтік 

қаіъшастарды ретгеу;
- қоғамдық тәртіпті сақтау және тәртіпті үстап түру;
- мәдени-төрбие қызметі.
Сыртқы функциялар:
- егемендікті, мемлекеттік мүдделерді қорғау;
- басқа еддермен өзара пайдалы ынтымактастықты дамыту;
- жаһандық қазіргі жағдайларды шешуге қатысу.
Саяси жүйенің негізгі функциясы, әдетте, қалыптасып

отырған қоғамдық қатынастарды белгілі бір топтардьщ мүдцесі 
түргасында қорғау, ықшамдау және дамыту проблемаларына 
өкеледі. Өзі негізгі позициясын білдіре отырып, қоғамның 
саяси жүйесі осы немесе басқа елде қолданыльш отырған 
билікті үстап түру негізі болып табылады.

Саяси ғылымда қогамның саяси жуйесін типтендірудің 
өртүрлі тәсілдері бар. Оның мысалы, үш типі бар: 
буржуазиял ық, социалистік және өтпелі (аралық).

Осы типтеңдіруден басқа саясаттанушылар мьшадай да 
саяси жүйелердің бар екендігін көрсетеді, мысалы, 
империалисгіх, фашистік, дамушы тип, халықтық демократия 
жүйесі, өкімшілік-өміршілдік жүйе.

Қазіргі саясаттану әдебиетінде қоғам жүйесін типтеңціруге 
қатысты мыналар туралы жазылады:

- дәстурлі және қазіргі замангы (түрлендірілген);
- либеральды демократиялық және радикальды-

авторитарлық;
- агьілшын -американдық және континентті-еуропалық;
- индустрияга дейінгі, ішінара индустриялдық және 

басқалары.
Сөйтіп, қоғамның саяси жүйесі дегеніміз қоғамның саяси 

өмірі өтетін жөне мемлекетгік билік жүзеге асырылатын 
институттар, қатынастар мен нормалар жүйесі.



САЯСИ РЕЖИМ

I Саяси режим угымы. Саяси режимдер типа югиясы.
2. Демократияіық сайлауяар -  демократиями»; режимнің

еаегі.

I. Саяси режим рымы. Саяси режимдер 
гииологиясы

Саяси жүйенің кызмет етуінің барынша пакты жонс 
ко и алмалы синагы саяси режим. Осы үгымның комегімен 
к снами ын саяси жүйесінің негізгі институттарының 
оміршеңдігі, демократиямың дамуы немесе күйреуі, 
көншілистін басқаруга катысу дорежесі, билік оргаңдарының 
Қьізмеі одкггері. Саяси режим — бу.г ме.ьыекеттік билікті 
ж үіеге асыру әдістері мен қураідарының жиынтыгы.

С аясатгану одебиетінде саяси режимдердіц мыналай 
негізгі түрлері кеңінен колданылады:

1 7ота,гитарлық режим (Іоіаі ~ толық, жалпы);
2. Демократия шқ режим (сіетш -  халық, кгаіш билік).
Мунлай тиіггендірудіі{ негіііне билік жүргізудің екі одісі 

алынған Тікелей куштеу одісі және либерализм одісі Осы 
екі одіске саяси режимищ екі негізгі гүрі сойкес келеді: 
авторитарлык жэне либералдық, олардыц арасыіща оргүрлі 
аралықтүрлер болуы мүмкін. Режимлердіц осы екі түрінік 
»м готалигариімнен демократиига отпелі болуы мүмкін, 
оларды корнек і түрде Оылайша корсетугс болады:

Саяси режимдердің типологиялық бслгілері.



1 Режимнің 
белгілері

1 Тотали- 
тарлық

1 Автори- 
тарлық

Либералды Демократия-
лык

11. Билікті 
жузеге 
асыру 
сипаты 

\мен | 
шамасы

ІЖалпы 
бақылау 
және 
күштеу

1 Қоғамдық
өмір 
аясында 
бақылан- 
байтын 
биліктің 

Іпайда 
1 болуы

Билік
тәуелсіз
топтармен
сүхбат
жүргізеді,
оның нә-
тижесін
анықтайды

Билік заңцы 
түрде сай- 
ланған аза- 
матгардың 
өкілдері ар- 
қылы жүзеге 
асырылады

\2. Адам- 1 
дардың 
билікке 
қатынасы

қоғамдық 1 
сананың 
билікпен 
бірігу

Халықтың
биліктң
жатсынуы

қоғамның
билікке
ықпалы

Нақты билік
үстаушыларды
сайлау

3. Көлде- 1
нең әлеу-
меттік
қурылым-
дардың
мәртебесі

Кез келгені 
көлденең 
қүрылымд 
ы күйрету

К әсіби
сипатқа
қана
жіберу

Кез келген 
үйымға 
рүхсат 
беру

Қоғамдық 
үйымдар — 
ПСО негізі

4. ТыйымА 
дар сипа
ты

Билік 1 
бүйрық 
бергенге 
ғана рүхсат 
берілген

Саяси 
емеске 
ғана рүхсат 
берілген

Билікті
ауыстыруд 
ан басқа- 
ның бәріне 
рүхсат 
берілген

Зандының 
барлығына 
рүхсат берілген

Кестеге қарап, тоталитаризмнен босану логи к асы 
авторитарлық және либералдық режимдер арқылы өтетінін 
көруге болады. Тоталитаризмді күйрету қирату арқылы емес, 
күшейту арқылы жүреді. Бүл қоғамды анархизмге барудан 
үстап түратын, оған «Пизан мүнарасының» үйіндісі астында 
тапталуға жол бермейтін авторитарлық режим. Қоғамды 
тоталитарлық режимнен босату бір күнде болмайды, бүл 
жолда өтпелі (аралық) режимнен өтеді.

Саяси режимдердің типтерін тоталитарлықтан 
демократиялық режимге өтуін сабақтастық тәргіппен егжей- 
тегжейлі қарастырайық.

Тоталитарлық режим мыналарды жүзеге асырады:
- мемлекет тарапынан қоғамньщ экономикалық, саяси 

жөне рухани өмірін барынша ретгеу;
- азаматгық қоғамды бөлшектеу жөне тарату: саяси жөне



саяси емес өмір аясы арасындағы тек  жоғалады, көпшшік 
және азшылық мәселесі — барлық жагынан бірауыздылықты 
талап етеді, рұқсат етілмеген қызметтерге тыйым салынады;

- басқарудың әрбір деңгейінде билікті бір орталыққа 
шоғырлаңдыру, билікті барлық деңгейде қалыптастыру - 
жабық арналар арқылы жүзеге асырылады, қогамдық-саяси 
ұйымдар мемлекеттік органдардың қосарларына айналады.

Саясаттанушылар адамзат тарихында тоталитаризмнің 
классикалық үлгілері болғаны, ал «толық тоталитаризмнің» 
(«таза» күйінде) — сирек қүбылыс екендігі туралы ой айтады.

Барынша тоталитарлық режимге сталинизм кезеңіндегі 
КСРО үлгі бола алады, ол адамзат қызметінің бар саласын 
қамтыды: материалдық та рухани да. Иван Грозный режимінің 
одан айырмашылығы ол толықтай экономикалық үстемдік 
режиміне айнала алмады, өйткені жеке экономикалық I 
қызметке кеңістік қалды. Саяси жағынан алғанда толықтай 
тоталитарлық болса да, I Петр режимі де идеологиялық 
түрғьщан алғаңда сталинизмге жол берді. Сондықган, сталинизм 
феноменін зерттей отырып, ғалымдар мынадай түжырымға 
келді: бүл тоталитаризмнің «идеалды үлгісіне» жақыңдау болды.

Осы жылдардың осындай ерекше феномені — кеңес 
адамдарыньщ энтузиазмі болғанын атап өткен жөн. Ол нашар 
зерттелген, алайда зерттеушілер олар туралы адамдарды 
кеңістікке, өрлеу мен қүлдырауға, айтып жеткізгісіз мансап 
пен көріп-білмеген қүрбандыққа ірі көлемді ауыстыру арқьілы 
тудырған ахуал факторы туралы айтады. КСРО-дегі 
тоталитаризмнің кейіннен өзінен өзі қирауының бір себебі 
осында жатыр, өйткені ол үзақ уақыт бойы осыншама 
қарқьінды әлеуметгік цирку ляцияны қамтамасыз ете алмады, 
ол «қата» бастады. Энтузиазм резервуары біртіңцеп сарқылды, 
ал режим өзінің маңызды белгісінен айрылды.

Тоталитаризм бүқаралық ақпарат қүралдарын пайдалана 
отырып, адамдарды үстемдік қүрып түрған ілімнің 
шьгаайылығына және оның үрандары мен мақсаттарының 
әділдігіне сендіруге мәжбүрледі және осы түрғыдан алғанда 
елге іс жүзінде сіңіріліп жатқан идеялар жүйесі одан елеулі 
ерекшелігі болғанымен дінге жуық еді. Мүндай ілімнің 
тарихи себебі марксизм-ленинизм болды. Бірақ ортодоксальды 
марксизм (мысалы, Ресейде бірінші рет марксист



В. Плеханов) осы ілімді тік сызықпен қолдані ан жағдайда 
(«осында және қазір») трагедия болатынын, сөзсіз 
тоталитаризм моделі орнығатынын бірнеше қайтара ескерпі.

XX ғасырда тогалитарлық режим тек КСРО-да ғана емес, 
сонымен бірге мынадай бірқатар едцсрде де дамуға үлгерді: 
Италия, Германия, Испания, Португалия, Румыния, ҚХР, 
Чили. Ол әрқайсысына тән ерекшелікке ие, бірақ режимнің 
мәнін біріктіретін жалпы белгілері бзр. Оны өз кезінде батыс 
саясаттанушылары К. Фридрих және 3. Бзежинский
көрсеткен болатьш:

1. Дара көпшілік саяси партияның болуы.
2. Партияның өзі демократиялық бастаумен 

үйымдастырылған.
3. Идеологияның басым ролі дін ретінде қабылданады.
4. Билік тарапынан экономикага монополиялық бақылау, 

көпшілік бөлігінде соғысқұмаршыл ық.
5. Билік тарапьшан бүкіл халыққа тотальды бақылау.
Зерттеушілер, егер елде осы бес белгі болса, онда бүл

тоталитарлық режим демократияга қарай өзгермейтіні туралы 
«диагноз» қойды (3. Бзежинский). Алайда омір теориялық 
түжырымдарға толы. Бүған ТМД елдері мысал бола алады.

Саясаттануш ы л ар тоталитаризммен үқсас белгілері бар, 
бірақ одан елеулі айырмашылығы бар режимнің түрін 
көрсетеді. Бүл режим де демократиялық емес, бірақ ол 
тоталитарлық секілді шектен шықпаган. Әңгіме саяси 
әдебиетте және саяси өмір төжірибесінде авторитарлық деген 
атпен белгілі саяси режим туралы болып отыр. Ол қоғамда 
саяси режимнің дербес түрі ретінде омір сүреді, бірақ көптеген 
зерттеушілер оны ауыспалы режим деп есептейді: 
тоталитарлықтан демократия лық режимге.

Мүңда экономикалық еркіндік бар, білім беру, медениет, 
дін саласында да белгілі бір бостандық бар. Зерттеушілер 
авторитарлық режимнің мынадай шагын түрлерін бөліп
көрсетеді:

а) теократиялык авторитарлық режим, билікте 
руханилық пен Шаригат заңдары мемлекеттің заңдары 
болады (Иран). Режим өрине озі де жеткілікті түрде қатаң, 
бірақ экономика Шаригат заңдары бойынша емес, рынок 
заңдары бойынша жүмыс істсйді;



ө) Тоталитаризмге дейінгі режим: мүнда тоталитарлық 
режимге, темір төртіпке қарай анық қозғалу;

б) Тоталитаризмнен кейінгі режим: өзінің бірқатар 
белгісін жоғалтқан режим, мысалы партия монополиясы саяси 
плюрализмге жол береді және дара идеологияның негізгі 
бетінен кері шегінеді.

Мемлекеттің бір жағьшан либералдық режимнің негізіңце 
азаматтық қоғам тарапынан (қоғамдағы саяси емес 
қатьшастардьщ жиынтығы) бақылау жатады, екінші жағынан 
азаматтық қоғамның өзінде реттеу сипаты көпшілік- 
қүқықтық институтционалды жүйелер арқылы іске асады.

Демократиялық режим әртүрлі тараптардың теңдігі 
немесе көсіби басқарушылардьщ үстінен басқаратьшдардьщ 
теңцігі ретінде билікті жүзеге асырудың осындай тәсілдері 
мен әдістерін білдіреді. Демократия саяси режимнің жетекші 
элементі ретінде әрекет етуге арналған. Режимнің саяси 
бағытында әдетте демократияның плюралистігі іске 
асырылады.

Өрістетілген демократияның көрнекілеу типі өкілдік 
болып табылады, бүл кезде плюрализм елде саяси- 
қүқықтық түрғыдан іске асады. Қүрылымдық-логикалық 
түрғыдан бүл былайша көрінеді10:

а) шағын қауымдарды жалпы жиналыстар басқарады;
ә) үлкен қауымдарда даулы, барынша маңызды

мәселелер референдумдар өткізіледі;
б) қоғамдық пікір үнемі зерттеледі;
в) барлық деңгейдегі өкілдік органдар жалпыға ортақ, 

тең, тікелей сайлау арқылы жасырын дауыс беру арқылы
сайланады;

г) көппартиялық жүйе жүмыс істейді;
ғ) саясаткерлер мен саяси партиялардың тартысатын 

негізгі аренасы — сайлау;
д) саяси партиялар бар болғаны мемлекетгік бағыт пен 

саяси режимді жүргізуде өз нүсқасын үсьшады;
е) азшылық өз позициясын жақтау қүқығын иеленеді,

10 Григорьев В.К. Курс лекций по политологии. - Алматы, 1997. С.52- 
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жалпыға міндетті шешімдерді сыйлауға және орындауға 
міңдетгі;

ж) әрбір азамат билікті сынау және оның ішінде сотқа 
жүгіну қүқығына ие;

з) адам қүқығы — жоғары қүңдылық, ал оларға кепілдік 
беру — демократиялық режимнің басты саяси-әлеуметтік 
функциясы.

Батыс саясаттанушылары (А.Лепхард) демократиялық 
басқарудың мынадай типтеріне ие:

1. Президенттік.
2. Парламентгік.
Режимнің президенттік типі ел Президентінде белгілі 

бір дәрежеде парламентге (АҚШ, Қазақстан және басқалары) 
болуы мүмкін болса да, биліктің толық болуын көздейді.

Демокрашялық режимнің парламенттік типі Парламентге 
тікелей және толықтай заң шығарушы биліктің болуын 
көздейді (Үлыбритания, Германия, Швейцария). Мүнда 
парламентге бір партия көбірек болады. Мысалы, Англияда 
консерваторлар мен лейбористер партиясы бірін бірі 
ауыстырьт билікке түрады, бүл көпшілікке бір партиялық 
үлгі үсынады. Германияда коалициялық парламентгік жүйе 
қолданылады, мүнда да екі партия ,-олар саяси жүйеге бірдей 
күшті ықпал етеді. Швейцариялық конфедерацияда болса 
консептуалдық парламенттік режим орныққан.

Қазақстан демократия режимді таңцаған мемлекет ретіңце 
азаматтардың қүқықтары мен бостандықтарын алдыңғы 
орынға қояды. Бүл жөнінде президент Н.Назарбаев қазақстан 
халқына жолдауында былай дейді: «Ең бастысы - Қазақстан 
азаматтарының қүқықтары мен бостандықтарының, сөз 
бостандыгының, бірлестіктер мен саяси ерік-жігерді 
білдірудің кепілдіктерін одан өрі дамыта беру»11.

Бізде қазірдің өзіңде тиісті нормативтік база бар.
«Адам мен адамзаттың конституциялық қүқықтары мен 

бостандық жүйесін одан өрі жетілдіру туралы» Жарлыққа 
сәйкес омбудсменнің қүқық қорғау мүмкіндіктері кеңейтілді, 
ендігі жерде нақтылы іс-қимыл қажет.

11 Қараңыз: Егемен Қазақстан, 19 ақпан 2005 ж



Сөз бостандьпы Қазақстанньщ аршьшды демократиялық 
дамуының негізгі шарттарының бірі.

Сөйтіп, саяси режим саяси жүйенің қоғамның 
әлеум еттік-эконом икалы қ дамуының объективті 
жағдайларына бейімделуін сипаттайды және оның тарихи 
тиімділігі критерийлерінің бірі ретінде көріне алады.

2. Демократиялық сайлаулар — демократиялық 
режимнің өзегі

Қ үқы қты қ мемлекет, демократ иялық режим  
қалыптастыру қоғамның алдына бірінші кезектегі міндет 
қояды — қажетгі қүқықтар мен бостандықтармен қорғалған 
түлғаны қалыптастыру. Демократиялық басқару негізінде 
сайлаулардың адалдығы және жарыспалылығы; үкімет 
аппаратгық ойындар нәтижесінде емес, сайлау нәтижесінде 
қалыптастырылады; саяси азшылық (занды оппозиция) 
қүқықтарын қүрметгеу; көп партиялы немесе қос партиялы 
жүйе секілді сипаттар жатады.

Сайлаулар демократиялық форманың орталық институты 
болып табылады. Демократиялық сайлау дегеніміз не?

Ең алдымен олар бәсекелес болуы тиіс. Оппозициялық 
партиялар мен кандидаттар соз, жиналыс, жүріп-түру 
бостандьпъш пайдалануы тиіс.

Демократиялық сайлаулар кезеңді болуы тиіс. 
Демократиялық елдер президент мәңгілікке сайламайды. 
Сайланбалы түлға халық алдында есеп береді.

Демократиялық сайлаулар — өкілді, яғни ел халқының 
көпшілік ересек бөлігін қамтуы тиіс.

Демократиялық сайлаулар тупкілікті болып табылады. 
Сайлау аяқталғанда сайланбаған қатысуш ылар 
сайлаушылардың шешімін қабылдауы тиіс. Егер билеуші 
партия жеңілсе, ол билікті бейбіт жолмен береді. 
Сайланбағандар енді оппозицияны білдіреді, олар қоғамдық
өмірге белсеңці араласады-

Осылайша, демократиялық сайлаулар — тіршілік үшін 
күрес емес («қүламалы лифтегі» билік үшін емес), өз халқьша 
қызмет ету қүқығына бәсекелестік.



Әрбір елде таңдау механизмі сайлау жуйесі арқылы іске 
асырылады. Сайлау жүйесі — бұл биліктің белгілі бір типін, 
азаматтардың өкілдік, сот және атқару органдарын 
калыптастыруға қатысуын, халықтың зандар бойынша сайлау
нәтижелерін заңды деп тануға жеткілікті деп есептейтін 
бөлігінің еркін білдіруін қамтамасыз ететін ереже.

Сайлаудың екі негізгі мүмкіндігі бар: көпіиілік дауыспен 
сайлау (мажоритарлық сайлау жүйесі) немесе теңдей өкілдік 
(мысалы, партиялардан, облыстардан, штаітардан және с.с. 
өкілдік).

Мажоритарлық жүйе жай көпшілік дауыс иеленген, яғни 
50 пайыз жөне оған қоса бір дауыс иеленген кандидат 
сайланды деп есептелуді білдіреді. Мүндай жүйе әдегге қос 
партиялы жүйесі бар елдерде қолданылады. Коп партиялы 
жүйесі бар бірқатар елдерде, мысалы, Францияда, Ресейде 
сайлаудьщ екі турлы дауыс беруден түратьш мажоритарлық 
жүйесі белгіленген, мүнда екінші турға барынша коп дауыс 
жинаған алғашқы екі кандидат жіберіледі.

Мажоритарлық жүйенің кемшілігі егер жеңген 
кандидатіъщ едәуір салмағы болмаса, сайлаушылардың шын 
мәнінде 49 пайыз даусын жоғалтуы болып табылады. 
Сонымен бірге, осы мажоритарлық жүйе тәуелсіз 
каңдидатгарды өткізуге, партияны емес, жеке түлғаларды 
сайлауга мүмкіндік береді.

Теңдей окілдік мандатгардың партия иеленген дауыстар 
санына барынша теңдей бөлінетінін білдіреді. Бүл жүйе 
партияның парламентте өкілдерінің көп болуымен 
ерекшеленеді. Бүл принциптің өзінің қиыншылықтары мен 
мәселелері бар. Сайлаушы түлғаны емес, паргияны сайлайды, 
партия атынан әрекет ететін адамдар онъщ ішінен сайланады. 
Бүл жүйе окілді жеке жауапкершіліктен айырады. Сонымен 
қатар, тендей окілдік саны аз партиялар санын кобейтсді, 
сол арқылы азшыл ықтын басқару, коалициялық орган қүру 
мәселесін тудырады, бүл өз кезегінде таусылмайтын дауга, 
пікірталаскд, тіпті керіске өкелуі мүмкін, өйткені әрбір партия 
осы немесе баска мөселенің шешімін озінше көреді.

Мысалы, Италиядагы теңдей сайлау жүйесі үкіметтік 
және парламентгік дағдарыстың себебіне дәлел болады. Көп 
партиялық жүйеге қолдау корсете отырып тендей жүйе оны



қолдануға болмайтындай шекке жеткізеді. Италия 
парламентінде көптеген партияның болуы үкіметті 
қалыптастыруда қиыңцық туғызады, ол осының салдарынан 
түрақсыздығымен ерекшеленеді. Ірі партиялардағы қызметке, 
лауазымға ақы талап ететін шағын партиялар шексіз өсті. 
Осындай ахуал үкіметгік партияның қайта пайда болуына, 
мемлекеттік аппаратпен араласып кетуіне, сыбайлас 
жемқорлыққа жетелейді, бүл ақыр соңында билік 
функцияларын өкілдік органдардан партиялардың өзіне, 
олардың басшы органдарына беруге өкеледі. Қазіргі кезде 
Италияда теңдей жүйеден бас таргып, мажоритарлық жүйеге 
көшу саяси процесті түрақты дағдарыстан оқшаулап, оған 
саяси түрақтылық дарытады деген пікірге келді.

Депутаттардың жартысын Мемлекетгік Думаға 1993 және 
1995 жылдары сайлау кезінде екі рет теңдей жүйені қолдана 
отырып, талдамашылар12 бүл жүйенің тағы бір елеулі 
кемшілігін анықтады. Саяси партиялар санының көп болуы 
«пайыздық ескертпені» тиімді пайдалануды мүмкін емес 
етеді, яғни соған сәйкес депутаттық мандаттарды бөлуде 
сайлаушылардың белгілі бір саньгаан аз емес дауыс алған 
партиялар қатысады. Мәселе мынада, 5-10% деңгейіндегі 
тым үлкен кедергі партиялардың теңдей өкілдігі 
принципінің өзін бүрмалайды. «Пайыздық ескертпені» 
батыстық демократиялық стандарттар деңгейінде қолдану 
(2-5%) басқадай қиыншылықтар туғызады.

Экстремистік пиғылдағы саяси партиялар өтпелі 
кезеңдегі қиыішіылықтарды пайдаланьш айла-шарғы жасай 
отырып, кең көлемде парламенттік өкілдікті ала алады. 
Кездейсоқ жағдай сайлаушылардың белгілі бір санын осы 
партияларға қолдау көрсетуге итермелеуі мүмкін және 
нәтижесінде белгілі бір мерзім ішінде олардың өкілдері елдің 
жоғарғы заң шығарушы органының жүмысына ықпал ете 
бастайды. Осыған байланысты Мемлекеттік Думаға сайлау 
кезінде ЛДПР партиясы (лидері В. Жириновский) өзінің 
жеке және іскерлік қасиеті жағьшан қалыпты парламентгік

12 Гмыря С.В. Проблема выбора оптамальной модели избирательной 
системы в Казахстане в условиях трансформации современного общества. 
/ /  Научные труды “Адилет”. 1997. №2.



қызметке лайықсыз адамдардың едәуір бөлігін депутатгыққа 
өткізгенін еске түсіруге болады, олар ешкімді де білдірмеді 
жөне олардың саясатқа араласуы партия лидеріне 
берілгендігіне ғана байланысты болды. Мажоритарлық жүйе 
кезінде саяси ағымдардың жаппай өкіл болуы іс жүзівде 
болдырылмайды. Сонымен қатар, қоғамда әлі де көп 
партиялық өркениетгі түрде қалыптаспаған кезде, тек теңдей 
өкілдік жүйесін қолдану депутаттардың сайлаушылардан 
жатсынуын тереңдете түседі.

«Таза мажоритарлық» модель Англияда қолданылады, 
онда салыстырмалы түрде көп дауыс алған кандидат депутат 
болады, сонымен бірге оның қарсыласына дауыс берген 
сайлаушылар заң шығарушы органда өкілдіксіз қалады. 
Бүл қос партияның түрақты болуына сүйенетін үкіметтік 
түрақтылыққа әкеледі. Сайлаудьщ американдық жүйесі де 
билікте бір бірін ауыстыратын екі партияның: 
республикалық және демократиялық партияның қызметі 
арқылы көрінетін негізгі саяси үрдістер арасындағы су 
айрықтың сақталуына мүмкіндік жасайды.

1958 жылы қабылданған француздық модель 
британдыққа қарағанда мажоритарлық элементтерін 
икемдірек қосады. Францияда мажоритарлық түзетудің 
негізгі элементі дауысқа түсу механизмі ретінде көрінеді: 
бірінші турда абсолюггі басым дауыс ала алмаған, бірақ 
басқаларға қарағанда көп дауыс алған екі партия өз 
кандидаттарын қарапайым көпшілік көп екінші турға 
салады. Президенттік басқару формасымен үндесе отырып, 
бүл жалпы жүйеге едәуір икемділік дарытады: президенттік 
блок табысқа жеткен жағдайда атқарушы билік барынша 
радикалдық қайта қүрулар үшін қажетті өкілетгіктер алады; 
президентке қарсы бірлестік жеңіске жеткен жағдайда, 
демократиялық механизмдердің жүмыс істеуіне қажетті 
кепілдік азырақ сақталады. Соңғы жылдардың тәжірибесі 
ағылшьш және француз сайлау жүйелері осы мемлекеттерде 
саяси түрақтылықтың жоғары дәрежесін қамтамасыз етіп 
отырғанын көрсетіп отыр.

Қазақстан, бүл соңғы сайлауға тап келгеңдей, үш түрлі 
түрғыдағы мажоритарлық жүйені таңдады: абсолютті 
көпшілік, парламенттік сайлаудың бірінші турындағы



салыстырмалы көгашлік және екінші турдағы салыстырмалы 
азшылық. Абсолютті көпшілік мажоритарлық жүйесі 
Президентті сайлау кезінде қолданылды және дауыс 
берушілердің кемінде жартысынан астамы бүкіл халық 
сайлаған мемлекет басшысын қолдағаны қисынды. Бүл 
қоғамдағы түрақтылықтың кепілі.

1994 жылғы наурыздағы және 1995 жылғы 
желтоқсандағы парламенттік сайлау нәтижелеріне сайлау 
жүргізу рәсімдерінің ықпалын талдау республика үшін, 
талдамашылар Қазақсгаңдағы қазіргі саяси жағдайға барьшша 
сөйкес келеді санағандай13, салыстырмалы көпшілік 
мажоритарлық жүйесін қолдану нүсқасы оңтайлы болып 
табылады. Мөселені зерттеушілер жоғары заң шығарушы 
органда қоғамдағы барлық саяси күштердің кепілдік берілген 
өкілеттік принципі іс жүзінде сайлаушылардың көпшілігінің 
мүдделерін азайтуға альш келетінін атап көрсетті, жөне оны 
іске асьфу Қазақстандағы саяси ахуалды күрделендіруге негіз 
қалауға қабілетті. Сонымен бірге мажоритарлық жүйе 
ешқаңдай да партиялық өкілдік идеясын сызьш тастамайды. 
Сайлау тура лы респу б л икал ық кодексте егер дау ыс беруге 
тізімге енгізілген сайлаушылардың кемінде 50пайызы 
қатысса, сайлау өткізілді деп саналатын норманы қалдыру 
үсынылды. Түрақтылықты сақтау кең ауқымда алғанда 
халықтың көпшілігінің маңызды басымдығына айналады, 
сондықтан парламент сайлауының тагдырын теріс пиғылдағы 
азшылық емес, оң ниеттегі көпшілік шешуі тиіс.

Ү лтгық сайлау лар туралы өз пайымдау ларын Қазақстан 
Республикасының Президенті «Елдеіі жағдай туралы және 
ішкі және сыртқы саясаттьщ негізгі бағытгары: қоғамды 
демократияландыру, жаңа ғасырдағы экономикалық және 
саяси реформалар» деген Жолдауьщда жазды. Осы қүжатга 
кез келген демократияньщ өзегі еркін және өділ сайлау болып 
табылатьпш атап көрсетілді: «Демократия әрқашанда даму 
процесінде болады. Тіпті үлы батыстық демократияның өзі 
азшылықты саяси процеске толықтай тарта алмады. Біз де

13 Қараңыз: Гмыря С.В. Проблема выбора оптимальной модели 
избирательной системы в Казахстане в условиях трансформации 
современного общества. / /  Научные труды “Адилет”. 1997. №2. С.29.



осыны толықтай ісгей алмадық.... Осы мақсатқа жету үшін 
біз өзіміздің сайлау туралы зандарымызды жеңілдетуіміз 
тиіс... Адамдардьщ, егер олар осыны қаламаса, сол секілді 
дауыс беру қүқығы болса да, дауыс бермеуге қүқығы бар. 
Тігггі демократиясы орныққан Қүрама Штатгар секілді елдерде 
де берілген дауыстардың саны тіркелген сайлаушылардың 
жалпы санының 50 пайыздан кем болуы мүмкін. Дауыс 
беруді қалағаңдардың еркін дауыс бермеймін деп шешкендер 
бүза алмайды. Бүл президенттік сайлауларға да қатысты. 
Басқаша айтқанда, сайлаушылардың кем дегенде 50 
пайызының міндетті қатысу талабы алынып тасталады»14.

Ел Президенті демократияның көптеген компоненттен 
түратынына назар аударды, ол саяси, сол секілді саяси емес 
институттар секілді күрделі механизмге сүйенеді: «...- біздің 
мақсатымыз Қазақстанның саяси паргияларының 1999 ЖыЛғы 
Мәжіліс сайлауына жан-жақты катысуын қамтамасыз етуі 
тиіс... Парламентімізде барынша түрлі көзқарастардың мол 
болуы үшін Мәжіліске партиялық тізім бойынша теңдей 
өкілдік механизміне сәйкес толықтырылатын он қосымша 
орын қосуды үсынамын.... бүл демократия бағытындағы 
қуатты серпіліс болады». _  ^

Президент сонымен бірге саяси бағытына қарамастан 
барлық партияны өз қызметінде еліміздегі саяси жөне 
үлтаралық түрақтылықты қүрметтеуге жөне сақтауға 
шақырды. Сонымен қатар Н.Э. Назарбаев Парламентте 
үлтгық және діни азшылықтың көптеген өкілі болуын 
қамтамасыз етуді үсынды: бүл үшін Президент Сенатқа 
тағайындайтын сенаторлардың бір бөлігі Қазақстан 
халықтарының ассамблеясы үсынған кандидаттардың ішінен 
іріктеліп алуы тиіс.

Бір маңдатга аумақгық сайлау округы бойынша сайлауға 
қатысқан, тиісінше облыстық, республикалық маңызы бар 
қаланың жөне республика астанасының барлық өкілдік 
органдарының депутаттарының бірлескен мәжілісінде

14 Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана “О 
положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней 
политики: демократизация общества, экономическая и политическая 
реформа в новом столетии. 30 сентября 1998 года. / /  Казахстанская 
правда. 1998. 1 октября.



сайлаушылардың немесе таңдаушылардың даусының елу 
пайыздан астамын жинаған кандидат сайланды деп есептеледі. 
Егер кандидаттардьщ ешқайсысы дауыстардьщ көрсетілген 
көлемін жинай алмаған жағдайда, қайтадан сайлау өткізіледі, 
оған барынша көп дауыс жинаған екі кандидат қатысады. 
Дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың немесе 
таңдаушылардың көпшілік даусын жинаған кандидат 
сайланды деп есепте леді. Партиялық тізім негізіңце Мәжіліске 
сайлау қорытындысы бойынша депутатгық мандаттарды 
белуге дауыс беруге қатысқан сайлаушылар даусының кем 
дегенде жеті пайызын жинаған партиялар жіберіледі. Егер 
дауыс беруге таңдаушылардың елу пайыздан астамы қатысса 
Сенатқа сайлау өткізілді деп есептеледі. Республика 
Парламентіне депутаттар сайлау тәртібі конституциялық 
заңмен анықталады»15. й

2007 жылдын жаз айында Қазақстан Республикасы 
Парламентінін Мәжілісіне төртінші сайлау өткізілді.

ҚР Парламентінің Мәжілісіне сайланған депутаттадың 
сипаты былайша көрінеді: Я

Ұсынылғандар

Саяси партиялар 
аркылы — 98; 

Кдзақстан халқы 

ассамбленсынан

Сайлан- 
ган депу- 

гаттар 
саны

Ұлты Жынысы 1 Қурамы

107 1 Кдзақгар-80; 1 Ерлер — 89; 1 Бүрынғы
I Орысгар-18; Әйелдер— 18 1 сайланымның
I Немісгер—3; 1 депугаттық
I Белорус — 1; 1 корпусынан — 39;
I Балкар — 2; 1 Мемлекеттік баскару
I Кәріс — 1; органдарынан — 24;
I Украин — 1; Жергілікті баскару
1 Ө збек— 1: органдарынан — 19;

Ұйғыр — I Бизнес

күрылымларынан — 8:
Білім беру, ғылым

және мәдениет

саласынан — 8;

Баска салалардан — 9.
щ Ш Р

15 Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Казахстан” (от 7 октября 1998 г.)./, 
Казахстанская правда. 1998. 8 октября.



Жаңартылған Конституцияға сәйкес Мәжіліс 107 депутат- 
тан кұралатын болды. 98 депутат біртұтас жалпыұлттық сайлау 
округі бойынша жасырын дауыс беру жағдайында жалпыға 
бірдей, тең және тікелей сайлау кұкығы негізінде партиялық 
тізімдер бойынша сайланацы. Қалған депутаттар Қазақстан 
халкы ассамблеясынан сайланады.

Төртінші шақырылатын Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депутаты болып сайланғандар:

1. Айсина Майра Арапқызы, 1956 жылы туған, казак, 
«Нұр Отан» ХДП Орталық аппараты Басшысының 
бірінші орынбасары;

2. Алшымбаев Зейнулла Өтежанұлы, 1948 жылы туған, 
казак, Аджип ҚКО компаниясының Парламент және 
биліктін орталык органдарымен байланыс жөніндегі 
менеджері;

3. Асанов Жақып Қажманұлы, 1963 жылы туған, казак, 
«Ордабасы» корпорациясы» АҚ-нын президенті;

4. Асанов Түрарбек Мәжілұл ы, 1951 жылы туған, казак, 
111 сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінін депутаты;

5. Ахмадиев Мурат Абдуреимович, 1950 жылы туған, 
ұйғыр, Қ.Қожамияров атындағы ұйғыр театрының 
директоры;

6. Әбенов Мұрат Абдуламитүлы, 1965 жылы туған, 
казак, Қызылорда облысы әкімі аппаратынын басшысы;

7. Әйімбетов Сейітсұлтан Сүлейменұлы, 1947 жылы 
туған, казак, ҚР Президенті Әкімшілігінін Мемлекеттік 
бакылау және ұйымдастыру жұмысы бөлімінің 
мемлекетгік инспекторы;



8. ӘлзақовЕрзатУәлиханұлы, 1963 жылы туған, казак, 
ҚР Әділет министрлігінің Зияткерлік менщік кұкығы ; 1 
жөніндегі комитеті «НИИС» РМҚК-нын оңтүстік өңірі I 
бойынша өкілдігінің директоры; I

.

9. Әлімжанов Бекен Өкенұлы, 1947 жылы туған, казак, 
III сайланған ҚР Парламент! Мәжілісінің депутаты;

10. Әпсәлямов Ерболат Нәдірбекұлы, 1968 жылы
туған, қаз
төрағасы; I

11. Баймағамбетова Бағила Бірмағамбетқызы, 1951 
жылы туған, казак, III сайланған ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты;

!

туған
казак, ҚР Президенті Әкімшілігінің Құкык корғау және 
сотжүйесі мәселелері бөлімінің меңгерушісі;

13. Бекенов Асхат Сәкібеденүлы, 1965 жылы туған 
ак. Атьюаү облысы Жылыой аүданынын әкімі:

Бекжанов Берік Айдарбекұлы, 1967 жылы туған 
Оңтүстік Қазакстан облысының Сот әкімшісі;

15. Бектөреев Өстемір Райымбекүлы, 1947 жылы туған, 
қазақ, Оңтүстік Қазакстан облысы Мактарал аудандық 
мәслихатының хатшысы;

16. Бердіоңғаров Тәңірберген Маратұлы, 1976 жылы 
туған, казак, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты, Партияның “Жас Отан” жастар канаты 
Республикалық кеңесінін төрағасы, «Нұр Отан”
халықтық-демократиялык партиясы Саяси кеңесінін 
мүшесі;



17. Бижанов Керімжан Кісенбайұлы, 1960 жылы туған, 
. казак, Қазакстан Республикасы Ауыл шаруашылығы

министрлігінің «Мал өнімдері корпорациясы» АҚ 
президенті;

18. Бисенов Қылышбай Алдабергенұлы, 1957 
жылы туған, казак, Қоркыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің ректоры, “Нұр Отан” 
халықтық-демократиялык партиясы Саяси кеңесінің 
мүшесі, партиянын облыстык филиалының төрағасы;

19. Бобров Владимир Яковлевич, 1953 жылы туған, 
орыс, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты;

20. Бұрханов Қамал Низамұлы, 1954 жылы туған, 
казак, Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология 
институтының директоры;

21. Бычкова Светлана Федоровна, 1957 жылы туған, 
орыс, ҚР Конституциялык Кеңесінің бұрынғы мүшесі;

22. Вишниченко Валерий Георгиевич, 1949 жылы 
туған, украин, Қостанай облысы шағын ассамблеясы 
төрағасының орынбасары, хатшылык меңгерушісі,

23. Геллерт Наталья Владимировна, 1953 жылы туған, 
неміс, ҚР Сырткы істер министрлігі аппаратының 
бакылау бөлімінің бастығы;

24. Дмитриенко Петр Гаврилович, 1958 жылы туған, 
орыс, Солтүстік Қазакстан облысының Табиғи ресурстар 
және табиғат пайдалануды реттеу департаментінің 
бастығы;



25. Доскалов Валерий Алексеевич, 1944 жылы 
туған, орыс, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің
депутаты;

26. Дүйсебаев Жексенбай Қартабайұлы, 1950 жылы 
туған, казак, Акмола облысы Целиноград ауданынын 
әкімі;

27. Дымов Олег Григорьевич, 1946 жылы туған, 
Қазақстандағы Болгар мәдениет ортылығының 
басшысы; 1

28. Дьяченко Сергей Александрович, 1952 жылы туған, 
орыс, IIIсайланған ҚР Парламенті Мәжілісініндепутаты, 
«Нұр Отан” халыктык-демократиялык партиясы Саяси 
кеңесінің Бюро мүшесі;

29. Елеубаев Ұзаққали Биалайұлы, 1947 жылы туған, 
казак, 111 сайланған ҚР Парламенті Мәжілісініңдепутаты, 
“ Нұр Отан” халыктык-демократиялык партиясы Саяси 
кеңесінің мүшесі;

30. Есжанов Сауырбай Көлбайұлы, 1961 жылы 
туған, казак, III сайланған ҚР Парламент» Мәжілісінін 
депутаты;

31. Есілов Сансызбай Сейітжанұлы, 1951 жылы туған, 
казак, Астана каласы әкімінін бірінші орынбасары;

32. Жазин Аманжол, 1943 жылы туған, казак, Акмола 
облыстық мәслихатының хатшысы;

33. Жақыпов Қабиболла Қабенұлы, 1949 жылы туған, 
казак, КР Премьер-Министрі Кеңсесі Басшысының 
орынбасары — Үкіметтін Парламент Сенатындағы өкілі;



34. Жамалов Аманжаи Мәкэрімүлы, 1960 жылы 
туған, казак,, III сайланған ҚР Парламент) Мәжілісінің 
депутаты;

35. Жараспаев Алияр Арыстанүлы, 1961 жылы туған, 
казак, Жезказған каласы «Қазакмыс» корпорациясы
төрагасынын кеңесшісі;

36. Ибрагимов Сатыбалды Тілемісұлы, 1940 жылы 
туған, казак, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты;

37. Исақұлов Ержан Бекбауұлы, 1953 жылы туған, 
казак, ҚР ҰҚК Атырау облысы бойынша департаментінің 
бастығы;

38. Исімбаева Гүлмира Истайбекқызы, 1957 жылы 
туған, казак, Алматы қаласы білім департаментінің 
директоры;

39. Итеғұлов Марал Серғазыұлы, 1953 жылы туған, 
казак, III сайланған ҚР Парламент! Мәжілісінің 
депутаты;

40. Каппель Егор Яковлевич, 1957 жылы туған, 
неміс, Ақмола облысы, Ерейментау ауданының әкімі, 
Ерейментау каласы;

41. Кәрібжанов Жәнібек Сәлімүлы, 1948 жылғы туған,
казак, Шығыс Қазакстан облысынын әкімі, Өскемен 
каласы;

42. Киколенко Ольга Андреевна, 1951 жылы туған, 
неміс, Қостанай облысы әкімдігінің жұмыспен камтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының
басты ғ ы;



43. Киянский Виктор Владимирович, 1947 жылы туған, 
орыс, «Ұлттык сараптама және сертификаттау орталығы» 
АҚ Батыс Казакстан облыстйк филиалы директорынык 
орынбасары;

44. Клебанова Дарья Владимировна, 1963 жылы 
туған, орыс, III сайланған ҚР Парламент» Мәжілісінің 
депутаты;

45. Котович Валерий Николаевич, 1948 жылы туған, 
орыс, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінін 
депутаты;

46. Қадамбаев Токтарбай, 1944 жылы туған, казак, 
ҚР Қаржы министрлігінің Қостанай облысы бойынша 
каржылык бакылау және мемлекетгік сатып апу 
баскармасының бастығы;

47. Қалижанов Уәлихан Калижанұлы, 1948 жылы 
туған, казак, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты;

48. Қарақүсова Гүлжан Жанпейіскызы, 1950 жылы 
туған, казак, ҚР Еңбек және халыкты әлеуметтік корғау 
министрі;

49. Қонақбаев Серік Керімбекұлы, 1959 жылы туған, 
кдзақ, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінін 
депутаты;

50. Қонарбай Болат Қайроллаұлы, 1966 жылы туған, 
казак, «Нұр Отан» ХДП Атырау облыстык филиалынын 
төрағасы, “ Нұр Отан” ХДП Саяси кеңесінің мүшесі;



51. Қоңырбаев Уәлихан Сиянбекұлы, 1945 жылы туған, 
казак, ҚР Сырткы істер министрлігі Консулдық қызмет 
департаментінін директоры;

52. Қосмәмбетов Төлебек, 1947 жылы туған, қазақ, III 
сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, “Нұр 
Отан” ХДП Саяси кеңесінің мүшесі;

53. Құсайынов Дауылбай Мейрамүлы, 1947 жылы 
туған, казак, Караганды облысы Нұра ауданының әкімі;

54. Мәдинов Ромин Ризұлы, 1961 жылы туған, казак, 
III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісініңдепутаты, “Нұр 
Отан” ХДП Саяси кеңесінің Бюро мүшесі;

55. Медеуов Үсенгелді Өміржанұлы, 1948 жылы туған, 
казак, ҚР Президенті Әкімшілігі Мемлекетгік бакылау 
және ұйымдастыру жұмысы бөлімінін мемлекеттік 
инспекторы;

56. Милютин Александр Александрович, 1960 жылы 
туған, орыс, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінін 
депутаты;

57. Момышев Амангелді Ариіабайұлы, 1943 жылы туған,
казак, «Нұр Отан» ХДП Жамбыл облыстык филиалы 
төрағасының орынбасары;

58. Мұқашев Рахмет Желдібайұлы, 1956 жылы 
туған, қазак, Президентгің Парламенттегі Өкілдігінін 
Басшысы;

59. Мұқашев Серікжан Шайзадаүлы, 1964 жылы 
туған, казак, «Нұр Отан» ХДП Төрағасының міндетін 
аткарушынын кенесшісі;



60. Мұхамеджанов Орал Байғонысұлы, 1948 жылы 
туған, казак, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты;

61. Мырзахметов Шалатай, 1946 жылы туған, казак, 
Оңтұстік Қазакстан облыстық мәслихатының хатшысы;

62. Нехорошее Владимир Анфианович, 1945 жылы 
туған, орыс, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты;

63. Нөкетаева Динар Жүсіпәліқызы, 1964 жылы 
туған, казак, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты;

64. Нығматулин Ерлан Зайроллаұлы, 1962 жылы 
туған, казак, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты;

65. Омаров Ермұханбет Омарұлы, 1950 жылы туған, 
казак, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутат;

66. Оразалинов Елубай Атағайұлы, 1955 жылы туған, 
казак, Павлодар облысы Ақсу каласының әкімі;

67. Оспанов Серік Жомекұлы, 1964 жылы туған, казак, 
III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты;

68. Өнербай Нұрлан Әлтайұлы, 1961 жылы туған, 
казак, А. Жұбанов атындағы дарынды балаларға 
арналған мамандандырылған музыкалык қазақ мектеп- 
интернатының директоры;



69. Өтегенов Аманқос Титауұлы, 1946 жылы туған, 
қазақ, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты;

70. Өтемісов Шавхат Әнесұлы, 1963 жылы туған, 
казак, Батыс Қазакстан облысы әкімінің орынбасары;

71. Питаленко Леонид Николаевич, 1943 жылы туған, 
белорус, белорус мәдениеторталығының төрағасы;

72. Пішембаев Мейрам Құдайбергенұлы, 1959 жылы 
туған, казак, «Кдзакауылмаш» корпорациясы директорлар 
кеңесінің төрағасы, «Қазакстаннын машина жасаушылар
одағы» ЗТБ баскармасынын төрағасы;

73. Полищук Раиса Ивановна, 1946 жылы туған, орыс, 
облыстык “Лад” славян мәдениеті коғамы төрағасының 
орынбасары, №1 гимназия директоры;

74. Рамазанов Еркін Аманоллаұлы, 1955 жылы 
туған, казак, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты;

75. Рахметов Ержан Оразүлы, 1961 жылы туған, казак, 
III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінін депутаты;

76. Рогалев Виктор Павлович, 1957 жылы туған, орыс, 
ҚРПарламенті МәжілісіАппаратыҰйымдастыру-бакылау 
және кадр жұмысы бөлімі менгерушісінің орынбасары;

77. Рүстемов Нұрбах Тұра рұлы, 1965жылытуған, казак, 
III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісініндепутаты, “Нүр 
Отан” ХДП Саяси кенесінін мүиіесі;



78. Сабильянов Нұртай Салихұлы, 1962 жылы туған, 
қазақ, ІІІсайланған ҚР Парламенті Мәжілісініңдепутаты, 
«Нұр Отан” ХДП Саяси кеңесінің Бюро мүшесі;

79. Сағадиев Кенжеғали Әбенұлы, 1938 жылы туған, 
қазақ, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты;

80. Самақова Айткүл Байғазықызы, 1949 жылы туған, 
казак, ҚР Президентінің кеңесшісі, ҚР Президенті 
жанындағы отбасы және гендерлік саясат істері жөніндегі 
комиссияның төрайымы;

81. Сарпеков Рамазан Құмарбекүлы, 1955 жылы туған, 
қазақ, ҚР Бас прокуратурасы аппаратының басшысы;

А

82. Сәдуақасов Қайрат Құтымұлы, 1967 жылы туған, 
казақ, Қазақстан халқы Ассамблеясы Хатшылығы 
меңгерушісінің орынбасары'

83. Сәрсенов Нұрдәулет Жұмағұлұлы, 1954 жылы 
туған, казак, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты;

84. Сейітмағанбетова Гүлнәр Сүлейменқызы, 1955 жылы 
туған, казақ, Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары;

85. Смайлов Бауыржан Амангелдіұлы, 1967 жыл ы туған, 
казақ, «Акмола Қүрылыс Материалдары» ЖШС бас 
директоры, “Нұр Отан” ХДП Саяси кеңесінің мүшесі;

86. Смайыл Алдан Зейноллаұлы, 1946 жылы туған, 
казақ, Қазақстан жазушылар одағы Астана филиалының 
директоры;



87. Соловьева Айгүл Сағадибекқызы, 1952 жылы 
туған, казак, Қазакстанның азаматгық альянсынын 
президенті, «Қазакстанның кәсіпкер әйелдер одағынын» 
тең төрайымы, “Нұр Отан” ХДП Саяси кеңесінің Бюро 
мүшесі;

88. Сүлейменов Жарасбай Қабдоллаұлы, 1949 жылы
туған, казак, «Солтүстік Қазақстан» облыстык газетінің 
директоры-бас редакторы;

89. Сыздықов Тито Уахапүлы, 1948 жылы туған, казак, 
III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты;

90. Сыздықова Бақыт Ахметқызы, 1974 жылы туған, 
казак, ҚР Білім және ғылым министрлі Балалардың 
кұкыктарын корғау комитетінің төрайымы, “Нұр Отан” 
ХДП Саяси кеңесінің мүшесі;

91. Тарасенко Елена Ивановна, 1956 жылы туған, орыс, 
III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты;

92. Темірболатов Серік Ғабдоллаұлы, 1954 жылы туған, 
казак, Орталықөнірлік көлік прокуроры;

93. Токпақбаев Сәт Бесімбайүлы, 1939 жылы туған, 
казак, «Евразия Эйр Интернешнл» ААҚ Директорлар
кенесінін төрағасы;

94. Турецкий Николай Николаевич, 1958 жылы туған,
орыс, Қазакстандык криминологиялык кауымдастык
директоры;

95. Түрсынов Азамат Жанәбілүлы, 1955 жылы туған, 
казак, Қостанай облысы Қарасу ауданының әкімі;



96. Тұрсынов Сағынбек Тоқабайұлы, 1946 жылы туған, 
казак, ҚР Президенті жанындағы Адам кұкыктары 
жөніндегі комиссияның төрағасы;

97. Тілеубердин Алтай Абылайұлы, 1949 жылы туған, 
казак, ҚР ГТремьер-Министрі Кеңсесінін Басшысы

98. Тілеухан Бекболат Қанайұлы, 1966 жылы туған, 
казак, III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты;

99. Тінікеев Мұхтар Бәкірұлы, 1963 жылы туған, казак, 
III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты;

100. Уәли Кұрманғали Уәлиұлы, 1947 жылы туған, 
казак, Жамбыл облысы Қордай ауданынын әкімі;

101. Ферхо Светлана Ивановна, 1953 жылытуған, орыс, 
Шығыс Қазакстан облысы Өскемен каласы әкімінің 
орынбасары;

102. Халмурадов Розакул Сатыбалдиевич, 1941 жылы 
туған, өзбек, “Достлик” өзбектер коғамдык бірлестіктері 
кауымдастығының президенті;

103. Хочиева Людмила Хисаевна, 1959 жылы туған, 
балқар, карачай-балқар мәдениет орталығының 
төрағасы;

104. Чиркалин Иван Федорович, 1947 жылы туған, орыс, 
III сайланған ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты;



105. Цой Виктор Евгеньевич, 1961 жылы туған, 
корей, “Қазакстан халкы Ассамблеясының әлеуметтік
консорциумы” коғамдык корының президенті, “Ак
ауыл” кұрылыс корпорациясы директорлар кеңесінің 
төрағасы;

106. Шаекии Рауан Михайлұлы, 1962 жылы туған, 
казак, III сайланған ҚР Парламент! Мәжілісінің 
депутаты;

107. Яковлева Татьяна Ивановна, 1958 жылы туған, 
орыс, Астана каласы Экономика және бюджеттік 
жоспарлау департаментінің директоры.16

16 Караныз: Егемен Ка за кета и, 2 5-та мыз, 2007 жыл



МЕМЛЕКЕТ -  ҚОҒАМНЫН САЯСИ 
ЖҮЙЕСІИІҢ НЕПЗГІ ЭЛЕМЕНТ!

/. Мемлекет тегініц теориясы. Щ
2. Мемлекет белгілері, элементтер/, функциялары мен 

формалары. 1
3. Қазақстан Республикасында жаңа тәуелсіз қуқықтық 

мемлекеттің қалыптасу процесі.

1. Мемлекет тегінің теориясы

Мемлекетті өздерінің оку пәндеріне сәйкес көптеген 
пәндер, оның ішінде заң поні зерттейді. Саясаттануіиылық 
аяда мемлекеттің мәнін түсінуде екі тәсіл қатысады. Бірінші 
тосіл мемлекетті бірлесіп өмір сүруге мүктаж адамдарды 
қүрылымдык байланыспен камтамасыз ететін күш ретінде 
қарайды. Екіішіі тәсіл мемлекет ретінде онын күрамдас 
бөлігінід бірі — мемлекеттік билік механизмін карастырады.

Мемлекет қашан және неліктен пайда болган? 
Мемлекеттік пайда болуы туралы бірнеше теория бар.

Теологиялық теория мынадай негізгі идеяга ие: 
мемлекеттің күдайлык пайда болуы, және мемлекеттік 
биліктің әрбір накты актісі табиғаттан жогары түрған 
күдіретгің, Қүдайдың еркімен түсіндірілсді және рүқсат 
етіледі.

Патриархальды теория Аристотельдің идеяларымен 
үсынылды. Ол мемлекет өскен отбасы негізіңде пайда болды, 
оның негізін қалаушы патриарх, ол бірінші патша болды 
деп санады; сондай-ақ ағылшын ойшылы Роберт Филмердіц 
(XVII ғ.) түжырымдамасы үсынылды. ол мемлекет рулардың 
тайпаларға механикалык бірігуі нәтижесінде пайда болды, 
олар өз кезегінде патриархальды қамқоршы биліктегі 
мемлекетгік қүрылымды түзді деп есептеді.

Қоғамдық келісім теориясы Қайта өрлеу және Жаңа 
заман кезеңіндегі көптеген ойшылдардьщ (Д. Локк, Т. Гоббс, 
Ж.-Ж. Руссо, Г. Гроций) еңбектерінде дамьпылды. Бүл 
теорияга сәйкес адамдар дамудың белгілі бір кезенінде



«барлығының барлығьша қарсы соғысьш» тоқтату үшін осы 
келісімді (шартты) жасау және келісім шартгарын сақтауды 
қадағалап отыратын арнайы органг қүру қажет деген 
түжырымға келген.

Куш көрсету (бағындыру) теориясы XIX ғасыр 
оқымыстылары Л. Гумпилович, К. Каутский және 
басқаларының еңбектерінде үсынылды. Оларда мемлекетгің 
бір халықтың екінші халықты жаулап алуы нәтижесінде 
өзінің үстемдігін нығайту үшін арнайы басқару органын — 
мемлекет қүрады деген түжырым бекітілді.

Маркстік теория бойынша, «мемлекет қогамның белгілі 
бір даму сатысындағы жемісі; мемлекет мойындау болып 
табылады, бүл қоғам өзімен өзі шешілмес қайшылыққа 
үшырасты, ымыраға келмес қарама-кайшылықка шырмалды, 
одан қүтылуға дөрменсіз болды. Қарама-кайшылықтар, 
карама-қайшы экономикалық мүдделері бар тантар және 
қоғам нәтижесіз күресте бір-бірін жеп қоймас үшін мүндайда 
қоғамнан биік түратьга күш, қақтығысты қалыпты жағдайға 
келтіретін, оны «төртіп» шегінде үстап түратын күш қажет 
болды. Қоғамнан шыққан, өзін бәрінен жоғары қоятын, 
барған сайын одан өзін жатоынцыра беретін осы күш 
мемлекет болып табылады» (Ф.Энгельс). Осы теорияға сәйкес 
жеке меншіктің пайда болуы, еңбектің бөлінуі, қоғамның 
таптарға жіктелуі және олардың арасындағы антагониялык 
қайшылықтардың асқынып кетуі мемлекеттік пайда 
болуының негізгі себептері болды, ол бір таптың екінші 
тапка үстемдігіне қолдау корсету машинасы болды.

Мемлекетгің пайда болуы — қоғамдық қатынастардың 
күрделену, саяси билікті, үстемдік етуші таптың қолына 
шогырлаңдырылған экономикалық артықшылықтарды үстап 
түру арнайы мәжбурлеу аппараты н талап етгі. Мүндай аппарат 
мемлекет болды.

Қазіргі замангы саясаттану жоғарыда аталған 
теориялардың қолданылуга қүқыгы бар екендігін тани 
отырып жөне соларга сүйене отырып мемлекеттің пайда 
болуына басқа да факторлар эсер еткен деп есептейді. 
Мысалы, поляк саясаттанушысы Ежи Вятр 4 факторды боліп 
көрсетеді:



1. Осы қоғамға сыртқы қауіптің болуы, бүл үйымдасу 
процесін жеделдетеді.

2. Бөтен үлгілердің әсері. Мысалы, славян тарихындағы 
бірінші мемлекет — Карантия (қазіргі кездегі Словакия) 
жерлерді қамтуы арқасында таптық қатынастар түзілгеңдіктен 
емес, римдік үлгінің айрықша әсерінің арқасында пайда 
болған. ’

3. Этникалық қарым - қатьшастар. Адамдарды қүлдар мен 
еркіндіктегі адамдарға бөлу елеулі этникалы қ 
айырмашылықтар жоққа шығарылған жерлерде болды, онда 
өзінің тайпаласыңа қарағанда бөтенді қүлға айналдыру оңай 
болды. . ,  . .щ

4. Географиялықжағдай, ол адамдарды ынтымақтасуға, 
қоғам қүруға, мемлекеттің пайда болуына итермелеп, 
мәжбүрлейді.

Саясаттану және мемлекеттану пәндері қазіргі кезде 
мемлекет үғымына мынадай анықтама береді:

— қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементі;
— нақты елдің жоғарғы билігі шоғырландырылған үйым.
Сөйтіп, мемлекет қоғамның үйымдасу формасы және

басқару аппараты және сонымен бірге билік қуралы.

2. Мемлекет белгілері, элементтері, 
функциялары мен формалары

Мемлекет мынадай негізгі элементтер базасында 
қүрылған: территория, халық, билік. Территория — қүраушы 
бастау. Екінш і элемент — халық. Оңы қүрауш ы 
индивидтердің қарым-қатынасы бастапқыда өзара келісім, 
содан кейін салтгар негізінде қүрылады, және соңында қүқық 
негіздерін қүрайды, ол халықты бірдей мемлекетке 
бағынышты индивидтердің жиынтығы ретінде қарауға 
мүмкіндік береді. Мемлекетгік үшінші элементі — билік. 
Ол ішкі тәртіпті күшейтуден және үстап түрудан, қүлықтық 
жэне материалдық мақсаттарды жүзеге асырудан, елдің 
үлттық мүдцесінің беделін үстап түрудан және қорғаудан 
көрінеді. Мүнда қолында биліктің барлық түтқасы бар



ықпалды мемлекетпк басқару аппаратының болуы маңызды 
•болып табылады.

Қазіргі мемлекеттерде мемлекетпк аппарапъщ ұйымдық 
қүрылымының бес элементі бөліп көрсетіледі:

1. Өкідцік органдар.
2. Атқарушы-басқару органдары.
3. Сот органдары.
4. Прокурорлық қадағалау органдары.
5. Мемлекетпк бақылау органдары.
Мемлекет белсенділігінің түрлері функциялар ретінде 

жіктеледі. Мемлекеттің мынадай негізгі функциялары бөліп 
көрсетіледі: саяси баскару; үйымдық-шаруашылық; оның 
тәуелсіздігін сыртқы қауіптен және мүдделерін халықаралық 
қатынастардың барлық саласында қорғау; мәдени- 
идеологиялық; үлттық интеграция; қүқық тәртібін 
қамтамасыз ету; тәрбиелік және басқалары.

Мемлекеттің мәні мен оның функцияларының накты 
көрінісі және атқарушылары мемлекет формасы ретінде 
көрінеді, ол үш жіктеу критерийінен түратын күрылымды 
білдіреді:

1) басқару формасы — монархия және республика;
2) мемлекеттік күрылыс формасы — унитарлық, 

федеративті, конфедеративті;
3) саяси режим — тоталитарлық, авторитарлық, 

либералды, демократиялық жене т.б. осыңдай жіктеу осыңдай 
типтегі мемлекеттің кызметі мен саяси мәдениетіндегі елеулі 
айырмашылықты анықтауга мүмкіңдік береді.

Мемлекеттер формасының дамуы мен ауысуы белгілі 
бір экономикалық базада өндірістік күштердегі жоне 
өлеуметтік қүрылымдагы даму мен ауысуда, түлгалар 
мәдениеті мен еркіндігінің белгілі бір деңгейінде жүреді.



Мемлекеттік биліктің табиғаты туралы кдзіргі түсінік

МОНАРХИЯ

1. АБСОЛЮТТІ Сауд 
Аравиясы, БАӘ, 
Ватикан, Катар

2. КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ
Кувейт Бахрейн Иордания 
Канада

З.САИ ЛАН БАЛ Ы 
Малайзия

4. ПАРЛАМ ЕНТТІК 
Англия XVII ғасырдан 
бастап, БЕНИЛЮКС,
Испания Норвегия, Дания, 
Швеция, Жапония елдері

РЕСПУБЛИКА

1. ПАРЛАМЕНТТІК
Италия, Германия, 
Ирландия, Израиль,

Индия, Түркия.

2. ПРЕЗИДЕНТТІК
Қазақстан, АҚШ, 
Аргентина, Гондурас, 
Венесуэла, Уругвай, 
Мексика.

АРАЛАС РЕСПУБЛИКА

Португалия, Финляндия, Франция.

Мемлекет әлеуметгік қүрылым элементі болып табыла 
және бір мезгілде оның маңызды буындарын қүруға
қатысады.

Лзаматтық қогамды адамдар бір-бірінен тәуелсіз



индивидтер ретідде өзара әрекет ететін өлеуметтік кеңістік 
ретінде елестетуге болады. Азаматтық қоғамның негізі — 
өркениетті, өзі эрекет ететін, толыққанды индивид.

Қуқықтық мемлекет — бұл мемлекетгің ерекше жағдайы, 
мүнда түлға, оның құқықтары, мүдделері, ары мен намысы 
кез келген қол сүғушылықтан қүқықтық нормалармен 
қорғалатын қүқыктық тәртшке жету көзделеді. Әр түрлі 
мемлекеттердің тарихында және әртүрлі кезеңде әрқашанда 
күқық болған, заң қолданылған. Бірак түлгалардың, 
қоғамдық үйымдардың қуқықтық қорғалуы барлық елдерге 
тән болмаған. Бүңдай ахуалдың себептерінің бірі мемлекетгің 
қүқықка примагтығы бодды, ол мемлекетгік биліктің қаруы 
ретінде қаралды. Нәтижесінде халықтың, оның қүқықтары 
мен еркіндігінің мемлекет еркіне бағыныштылығы бекітілді.

Қуқықтық мемлекет қоғам өмірінің барлық саласында 
заңның үстемдігі, мемлекеттің қоғамға бағьшуы, қоғамға 
сөзсіз басымдықты, түлғалардьщ тәуелсіздігін тану, оның 
қүқықтарының анық және тиімді механизмдерінің болуы 
секілді принциптермен сипатталады.

Қүкықтық мемлекеттің қызмет етуінің маңызды
принципі заң шыгарушы, атқаруіиы және сот билігін шектеу
және халықтъщ, түлғаның тәуелеіздііі мен еркіндігінің кепілі 
ретінде әрекет ететін негізгі мемлекеттік-күқықтық 
институттарды үйымдастыру болып табылады.

3. Кдзақсган Реснубликасында жаңа тәуелсіз
күқьЕҚГЫҚ мемлекетгің кдлыптасу процесі

Қазақстан Республикасы 2004 жылы 16 желтоқсанда өз 
тәуелсіздігінің он үш жылдығын атап өгкен бүрынғы Қазақ 
КСР-нің территориясындағы жаңа мемлекет болып 
табылады. Қазақстандық ғалымдар атан көрсеткендей, Қазақ 
КСР мен КСР Одағының қүқыктық мүрагері жаңа 
мемлекеттің ту у процесі бірнеше кезеңнен түрады:

- кеңес кезеңіне дейін (1900-1917 ж.ж. Үлттық- 
демократиялык идеядан Алаш Конституциясына дейін);

- кеңес кезеңі (1920 — 1980 жылдардьщ соңы);
- кеңес кезеңін аяқгаушы (1980 жылдардың соңы 1990 ж);



- кеңестен кейінп кезең (1991-1993 ж.ж.)
- Қазақстанның «де-факто» егеменді дамуыньщ бастапқы

кезеңі (1993 ж. қарашадан)17.
1991 жылдьщ 1 желтоқсанында Республика Президентінің 

алғашқы жалпыхалықтық тікелей сайлауы болды. Н.Ә. 
Назарбаевтың кандидатурасына дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 8788726-дан 98,78 пайызы дауыс берді.

1999 жылдың 10 қаңтарында Қазақстанда Қазақстан 
Республикасының Президентгігіне екінші сайлау өтгі, сонъщ 
нәтижесінде ҚР-ның Президенттігіне таяудағы жеті жылға 
Н.Э. Назарбаев сайланды.

Қолданылып жүрген К онституция бойынша 
Республика Президенті — халық бірлігі мен мемлекеттік 
биліктің, Конституцияның мызғымастығының, адам мен 
азамат қүқығы мен бостандьіғының символы және кепілі 
(40-баптың 2-тармағы); конституциялық заңға сәйкес 
кәмелеттік жасқа толған Республика азаматтары жалпыға 
бірдей неіізде жасырьш дауыс беру кезінде жеті жыл мерзімге 
тендей және тікелей сайлану қүқығымен сайланады (сайлану 
мерзімі 1998 жылы өзгерді)18, Конституция кепілі 
функциясын орьгадауға назар аудара отырып, — деп атап 
көрсетті Республика Президенті Қазақстан халқына 
жолдауында, - мен өз күш-жігерімді Қазақстанда саяси 
түрақтылықты сақтау бойынша бүкіл қоғамды 
шоғырландыруға бағытаймын»19. 1993 жылы қарашада 
үлттық валютаның енгізілуімен Қазақстанньщ «де-факто» 
ретінде егеменді даму кезеңі басталды. Сонымен бір мезгілде 
осы және жаңа кезеңнің  басталуы 1995 жылғы 
конституцияда атап көрсетілгендей Қазақсганның өркениетгі 
қүрылысқа қарай қадамын қайтарылмайтын процеске 
айналдырды. Бүл жол конституцияның ауысуымен, 
қоғамдағы әртүрлі күштердің өкілдері позицияларының

17 Котов А.К. Конституционное становление Казахстана как нового 
независимого государства. //Научные труды “Адилет”. 1997. №1.
18 Қараңыз: Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Казахстан” (от 7 октября 1998 
г.). //Казахстанская правда. 1998. 8 октября.
19 Нурсултан Назарбаев. Пять лет независимости. - Алматы, 1996. С. 
233.



қақтығысуымен коса жүрді, парламенттік және үкіметтік 
дағдарыстар орын адцы.

Жаңа тәуелсіз Қазақстан өзіндік ерекше қасиеттерге ие, 
қоғамньщ жаңа максаттары мен мшдеттеріне сәйкес келетін 
саяси жүйені қалыптастырды, мемлекеттік тәуелсіздіктің 
ең басты белгілерін алды: толык, шектелмеген егемендік; 
республиканың территориялық үстемдігі, республикалық 
азаматтықтың, жеке қүқы қты қ жүйесінің, өзінің 
мемлекеттік символдарының және басқаларының болуы. 
Қазақстандық ғалымдар атап көрсеткендей20, Қазақ КСР 
болған кезде ресми ілім республиканың дербестігінің 
көрінісін жасауға үмтылды және мүны дербестіктің сыртқы 
белгілерімен нығайтты. Олардың бірқатары пайдаланылды, 
бірақ олардың мәні түпкілікті өзгеріп, жаңа мазмүнмен 
толықтырылды.

Сөйтіп, одақтас республиканың қос деңгейлі егемендігі 
формалды болды және орталықтың приматын білдірді. КСР 
Одағы ыдырағаннан кейін егемендікті шектеуші факторлар 
толықтай жоғалды, өйткені Қазақстанның ТМД қүрамъша 
кіруі республиканың егемендік айрықша қүзыретін 
шектеуге байланысы жок- Бүдан былай республиканың 
территориясын басқа республикаларға волюнтаристікпен 
беру және шамалы уақыт бүрын кеңінен қолданылған 
осымен байланысты шекараны жабу жоққа шығарылады. 
Республикалық азаматтық бүрынғы федерация шеңберінде 
әрекет еткен сол формаЛды, қағаздағы-қуырш ақ 
республикалык азаматтықтан ерекшеленеді. Тәуелсіздік 
алумен мемлекетпк рәміздер жаңартылды. Конституцияньщ 
және республика зандарының үстемдігі бекітілді. Қүқьіқтық 
мемлекеттің негізгі принципі билікті бөлу қолданылып 
жүрген Конституцияда бекітілген.

Қос палаталы Парламент — бүл халықтың (аймақтардың, 
жергілікті өкіддік органдардың, саяси партиялардьщ) өр түрлі 
табының мүдделерін білдіретін депутатгар алқасы.

Қазақстанның бірінші қоспалаталы Парламенті 1996 
жылғы 30 қаңтарда жүмысқа кірісті. Сенат пен Мәжіліс

20 Қараңыз: Баймаханов М.Т. Атрибуты государственной независимости 
Казахстана. //Научные труды “Адилет”. 1997. №1.



депутаттарының бірлескен мәжілістерінде Парламенттіц 
бірінші сессиясында Қазақстан Республикасынын I Ірезиденті
Н.Э. Назарбаев ҚР Конституциясының 44-бабының 2- 
тармағына сәйкес салтанатты жағдайда сөз сөйледі, 
депутатгық корпусты ант қабылдау салтанатын өткізді. Елдің 
Негізгі Заңының 51-бабының 6-тармағына сай жаңадан 
сайланған депутаттар өз міндеттеріне кірісе отырып, 
Қазақстан халқына ант береді. Осы акті аркылы олар 
оздерінің біздің бүкіл қоғамымызға адал және беріле қызмет 
етуге, барлық жағдайда мемлекеттің мүддесін қорғауга, оны 
прогресс жолына бастауда, Қазақстаннын әлемдік 
қоғамдастықта беделінің осуіне барынша қолдау көрсетуге 
дайын екендіктерін жария түрде мәлімдейді.

Парламентті қос Палатаға бөлу олардың біреуінің 
қүқығын шектеуді біддірмейді, ҚР Конституциясы бойынша 
Сенатгың да Мәжілістің де депутаттары бірдей мәртебеге, 
бірдей колемдегі окілеттіктерге ие, оздерінің қүқыктық 
жағдайы бойынша олар тең, Палаталардың әрқайсысы заң 
шығармашылығы процесінде оздерінің арнайы ролін
орындайдьі- ■ \ * ; ̂

Қазақстан Республикасынын Президенті жаңадан 
сайланған органның бірінші мәжілісінде сойлеген сөзінде 
жаңа мемлекет үшін осы жағдайдың маңыздылыгын ерекше 
атап корсетті. Президент біздің елімізде биліктін окілдік 
органдары бүрын да болғанын және оның жүмысын 
үйымдастыруда озіндік тәжірибесі бар екеңдігін атап корсетті. 
Оған «парламент» және «парламентаризм» үғымын аз 
қолданды, бірақ бүл істің нағыз жағдайына сәйкес келе алды 
ма. Тарихтан белгілі, біздің республикамызда небәрі 1938 
жылы ғана бірінші шақырылымдағы Қазақ КСР-нің 
Жоғарғы Кеңесі жүмыс істеді. Бірақ ол бүрынғысы секілді, 
барлық кейінгі «кеңестер» жүйенің саяси атрибутьш білдірді, 
оның ролі негізінен одақтас Жоғарғы Кеңестің шешімдерін 
қайталау болды, озі бар болғаны тоталитарлық жүйенің 
декоративті пердесі ғана болды.

Қазақстанның тәуелсіздігін жариялауыньщ арқасында 
республикалық билік органдарының заң шығару қызметі 
үшін кеңістік пайда болды. Алғашқы кездерде КСРО 
күйрегеннен кейін қоғам мен мемлекет өмірінің маңызды



салаларында қүралған қүқыктық вакуумды барынша табысты 
толтыруға, егеменді Қазақстанның алғашқы негізгі

• заңдарының тобын қалыптастыруға қол жетті.
Алайда тәуелсіздік жағдайында жұмыс істеген бүрынғы 

үлгімен қүрылған Жоғарғы Кеңес түбегейлі жаңа жағдайда 
жемісті жүмыс істеуге объективті түрде қабілетті болмады. 
Ол нарықтық экономика мен қүқықтық мемлекет қүруға 
байланысты мәселелерді біртіндеп шешуді қамтамасыз ете 
алмады. Сондықтан он екінш і шақырылымдағы 
Қазақстанның Жоғарғы Кеңесінің тарауы болмай қоймайтын 
жағдай еді.

ҚР Президенті өз сөзінде атап корсеткендей, он үшінші 
шақырылымда Жоғарғы Кеңестің орнына келгендер де күні 
біткен бүрынғы тәсілмен жүмыс істеп, шамалы гана алға 
жылжыды. Конституциялық соттың шешімі көрсеткендей, 
ол заңсыз болып шықты. Бүл жағдай оның өкілеттігін 
мерзімінен бүрын тоқтатуға әкеліп соқтырды. Шьш мәніңце 
Қазақстан бүкіл мемлекеттік жүйенің дағдарысын бастан 
кешті, ол 1995 жылы шырқау шыңына жетті. Нәтижесінде 
бүкіл мемлекеттік билік жүйесін, оның ішінде оның заң 
шығарушы тармағын конституциялық реформалау туралы 
саяси шешім қабылданды21.

Қазакстан Республикасының Конституциясына сәйкес 
(50-баптың 1-тармағы) Парламент түрақты негізде жүмыс 
істейтін екі Палатадан: Сенаттан және Мәжілістен түрады. 
Осы баптың 2-тармағында былащца түсіндіріледі: «Сенат 
әрбір облыстан, республикалық маңызы бар қаладан және 
Қазақстан Республикасының астанасынан екі адамнан бүкіл 
өкілдік органдар депутаттарының, тиісінше облыстар, 
республикалық маңызы бар кдлалар мен республика астанасы 
депутаттарының бірлескен мәжілісінде сайланатын 
депутаттарды қүрайды. Сенаттың жеті депутатьш Республика 
Президенті Парламенттің өкілеттік мерзіміне тагайъщдайды 
(1998 жылы «Сенаттың өкілеттік мерзіміне» деп өзгертілді). 
Қазақстан Парламентінің екінші Палатасы — Мәжіліске 
келетін болсак, республиканың әкімшілік-территориялық

21 Первый двухпалатный Парламент Казахстана — новый этап в 
законотворчестве страны. / /  Казахстанская правда. 1996. 31 января.



бөлінісін ескере отырып қүрылатьш жөне сайлаушылар саны 
бойынша шамамен бірдей бір мандатты территориялых сайлау 
округтері бойынша сайланатын алпыс жеті депутатқа он 
депутат қосылады, олар теңдей өкілдік жүйесі жөне 
бірыңғай жалпыүлттық сайлау округы территориясы 
бойынша партиялық тізім негізінде сайланады, сөйтіп 
Мәжіліс жетпіс жеті депутаттан түрады; 50-бап мынадай 
мазмүндағы 5-тармақпен толықтырылды:

«5. Сенат депутаттарының өкілетті мерзімі — алты жыл, 
Мәжіліс депутаттарының өкілеттік мерзімі — бес жыл22.

Үкімет — бүл атқарушы орган, ол — саясаттан тыс. 
Үкіметтің табысты жүмыс істеуі үшін үнемі сапалы 
қүқықтық база, заңдардың түрақтылығы қажет. Оның 
мақсаты: елдің заңдарын сақтай отырып, экономика және 
өлеуметтік қатынастар саласында нақты міндеттерді шешу 
бойынша күнделікті жүмыс істеу. Біздің Қазақстан 
Республикасы президентгік басқару формасыңда, сондықтан 
Конституцияда айіылғаңдай (64-баптьщ 2-тармағы): «Үкімет 
өзінің бүкіл кызметінде Республика Президентінің алдында 
жауапты, сондай-ақ Республика Парламентіне 
Конституцияның 53-бабының 5-тармағында көзделген 
жағдайда есеп береді», сондай-ақ (65-баптың 1-тармағы): 
«Үкіметті Қазақстан Республикасының Президенті 
Конституцияда көзделген тәртіппен жасақтайды»23. Қазіргі 
кезде 68-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылды: 

«1, Үкімет мүшелері өз қүзыреттері шегінде шешім 
қабылдауда дербес және өзіне бағынышты мемлекеттік 
органдардың қызметіне Республиканың Премьер-Министрі 
алдында дербес жауап береді. Үкімет жүргізіп отырған 
саясатпен келіспеген немесе оны жүргізбеген Үкімет мүшесі 
отставкаға өтініш береді не атқарып отырған қызметінен 
босатылады24.

22 Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Казахстан”. / /  Казахстанская правда. 1998. 
8 октября.
23 Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995. С.32.
24 Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Республики Казахстан”. / /  Казахстанская правда. 1998.
8 октября.



Биліктің екі тармағының әрқайсысы — заң шығарушы 
және атқарушы — өзара байланысты болса да, мүлдем өр 
түрлі функция атқарады. Елдің Негізгі Заңы Парламенттің 
Үкіметке сенім бідцірмеу вотумын қою қүқығын көздейді. 
Бүл — биліктің заң шығарушы және атқарушы тармақтары 
арасыңцағы қарым-қатьшастарындағы гежеу және тепе-теңдік 
жүйесінің ажырамас элементі. Ахуал осыны талап еткен кезде, 
депугаттар атқарушы билікті жауапка шақыра алады. Сонымен 
бірге, осыңдай қүқықтың болуы оны иеленушінің өз қызметі 
мен өрекетіне жоғары дәрежеде жауапты қарауын көздейді. 
Сол секілді Үкіметте де Парламентке ықпал етудің 
конституциялық түтқасы бар (62-баптьщ 7-тармағы).

Қазақстан Республикасыңцағы Сот төрелігін тек сот 
жүзеге асырады (75-баптың 1-тармағы). Аталып откен ҚР- 
ньщ 1998 жылғы 8 қазаңдағы Заңыньщ 75-бабының 2-тармағы 
мынадай сойлеммен толықтырылған: «Заңда көзделген 
жағдайларда қылмыстық іс жүргізу қосымша заседательдердің 
қатысуымен жүзеге асырылады».

Кім судья бола алады? ҚР-ның қолданылып жүрген 
Конституциясы бойынша (79-баптың 3-тармағы): Жасы 
жиырма беске толған, жоғары заң білімі бар, заң мамандығы 
бойынша кеміңде екі жыл жүмыс істеген және біліктілік 
емтиханын тапсырған республика азаматы судья бола алады.». 
Судья депутат бола алмайды, оқытушылық, ғылыми және 
озге де шыгармашылык кызметтен баска ақы тәленетін кызметгі 
иелене, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыра алмайды, басшы 
органдардың немесе коммерциялық үйымның бақылау 
кеңесінің қүрамына кіре алмайды,—

ҚР Конституциясынан шығатын сот билігі жүйесіндегі 
түбегейлі озгерістер парламент пен сот органдары арасындағы 
қарым-қатынасты өзгертуте адьш келді, депутаттық корпуста 
Жогаргы Сот Кеңесі және Әділет біліктілік алқасы арқьілы 
судьялар корпусын қалыптастыруға катысуға накты мүмкіңцік 
бар. Конституцияда Жоғарғы Сотты сайлау Сенаттың 
күзыретіне жаткызылған, ол Президентгің үсьшуы бойынша 
жүзеге асырады. Бүл қүқықтық мемлекет үшін дәстүрлі сот 
билігінің жоғарғы буынын қалыптастыруға парламентгің 
катысуын қамтамасыз ету кажеттілігімен байланысты: енгізілген 
озгерісгерді ескере отырьш 82-баптың 4-тармағы қазір былайша



жазылған: «Жоғаргы Сот Кеңесін Республика Президенті 
тағайындайтын Төраға басқарады және Конституциялық 
Кеңестің Торағасьшан, Жоғарғы Сотгьгң Төрағасынан, Бас 
прокурордан, өділет министрінен, сенат депутаттарынан, 
судьялардан және Республика Президенті тағайындайтьш баска 
түлғалардан түрады. Әділет Білжтілік алқасы Мәжіліс 
депутатгары, судьялар, прокурорлар, қүқық окытушылары 
мен ғалым-заңгерлер, оділет органдарыньщ кызметкерлері 
калыптастыратьш окдіау, тәуелсіз мекеме болып табылады».

Сөйтіп казіргі таңда мемлекет басшысы халыкка 
Жолдауыңда айтып, Президент Жоғаргы Сот Кеңесін баскаруға 
тиіс еместігін атап көрсеткен сот жүйесін либералдандыру 
идеясы іске асырыдды; ол соңдай-ак: елге сот жүйесінің жогары 
кәсіби деңгейдегі жүмысьга және окшаулығын камтамасыз 
ету қажет, бүл барлық мәселені алаламай шешуге және 
сатылмауға арналған деп есептейді.

Конституция мемлекетгік орган — Конституциялык; кеңесті 
қүрды. Қазақстандағы мемлекеттік қүрылыс тәжірибесі және 
қолданыльш жүрген шетелдік тәжірибе көрсетіп отырғаңдай, 
Конституцияны сот аркылы қорғау органы ретінде 
Конституциялык сот үлгісі өзін үнемі ақтай бермейді. Ел 
тагдыры бүкіл халықтық сенімге ие болмаған адамдар тобының 
еркіне ғана «жүз пайыз» тәуелді болмауы тиіс. Конституциялык 
кеңес жеті мүшеден түрады, олардьщ өкілетгігі алты жылға 
созылады, ол елде конституциялык заңцылық режимін 
қамтамасыз етуге мүмкіңдік беруге арналган. Конституциялык 
кеңес мүшелерінің жартысы әрбір үш жылда жаңартылып 
отырады. Олардың қабылдайтын шешімдерінщ объективтілігі 
үшін осы мемлекеттік органды қалыіггастыруға Президент те 
(ол Конституциялык кеңестің екі мүшесін тагайындайды), 
Парламент те екі палатасының басшысы арқылы (екеуі — 
Сенат Төрагасы және екеуі — Мәжіліс Төрагасы) тендей 
қатысады.

Қүқықтық мемлекет мемлекет пен түлғаның өзара 
жауапкершілігімвн сипатталады. Мемлекет азаматтар, қоғамдық 
бірлестіктер, басқа мемлекетгер алдында нақты міңдетгемелер 
алады және өзінің ресми өкілдерінің мемлекег атынан жасаитын 
әрекеттеріне жауапкершілігінің қүкыктық шараларын 
белгілейді.



САЯСИ КДРЫМ-КДТЫНАСТАҒЫ ТҮЛҒА

1. Саяси «Меннің» щалыптасуы. Тулганың саяси 
әлеуметтенуі: үгымы, кезеңдері, агенттері.

2. Саяси қатысу нысандары мен міндеттері. Адамның 
негізгі қуқықтары.

1. Саяси «Меннің» қалыптасуы. Түлганың саяси 
әлеуметтенуі: үғымы, кезеңдері, агенттері

Осы тақырыпты зерттеудің басты мақсаты түлғаның 
саяси мінез-қүлқын, соңдай-ақ түлғаның саяси әлеуметтену 
процесін айқыңдау болып табылады.

Саяси мінез-қулық — бүл саясат субъектілерінің қызметі, 
олардьщ бір-бірімен және жалпы саяси жүйенің өзара қарым- 
қатынасы. Кім саясаттың субъектісі больш табылады? «Саясат 
субъектісі» термині саясатты жасайтындарға қатысты, оған 
саналы түрде және мақсатгы түрде белсенді қатысатындар 
хатады.

Саяси «Меннің» қалыптасуы қалай жүреді? Саяси 
«Менмен» ешкім де тумайды, ол саяси өлеуметтену 
барысында адам өмірінің бүкіл кезеңі ішінде қалыптасады.

Саяси әлеуметгену — ең алдымен индивидтің саясатка, 
қоғамның саяси өміріне араласу, белгілі бір саяси 
қүндылықтар мен нормаларды игеру, сондай-ақ оған 
шығармашалык белсенді қатынас процесі. Қазіргі қоғамда 
саяси әлеуметтендіру процесі — бүл ең алдымен 
демократиялық қүндылықтарды, нормаларды жөне мәдени 
үлгілерді игеру.

Ол қаншалыкты үзаққа созылады? Уақытша шектеулері, 
шеңбері бар ма? Осы моселемен шүгылданатын галымдар 
саяси өлеуметгендіру процесі бүкіл өмір бойы жүреді, бірақ 
оның өрбір кезеңі, әсіресе жастык шакта ез агенттері және 
озіндік ерекшеліктері болады деп санайды.

Әлеуметгеңдірудің мынадай кезеңдері боліл кврсетіледі:
Ерте кезең (балалық): 3-5 жастан 12-13 жасқа дейін. 

Осы кезеңде бала негізінен отбасында (бүл олеуметтендірудің



басты агенті) өз ата-анасымен өңгімелеседі, олардың саяси 
оқиғаларға қатысгы көзқарастарьш қабыдцайды, өзін солармен 
бірдейлендіреді. Ол сонымен бірге саясат туралы бүқаралық 
ақпарат қүралдары арқылы мәліметтер алады. Билік 
дербестеліп қабылданады.

12-13 жастан 17-18 жасқа дейінгі (жасөспірім) кезең — 
саяси әлеуметтендірудің маңызды кезеңі, саяси «Мен» 
қалыптасады. Эмоциялық сезім саяси институттар 
орындайтын ерекше рольдер мен функциялар білімімен 
толығады. Билік енді дербестік күйінде қабылданбайды, 
жасөспірім өз қүрдастарымен араласа отырып, саяси 
қүндылықтарды, бағдарларды игереді (әлеуметтендіру 
агенттері — мектеп, үйірмелер, жалпы жастардың 
субмәдениеті), жастардың саяси үйымдарьша тартылады.

Жасөспірім кезенде айналада, оньщ ііиінде саясатта болып 
жатқан қүбылыстар саналырақ қабылданады; әр түрлі саяси 
және мемлекеттік институттар, бүқаралык ақпарат 
қүралдарыньщ әр түрлі арналары тарапынан ьіқпал күшейеді. 
Нақ осы кезде алғашқы саяси әрекеттер іске асуы мүмкін 
(жастардың, оның ішінде саясиланған үйымдарға кіру, қандай 
да бір қозғалыстарға, мысалы, экологиялық қозғалысқа кіру, 
бүқаралы қ қоғамдық акцияларға, мысалы, 
манифестацияларға, студенттердің ереуілдеріне қатысу және 
басқалары).

Саяси әлеуметтендірудің үшінші кезеңі: адам кез келген 
ересек адам секілді саясат әлемімен қарым-қатъшасқа түседі. 
Түлға саяси шындықты ішкі ықпал ету мен қысымға 
қарамастан қабылдайды және оның саяси мінез-қүлқы саяси 
процестер, қүбылыстар, оқиғалар туралы түсініктер мен 
пайымдауларға тәуелсіз болады.

Саяси әлеуметтендіру процесі индивидтің бүкіл өмірі 
бойы жалғасады. Тіпті ол саясатқа индифферентті түрде 
қараса да. Мынадай пікір бостан-бос айтылмайды: «Егер сен 
саясатпен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады». Өйткені 
әрбір түлға белгілі бір әлеуметтік тапқа, топқа, үлтқа, 
мемлекетке жатады ғой және объективті топқа жатудың өзі 
түлғаны саяси ықпал ету объектісіне айналдырады. Егер түлға 
саяси және мәдени бағдарьш тауьт, игерген болса, билікпен 
қатынас жасау кезінде өз мүдцелерін қорғауда оларды



қолдана алса, тек осындай жағдайда ғана саяси 
өлеуметгендіру табысты жүріп жатыр, ол өзінің басты саяси 
дербес және жауапты субьектісін қалыптастыру функциясын
, орындап жатыр деп айтуға болады.

Адамның саясатқа араласуы, оны дайыңцау және билікке 
қатынасқа кіргізу оның қоғамда қабылданған 
күндылыктарды, нормаларды, мәдени бағдарларды және саяси 
мінез-қүлық үлгілерін игеру процесінің шамасына қарай 
жүзеге асырылады.

Саяси әлеуметтендіру екеуара түтас процесті білдіреді: 
бір жағынан, ол саяси жүйенің түлғаның ішкі қүрылымына 
белгілі бір нормалар, қүндылықтар, рольдік үміттері және 
басқалары нысанында талаптарының ауысуын белгілейді; 
екінші жағынан, түлғаның осы дәстүрлерді және 
көзқарастарды саяси мінез-қүлықтың және саясатка ықпал 
етудің осы және басқа нысанында сіңіруін көрсетеді.

Саяси сана мен мінез-қүлық саяси факторлардың ғана 
өсерінен емес, сонымен бірге саяси емес факторлардьщ да 
ықпалымен қалыптасады. Саяси әлеуметтендірудің саяси 
факторлары, ең алдымен, бүкіл саяси жүйені білдіреді, оған 
мыналар кіреді: қүрылу және басқару функцияларымен және 
формаларымен мемлекет, саяси режим, саяси партиялар, 
қоғамдық үйымдар мен қозғалыстар, бүқаралық ақпарат 
қүралдары. Арнайы механизмдердің көмегімен бүл факторлар 
түлғаның саяси мінез-қүлқын түзетеді және бақылайды. Бүл 
механизмдер адам мен саяси жүйенің өзара әрекетінің үш 
деңгейінде қызмет етеді:

- бірінші деңгей - әлеуметтік (жалпы қоғамның деңгейі 
және ірі топтар). Мүнда түлғаға қоғамдағы әлеуметтік- 
экономикалық жене саяси ахуал ықпал етеді, бүған 
жаһаңдық экологиялық мәселелер, қатер, мысалы, соғыс, 
террор, жаппай жүмыссыздық және с.с. кіреді;

1 келесі деңгей — өлеуметтік-психологиялық — саяси 
мақсат және күндылықтар деңгейіңце ірі және шағын топтарға 
беріледі. Осы механизмдердің ішінде үйыту, еліктеу, 
жүқтыру (контагиозность) ерекше мәнге ие;

- үшінші деңгей, түлға ішінде, саяси әлеуметтендіру 
механизмі ретіндегі деңгейде түлғаның саясаттағы мінез-



қүлқын жене санасын билейтін қажеттіліктер, сарындар, 
қүндылық бағдарлары, үстанымдары өрекет етеді.

Сөйтіп, саяси жүйенің өлеуметтендіру процесіне әсері 
екі жақты болады: а) көпшілік бойында қоғамдық істерге 
қатысуға мүдделікті қалыптастыру үшін жағдай жасау; б) 
ақпаратгық және идеологиялық қүралдармен ықпал жасау.

«Саяси өлеуметтендіру» үғымы «саяси тәрбие» немесе 
«саяси ағарту» үғымдарына қарағанда кеңдеу, өйткені ол 
түлғаға үстемдік етіп түрған идеологияның жене саяси 
институтгардьщ мақсатты ықпалын қамтып қана коймайды, 
сонымен бірге гүлғаның өзінің белсенділігін де қамтиды. 
Саясат өлеміне кіру дегеніміз саяси сананың және өзіндік 
сананьщ калыптасқанын, саяси ойлау мен өркениетті саяси 
қызмет және мінез-күлық дағдыларьш игеруді білдіреді; 
саясат өлеміне кіру сонымен бірге түлғаньщ саяси өмірдегі 
өтіп жатқан оқиғаларға белсенді қатысуын да білдіреді.

Түлғаның саясаттағы ролінің  артуына саяси 
өлеуметгендірудің бүкіл прогрессивті тәсілдерін барынша 
ендіру мақсатында түлғаның қабілеті мен мүмкіндіктерін 
пайдалану жүйесі жағдай жасайды; оның мүдцелері мен 
қабілеттерін және қоғамньщ өзінің әлеуметгік сүраныстарын 
ескере отырып, түлғаның саясат саласындағы тиісті орын 
иелену мүмкіндігін жасайды. Индивидті саясаттың 
субъектісіне айналдыруға мынадай саяси тәрбиелеу жүйесі 
жағдай жасайды, ол оның белсенді болуын ынталандырып 
қана қоймайды, сонымен бірге саяси өмірге қатысуға 
мүмкіндік жасайды, сонымен бірге индивидгің бойында саяси 
шындықты түсіну және оған деген өзінің жеке қарым- 
қатынасының негізінде онда өзін өзі анықтау қабілетін 
қалыптастыра отырып, практикалық қызметгің қажетті 
білімдерімен және икемдерімен қамтамасыз етеді.



2. Саяси қдтысу нысандары мен міндеттері. 
Адамның негізгі күқықгары

Саяси омірге қатысу формалары барынша сан алуан: ол 
митингілерге, марштарға, демонстрацияларға,
конференцияларға, сайлау науқандарына, сайлауларға 
қатысудан қандай да бір саяси паргияның, саясат саласындағы 
көсілқой қызметке мүшелікке дейін қамтиды. Түлғаны 
саясатқа қатысуға ынталандыру барышиа күрделі және сан 
алуан. Түлғаның қабілеті мен амбициясы саясатта бар болғаны 
белгілі бір рольді орындауы үшін қажетгі шарт қана болып 
табылады, ол шарт жеткілікті болуы үшін түлғаның осы 
қабілетгері мен амбициясы іске асырыла алатыңдай әлеуметгік 
қатынастар мен нақты жағдайы қажет: яғни нақты жағдайда 
осындай түлғаның саяси өмірге ықпал ете алуы, қабілеті 
мен сипаты ағымдагы әлеумепік сүраныстарға сәйкес келеді. 
Шындығында бүл саяси өмірді үйымдастырудың барлық 
деңгейіне қатысты болады. Саяси өмірге қатысуға 
ынталандыру түлғаның саяси қатысуының негізгі 
міндеттеріне жағдай жасайды. Түлғаның саяси қатысуының 
мынадай басты міңдеттері бөліп көрсетіледі25:

Біріншіден, өзінің саяси жөне азаматтық қүқықтарын 
іске асыру. Парламент депутатына қандидатқа дауыс беруге 
қамдана отырып, қандай да бір партияның саяси мүшелігіне 
өтіп немесе ереуілге, демонстрацияға, митингіге қатысып, 
адам іс жүзінде өз әрекетінің елдін, қаланың, косіпорынның 
өмірімен байланысын көреді.

Екіншіден, өзінің саяси үнамы мен жек көрінішін 
теңестіру. Митингілерде және жиналыстарда, партия немесе 
кәсіподақ бойынша жолдастарының арасындағы саяси 
пікірталастар барысында, клубтың мөжілістерінде индивид 
айналадағы қүбылыстар жоніңдсгі өз түсінігінің дүрыстығына, 
ахуалды түбегейлі өзгертуі мүмкін істерге өзінің қатысуы 
қажеттігіне көз жеткізеді. Түлга өзінің тацдауының, 
шешімінің және орекетінің күші мен маңызына растама 
алады.

25 Қараңыз: Григорьев В.К. Курс лекций по политологии. - Алматы,
1997. С. 133.



Үшіншіден, ер түрлі деңгейде саяси режимнің әр түрлі 
нүсқаларьша өзінің қарым-қатынасын, өзінің келісімін немесе
келіспейтінін білдіреді.

Төртіншіден, саяси өмірді басқарылатын жөне 
демократиялық, әлеуметгік қажетгіл іктерге жауап берегін ету.

Бесіншіден, саясаткерлерге, билікке, зерттеушілерге 
қоғамда өтіп жатқан саяси қажеттіліктерді талдау жене 
жинақтау үшін қажетті материал беру.

Осылайша, саяси қатысу түлғаны шындықтьщ жай ғана 
тамашалаушысы емес, саясаттың субъектісіне айналдырады 
және іс жүзінде саяси процесс белсенді, окиғаға толы болады. 
Саясаттың негізгі субъектісі әрқашанда индивид жататьга 
топ болып табылады жене оның мүддесі түлғаның саяси 
қызметінің мүмкін болатьга аяларын ашады. Осы жағынан 
алғанда түлға саясаттың қосалкы, туынды және қызметтік 
субъектісі болады. Егер ол әлеуметтік қажеттіліктер мен 
мүдделердің қандай екендігін, олардың арасындағы 
қайшылықты ненің тудырғанын, осы қайшылықтарды іс 
жүзінде шешудің немесе жоюдың қаншалықты мүмкін 
екендігін және с.с. білсе, қарапайым азамат, кәсіпқой емес 
саясаткер саясаттың субъектісі больш табылады. Бастысы 
түлғаның саяси өмірдің негізгі заңдылықтары мен 
формаларын түсінуінде, ал бүл оны табысты саяси 
әлеуметтендірген жағдайда ғана мүмкін болады.

Саяси әлеуметтендірудің табысты процесін оған саяси 
режим, жетекші саяси күштер мүдделі болған кезде және 
қоғамда шынайы демократиялық ахуал орнағанда ғана нақты 
іске асыруға болады. Саяси сананың сипаты, түлғаны 
саясаттың объектісі гана емес, сонымен бірге субъектісі де 
ретінде өзін көрсету мүмкіндігі қоғам кепілдік берген адам 
қүқьіғы жүйесіне тәуелді. Адам қүқығы — бүл адамдар мен 
мемлекет арасындағы индивидтің өз қалауы бойынша әрекет 
ету мүмкіндігін (осы бөлікті бостандық деп атайды) немесе 
белгілі бір игіліктер алуын (бүл жеке қүқық) қамтамасыз 
ететін өзара қарым-қатынас принциптері, нормалары.

«Адам қүқығы» деген терминнің озі кең магынада да, 
сол секідці тар мағьшада да қолданылады. Тар магынада бүл 
берілмейтін, бірақ бар болтаны мемлекет қорғайтын жене 
кепілдік беретін мынадай қүқықтарды білдіреді: өмір сүру



жене денеге қол сүғылмаушылық қүқығы, наным жене ар- 
'үждан бостандығы, барлығының заң алдында теңдігі жөне 
с.с. Бүл қүқьіқтарды сондай-ақ ажырамас қүқықтар деп те 
атайды. Осы қүқықтар мемлекеттен соншалықты жеке өмір 
сүретініне, оларды заң арқылы жоққа шығарудың мүмкін 
еместігіне қарамастан, олар сайланған көпшіліктің мезетгік 
бабының қүрбаны бола алмайды.

Тарихшы Леонард Леви былай деген: «Адамдар өздерінің 
үкіметтері еркін болмаған кезде еркін болады». Бүған 
қосымша ретінде АҚШ-тың үшінші президенті, бірінші 
Төуелсіздік декларациясының авторы болған Томас 
Джефферсонның сөзін келтіруге болады: «Біз барлық 
адамның теңдей жаратылғандығын, оларға Жаратушының 
белгілі бір ажырамас қүқықтар бергендігін, оның ішінде 
өмір сүру, еркіндік жөне бақытқа үмтылу қүқыктарының 
болғандығын айдай ақиқат деп есептейміз. Осы қүқықтарға 
кепілдік беру үшін адамдардың арасынан үкімет түзілген, 
ол өз билігін өздері басқаратындардың ке лісімінен ал ады».

БҮҮ-ның Ассамблеясы 1948 жылы 10 же лтоқсанда Адам
қуқықтарының жалпыга бірдей декларациясын қабылдады.

Кең мағынасыңда адам қүқыктарына түлғаның қүқықгары
мен еркіндігінің бүкіл жиынгығы, олардын әр түрі қамгылады. 
Қүқықтардың мынадай түрлері бөлінеді (көпшілік 
халықаралық мамандар-заңгерлердің жіктеуі бойынша):

Бірінші топқа қарапайым қүкцқтар мен бостаңдықтар 
кіреді. Бүған өмір сүру күқығы, еркіндік жене жеке басына 
қол сүғылмаушылық, қүлдықтан азатгық, азаптауға немесе 
қатаң, адамгершілікке жатпайтын қарым-қатынасқа немесе 
жазалауға тыйым, заң алдындағы тендік, сот төрелігінің 
рәсімдік кепілдіктеріне қатысгы бірқатар қүқыктар, жеке және 
отбасылық өмірге бетімен араласудан қорғау жөне ары мен 
беделіне қол сүғудан қорғау, түрғын үйге қол 
сүғылмаушылық, жазысқан хаттардың қүпиялылығы жатады.

Екінш і топ азаматтық қүқықтарды қүрайды. 
Декларацияда мынадай қүқықтар жарияланған: түлғаның 
өзін қүқық субъектісі деп танылу қүқығы, кешу жөне 
түрғылықты жерін таңдау еркіндігі, баспана сүрау қүқығы, 
азаматтық алу қүқығы, некеге түру және отбасы қүру 
қүқығы, мүлік иелену қүқығы.



Саяси қүқықтар мен еркіңціктер қатарында Декларация 8 
мыналарды белгілейді: ойлау, ар-үждан, дін бостаңдығы, 1 
наным-сенім жөне оларды білдіру бостандығы, бейбіт жиналу 1 
және қауымдасу бостандығы, елді басқаруға қатысу қүқығы. 1 

Экономикалық қүқықтар: жеке меншікке қүқық, еркін I 
еңбек етуге қүқық (қызмет түрін, еңбектің қауіпсіз 1 
жағдайын, еңбекке кепілдік берілген ең төменгі мөлшерді І 
және с.с. таңцау), демалуға, білім алуға, медициналық қызмет ] 
көрсетуге қүқық жөне с.с. §

Мәдени қүқықтар адамның рухани дамуына кепілдік ] 
беруге жүмылдырылған. Олар білім алу қүқығын, мәдени 
қүндылықтарға қол жетімді болу қүқығын, көркем және 
техникалық шығармашылықпен айналысу еркіндігін, үлттық і 
мәдениетін дамыту қүқығьш және с.с. қамтиды.

«ВІЬЕЗІМ Іпіетагіопаі Кагакһзіап» зерггеу орталығыньщ і 
материалдарына қарағанда26: «Жалпы сіз қалай ойлайсыз, 
сіздің елде адам қүқығы толықтай сақтала ма, ішінара немесе 
мүлдем сақталмай ма?» (сүралғандардың %) деген сүраққа 
жауаптар былайша болінген: .. .

Толықтай
сақталады

Ішінара
сақталады

Жоқ,
сақталмай-

ДЫ

Жауап бере 
алмаймын

Бүкіл дүние 
жүзі

16 67 14 3

Оңт-Шығыс
Азия

12 71 9 8

Латын
Америкасы

6 56 33 5

Солт.
Америка

19 73 7 1

Африка 13 63 23 I ]
Батыс Еуропа 
Шығыс

29 64 6 1 |

Еуропа мен
тмд

7 65 22 6

ҚАЗАҚСТАН 4 77 14 5

2 Қ араңы з: С оц и обар ом етр . М атериалы  подготовлен ы  
И сследовательским центром ВІЬЕБІМ Іпіегпаііопаі КагакһзСап - 
исполнителем проекта Саііир Іпіешаііопаі МШепішп 8штеу по Казахстану. 
//Время. 2000. 24 февраля. С.З.



Келтірілш отырған деректерден көрініп отырғандай, 
зерттеушілер адам құқығы садасындагы барынша қолайсыз 
ел — Латын Америкасы деген түжырымга келді. Бұл жерде ең 
бір «қүқықсыз» ел — Колумбия орналасқан, респонденттердің 
үштен екісінің өз мемлекеттерінде адам қүқығының 
сақталмайтындығына көздері жеткен. Келесі ендікте 
Нидерланды орналасқан. Сауалнамаға тартылған 
голландықтардьш 70 пайызы өздерінің қүқықтары толықтай 
сақталып отыр деп санайды. Бүл ретте Бәйшешектер елінде 
адам қүқығы мүлдем сақталмайды деп мәлімдеген бірде бір 
голландық респондент табылмады. Нидерландтың соңынан 
«ең үздік бестікке» Люксембург, Норвегия, Дания жөне 
Германия кірді.

Алайда жалпы қолайлы Еуропа адам қүкығын сақтауда 
тіпті де керемет көрсеткіш бере қойған жоқ. Шыгыс Еуропа 
(ТМД қосқанда) адам қүкығын қүрметтеу деңгейі бойынша 
Латьш Америкасы мен Африкадан шамалы ғана жоғары болды. 
Қазақстан олардың қасында едәуір дүрысырақ көрінеді.

Әлем елдерінде Адам қүқықтарының жалпыға бірдей 
декларациясының талаптарьш сақтау бейнесі төмендегідей:

Адам құқықгарының жаллыга Оны “өте Оны “өте

бірдей декларацнясының нашар” жақсы”

талалтары сактайтын ел сактайтын ел

Заң алдында барлығымыз теңбіз 
Ешкім де қиналмауы тиіс

Әрбір адамның бірдей еңбек 
үшін бірдей жалақы алуга 
құқығы бар
Некеге отыру серіктестердің 
еркін және ортақ келісімімен 
жүзеге асырылуы тиіс 
Әрбір адам ойын еркін айтуға 
қүқылы
Әрбір адам өз еркінше дінгс 
сыйынуга қүқылы

Армения
Колумбия

Чили

Пакистан

Камерун

Жапония

Сингапур
Голландия

Норвегия
Малайзия

Словакия

Норвегия

КАЗАҚСТАН

Сауалнамада накты күкықтарды сақтау туралы 
сүрақтармен бірге респонденттер түрып жатқан елде осы 
немесе баска белгілері бойынша кемсітудің болуы туралы 
сүрақ та бар. Терісінің түсі бойынша кемсітушілікке



Үлыбритания мен АҚШ -тағы респонденттер жиі 
шағымданды, тіл бойынша кемсітушілікке — Нигерияда, 
саяси нанымы бойынша — Батые Африка елдерінде 
шағымданды. Жынысы бойынша кемсітушілік Оңтүстік 
Кореяда барынша асқынып түр.

Қазақсгандықтар кемсітушіліктің әргүрлі нысандарының 
бар екендігі туралы мьшаны хабарлацы (сүралғандардың %)27:

Кемсітушіліктің мынадай 
түрлерін кездестіруге

болады

Жиі
түрде

Уақыт
өткен
сайын

Сирек
түрде

Еш
уақытта

Жынысына қарай
10,2 13,4 21,8 44,4

Түсіне қарай 6,2 7,6 17,2 59,8
Тіліне қарай 10,8 17,8 27,8 39,8
Дініне қарай 3,2 5,6 16,0 69,0
Саяси көзқарасына қарай 9,4 13,2 14,4 38,0

Егер олар адам міндеттерімен тікелей байланысты болтан 
жағдайда ғана адам қүқығы шьш мәнінде ақиқатқа айналар 
еді. Демократиялық елдердің азаматтарыньщ міндетіне әдетте 
зандарды сақтау, басқа түлғалардың қүқыктары мен еркіңцігін 
қүрметтеу, салық төлеу, табиғатгы, мәдениет ескерткіштерін 
сақтау, едді қорғау және т.с.с. кіреді.

Азаматтардың қүқықтары мен бостандықтарының
нақтылығын анықтайтын басқа жағдайлар — бүл мемлекетгің
әлеуметтік кепілдігі:

- материалдық, яғни қаржы қүралдарының, меншіктің 
болуы;

- саяси (билікті бөлу, тәуелсіз оппозициясының, 
б үқаралық ақпарат қүралдарының бо луы);

- занды (демократиялық зандар және сот жүйесі);
- рухани-қүлықтық (қажетті білім деңгейі, ақпаратқа 

кіру рүқсаты, қүлықтық атмосфера).
Сонымен, ақыр соңында, адам қүқығы нақтылығының 

тағы бір маңызды шарты — бүл адам қүқықтарын, 
бостандықтары н және міндеттерін бүзғаны үш ін 
жауапкершілік. Билік және басқару органдарының, 
лауазымды түлғалар мен жекелеген азаматтардың осы

27 Қараңыз: Социобарометр 
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саладағы нақты жауапкершілігін анықтамай адам құқығы 
өдемі декларацияға ғана айналады. Қазақстан Республикасы 
Конституциясыньщ 13-бабыньщ 1 -тармағыңда әрбір адамның 
өзінің қүқық субъектісі болатындығын тануға және өзінің 
қүқықтары мен бостандықтарын заңға қайшы келмейтін 
барлық тәсілмен, қажетті қорғанысты қосқанда қорғауға 
қүқылы екендігі атап көрсетілген.

Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша 
елдегі адамдар мен азаматтардың қүқықтары мен 
бостандығының кепілі Президенттің өзі болып табылады. 
Қазақстан халқына Жодцауында (1998 жылғы 30 қыркүйек) 
сөз бостандығын іске асыруда әлі де мәселелер бар екеңдігін 
атап көрсетті. Ол Үкіметке «журналистердің ақпаратқа еркін
қолы жетуін жеке қайырымдылық емес, қоғамдық пікір 
алдындағы борышы ретінде қарастыру қажет. Тәуелсіз БАҚ- 
дың болуы және олардың санының көбеюі қандай шығьш 
болса да қоғамдағы ашықтықтың өскендігін білдіретінін»28 
көрсетгі.

Президент осы қүжатта әлеуметтік тендік саласында 
мынадай елеулі мәселеге назар аударды: біздің қоғамның 
әйелге қатынасы. Мүнда көп нәрсені өзгерту керек. Бірінші 
кезектегі шаралардың қатарында өйелдердің бүкіл басқару 
органдарында өкілдігін арттыру^ әйелдерге түрмыстық 
деңгейдегі күш көрсетумен күресу, бизнес ашуды қалайтын 
әйелдерге кредитгер үсьшу үшін банк қүруға ынталаңцыру 
және басқаларының қажетгігі аталды.

Соңғы жылдардағы экономикалық түрақсыздық ең 
алдымен өйелдерге ауыр тиді: Қазақстанда жүмыссыз 
өйелдердің пайызы ерлерге қарағанда бірнеше есе жоғары. 
1997 жылдың алты айының ішінде ғана өртүрлі себеппен 
қоғамдық өндіріс саласында 118 мың адам жүмыстан 
босатылған, оның ішінде 80 мыңы әйелдер. 1996 жылы 
қызметтен босатылған 161 мың адамның 106 мыңын өйелдер

"  Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана “О 
положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней 
политики: демократизация общества, экономическая и политическая 
реформа в новом столетии”. 30 сентября 1998 года. //Казахстанская 
правда. 1998. 1 октября.



қүрады29. Жастық ценэдың қатаң шеңбері, көмелетке толмаған 
балалардың болуы, көптеген жүмыс берушілердің жогары 
талаптары — осының барлығы өйелдердің позициясын 
өлсіретеді, олардың елдегі саяси өмірге қатысу мүмкіндігін 
шектейді.

Индивидтің қоғамньщ саяси оміріне қатысуын мүмкін 
ететін қүқықтары, конституциялык сипаттағы қарапайым 
демократиялық бостандықтармен ажырағысыз байланысты. 
Т ү лғаның саяси омірге қатысу шекарасы мен барынша қең 
аясын қоғамның әлеуметтік омірін нормативтік ретгеу 
жүйесі анықтайды — негізінен саяси белсенділіктің жол 
берілетін нормаларын да қүқықтық жүйе.

Түлғаның әлеуметгік және саяси мөртебесі азаматгың 
күкықтық мәртебесінде нақтылана түседі. Азаматтардың саяси 
белсенділігін бір мезгілде ынталандыратын және шектейтш 
факторлар азаматтың саяси қызметінің түрін, сипатьш және
тщті мақсатын аиқындаитын жалпы олардьщ міндеті және 
қүқықтық тәртіп жүйесі болып табылады. Сонымен, 
азаматтардьщ саяси қызметі әлеумепік оргақ омір сүру және 
үлттық-мемлекеттік мүдделер (қауіпсіздік, аумақтық 
түтасгық, мемлекепік егемендік) принциптерімен шектелген, 
яғни түлға мен үйымньщ саяси қызметі саяси жүйеге қатысы 
бойынша функционалды болатындай және мемлекеттік 
қүрылыс негізіне қауіп тондірмейтіндей тәсілмен реттеледі.

Осылайша, қоғамда саяси белсенділік үшін мүмкіндік 
қаншалықты көп болса, түлғаның саналы белсенділігі де 
соншалықты жоғары болады, қоғамның саяси өміріндегі оның 
ролі де соншалықты мол болады.



САЯСИ ЖЕТЕКІІІІЛІК

1. Саяси жетекшілік угымы. Саяси жетекшілік сатылары.
2. Саяси жетекшіпіктің типологиясы.
3. Саяси элита теориясы.

1. Саяси жетекшілік үғымы. 
Саяси жетекшілік сатылары

Табысты саяси әлеуметтеңдірудің нәтижесііще түлғаньщ 
ерекше типі — саяси жетекші қалыптасуы мүмкін.

Қазіргі кездегі әдебиетте саяси жетекшілікті анықтауда 
бірнеше тәсіл кездеседі, атап айтқанда:

- жетекшілік басқа адамдарға ықпал ету ретінде;
I жетекшілік басшылық қызмет ретінде;
- жетекшілік кәсіпкерліктің ерекше түрі ретінде;
- жетекшілік қауымдасудьщ нышаны және саяси мінез- 

қүлықтың үлгісі ретінде.
Зерттеушілер нақты-тарихи жағдайларда қогамның 

жетекшілердің белгілі бір типін қажет ететіндігін атап 
көрсетеді. Нақ осы қоғамдық жағдайлар, қоғамның даму 
деңгейі, оның мәдени, үлттық, дёмократиялық белгілері 
саяси аренаға қандай типтегі жетекшінің шығатындығына 
ықпал етеді. Сол бір әлеуметтік жагдайларда, сол бір 
өлеуметгік таптардан әр түрлі жетекшілер шығуы мүмкін. 
Бүлар — комформистер — «агыммен бірге жүзушілер» және 
нонконформистер — қарқын мен қарсылықты жеңе отырып, 
«ағымға қарсы жүретіндер»30.

Ж етекшілердің ролі өсіресе ауытқымалы даму 
кезеңдеріңд е, жылдам шешім қабылдау, нақты міндеттерді 
дүрыс түсіне білу кдбілеті талап етілген кедде жогары болады. 
Сонымен бірге мьшадай пікір орныққан: «күиггі жетекші» 
барлық мөселені шешеді. Саяси жетекшіліктің үш сатысы 
бөліп көрсетіледі.

"Трофимов М.И. Политическое лидерство. //Социально-политические
науки. 1991. №12.



Бірінші саты: жетекші ахуалды бағалау функциясын 
жүзеге асыруы тиіс.

Екінші саты: жетекші қогамда орын алган моселелік
ахуалды шешу үшін топтың м інез-қүлы қ желісін
дайындайды.

Үшінші саты: жетекші көзделген жоспарға қолдау 
көрсету функциясын жүмылдыру және жүзеге асыру 
функциясын орындайды.

Саяси жетекші кандай белгілерге ие болуы тиіс? 
Зерттеушілер оның мынадай әлеуметтік сипаттарын 
(бастылары ретінде) атайды:

а) жетекші осы немесе басқа топтың көзқарасын ескере 
білуі, айта білуі және қорғай білуі тиіс;

ә) қоғамның мүддесі ол үшін өз мүддесінен жоғары 
болуы тиіс, тап осы жағдай оған елеулі бедел 
қалыптасіырады;

б) жетекші іс-әрекетті үйымдасгыру қабілетіне ие болуы 
тиіс;

в) тіл табысқыш және шешендік қабілетке ие болуы 
тиіс. ■ ■ .' 1-1 м  |  щ  \

Жетекші — моральдық жағынан алғанда көп оқыған, 
өдепті, лайықты түлға. Өркениетті азаматтық қоғам осындай 
жетекшіні қолайлы санайды. Сонымен бірге осы мәселені 
зерттеп жүргендердің қоғамньщ адал саясат туралы «мөлдір 
арманына» қатысты сын көзімен қарайтын басқа да козқарасы 
бар. Социологиялық қызметтер халыққа сауалнама жүргізе 
отырып, жаппай саяси баландыққа таң қалумен келеді, бүкіл 
респондентгерді жасы, білімі және үлты жағьгаан алғанда 
«Адалдық және тәртіптілік» бағанына қолдауы бәрінен де 
асып түсті31: сауалнамаға тартылған респонденттердің 75,5 
пайызы саяси қайраткер үшін тап осы қасиет басты болып 
табылады деп есептейді. Екінші орында біліктілік секілді 
қасиет нық орнығады. Көріп отырғанымыздай, таддаушылар 
біздің саяси мәдениетіміз соншалықты томен деп атап 
көрсетеді. 40-49 жас аралығындағы респонденттер негізінен 
саясаттағы кәсіпқойлықты ерекше бағалайды. Олардың 60

31 Қараңыз: Гуревич Л. Смелая мечта о честном политике. //Караван.
1993. 2 апреля.



пайызы осы қасиетті мемлекетпк қызметші үшін маңызды 
екеңдігін атап көрсеткен.

«Күшті қолды» жақтаушылық бәрінен бүрын 60-тан 
асқан карт үрпаққа тән. Осы жас санатындағылардың 37,5 
пайызы «күшті қолды» колдады. Жастар болса билеушінің 
мықтылығын жоғары бағалайды (30 жасқа дейінгі 
респонденттердің 30,3 пайызы). Керісінше «күшті қодцы» 
жақтаушылардьщ ең азы 50-59 жас (11,8 пайыз) және 30-39 
жас (18,5 пайыз) аралығындағы респонденттер болды. 
Алғашқылары — бүл алпысыншы жылдардағы үрпақ, 
бүлардың осы кезге дейін Сталиннің жеке басына 
табынуш ылықты сынау ықпалының аясында екендігі анық. 
Екіншілері — жасөспірім шақтан есею кезеңіне өтер кезі 
демократиялық жаңартуға деген үміт өрлеген қайта күру 
кезеңіне түспа-түс келгевдер.

Жетекші топтың мүшелеріне, өзінің соңына ерушілерге, 
өзі басқаратын адамдарға үқсас болуы тиіс. Американдық 
зерттеушілер айтқандай, «өрбір сайлаушы кандидаттан өз 
бөлшегін тапқысы келеді. Сондықтан да сайлаушылар, әсіресе 
дағдарыс жағдайында, кандидатгьщ байсалды конструктивті 
бағдарламаларьшан, тарих пен қазіріі өмірдің өткір мәселелері 
бойьпшіа жауапты пайымдауларынан гөрі онъщ сьгаға толы 
өткір, «таратқыш» сөздерін. жоғары бағалайды. 
Талдаушылардың дүрыс байқағанындай, қазіріі кездегі саясат 
аспанындағы жүлдыздар өздерінің жеке бағдарламаларымен 
жарқыраған жоқ, артықшылықтарының жарқыльгаан және 
бүрынғы билігін пайдалану арқылы шықты.

Саяси төжірибе саяси қызметке қатысып, белгілі бір 
топтың мүддесін білдіре отырып, жетекшілердің өздерінің 
жеке қасиеті арқьілы окиға барысьша елеулі ықпал ететіңцігін 
көрсетіп отыр; жетекшілердің мінез-күлқында фатальды, 
салыстырмал ы дербестік бар.

«Шағын топтағы» жетекшіліктің үлттық ауқымдағы 
жетекшіліктен айырмашылығы қандай? Саясатганушылар 
үлттық ауқымдағы жетекшілік дегеніміз:

|  «дистанциялық жетекшілік» (жетекші және оның 
ізбасарлары тікелей қарым-қатынаста болмайды, олардың 
қарым-қатынасы бүкаралық коммуникациялар, үйьшдар, 
саяси машинаға қызмет ететін адамдар арқылы орайды);



- көпролді жетекшілік (жетекші өзінің тікелей 
маңайындагылардың, саяси паршяның, бюрократиялық 
атқару машинасының, тіпті көпшіліктің күткеңцеріне багдар 
жасайды жэне оның міндеті осы қарама-қайшы рольдерді 
белгілі бір тепе-теңдікте үстап түру);

- жеке болса да корпоративті жетекшілік екендігіне 
сенімді. К

Бюрократталған қоғамда жетекші «үйымдасқан 
белсенділіктің» жемісі ретінде, оның ролін басқа адамдар, 
оның «штабы», «орындаушы элита» орындаганда таза 
символдық тұлға болуы мүмкін.

Сөйтіп, саяси жетекші дегеніміз — бүл қоғамның немесе 
өлеуметтік топтың кажеттіліктерін, мүдделерін саясат аясы 
арқылы білдіруші. Саяси жетекші әдетге биліктегі немесе 
билік үшін күрестегі саяси күштердің орналасуын, бір 
жетекшінің басқасымен ауысуын, ең алдымен биліктің бір 
өлеуметтік күштен басқаларына өтуін білдіреді.

Жетекшілік мәселесі батыс зерттеушілерінің терен 
зерттеуінің мәні болып табылады. Антика заманынан басгап 
мүнда басшынъщ ролін ойнайтын индивидгің немесе белгілі 
бір топ бөлігінің маңайына әрекетті жүмылдыратын топтық 
интеграцияның механизмін ашатьш әртүрлі тұжырымдамалар 
пайда болды. $

Саяси жетекшілікті зерттеуде Н. Макиавелли елеулі үлес 
қосты. Оның түжырымдауынша, саяси жетекші — бүл бүкіл 
қоғамды түтастырушы және өз билігін сақтау үшін және 
қоғамдық тәртіпті үстап түру үшін кез келген күралды 
пайдаланушы.

Тарихты ержүрек түлғалар шығармашылыгының 
нәтижесі ретінде қарайтын волюнтаристік жетекшілік 
теориясыньщ көрнекті өкілдері Т.Карлейль (1795-1881) және 
Р.У. Эмерсон (1803-1882) болды. Олардың біріншісі 
халықтың негізгі бөлігін жетекшілердің бағыттағыш 
ықпалынсыз қалыпты өмір сүре алмайтын «қандай қарым- 
қатынаста болмасын бейшара» деп есептеді. Нақ осы әйгілі 
түлғалардың «шүбар киімінде» қүдіретгі көрегендік және 
тарихтағы шығармашылык бастау көрінеді. Саяси 
жетекшілікке қатысты осыңцай пікірді Эмерсон да айтш.

Кейінгі саяси ой мен практикаға елеулі өсер еткен



жетекшілік түжырымдамасьш Ф. Ницше жасады. Ол жоғары 
биологиялық тип — жетекші-адамды, қүдіретті адамды 
жасаудың қажеттігін негіздеді. «Адамның мақсаты — оның 
жоғарғы түсішктерінде жатады, — деп жазған Ницше. Адамзат 
үлы адамдарды дүниеге келтіру үшін тынымсыз жүмыс істеуі 
керек — оньщ міңдеті осыдан ғана түрады». Ницше айтқандай, 
жетекшілікке үмтылу — «адамның шығармашылық 
түйсігінің» көрінуі, ол жетекші моральды мүлдем елемеуі 
тиіс деп санады, өйткені оның үғымыңдағы мораль — әлсіздер
қаруы.

Қазіргі жетекшілік түжырымдамасына өлеуметтік 
психологияның негізін қалаушылардьщ бірі — Г. Тард (1843- 
1904) шығармашылығы тікелей ықпал етгі, ол адамдар бір- 
бірінен сенім, наным және т.б. игереді деп санады. Әсіресе, 
өз жетекшіл ерінен. Тард үшін жетекшіге еліктеу — өлеуметтік 
өмірдің негізгі заңы, халықтьщ көпшілігі дербес әлеуметтік 
шығармашылыққа қабілетті емес. Қоғам прогресінің дара 
бастауы бастамашыл және ерекше түлғалар жасаған
жаңалықтар болып табылады.

3. Фрейд (1856-1939) бойынша, либидоны жаншу 
жетекшілікке үмтылуға ауысуы мүмкін. Ол бүқара халық 
отбасыңдағы әке секілді жетекшіге мүқтаж деп есептеді. 
ААдлер болса, жетекшілікке үмтылу — түлғаның қүңдылығы 
сезімінің өтемі деп есептеді32. __

2. Саяси жетекшілік типологиясы

Саяси жетекшіліктің өр түрлі типологиясы бар 
(критерийлерге қарай). Төжірибе жетекшілердің барлык 
типінің арасьщда нақты шекара жоқ екеңдігін көрсетіп отыр. 
Мысалы, М. Вебер (1864-1920) саяси жетекшілердің мьшадай 
үш типін бөлді. Барлық үш типтің типологиясын схема 
түрінде былайша көрсетуге болады:

и Қараңыз: Современная западная социология: Словарь. - М., 1990. 
С. 159.



1. Дәстүрлі 
(патриархалды қ)

“ М аған бағы н, себеб і 
әрқаш анда солай болтан!”

2. Харизматикалы қ  
(харизм діх-табиғи  сапа, 
қүдайды ң сы йы )

“ М ен ғана сен ің  өм іріңді 
өзгерте аламы н, сонды қтан да  
маған багы н!”

3. Р аци оналды қ -қүклқты қ  
(бю рократиялы қ)

“ М аған бағы н, себеб і мен Заң  
бойы нш а жүремінГ

алттар
дәстүрді сақтауға шақыруды пайдаланатыны көрінеді. 
Мүндай типке тайпалардың көсемдері, монархтар жатады. 
Мүндай жетекшілер ірі қалалардан қашықтағы аймақтарда, 
ең алдымен, отбасылық қүрылымда (геронтократия) кездеседі.

Харизматикалық жетекші пайгамбар, «үлы миссияны» 
орындаушы тарихи фигура болып есептеледі. Эмоция — 
жетекшіліктің осындай типінің басты негізі. Жетекші мен 
көпш іліктің өзара қарым-қатынасы эмоционалды- 
мистикалық сипатқа ие, толык «өзін беруді», сокыр сенімді, 
харизмалык жетекшінің соңынан ойсыз келісуді коздейді. 
Мүндай жетекшілер дін қайраткерлері, революциялық 
басшылар арасынан, тарихи дүмпулер кезінде, достүрлі 
институтгар бүзылып, жыдцам индустриялық даму бастау 
алган дамушы елдерде пайда болады. Мүнда жетекші — 
бюрократияның шексіз билігін бакылауға жөне тежеуге 
қабілетті үлттық келісім идеясының іске асуы.

Вебер «халық егемендігін*, «халык билігін* утопия деп 
есептеді, ал демократия оның түжырымдамасында мақсат 
емес, тәсіл жоне күрал ретінде корінеді. Бүл — жетекшілерді 
сайлау тәсілі, бүл — халықтың елеулі болігін үлттық саяси 
істеріне тарту үшін оның билігіне заңдылық дарыту қүралы. 
Нақ осы — сайлауларга катысу жөне дауыс беру қүқығын 
іске асыру — көпшіліктің саяси қатысуынын

М. Вебер өз теориясының монін мынадай создермен 
түжырымдады: «Демократия — халықтыц озі сенетін жетекшіні 
сайлауы*. Бүдан кейін халық сайлаган жетекші былай дейді: 
«Ал енді, сөзді қойып, маган багынындар». Халық та, партия 
да осы түжырымдама бойынша, оның ісіне араласпауы тиіс. 
Өйткені ол дагдарыстан шыгуды бір озі гана біледі. М.Вебер 
мүндай жетекшіні плебисцигарлы-харизматикалық, ал 
теорияны — плебисцитарлы демократия деп атайды.

жалі



Осындай жетекшінің роліне кім сәйкес келеді? 
М.Вебердің пікірінше, ең алдымен, дарынды ғана емес, 
сонымен бірге харизмасы бар және ауқатгы таптан шыққан 
ацамдар сәйкес келеді. Экономикалық тәуелсіздік оны 
мүдцелер тобынан бөледі, оның өз тәуелсіз көзқарасы 
болады, оның оқу, кәсіпқой саясаткер болуға мүмкіндігі 
бар. Осы қасиеттердің бәрі оған ғалымның болжауы 
бойынша, тар ауқымдағы таптық, әлеуметгік мүдцелерден 
жоғары көтерілуге мүмкіндік береді.

Мүндай рольге заңгерлер («сөзбен шайқасу» үшін жақсы 
дайындалған және олар капиталистік өндіріске қатыспайды), 
сондай-ақ рантье (экономикадағы паразитгер, бірақ саясатга 
пайдалылар) дәл келеді.

Жетекшінің үшінші типі -  рационалдық-қүқықтық -  
экономикалық жағынан дамыған, демократия және саяси 
бостандық дәстүрлері бар елдерде әрекет етеді; ол барынша 
үнамды болып табылады, өйткені оз әрекетінде көпшіліктің 
соқыр сеніміне емес, заңға сүйенеді; бүл типтің негізінде 
сана (рационалдылық) жатады.

Сөйтіп, саяси жетекшінің ролінде ерте бастан 
харизматикалық элементтер бар, оларды осы немесе басқа 
саяси қайраткерлер іске асырады. Қазіргі заманғы 
саясаттануда жетекшінің типін анықтаудың әр түрлі 
критерий л ері пайдаланы лады. ' '

Жетекшілерді сондай-ақ:
- өрекет ету әдісі — демократиялық және авторитарлық;
I үсынған қайта өзгерту бағдарламасы: жетекші-

реформатор, жетекші-радикал, жетекші-консерватор;
- қоғамдық мойындалу критерийлері: жетекші-популист, 

жетекші-демагог бойынша бөледі.
Жетекшілер әр түрлі болады: күшті және әлсіз, зүлым 

және демократ. Бірақ олар өрқашанда бар — қоғам солай 
қүрылған. Сонымен қатар, тәуелсіз жетекшілерді табу өте 
қиын, өйткені кез келген қоғамдық бірлестік оны біреудің 
басқарғанын, үйымдастырғанын талап етеді, сондықтан 
қоғамдық қозғалыссыз жетекші, жетекшісіз қоғамдық 
қозгалыс пайда болмайды.

Біздің қоғамда саяси жетекшілерді қалыптастыру 
механизмін жасау, оларды ілгері апаратын демократиялық



принциптерді бекіту міндеті тұр. Осы орайда қолда бар 
төжірибені: көп партиялылықты, билікті бөлуді, еркін 
баспасөзді жөне басқаларын пайдалану шешуші болады.

3. Саяси элита теориясы

Саяси жетсышліктің эр түрлі теорияларынан басқа саяси 
элиталар теориясы жасалды, онда да билеуші қүрылымды 
талдауға эр түрлі тәсілдер беріледі. Элита (франц. тілінен 
элитэ — үздік, іріктелген) кез келген қоғамда болады — бүл 
жоғары, аргықшыльиы бар гап немесе басқару функциясын 
іске асырушы тап. Бүл бөлудің негізінде адамдардың 
биологиялық жэне психологиялық қасиеті жатады, бүған 
харизма — элитаның шығармашылыққа қабілеті; бүқарадан 
интеллекту алдық жөне мораддық артықшылығы бар, барынша 
жауапкершілік сезімі бар, өз қызметі саласында ең жоғары 
индекс алған адамдар кіреді.

Элита — саяси катынаста барынша белсенді, билікке бағыт 
үстаған, қоғамдағы азшылықты қүрайтьш адамдар. Басқаша 
анықтама элитаның сан қырлы мәнін де ашады: бүл — коғамда 
жоғары беделге, мөртебеге, байлыкка ие адамдар; сондай-ақ 
билік позициясына ие, әлеуметгік өмірді анықтайтын үйымдар 
мен институттарда қарапайым билікке ие адамдар.

Элитаға барынша білікті мамандарды, менеджерлерді жөне 
бюрократиялық басқару жүйесівдегі жоғары қызметкерлерді, 
соңдай-ақ когамның саяси, мәдени өмірінде жетекші жагдайды 
иеленетін түлғалардан түратьш салыстырмалы түрде шағын
топты жатқызады (тиісінше саяси, экономикалык, мәдени 
элита, элиталық плюрализм теориясыньш жақтастары осылай 
деп санайды).

Элитаның таптық тамыры антогонистік қоғамды үсгемдік 
етуші азшылыққа жөне басқарылатын, қаналатын көпшіл ікке 
бөлуде жатыр. Өндірістік күштердің жеткіліксіз дамуына 
байланысты жөне адамзаттың алғы тарихын корсететін тарихи 
дамудьщ белгілі бір кезеңін элита теориясы жалпыға бірдей 
заң, «адамзат табиғатының» жоне күрделі өндірістің 
технологиялық талаптарыныц салдары ретінде қарайды.

Элитаның коптеген георияларында теңсіздік - әлеуметгік



өмірдің негізі екендігі атап көрсетіледі. Бастапқы постулат -  
саяси қатынасгарды абсолюттеңціру, ең алдымен үстеңщк және 
бағыну.

Элита теориясы авторларыньщ бірі - В.Парето (1848-1923) 
қоғамда туғаннан билік етуге арналған адамдар немесе қулық 
йен алдау арқылы билікті жүзеге асыратын адамдар 
(«түлкілер»), не бүл ретте мәжбүрлеу мен күштеуді 
пайдалаНатын адамдар («арыстандар») өмір сүреді деп 
түжырымдады. Осындай элитарлық адамдар басқарудың екі 
типін жасайды, олар бірін-бірі ауыстырып огырады, нәтижесінде 
өздерінің көпшілікгі манипуляциялау қасиетін тауысады, осы 
элиталар сарқылады, ал қоғамды күйреуге алып келеді.

Сонымен, элита қүрамы жаңа күиггің қүйылуы есебінен 
үнемі жаңарып отыруы тиіс, болмаса қоғам күлдырайды, бүл 
әлеуметгік революцияға алып келеді, бүкіл мәні билеуші 
жоғары таптьщ қызметкерлермен жаңаруьшан түрады.

Шаруашылық өмірде «арыстан» типін бизнесмен 
бейнелейді, ал «түлкілер» — салымнан түскен өсіммен өмір 
сүретін рантье. Қоғамда рантьелердің көбеюі — қоғамньщ шіри 
бастауының дәлелі. Бизнесмендер ықпалының күшеюі 
қоғамды белсенді және қозғалмалы етеді.

«Элита шеңбері» теориясьш Парето иңдивидгердің туа бітгі 
биопсихологиялық кдсиетгерін зерггеу негізіңце жасады. Алаңда 
саяси және экономик алық өзгерістер билеуші азшылықтьщ 
жеке қүрамындағы өзгерістердің қарапайым салдары болып 
табылмайды. Элитаның айналу процесі терең қоғамдық 
процестерді, ең алдымен, әлеуметтік-экономикальгқ сипатгагы
процестерді бейнелейді. Саяси өзгерістер билеуші топтар 
қоғамдық тәжірибе барысында туындайтын әлеуметтік- 
экономикалық мәселелерді шешуге мүмкіңцігі болмаған жөне 
саяси амалдар жасауға жүгінуге мөжбүр болған жағдайда 
болады.

Элита мәселелерінің басқа бір зерттеушісі - Г.Моска (1858- 
1941) қоғамда нақты билік «саяси таптьщ» қолында екендігіпе 
сенімді. Ғалым билік халықтан, халық үшін болады, бірақ 
халықтың озінің билігі болмайды деп есептейаі. Моска үсгемдік 
етуші таптьщ мүліктік немесе қандай да бір басқа негізде 
қал ыптаспайтын, ал ақыл, қабілет, білім мен өз өкілдерінің 
сіңірген еңбегі негізінде қалыптасатын уақьгггы армандайды.



Тағы бір элита теориясы — меритократия (лат. меритус — 
лайықты және грекше кратос — билік) осылай пайда болды, 
сөзбе-сөз: «сіңірілген еңбекке негізделген билік», 
«аристократия» және «демократия» үғымдарына кереғар.

Моска осы меритократиялық утопиясьш жүзеге асыруды 
белгісіз үзақ болашаққа жатқызды. Парето секілді ол 
элитаны жаңартпай қоғамның негізі болып табылатын 
әлеуметтік түрақтылық мүмкін емес. Бүкіл элитада 
«жабыққа», мүрагерлікке айналу үрдісі бар (егер де-юре 
болмаса, онда де-факто), бүл оның азғындауына әкеледі. 
Еркін пікірталастар ғана мүның алдын ала алады, ол «саяси 
тапты» қажетті дәрежеде жаңартуға мәжбүрлейді, оны белгілі 
бір шеңберде үстауға және ол елдің мүддесіне жауап бере 
алмаған жағдайларда оны орнын толтыруға мүмкіндік береді.

Ғалымның пікірі бойынша, қоғамда әрқашанда ескі 
басқарушы азшылықты ауыстыруға дайын күштер өмір 
сүреді. Билеуші таптың қалыгаы жағдайының жөне қызмет 
етуінің нәтижесі ретінде олардың арасындағы түрақуы 
айырбас: - түрақтандырғыш, консервативтік үрдіс басымдық 
еткен кезде қоғам ағзасы «саулығыньщ» кепілі. «Саяси тап» 
динамикасының үш нүсқасы ықтимал: жаңартусыз «мәңгі 
есте қалдыру», жаңартып «мәңгі есте қалдыру» (Москаның 
пікірінше, оңтайлы нүсқа) және таза жаңарту. Осы 
нүсқалардың мемлекеттік басқарудың екі нысанымен — 
автократиялық және либералды нысанымен үйлесуі — 
мынадай типтегі мемлекетті береді: аристократиялық- 
авторитарлық, аристократиялық-либералды, демократия- 
лық-либералды. Ғалымньщ көзқарасы бойынша, «саяси 
тапты» негізінен халыққа қүқық беру күйреуге әкеледі. Ол 
жалпыға бірдей сайлау қүқығына және парламентаризмге 
күдікпен қарады, демократиялық институттарды сын 
нысанасьша алды.

Өткен ғасырда жасалған элита теориясының өзекті больш 
қала беретінш және қазіргі зерттеушілердің қызыгушылығьш 
тудыра беретіндігін33 уақыт көрсетіп отыр, олар элита 
типологиясын анықтауда көптеген тәсілдерді атап көрсетеді.
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33 Қараңыз: Григорьев В.К. Право, бизнес и политический имидж. / /  
Научны е труды “А дилет” . 1997. № 1; его же: К ур с лекций по 
политологии. - Алматы, 1997. С. 106-117.



Тарихи аяда қоғамның әрбір типіне саяси элитаның өз типі 
сәйкес келеді: патриархалды-рулыққа — тайпалық 
аристократия, құл иеленушіге — монархтьщ, билеуші мен 
аристократияның айналасы, бурж уазиялы ққа — 
меритократия мен плутократия, социалистікке — 
номенклатура.

Кез келген қоғам белгілі бір дәрежеде жетекшілік 
қасиетке ие, билік шешімдерін қабылдауға, іске асыруға 
немесе оларды бейтараптандыруға және болдырмауға кәсіптік 
және психологиялық түрғьщан дайындалған адамдарды қажет 
етеді. Осылайша, бүлар қоғамға белгілі бір қабілетгерімен, 
мүмкіндіктерімен және бүған қоса өзіне биліктік-басқару 
функцияларын алуға қүлшынысымен танылған адамдар.

Саяси элитаның типологиясы қоғамның және элита 
байланысының даму дөрежесін корсетеді. Сойтіп, 
зерттеушілер халықтьщ әр түрлі таптарының этаблирленген 
(түрақты демократия лық), плюралистік (халықтьщ әртүрлі 
табының ірі көлемдегі өкілдігі және тиісінше шағын 
интеграция — министрдің баласы жүмысшының баласымен 
нашар сәйкес келеді және т.б.), әміршіл-өкімшілдік (оньщ 
таралуы әсіресе тогалитарлық жәНе авторитарлық режимдерде 
ерекше байқалады), әр түрлі таптардың өкілдігі болмайды 
деуге болады, оның есесіне ішкі ауыз бірлік өте күшті 
болады, элита дерлік моногеңді, өйткені ол шағын билеуші 
топтан ғана қүралған.

Интеграцияланбаған элита (жиі ауысып отыратын 
режимдегі қоғамға тән) томен әлеуметтік окілдік иеленеді 
және ішкі байланысы өлсіз болады. Зерттеушілердің 
бірқатары мүрагерлік элитаны атайды: монархиялық — Сауд 
Аравиясы, Кувейт, Оман, Катар және т.б.; қаржы- 
өнеркөсіптік истеблишмент — АҚШ, Франция, Канада, 
Англия үшін. Мысалы, Дюпоңдар, Рокфеллерлер, Черчилл, 
Меллондар жэне т.б. еулеті.

Батыстық және бірқатар отандық зерттеушілер 
көрсетілгендерден басқа элитаның мынадай сипатгарына 
ашық және жабық сипатын қолданады.

Ашық ретінде дамыган демократиялық қогамның 
элитасын атайды, мүнда элитаға кіру, табыс баспалдағы 
бойынша орлеу жүртшылыктың белгілі бір бақылауымен



болады. Билеуші және оппозициялық элитаның қатарыңда 
әрқашанда бейтараптар, ауытқушы, тіпті бәсекелес жақтың 
өкілдері, өз позициясының мәнін негіздеп кіре алады.

Жабық ретінде тоталитарлық немесе авторитарлық, 
сондай-ақ әскери-диктаторлық саяси режимдердегі елдердегі 
элиталар аталады. Онда элита жариялылық болмаған кезде 
жеке басының берілгендігі, идеологиялық ұстамдылығы, 
билеуші топқа, партияға жатуы принциптерімен қалыптасады. 
Жабық элитаньщ барынша жарқын типі гитлерлік режимнің 
жоғарьщағы тобы болды, мұнда барлық қарым-қатынас 
біріншіден, партиялық қауымдасу, екіншіден, көсемдік 
интитуты, үшіншіден, Адольф Гитлерге деген жеке 
берілгендігі, сол секілді өзінен жоғары түрған басшыға жеке 
берілуі шеңберінде қүрылды. Жабық типтегі элита тағы бір 
ерекшелікпен айрықшаланады: өзара қарым-қатынастағы 
қатаң сатылылық және тиісті шеңберлі кепілдік.

Жабық типтегі элитаның қатарындағы ерекшелерге 
КСРО-да болған номенклатуралық үлгідегі элита жатады 
(«номенклатура» - лат. — сөзбе-сөз, есімдері мен атауларының 
тізбесін білдіреді). Оньщ пайда болуы ірі елде бүкіл өмірді 
мемлекеттендіру жағдайында және билеуші партияның 
монополдық жағдайында өсу үстіндегі партиялық және 
мемлекетгік аппараттағы барлық жауапты қызметтердің 
қамты луы н қамтамасыз ету үш ін кәсіпқой  
революционерлердің лениндік үйымының тым аз санды 
болуымен байланысгы болды. Биліктің әр түрлі буындарыңца 
қүралған вакуумға мансапқорлар тасқыны жаппай үмтылды. 
Табысқа жетуге мүмкіндік алу үшін шын мәнінде шамалы 
ғана нәрсе керек болды: дворяндық және буржуазиялық 
тектен болмауы, жеңген өрі билікте нық орныққан билеуші 
партияға (жастар үшін — комсомолға) кіруі. Революциялық 
сіңірген еңбек ретінде азаматтық жылдарда миллиондаған 
адамдар жүмылдырылған Қызыл Әскер қатарында болу 
есептелді. Бірақ егер бүл да болмаса, орын алған тәртшсіздікте 
сіңірген еңбекті оңай қосып жазуға болатын еді. Сөйтіп 
саяси пирамиданың үшар басына жол ашылды.

М.Восленский34 жазғандай, адамдарды іріктеу қажетгігі

34 Восленский М. Номенклатура. -  М., 1991.

134



даусыз болды^Іріктеу критерийлері мен жүйесі туралы мәселе 
қойыдцы. Әңгіме синекура (синекура — көп еңбекті қажет 
етпейтін жақсы төленетін қызмет) туралы емес, жұмыс туралы 
болған секілді көрінді, табиғи критерий ретінде осы істі 
орындауға барынша жарамдылыгы және қабілеті — кеңестік 
кадр терминологиясы бойынша іскерлік белгілері 
басшылыққа алынды. Алайда сонымен бірге саяси белгілердің
сөзсіз басты критерий лері жасалды...

Әрбір адам кызметті қандай да бір құқықпен емес, 
басшылықтың мейірімімен алып отырғанын және егер осы 
мейірімділік тоқтаса, онда ол басқа біреумен 
ауыстырылатынын сезінуі тиіс болды. Кеңес коғамьша белгілі 
мынадай сталиндік тезис осыған негізделген: «Бізде 
ауыстырылмайтьш адам жоқ».

Кадр саясатының осы принципі бақытты 
тағайыңдалғандардьщ бойында басшылықтьщ еркіне берілуді 
ғана тудырып қойған жоқ, сонымен бірге жанын салып жұмыс 
істеп көзге түсуге үмтылуды тудырды, сол арқылы 
ауыстырылмайтын болуға тырысты. Бұл ретге барын салып 
көзге түсу дегеніміз тек жақсы жүмыс істеу ғана емес, 
тиісінше басшылыкты орнынан алуға қүдіреті жететін 
тағайындаушының қалағанын жақсылап орыңцау болды.

Осы тағайындаушы және жылдам өсіп бара жатқан 
номенклатураның әлуетті қожайыны кім болды? Елдегі 
басшы кадрларды тағайындаудың бүкіл ісін Сталин өзінің 
және өз аппаратының қолына шоғырландырды (1926 жылдан 
бастап). Сөйтіп, Сталин кадрларды іріктеу кезінде саяси 
белгісі шатырын қорған қыла отырып, барлық жаңа 
номенклатура авгоматга түрде оның жеке басына берілегіндей 
ахуал туғызды. Сөйііп жаңа «тап» пайда болды — партиялық 
номенклатура, қызметке тағайындайтын партия 
жетекшілерінің шағын тобы: Сталин басқаратын ОК 
секретариаты және ОК секретариатына бағынатын ОК-тің 
есепке алу-бөлу бөлімі.

Номенклатураға іріктеу таптық, үлтгық, идеологиялық 
үстамдылық, билеуші партияға берілгендігі және т.б. 
принциптер бойынша жүргізілді. Көріп отырғанымыздай, 
ерекшелейтін белгілер тобы мүнда коп емес жөне кеңес 
элитасын елеулі жүтатты. Егер номенклатураның



жабықтығын, кадрларды конкурспен іріктеудің болмауын 
қоссаңыз, кеңес элитасын жақсы кадрлар қүрамағаны 
түсінікті болады.

Бүкіл жиынтығымен номенклатура кеңес қоғамында 
толық биліктің орнауын қамтамасыз етті. Саяси басқару — 
номенклатураның барынша елеулі функциясы. Елде 
орындауға жататын барлық шешімді номенклатура 
қабылдады. Әрбір номенклатурашының өзіне бөлінген билеу 
бөлімі бар. Восленский буржуазия — мүлкі бар тап, соңдықтан 
да үстемдік етуші деп атап көрсетгі. Номенклатура — үстемдік 
етуші тап, сондықтан мүлік иеленуші. Капиталистік 
магнатгар ешкіммен де өз байлығьш бөліспейді, бірак олар 
күнделікті билікті жүзеге асыруды кәсіпқой саясаткерлермен 
ынталаньш бөліседі. Магнаттан айырмашылығы ОК-тің 
сектор меңгерушісі академиктің немесе көрнеюі жазушьшьщ 
өзінен көбірек ақша және мүлік алғанына сабырмен қарады, 
бірақ оның бүйрықты тындамауына жол бермеді...

Н.С. Хрущев өзі қүлдырағаннан кейін былай деген, 
«барлығына да тоясың — тамаққа, қүрметке, тіпті араққа, 
тек билік қана оны қаншалықты көп иеленсең, оны үсті- 
үстіне иемдене бергің келеді»... Номенклатураньщ үшар 
басьщца болу — бүл ләззатгың ләззаты. Бүл номенклатура 
үшін қалалық, аудандық, облыстық, ірі ел ауқымындағы 
жан рахаты. Телефон арқылы басқа елдерге сыпайы бүйрық 
берген кезде ол тіпті де өткір бола түседі. Өзінің Кремльдегі 
кабинетінде сүхбат кезінде Л.И. Брежнев өзін үстай алмай, 
корреспондентке социалистік елдердің ОК бірінші 
хатшыларымен тікелей байланысатын қызыл нүктесі бар 
телефондарды көрсетгі. Нүктені басасьщ да, жағдай сүрайсың, 
отбасьша сәлем жолдайсың — «кеңес» бересің. Ал содан кейін 
қатқылдау тері креслоның арқалығына шалқайьш, тоқмейіл 
көңілмен тап қазір басқа астанада оны орьщцау үшін асығып 
«кеңес» өткізіп жатқаньш ойлайсың...35.

 ̂ Элита институты, оньщ ішінде мемлекетгік шенеуніктік, 
мемлекеттік бюрократия кез келген басқару жүйесінен тыс 
емес, одан қашып қүтыла алмайсың. Талдаушылар, оның 
басқару функциясынан үстем бОлып кететін, мемлекет пен

35 Қараңыз: Восленский М. Номенклатура. -  М., 1991.

136



қоғамга жұмыс істеуді қоятын және дербес, барлығын да өз 
күшіне бағындыратьш жүйеге айналып кету сәтіне жол 
бермеудің маңыздылығын атап көрсетеді. Бірқатар 
зерттеушілердің түжырымдауынша36, КСРО күйрегеннен 
кейін Ресейде бүдан қүтылу мүмкін болмаған. Мүнда 
мемлекеттік шенеуніктер, саяси элита толықтай ресейлік 
олигархтардьщ ықпалында болтан. «Олигархия» терминінің 
өзі Платон бойынша түсіндірілмейді, ол оны билік басында 
байлар түратын мемлекетгік қүрылыс ретінде анықтаған 
болатын. Ресейде болса олигархтар ретінде ең бай адамдар 
аталады. Ресейде кез келген бай олигарх емес, биліктің 
арқасында байыған Ә. және билікке төлеген адам олигарх. 
Мүнда олигархтарга 90-жылдары биліктің шешуші 
институттарын қаржыландырғандар, жүздеген шенеунікті 
қоректендіргендер, маңызды заңдардың отуі кезінде 
депутатгардың даусына төлегендер, өз министрін қойғандар; 
бүқаралық ақпарат қүралдарын пайдалана отырып, қоғамдық 
сана қалыптастырғандар жатады.

Ресейде олигархия «экономиканың уәкілетгі секторы»37 
қүрыла бастаған 90-жылдардың басында қалыптаса бастады. 
Бүл секторға бизнесгің барьшша пайдалы салалары (банктер, 
ЖЭК, металдар және бірқатар басқалары) жатты. Бүл бизнес 
бірден ірі болды және әрқашанда мемлекет қамқорлығъшда 
болды. Дәмді жерлерге тек өз адамдарына ғана рүқсат берілді. 
Олигархия Ресей индустриясының локомотивтері — мүнай 
жөне металлургия компаниялары жекешелендіру 
аукциондарына қойылған 1994-1995 жылдары ғана өзін 
көрсетгі. Экспорттық өлуеті бар бүкіл дерлік керемет 
кәсіпорындар москвалық «уәкілетті» банкирлердің шағын 
тобының қолында қалды. Сөйтіп Ресейде жаңа элита туралы 
бідді.

Осы жылдары бірнеше олигархтың: Березовский, 
Ходорковский, Гусинский, Смоленский, Фридман, 
Виноградов, Малкин капиталын шогырландыруы жүрді. Еңці 
олар жай ғана банкир болмады. Олардың қолында ірі мүнай

36 Қараңыз: Крыштановская О. Смерть олигархии. II Аргументы и факты. 
1998. №46,48.
37 Қараңыз: Крыштановская О. Смерть олигархии. II Аргументы и факты. 
1998. №46. С.5.



жэне металлургия компаниялары , химия, мұнаи 
кәсіпорындары, тамақ өнеркәсібі бөлінді. Батыстық 
бұқаралық ақпарат құралдары (мысалы, «ҒогЬх» журналы) 
Ресейдегі ең бай бизнесмен ретінде Березовскийді атады және 
оның байлығын (1997 жылдың маусымында) 3 мл рд. доллар 
деп бағалады. Сонымен бір мезгілде оның өзі (сол кезде 
Ресейдің Қауілсіздік Кеңесінің Хатаіысы) 3 млрд. долларға 
декларация толтырды. Бір жыл өткеннен кейін «ҒогЪ$»-тің 
«шыңцықтан соншалықты алыс кетпегендігімен»38 оңай келісгі.

Олигархтардьщ қаржы -өнеркәсілтік холдингтері үш топқа 
бөлінді (олардың стратегиялық орталыктарының қайда 
орналасқандарьша қарай): 1) банктік (мысалы, смоленский 
империясы, оньщ негізінде «СБС-Агро» банкі тұрды); 2) 
өнеркәсіптік (Потаниннің немесе Ходорковскийдің империясы) 
және 3) медиялық (Березовскийдің немесе Гусинскийдіц 
бақылауындағы бүқаралық ақпарат қүралдары). Ең ірі
телеарналарға, газетгерге, журналдарга бақылау орнату, бірқатар 
өз өкілдерін ел басшыльпъша кіргізу Ресей олигархгарына 
саяси элитаға ықпал етуге, оны әшкерелеумен және жанжалмен 
қорқытуға, қогамдық пікірге айла жасауға мүмкіндік берді. 
Осы мақсатга саясаткерлер рейтингі мен болжамдар жариялаган 
сараптама институттары қаржыландырылды.

Қазақстанда зертгеушілер қазіргі қоғамның бес элиталық 
тобьш бөліп көрсетеді: бүл — саясажерлер, кәсіпкерлер, ғылыми 
және шығармашылық зиялы қауым, Қазақстан Республикасы 
Қарулы күштерінің генералитеті39; нақ осы бес элиталық 
топтың өкілдері 1997 жылы республиканың болашағы 
мәселелері бойынша қогамдық пікірді зертгеу үшін таргылды.
Сауалнама алынған сарапшылардың белгілі бір бөлігі (11,4 
пайыз) қоғамдағы трайбализм белгілерінің сақталуы қауіпті 
екендігін көрсетгі. Осындай тенденция басқа зерттеулерде 
де40 анықталды: жүздік немесе рулық жақындық кейде 
«майлы» қызмет алу, белгілі бір артықшылыққа және

38 Сивкова В. Как живешь функционер? //Аргументы и факты. 1998. 
№ 13. С.7.
39 Қарацыз: Тулегулов А.К., Шоманов А.Ж. Будущее Казахстана глазами 
элиты. //Социологические исследования. 1998. № 3.
40 Қараңыз: Шоманов А.Ж., Жансугурова Ж А ., Машанов М.С. Характер 
и особенности лоббирующих групп в Казахстане. //Саясат. 1997. №5.



жеңідцікке ие болу кезінде шешуші роль атқарады. Осы 
зерттеуде респонденттердің 29 пайызы реформа рулық 
ағайындар мүдцесіне жүзеге асырылады деп есептейді.

Сонымен бірге авторлар қазақ халқының тарихында 
рулық бөлініс негізінде қандай да бір елеулі қақтығыстың 
болмағандығын атап корсетеді. Руаралық және тайпааралық 
қақтығыстар қан төгуге дейін жетпеген. Қазіргі қоғамдағы 
келіспеушіліктер рулық бөлініске байланысты емес. 
Зерттеушілер оның мәні күн өткен сайын мүлдем 
жоғалатынына сенімді. Ал қазіргі жағдайда — бүл шындық. 
Бүған «орта буын» элитаға (мемлекеттік, акционерлік және 
жеке кәсілорындардың басшылары)41 жасалған сауалнама 
дәлел болады, респонденттердің осы тобына жататын 
сауалнама алынғандардың ешқайсысы ру-тайпалық 
қатьгаастар «консервативті, кертартпа және реформаларға 
кедергі жасайды» деп есептемейді.

41 Қараңыз: Смагамбетова Б Д . Родоплеменной фактор в системе 
“руководитель — подчиненный”. //Социологические исследования. 1998.
№3.



ПАРТИЯЛАР ЖӘНЕ ПАРТИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР

1. Саяси партиялардың тегі мен мәні.
2. Партия/іық жуйелер және олардың типологиясы.
3. Қазақстан Республикасында көп партиялықтың 

қалыптасу мәселелері.

1. Саяси партиялардың тегі мен мәні

Партиялар мен партиялық жүйелер қазіргі көптеген 
дамыған қоғамдарда саяси жүйенің негізгі элементтері болып 
табылады. Саяси партиялардың тегі ежелгі замандардан 
басталады. Олар қүрамы бойынша шамалы және тар ауқымда 
тіпті Ежелгі Грекияда болды. Бастапқыда олар 
аристократиялық саяси үйірмелер мен клубтар ретінде болды, 
олардың қатысушылары билік және билікке ықпал ету 
саласында өзара бақталасты. Қазіргі мағынасындағы саяси 
партиялар алғаш Еуропада пайда болды, кейіннен әлемнің 
басқа аймақтарына таралды. Алқашқы көпшілік (массовые) 
партиялар Англияда (либералды — 1861 ж.), Германияда 
(Жалпы Герман Жүмысшылар Одағы — 1863 ж.) пайда болды. 
XIX ғасырдың соңында бүқаралық партиялар негізінен 
социал-демократиялық бағыттағы партиялар Батыс 
Еуропаның көпш ілік елдерінде қалы птасты . 
Саясаттанушылар көпшілік саяси партиялардьщ пайда 
болуының негізгі екі себебін атайды:

1. Саясатқа қатысу саласын елеулі түрде кеңіткен 
жалпыға бірдей сайлау қүқығының таралуы.

2. Тап тартысы, жүмысшы табының үйымдық дамуы, 
ол өз партиясын қүра бастады. Оған қарсы саяси партиялар 
да пайда болды.

Өркениет жетістіктерінің бірі ретіндегі саяси партиялар 
қоғамдық-саяси омірдің қажетгі институты болып қала беруін 
жалғастыруда. Уақыт өткен сайын мынадай мәселенің 
пікірталасқа айналғаны шындық: бізге партиялар керек пе 
әрі қазіргідей коп санда, мысалы Ресейдегідей, 
Қазақстандағыдай? Өзінің өркениетке жатпайтын әдісімен



саясат ағымының «қайығын тербететіні» жасырьш емес. Бұл 
бір жагынан. Ал екінші жағынан қоғам осындай саясаттьщ 
үжымдық субъектілерінсіз не күте алады? Тарих мемлекет 
пен қоғамның арасында осындай байланыстырушы, делдал 
буын болмаса, биліктің (әсіресе төтенше жағдайлар кезінде) 
бонапарттық режимге өтіп кетуі мүмкіндігін көрсетті. Тап 
осы партиялық қүрылымдардың азаматтық қоғамды 
мемлекетгің «семіртіп» жіберуіне кедергі жасайтьш өлеуметгік 
тканнің органикалық өсуіне жағдай жасайтыньша тәжірибе 
дәлел болады. Сонымен, саяси партиялар қазіргі қоғам 
өмірінде елеулі рол атқаруға арналған. Саяси партиялар — 
бүл кез келген дамыған саяси жүйенің қажетті элемент!

Кез келген саяси партияның мөні оньщ кімнің мүддесін 
қоргайтынында, білдіретінінде. Саяси партия белгілі бір 
экономикалық, өлеуметгік, мәдени және басқа мүдделердің 
саяси, мемлекеттік деңгейдегі өкілдігі болып табылады. Бүл 
оның жеке, кәсіптік, корпоративтік, аймақтық, яғни тар 
мүдцелерді білдіретін өртүрлі қоғамдық үйымдар мен 
қозғалыстардан ерекшелендіретін басты айырмашылығы. 
Саяси партияның мөні оның функцияларынан корінеді.

Саяси партияньщ функциялары:
1. Мүдцелерді білдіру функциясы, яғни ірі әлеуметгік 

топтьщ мүдделерін анықтау, калыптастыру және негіздеу.
2. Ірі әлеуметтік топтарды активизациялау және 

интеграциялау функциясы.
3. Саяси идеология мен саяси ілім қальпгтастыру.
4. Қоғамның саяси жүйесін қальштастыруға қатысу.
5. Мемлекетгік билікті жүзеге асыруға қатысу.
6. Қоғамдық пікірді қалыптастыру.
7. Түлғаны саяси өлеуметтендіру функциясы.
8. Мемлекет, кәсіподақтар, қоғамдық үйымдар үшін 

кадрлар даярлау және өсіру.
Сөйтіп, саяси партия — индивидтің еркін дамуын іске 

асыру үшін үмтылатын саясатпен үздіксіз байланысы.
Саяси партиялар қандай критерийлер бойынша жіктеледі? 

Өйткені алғашқы көпшілік партиялар XIX ғасырда 
антагонистік таптардың үйымдық дамуына жөне таптық 
күрестің ширығуына байланысты пайда болды, яғни үзақ 
уақьгг бойы таптық критерий негізгі болды. Қазір ол сирек



қолданылады, өйткені қазіргі қоғамның нақты таптық 
құрылымы XIX ғасырга қарағаңда біршама күрделірек. Саяси 
партияларды жіктеу мынадай критерийлер бойынша жүзеге
асырылады:

- қызмет ету ортасы критерийі бойынша — моноорта 
(өзі мүддесін білдіретін бір өлеуметтік ортадағы қызмет); 
аралық (қызметі олардың біреуіне ғана емес, басқа да 
өлеуметтік қауымдарға ықпал етуді іздестіруге бағытгалған); 
бүқаралық, жалпы (жалпы халықтық ортаға бағытталған);

- саяси жүйедегі ролі бойынша (жария және жабық). 
Олар: билікке ашық күреске (оппозициялық), оны жүзеге 
асыруға және нығайтуға (билеуші); сайлауға катысуға (яғни 
«қызмет көрсетуші» немесе сайлау функциялары — 
функциясы біреу ғана — сайлауларға қатысу) бағытгалған;

- функциялары бойынша («сайлау» деп аталғандардан 
басқа парламенттік партиялар — көптеген партиялык 
функцияларды оған қоса парламенттік қызметті іске 
асырады);

- ілімінің сипаты мен идеологиялық бағыты бойьшша: 
революциялық (қоғам өмірін сапалы қайта күруға 
үмтылатын); реформалық (қоғамды елеулі саңдық кайта 
үйымдастыруға бағьпталған, бірақ оның неіізгі қүрылымын 
сақтап қалады); консервативті (қазіргі өлеуметгік жағдайдьщ 
негізгі сипаттамаларын түрақты сақтауға үмтылатын); 
реакциялық (мақсаты — қоғам дамуының алдыңғы 
кезендерінің қүрылымдарына ішінара немесе толыктай 
оралу);

- үйымдық қүрылымының критерийі бойынша: 
оргальпсгандырылған (бірыңғай бағдарлама, күшті басшылық, 
тәртіп және сатылылық): орталықсыздаңдырылған (саяси 
өмірде түтас үйымға үмтылмайтьга түрақты мүшеліксіз); 
кадрлық (аз санды, активтер арқылы әрекет етеді — кәсіпқой, 
сол секілді қоғамдық); бүқаралық (өз қатарында осы паргияға 
түрақты дауыс берген азаматгардың кемінде 10 пайызы бар, 
басшылықты кәсіпқой саясаткерлер жүзеге асырады, негізгі 
қаржыл андыру көзі — мүше лік жарналар).



2. Партиялық жүйелер жөне олардың 
типологиясы

Болашақта өз қызметінде өзара байланысты саяси 
партиялар партиялық жүйе құрады, ол олардың шеңберіңце
— партиялық коалиция қүрады.

Партиялық жүйе — бүл өз алдарына қойған мақсатгарын 
жүзеге асыруға үмтылатын партиялардың күресу механизмі 
не ынтымақтастығы.

Партиялық жүйелер:
|  бір партиялық; - екі партиялық; - коп партиялық.
Бір партиялық жүйе тоталитарлық жөне авторитарлық 

жүйеге болінеді. Бір партиялық жүйеде, әдетге, партия 
мемлекеттік аппаратпен түтасып кетеді және партияға төн 
емес билік функцияларын орындай бастайды. Нэтижесінде 
бюрократияландыру жүреді, билікке сайлаушылар 
тарапынан демократиялық бақылау әлсірейді, ал сайлаудың 
өзі формалды сипат иеленеді. Бүған 1903 жылы пайда болған 
Ресей социал-демократиялық жүмысшылар партиясы 
(РСДЖІІ) Кеңес Одагыньщ коммунистік партиясы (КОКП) 
мысал бола алады. КСРО-да жазңлмаған ереже бойынша 
басқару қүрылымьша елдегі жалғыз партия болган және 
Конституция бойынша саяси жүйенің негізі болған КОКП 
мүшелігіңце болмаған адам тағайындалмайды.

Қос партиялық жүйе билІкте бір немесе екі партияның 
өзгермелі болуымен ерекшеленеді (негізінен бір-бірін 
ауыстырады). Мүндай жүйе, мысалы, АҚШ-та қалыптасты, 
билікте негізгі екі партия — Республикалық жөне 
Демократиялық партиялар бір-бірін ауыстырады. Осы екі 
партияның арасында шын мәнінде түбірлі саяси 
айырмашылық жоқ. Олар саяси сахнада бір мезгілде дерлік 
пайда болды: Демократиялық партия (ДГТ) 1828 жылы, ал 
Республикалық партия (РП) 1854 жылы. Демократиялық 
партияның да, Республикалық партияның да түрақты 
бағдарламасы жоқ. Белгілі бір кезеңде мүндай бағдарлама 
сайлау түжырымдамалары болып табылады. Бір-бірімен 
бөсекелесе отырып, республикашылар да, демократтар да 
барлық деңгейде билік үшін күрес жүргізеді. Олардың



өзгешелігі мынадан көрінеді. Бұл елде партияларда түрақты 
басқару қүрылымдары, тәртіптері, түрақты мүшелігі 
болмастан, небэрі сайлауға байланысты жанданып, қосалқы 
роль атқарадьі. Партия мүшелерінің саны осы партияның
президент сайлауына үсынган каңдидатына берілген дауыстар 
санына қарай анықталады.

Саяси партиялар әрбір штатта таңдаушылар алқасына 
мүшелер тізімін жасайды, олар Президентгікке өз кандидатьш 
қолдайды және олардың саны осы штатқа таңдаушылар 
алқасында берілген дауыстар санына тең болады.

Қазіргі көпшілік американдықтар Демократиялык 
паршяны либералды деп санайды, мүңда олар демокрагтардың 
федералдық үкіметтен және штат билігінен белсендірек 
өлеуметгік саясат жүргізуді, мүқтаж жандарға: кедейлерге, 
жүмыссыздарға, білім алуға қаражаты жоқ студенттерге 
өлеуметгік және экономикалық даму бағдарламасьш үсынуды 
талап етеді деп есептейді. Мүндай беделді демократтар 30 
жылдардың өзінде, «алапат дағдарыс» кезеңінде алған еді. 
Президент Франклин Рузвельт жариялаған «Жаңа бағыт» 
саясатын жүргізе отырып, демократтар халықты бөгетгер, 
жолдар және қоғамдық ғимаратгар салуга жүмыспен қамппын 
үкіметтік бағдарламалар үсынды. Олар басқа да көптеген 
бағдарламалар енгізді, атап айтқанда қарттығы және еңбекке 
жарамсыздығы бойынша ай сайынғы мемлекеттік 
жәрдемақымен қамтамасыз ететін өлеуметтік сақтандыру 
бағдарламасьш үсынды.

Республикашылдар жеке кәсіпкерлікке кобірек сүйенеді 
және демократгарды мемлекеттік аппаратгы үстап түруға 
олшеусіз шығыстар үшін және жеке бастаманы шектейтін 
зандарды көп шығарғаны үшін жиі айьштайды. Олар көптеген 
өлеуметгік бағдарламалар салық төлеушілерге тым ауыр тиеді 
және оларды қаржыландыру қажеттілігінен туындаған 
салықтардың өсуі барлығының мүддесіне салмақ түсіреді 
деп есептейді. Сондықтан американдықтардың белгілі бір 
болігі Республикалық партияны консервативтірек деп 
есептеуге бейім.

Қос партия да американ қоғамының бүкіл таптарынан 
көптеген жақтастарын тапқан және саяси көзқарастардың 
ауқымды шеңберін көрсетеді.



АҚШ Конгресіне республикашылардан да (оларда 
дауыстар саны едөуір мо лырақ), демократтардан да өкіддер 

. сайланған. Өз заманында АҚШ Презвденті лауазымьш ДП- 
дан Франклин Рузвельт, Гарри Трумэн, Джимми Картер 
және басқалары иеленді. ДП-ны Ү лпық комитет басқарацы, 
оны Консультативтік комитет сайлайды. 4 жылда (толық 
жылда) бір рет партияньщ съезі өтеді, онда президент жэне 
вице-президент лауазымьша кандидаттар үсынылады. ДП- 
ның саяси орталығы — Нью-Йорктегі Таммани-холл. 
Партияньщ эмблемасы — есек. ДП-ның саясатьш көрсететін 
негізгі баспасөз органы: «Нью-Йорк тайме», «Вашингтон 
пост»», «Ньюс-уик» журналы жөне басқалары.

Республикалық партиядан эр жылдарда АҚТТТ Президент! 
лауазымында Дуайт Эйзенхауэр, Ричард Никсон, Рональд 
Рейган, Джорж Буш және басқалары сайланды. РП-ны оз 
қүрамынан Атқару комитетін сайлайтын Үлтгық Комитет 
басқарады, ол барынша маңызды мәселелерді шешеді және 
Үлтгық комигетке үсьшыстар береді. Сьездері 4 жылда (толық 
жылда) бір рет өтеді. Онда президент және вице-президент 
лауазымьша кандидаттар үсынылады. Партияньщ эмблемасы
— піл. РП-ның баспасөз органы — «Лос-анджелес тайме», 
«Юнайтед Стейтс ньюс энд уорлд рипорт» апталығы және 
басқалары.

Қос партияның спектрі барынШа кең, Конгрестің сол 
бір топқа жататын барлық мүшелері не сайланған өкілдері 
бар мөселеде бір-бірімен тіпті де келісе бермейді. 
Республикашылардың көптеген түжырымдамаларын бөлісуге 
бейім консервативті демократгар да бар, демократгардың 
түжырымдамаларын жиі бөлісетін либералды 
республикашылар да бар. Көзқарастардағы мүндай 
айырмашылықтар осы немесе басқа заң бойынша дауыс беру 
кезінде жиі пайда болады. Демократтар да, республикашылар 
да осы партиялардьщ лидерлері шақырғандай жиі дауыс бере 
бермейді. Олардың көзқарастары, немесе олардың өздері 
білдіретін адамдардьщ көзқарастары партия көзқарасынан 
басым түрады.

Американдыққа сайлауға қатысу немесе онда өз 
кандидатурасын қою үшін саяси партияға мүше болу тіпті 
де міндетті емес. Алайда партиялық үйымның қүралдары



ңен аппаратын пайдаланба# сайлау науқанын өткізу қиын. 
Қөптеген сайлаушыларды партия қатарына үсынылған 
і^ақсатқа берілгендік не каңдидаттарды іріктеуге ыкпал ету 
тілегі жетелейді. Бірақ сайдаушьі қандай партияға жататына 
қарамастан өзі қолайлы деп с^ціаған кез келген кандидатқа 
дауыс бере алады. Дауыс беру жэсырын болады және ешкім 
де басқалардың қадай іхауыс бергенін білмейді, не оларды 
қандай да бір белгілі бір кандидатқа немесе бағдарламаға 
дауыс беруге мәжбүрлей адаайды.

АК,Щ-та негізгі еқі партиядан басқа да партиялар бар, 
б*рак олардың еціқайсысы да президент сайлауында жеңіске 
Зйету үшін кең қолдауға ие болмаған. Алайда олардың 
б^рқатары қалалар мен штаттарда кәдімгідей күшті позицияға 
щ  және өз кандидаттарьш қала және штат деңгейінде 
Ш^ланбалы лауазымдарға өткізеді, не негізгі партиялардың 
біріне қөмеқ көрсетеді, осы арқылы жеңісін, не жеңіліс табуын 
анықтайды. Мысалы, басқа саяси паргиялардьщ ішіңде АКДІІ- 
та басқа марксистік социалистік үйымдар қатарында 
Коммунистік партия да бар. Көпшілік американдықтар 
қоммунистік идеяларға немқүрайды қарайды.

Қөппартиялық жүйе іштей сан салалы. Оны кейде көп 
қырлы плюриализм (латын — көптік) деп атайды. Ішінде 
коалиция болады, негізінен екі коалиция болады (сонда 
биполярлық плюрализм немесе екі блокты коалиция туралы 
айтады), қабысу екі партиялық одақ күресінің мәні болады, 
ал блоктан тыс әрекет ететін партиялар елеулі партиялық 
роль атқармайды жане маргинаддылыққа душар болады. Екі 
блоктылық негізінен Францияға тән, мүнда президенттік, 
парламенттік сайлаулар алдында екі блок — солшыл 
(социалистер, коммунистер, солшыл радикалдар) және 
оңшыл (голлистер, жискардистер және с.с.) оңшыл 
блоктарды қалыптастырады. Осындай жүйеде саяси 
партиялардьщ бірінің үзақ уақыт басымдылығымен көп 
партиялық жүйе де әрекет етеді.

Екі және көппаргиялық жағдайларда партиялар арасында 
нақтьі бәсекелестік жағдай болады, ал бүл әрбір партияның 
жәңе бүкіл саяси жүйенің жетілуіне жағдай жасайды. 
Сондықтан қазіргі саясаттанушылар бірауыздан бір 
партиялық жүйе ол бекіген елдерде демократиялық қүқықтар



мен бостандықтарды қатты шектейді деп есептейді. Ал 
«жабайы» капитализмнің өркениетгі болуьша өз заманыңцағы 
көптеген жұмысшы партиялары тарапьгаан қуатты қарсы 
түрушылық өсер етті. Міне тап осылай жүмысшы табы 
экономикалық және саяси тап ретінде өзімен санасуға мәжбүр 
етті. Кеңес Одағьшың және оньщ одақтастарының екінші 
дүниежүзілік соғыста гитлеризмді жеңуі Еуропада 
коммунистік партияньщ беделін артгырды, бірқатар елдерде 
(мысалы Италияда) осы партияньщ өкілдері үкіметгі басқару 
үшін сайлаушылардың жеткілікті дауыс санын ала алды. 
Олардың орнына социал-демократгар келді, олар қазіргі кезде 
шамамен 30 елде билік басында отыр.

Өркениеттің бірден бір маңызды жетістігі — саяси партия 
қоғамдық-саяси өмірдің қажетгі институты ретінде қалуды 
жалғастыра береді. Қазіргі кезде өлемде 800-ге жуық саяси 
партия бар. Олардьщ бір бөлігі өте күрделі жағдайда жүмыс 
істейді. Мысалы, он тоғыз елде — кез келген саяси партияға 
тыйым салынған, жиырма тоғыз елде бар болғаны бір 
билеуші, үкіметтік партия жүмыс істейді. Қугынға үшыраған 
партиялар да бар.

Осы күндері дамыған елдердегі партиялар қоғамньщ 
орташа тобының партияларына айналуда. Әргүрлі бағьптағы 
партиялар өз қатарына орта таПтЫң өкілдерін тарту үшін 
бар күшін салады. Мысалы, Германияда Христиан- 
Демократиялық Одағы (ХДО) 1950 жылы ірі капиталы бар, 
бірақ коптеген әлеуметтік базасы бар партия ретінде пайда 
болды. Партия клерикалды болғандықтан, оған шенеуніктер 
де, білікті жүмысшылар да (әдетге дінте сенушілер) кіреді.

Сүрақ туады: егер бір партияда өнеркәсіпшілер де, 
қаржыгерлер де, діндар жүмысшылар да бірге болса, 
жекелеген монополиялар мен корпорациялардың жеке 
мүдделерін кім қорғайды? Монополиялар нақты партия 
арқьілы емес, ал парламенттегі лобби топтар (қысым көрсету 
топтары) арқылы өрекет етеді. Лобби арқылы барлық 
басқарушы қүрылымға ықпал етуге нақты мүмкіндік бар.

Саяси партияға мүше болу азаматгың қоғамдық-саяси 
белсенділігінің ең жоғарғы нысаны болып есептеледі. Бірақ 
бірқатар партиялық функцияларды қоғамдық саяси 
қозғалыстар да орыңдай алады.



Қоғамдық-саяси қозғалыстардың негізгі белгілері 
бұқарашылдық, еріктілік, белгіленген мушеліктің болмауы, 
кешенді бағдарлама, стихиялық болып табылады. Көпшілік 
қоғамдық қозғалыстар белгілі шамада тұрақты, өйткені оның 
негізінде адамдардың ірі топтарының нақты үзақ мерзімді 
мүдделері жатады; мемлекет аркылы (ол заң жүзінде оның 
болуын шешеді) және оның алқауымен пайда болып (оларды 
нақты қоғам қүрады), тар ауқымдағы мүдделерді: жеке 
кәсігггік, корпоративгік, аймақтық және басқаларын білдіреді. 
Саяси паргаялардан ерекшелігі қоғамдық қозғалыстар билікке 
тікелей қатысуға үмтылмайды және сонымен байланысты 
рольдерді орындамайды. Батыста саяси партиялар қоғамдық 
қозғалыстарға жиі айналады.

3. Кдзақстан Республикасында көп 
партиялықгың кдлыптасу мәселелері

ТМД елдері үшін қоғамдық қозғалыстарды саяси 
паргияларға түрлендіру үрдісі тән. Демократия билікті жүзеге 
асыру формасы ретінде қоғамда міндетгі әртүрлі мүдделердің 
болуын көздейді, сондықтан көп партиялылықтың болуы 
соған ғана тән. КСРО қүлап, саяси сахнадан КОКП 
кеткеннен кейін Қ азақстан Республикасында көп 
партиялықтың қалыптасуына нақты мүмкіндіктер пайда 
болды. Елде идеологиялық және саяси алуан түрлілік 
конституциялық түрғыдан мойындалды (6-баптың 1- 
тармағы)42.

Қазіргі кезде республикада 30-ға жуық қоғамдық-саяси 
қозғалыс жүмыс істейді, 2004 жылғы 15 тамызда Әділет 
министрлігінен 12 саяси партиясының жарғысы тіркеуден 
өтгі. Қазақстандық қоғамтанушылар мьгаадай типологияны 
үсынады: социалистік бағдардағы партиялар; үлттық- 
демократиялық типтегі партиялар; жалпы демократиялық 
бағытгағы партиялар.

Қазақстандық саясаттанушылар (Р. Сартаев) атап 
көрсеткендей, елде партиялардьщ пайда болу процесі негізінен

42 Конституция Республики Казахстан. - Алматы, 1995. С.5.



екі түрлі жолмен жүрді: «төменнен» (өзін-өзі үйымдастыру 
■ арқылы) және «жоғарыдан» — екі нүсқамен (партияны 
биліктің қүруы, не адамдардың беделді тобы, негізінен 
депутаттар). Біздің елдегі көппартиялылықтың үш кезеңі 
бөлінеді:

1-кезең: 1987-1989 ж.ж. — пікірталас клубтарының,
тарихи-ағарту қоғамдарының, азаматтық бастамалар 
қозғалыстарының және т.б. пайда болуы;

2-кезең: 1990-1994 ж.ж. — 1990 жылғы 9 қазанда 
«Қоғамдық бірлестіктер туралы» одақтық Заңның, ал 1991 
жылы қазақстандық осындай заңның қабылдануына 
байланысты протопартиялық қүрылымдардың 
тармақтал уының басталуы.

3-кезең: 1994 жылдан басталды, саяси партиялар алғаш 
рет едцің барлық деңгейдегі өкілдік органдарына сайлауларға 
қатысуға мүмкіндік алды.

4-кезең: партиялық тізім бойынша дауыс берудің 
ешізілуімен басталды43.

ҚР-ның қос палаталы Парламентіне бірінші сайлау 
кезінде (1995 ж. желтоқсан) Қазақстанның Халық Бірлігі 
Одағының базасында 1995 жылы 25 наурызда ҚХБО-ның 
үшінші съезінде (кезектен тыс) қүрылтан Қазақстан Халық 
бірлігі Партиясы барьгаща көп дауыс саньга ала алды (24 
адам, оның 12 партия мүшесі). Осы съезде негізгі қүжатгары
— бағдарламасы мен жарғысы қабылданды. ҚР-ның Әділет 
министрлігінде 1995 жылы 7 желтоқсанда тіркелді. Қазіргі 
кезде бүл партия өзін-өзі тарату туралы мәлімдеп (1999 
жылғы 27 ақпан), Демократиялық партия, Либералдық 
қозғалыс және «За Казахстан — 2030» секілді жаңадан 
қүрылған «Отан» партиясына кірді. «Отан» партиясы 
төрағасының міндетін атқарушы — Амангелді Ермегияев.

Сөйтіп, Қазақстанда тиісті мекемелерде қажетгі тіркеу 
рәсімдерінен ресми өткен республикалық саяси партиялық 
үйымдардың салыстырмалы түрде шамалы саны жүмыс 
істейді. Өзінің қоғамдық-саяси қызметін мәлімдеген көптеген

43 Қараңыз: Сартаев Р.С. Формирование многопартийности в контексте 
политической трансформации казахстанского общества. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук.
- Алматы, 1996.С.18.



ұйымдар өз электоратын іздестіруді жалғастыруда, өтпелі 
кезендегі коғамнын саяси жүйесінде өзінің тиісті орнын алуға 
және өз функцияларын накты орындауға мүмкінлік беретін 
түжырымдамал ар ын қалыптастыруда. 2007 жылдынжазайында 
ҚР-нын. 7 саяси партиясы өзінін манызды функцияларынын 
бірі ретінде партиялык тізім бойынша Парламент Мәжілісіне 
сайлауларға қатысты. Партиялык тізім бойынша Парламент 
Мәжілісіне сайлау корытындылары бойынша Орталык сайлау 
комиссиясынын нәтижелері44. '

2007 жылы 18 тамызда болып ө гкен тортінші 
шақырылатын Қазақстан Республнкасы Парламент 

Мәжілісінің депутаттарын сайлаудың қорытындылары

2007 жылы 18 тамызда біртутас жалпыұлттық сайлау 
округінін аумағы бойынша партиялық тізімдер негізінде 
сайланатын, төртінші шакырылатын Қазакстан Республикасы 
Парламент Мәжілісінін депутаттарынын сайлауы болып өтті.

Республика бойынша сайлаушылардын тізімдеріне 8891561 
азаматенгізілген болатын, олардын ішінен 6082430 адам немесе
68,4 пайыз дауыс беруге катысты. Дауыс беруге арналган үй- 
жайлардан тыс 185979 сайлаушы дауыс берді.

Сайлауға 7 саяси партия катысты.
Саяси партияларға дауыс беру кезінде мынадай дауыстар 

саны берілді:
Астана каласы

Дауыстар саны %

Жалпыұлтгык социал-демократиялық 
партиясы

9962 8,72

“Нүр Отан” халықгық-демократиялык 
партиясы

92660 81,10

Кдзакстан Патриоттары партиясы 1175 1,03

Қазақстан соииал -де мо кратиял ык “Ауыл” 
партиясы

1806 1,58

Қазақстанның “АКЖОЛ” демократиялық 
партиясы

6254 5,47

“Руханият" партиясы 634 0,55
Қазақстан Коммунистік халық партиясы 1757 1,54

44 Кдраныз: Егемен Қазакстан. №267-269(24842), 24 тамыз. 2007 ж.
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Алматы каласы

Дауыстар саны %

Жалпыүлттык еоциал -демократиял ық 
партиясы

48663 22,71

"Нұр Отан" хал ыкты қ- демократиял ык 
партиясы

I36440 63,68

Казақстан Патриоттары партиясы 5842

Казақстан социал-демократиялык 
"Ауыл” партиясы

-Л!®1'  «

Казакстаннын “АҚЖОЛ” 
демократиял ык партиясы

3648

“ Руханият” партиясы 

Казакстан Коммунист! к халы к парИіясы

13657

1502

4494

2,73

1,70

6,37

0,70

2,10

Ақмола облысы

Жалпыүлттық социал- 
лемократиялык партиясы
“Нұр Отан" халыктык- 
демократиялық партиясы

Казакстан Патриоттары партиясы

Казакстан социал-демократиялык 
“Ауыл” партиясы

Казакстаннын “АҚ ЖОЛ
демократиялык партиясы

Казакстан Коммунистік халык 
партиясы

Дауыстар саны

15617

266837

5126 

11410

15842
в

ЙІ6

10938

81,33

4,83



Дауыстар саны %

Жалпыүлттық социал- 
демократиялык партиясы

8031 2,62

“Нұр Отан” халықтық- 
демократиялық партиясы

282405 92,10

Казақстан Патриотгары паргиясы 1704 0,56

Казақстан социал-демократиялык
“Ауыл" партиясы

5096 1,66

Кдзақстанның “АҚЖОЛ” 
демократиялық партиясы

6480 2,11

“Руханият” партиясы 906 0,30

Қазақстан Коммунистік халық 
партиясы

2014 0,66

Алматы облысы

Дауыстар саны %

I Жалпыүлггықсоциал- 
1 демократиялық партиясы

20372 2,66

I “Нұр Отан” халықтық- 
1 демократиялық партиясы

717734 93,66

1 Казақстан Патриотгары 
1 партиясы

3567 0,47

I Қазақстан социал- 
I демократиялық “Ауыл” 
1 партиясы

7467 0,97

I Казақстанның МАҚ ЖОЛ” 
1 демократйялық партиясы

13019 1,70

1 “Руханият” партиясы 1495 0,20
Қазақстан Коммунистік халық 

1 партиясы
2683 0,35



Дауыстар саны

Жалпыүлттык социал- 
демократиялық партиясы

215084“Нұр Отан” халыктык- 
демократиялық партиясы

Кдзақстан Патриоттары партиясы

Қазақстан соииал-лемократиялык 
“Ауыл” партиясы
Кдзақстанның “АҚЖОЛ1 
демократиялық партиясы

Руханият” партиясы

Кдзакстан Коммунистік халык 
партиясы

Шығыс Қазакстан облысы

Дауыстар саны

Жалпыүлттық социал- 
демократиялык партиясы

“Нур Отан” халыктык- 
демократиялық партиясы

Кдзакстан Патриоттары 
партиясы

Кдзакстан социал- 
демократиялык “Ауыл” партиясы

Казакстаннын “АК ЖОЛи

демократиялык партиясы
иРуханият” партиясы

Кдзакстан Коммунистік халык 
партиясы

31513

477304

7422

10208

19965

1885 

16397

84.52

3,54



Дауыстар саны %

Жалпыүлтгық социал- 
демократиялык партиясы

21614 5,94

“Нұр Отан" халыктык- 
демократиялык партиясы

317297 87,19

Қазақстаи Патриоттары 
партиясы

2329 0,64

Казакстан социал- 
демократиялык “Ауыл” 
партиясы

5526 1,52

Казакстаннын “АК ЖОЛ ”
демократиялык партиясы

12005 3,30

“Руханият” партиясы 1856 0,51

Қазакстан Коммун истік халы к 
партиясы

3292 0,90

Батые Қазақстан облысы

Дауыстар саны %

I Жалпыұлттық социал- 
I демократиялык партиясы

8116 3,66

I “Нұр Отан” халыктык- 
1 демократиялык партиясы

186948 84,38

I Казакстан Патриоттары партиясы 2606 1,18

Қазақстан социал-демократиялык 
1 “Ауыл” партиясы

7910 3,57

I Казакстаннын “АКЖОЛ"
1 демократиялык партиясы

9828 4,44

1 “Руханият” партиясы 1550 0,70

I Казакстан Коммунистікхалык 
1 партиясы

4584 2,07



Дауыстар саны %

Жалпыүлттық со циал-д емократиял ы қ 
партиясы

9406 1,63

“Нүр Отан” халықтық-демократиялық
партиясы

549753 95,21

Қазақстан Патриотгары партиясы 1774 0,31
Қазақстан социал-демократиялык “Ауыл’ 
партиясы

2317 0,44

Казақстанның “АҚ ЖОЛ” демократиялық 
партиясы

9534 1,65

“Руханият” партиясы 681 0,12
Казақстан Коммун истік халык партиясы 3768 0,65

Қызылорда облысы
Дауыстар саны

Жалпыүлтгық социал-демократиялы к 
партиясы

“Нұр Отан” халықтық-демократиялық
партиясы

18078

245539 86,67

Казақстан Патриотгары партиясы

Казакстан социал - демократиял ык “Ауыл” 
партиясы

Казақстанның “АҚЖОЛ” демократиялық 
партиясы
и Руханият” партиясы

Қазақстан Коммунистік халык партиясы

12%
3558

10328

2888

1626

0,46

3,65

Костанай облысы
Дауыстар саны %

Жалпыүлттык социал-демократиялы к 
партиясы

7221 1,75

“Нұр Отан” хал ы қтык-демократия л ы к 
партиясы

380532 92, 20

Казакстан Патриотгары партиясы 2682 0,65
Казакстан социал-демократиялык “Ауыл” 
партиясы

4652 1,13



Кдзакстаннын “АК. ЖОЛ” демократиялык 
партиясы

9724 2,36

яш

“Руханият” партиясы 860 0,21

Қазакстан Коммунисгік хал ык партиясы 7032 1,70

Мацгыстау облысы
Дауыстар саны %

Жалпыұлггық социал-демократиялық 
партиясы

1281 0,98

“Нүр Отан” хал ыктык-демократиялык 
партиясы

126381 97,05

Кдзакстан Патриоттары партиясы 113 0,09

Кдзакстан социал-демократиялык “Ауыл” 
партиясы

211 0,16

Қазақстанның “ АҚ ЖОЛ ” демократиялык 
партиясы

1419 1,09

“Руханият” партиясы 708 0,54

Кдзакстан Коммунистік халык партиясы 114 0,09

Павлодар облысы
Дауыстар саны %

Жалпыұлттык социал-демократиялык 
партиясы

16155 6,26

мНүр Отан” халыктык-демократиялык
партиясы

213361 82,71

Кдзакстан Патриоттары партиясы 3402 1,32

Кдзакстан социал-демократиялык “Ауыл” 
партиясы

6888 2,67

Кдзакстаннын “АК ЖОЛ” демократиялык 
партиясы

9027 3,50

“Руханият” партиясы 1095 0,42

Кдзакстан Коммунистік халык партиясы 8022 3,11



Дауыстар саны %

Жалпыүлттык социал-демократиялык
партиясы

5573 1,78

"Нұр Отан” халыктык-демократиялык
партиясы

284932 91,13

Казакстан Патриоттары партиясы 2204 0,70
Казакстан социал-демократиялык “Ауыл” 
партиясы

3885 1,24

Казакстаннын “АҚ ЖОЛ "демократиялык 
партиясы

9905 3,17

“Руханият” партиясы 683 0,22
Казакстан Коммунистік халык партиясы 5484 1,75

Оңтүстік Қазакстан облысы
Дауыстар саны

Жал п ы үл тгық со ци ал -демократиял ы к 
партиясы

44972

“Нұр Отан*’ халықтық- демократиялык 
партиясы

754513 88,09

Казакстан Патриоттары партиясы 4593
Казакстан социал-демократиялык “Ауыл 
партиясы

11922

Казакстаннын “АКЖОЛ” демократиялык
партиясы
иРуханият” партиясы

34052

2665

3,98

Казакстан Коммунистік халык партиясы 3797 0,44

Қазақстан Республикасы бойынша
Дауыстар саны %

Жалпыұлтгык социал-демократиялык партиясы 269310 4,54
“Нур Отан’* халыктык-демократиялык партиясы
Казакстан Патриоттары партиясы

5247720

46436

88,41

0,78
Казакстан социал-демократиялык “Ауыл” 
партиясы

89855 1,51



Кдзакстаннын “АКЖОЛ” демокрагиялық 
партиясы

183346 3,09

“Руханият” партиясы 22159 0,37

Кдзакстан Коммунистік халык партиясы 76799 1,29

Сөйтіп, жеті саяси партия катыскан 2007 жылғы 18 
тамыздағы сайлауда 7 пайыздык. барьерді тек «Нұр Отан» 
Республикалық Халықтық-демократиялық партиясы ғана 
еңсерді, одан сайланған депутаттар Парламент Мәжілісіндегі 
барлык 98 орынды алды. Палатадағы 9 орын Қазакстан халқы 
ассамблеясы 2007 жылғы 20 тамызда сайлаған депутаттарға
берілді.

2007 жылғы 20 тамызда біртұтас жалпыұлттык сайлау 
округінің аумағы бойынша Кдзакстан халкы Ассамблеясы 
сайлайтын, төртінші шақырылатын Қазакстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінін депутаттарын сайлау бодды.

Сайлаушылар тізімдеріне 364 азамат енгізілді, олардын 
ішінен 337 адам немесе 92,58 процент дауыс беруге катысты.

Сайлауға Кдзакстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
депутаттығына 9 кандидат катысты.

Кдзакстан халкы Ассамблеясы сайлайтын Кдзакстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісінін депутаттығына 
кандидатгарға дауыс беру кезінде мынадай дауыстар саны 
берілді:

Дауыстар саны %

Ахмадиев Мұрат 
Абдуреимович

312 93,13

Вишниченко Валерий 
Георгиевич

310 92,54

Каппель Егор 
Яковлевич

300 89,55

Питаленко Леонид 
Николаевич

314 93,73

Полищук Раиса 
Ивановна

295 88,06

Сәдуақасов Қайрат 
Кұгымұлы

297 88,66



Халмурадов Розакул 
Сатыбалдиевич

314 93,73

Хочиева Людмила 
Хисаевна

310 92,54

Цой Виктор 
Евгеньевич

304 90,75

Сонымен, Қазақстан халқы Ассамблеясы сайлайтын 
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің сайланған 
депугаттары:

1. Мұрат Ахмадиев Абдуреимович, 1950 жылы туған, ұйғыр, 
Қ.Қожамияров атындағы ұйғыр театрының директоры, Алматы 
каласы;

2. Валерий Вишниченко Георгиевич, 1949 жылы туған, 
украин, Қостанай облысы шағын ассамблеясы төрағасынын 
орынбасары, хатшылық меңгерушісі, Қостанай каласы;

3. Егор Каппель Яковлевич, 1957 жылы туған, неміс, Акмола 
облысы, Ерейментау ауданынын әкімі, Ерейментау каласы;

4. Леонид Питаленко Николаевич, 1943 жылы т^ған, белорус, 
белорус мәдениет орталығының төрағасы, Алматы каласы;

5. Раиса Полищук Ивановна, 1946 жылы туған, орыс, 
облыстык “Лад” славян мәдениеті коғамы төрағасынын 
орынбасары, №1 гимназия директоры, Петропавл каласы;

6. Қайрат Сәдуакасов Құтымұлы, 1967 жылы туған, казак. 
Қазакстан халкы Ассамблеясы Хатшылығы меңгерушісінін 
орынбасары, Астана каласы;-

7. Розакул Хал му радо в Сатыбалдиевич, 1941 жылы 
туған, өзбек, “Достлик” өзбектер қоғамдық бірлестіктері 
кауымдастығының президенті, Шымкент каласы;

8. Людмила Хочиева Хисаевна, 1959 жылы туған, балкар, 
карачай-балқар мәдениет орталығының төрағасы, Алматы 
облысы;

9. Виктор Цой Евгеньевич, 1961 жыл ытуған, кәріс, “Қазакстан 
халкы Ассамблеясынын әлеуметтік консорциумы” коғамдык 
корының президенті, “Ак ауыл” құрылыс корпорациясы 
директорлар кеңесінің төрағасы, Астана каласы.



ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ МӘДЕНИЕТІ

1. Саяси мәдениет туралы тусінік, оның қурылымы, 
деңгейлері және қызметтері.

2. Қогамның саяси мәдениетінің типтері.
3. Қогамның саяси мәдениетін зерттеу әдістері.

1. Саяси мәдениет туралы түсінік, оның 
құрылымы, деңгейлері және қызметтері

«Мәдениет» терминінің түп-төркіні латын тілінен 
шыққан және алғашқы кезде топырақты бөлу және өңдеуді 
білдірген. Кейіннен «мәдениет» термині барынша кең және 
жалпылаушы мәнге ие болды. Бүгінгі таңда мөдениет 
терминін неғүрлым жалпы түрінде адам мен қоғамның қайта 
жаңару барысындағы іс-әрекетгерінің барлық түрлері, сондай- 
ақ осы іс-әрекеттердің нәтижесі ретінде түсінуге болады. 
Мәдениет рухани және материалдық деп екіге бөлінеді.

Мәдениет дегеніміз адамньщ қоғамдық тіршілік иесі 
регіңде дамуына тікелей қатысты адамдардың материалды және 
рухани өңціріс процестерінде жасаған қүндылықтарының жуйесі. 
Адамның адамгершілік қасиеттері оның тілді меңгеруінің, 
қоғамдағы орын алатын қүндылықтармен және салт- 
дөсгүрлермен араласуыньщ, сондай-ақ белгілі мәдениетке тән 
тәсілдерді, іс-әрекетгердегі дағдыларды меңгеруінің нәтижесі 
больш табылады. Биологиялық түрғъщан адамға белгілі бір 
қүрылымы, келешегі және қызметгері бар тек ағза ғана беріледі. 
Мәдениет дегеніміз адамньщ адамдағы шамасын білдіреді.

Мәдениетгің мейлінше түрақты жағы — бүл үрпақтан 
үрпаққа ғана беріліп қоймай, үзақ уақыт бойы сақталатын 
мәдени салт-дәстүрлер, әлеуметтік және мәдени мүра 
элементгері. Қүндылықтар, идеялар, әдет-ғүрьштар, салт- 
дәстүрлер және тағы басқалары дәстүрлі мәдениет болуы 
мүмкін. Әртүрлі замандарда өмір сүрген адамдар, әртүрлі 
әлеуметтік топтардьщ өкілдері мәдениетгі жасап шығарушылар 
болып табылады, сондықтан да салт-дәстүрлер айтарлықтай 
қарама-қайшы больш келеді.



Қоғам мәдениетін зерттеумен айналысатьш әрбір пән 
мәдениетке өз анықтамасьш береді. Тарих. «Мөдениет тарихи 
даму нәтижесі болып табылады. Оған адамдар арқылы 
жасалып, ұрпақтан ұрпаққа берілетіндердің: қүралдар, 
белгілер, үйымдар, жалпы іс-әркеттер, көзқарастар, 
нанымдардың бәрі де кіреді». Психология. «Мәдениет дегеніміз
— адамдардың қоршаған табиғи орта мен экономикалық 
мәселелерге ерекше бейімделуі. Ол осындай барлық 
бейімделу нәтижелерінен түрады». Педагогика: «Мәдениет 
дегеніміз — адамдардьщ бойына биологиялық мүра ретінде 
берілмей, адамдардьщ үйреніп меңгерген мінез-қүлығы».

Саяси мәдениет дегеніміз — адам мәдениеті 
тармақтарының бірі. Бүл материалдық және рухани 
мәдениетгермен бірге жүретін мәдениетгің дербес түрі. Оньщ 
саясат, саяси биліктің қызмет ету салалары сияқты іс-өрекет 
салалары ерекш еліктерімен анықталатын өзіндік 
спецификасы бар. Саяси мөдениеттің спецификасы сондай- 
ақ оньщ мынадай қүрамдас элементтеріне де байланысты 
болады: саяси қүрылымдар мен қүндылықтар, саяси 
үсыныстар мен мінез-қүлықтар. Саяси мәдениет саяси 
субъектінің басты сапалық белгілерінің бірін білдіреді.

Саяси мәдениет дегеніміз — қоғам белгілерінің кешені, 
оның саясат саласындағы таньТмы мен мінез-қүлқын 
белгілейтін менталитет!

Қоғамның саяси мәдениеті дегеніміз — адам іс- 
әрекетгерінің мьшадай спецификалық орталарында жасалған 
қүңдылықгардьщ жүйесі: басшылық ету жөне бағыну саласы, 
басқару саласы, билік ету және биліктік қарым- 
қатьшастарының салалары.

Саяси мәдениет дегеніміз — қоғамның саяси мөдениет 
(саяси танымдылық, саяси қарым-қатьшасгар, саяси үйымдар) 
жүйесінің барлық элементгерінің деңгейі, сипаты жөне 
қасиеттері, олардьщ іс-өрекетгерінің бірлігі.

Саяси мәдениет дегеніміз — жалпы өркениетгі дамыту 
процестерінің маңызды қозғаушы факторларының бірі. Ол 
адам мен үйымның, адам мен толықтай қоғамның қарым- 
қатынасын, адамның саяси қүндылықтармен қарым- 
қатынасын, сондай-ақ барлық осы қүндылықтардьщ адамға
деген қатынасын қалыптастырады. Саяси мәдениет —



қоғамдық танымньщ аса көрнекті белгісі. Дегенмен де, саяси 
мәдениетке барлық саяси танымдар мен саяси мінез-қүлықтар 
кірмейді, тек қоғамның саяси өміріне, саяси танымға және 
басым копшіліктің мінез-қүлқына тән типтік түрақтанғандар 
ғана кіреді. Осылайша, саяси мәдениет дегеніміз — бүл саяси 
іс-әрекетгерге бейімделген, саяси жүйеде негізінен типтілікті 
білдіретін мәдениетгің ерекше бір түрі.

Қоғамның саяси мәдениетінің ақпараттық, қундшықты- 
көз жеткізуіиігік, мінез-қульіқтық сияқты деңгейлері бар.

Ақпараттық деңгейде білім, қүзіреттілік және 
жариялылық басты маңызға ие. Бүл деңгейде саясат туралы 
білім мен саясатқа деген қызығушылық, жанжалдардың 
қалай ш еш ілгендігі, саяси ш еш імдердің қалай 
шығарылатындығы жөнінде хабардар болу.

Ақпараттык деңгей саяси мәдениеттің қундшықты-көз 
жеткізушілік аспектісімен тікелей қатысты. Дәл көз жеткізу 
тек білімге ғана қатысты емес: бір жағдайларда мол білім көз 
жеткізушілікгі нығайта түседі, ал кейбір жагдайларда керісінше 
шатастырады. Салт-дәстүр, қалыптасқан стереотиптер, нақты 
тарихи жағдай көз жеткізушілікке айтарлықтай эсер етеді.

Саяси мінез-күлыққа білім де, көз жеткізушілік те эсер 
етеді, әсіресе салт-дәстүрдің әсері күштірек. Бір халықта 
өздерінің дүниедегі ерекше маңызы туралы түсінік 
сабақтастыгы күштірек, ал кейбіріңце баскаша ойлауға тарихи 
қалыптасқан төзімділік (толеранттылық) басым және 
түрақтылыққа, қоғамдық тәртіпке тартылыс күштірек.

Жалпы мәдениет секілді саяси мәдениеттің калыптасуы 
мен эволюциясы — табиғи-тарихи процес. Саяси мәдениеггің 
қалыптасуына кім тікелей қатысады? Заң органдары, 
атқарушы және сот органдары атынан мемлекет. Мемлекет 
қана үлтгық саяси нышандарды (ту, герб, әнүран жөне т.б.), 
саяси мінез-қүлық үлгілерін және т.б. жасап, оларды 
нықтайды. Саяси мәдениеттің қалыптасуында мемлекетпен 
қоса тәрбиелік-білім беру және қоғамдық үйымдар, саяси 
партиялар, бүқаралық ақпарат қүралдары, конфессионалдық 
мекемелер және т.б. қатысады.

Саяси мәдениет әр кезде деректі болып келеді және оның 
мьшадай нақты таратушылары бар: жеке бас, жүртшылық, 
үлт, үжым, топ.



Саяси мөдениет элементгерінің жалпы кешені: билік, 
құндылықтар, нормалар, саяси мінез-құлық эталоңдары, өдет- 
ғүрыптар, стереотиптер, аңыздар, символикалық кешендер 
жене т.б. тарихи түрғыдан нормативті-реттеу жуйесі ретіңце 
қалыптасты. Саяси мөдениеттің негізге алынатын қызметі 
міне осында жатыр, ал оның жүзеге асырылу деңгейі — 
қоғамның саяси өмірінің мәдениеттілігінің басты өлшемі 
болып саналады. Сондыктан да, қоғамдық саяси мәдениетгің 
төмендегідей негізгі қызметгерін атап көрсетуге болацы:

1. Қоғамды, бірлескен өмірді, іс-өрекеттерді, мінез- 
қүлықты, танымдылықты және т.б. үйымдастыру мен ретгеу.

2. Саяси білім мен қүндылықты бейімділікті ретгеу.
3. Нақты бір тап пен әлеуметтік топтьщ саяси мәдениетін 

басқа таптар пен әлеуметтік топтарға тарату және саяси 
мәдениет нәтижелерін үлтаралық алмасу.

4. Саяси нормаларды, қүндылықтарды, мінез-қүлық 
үлгілерін үндестіру.

5. Белгілі қоғамның саяси мәдениетінің барлық 
қүндылықтарын үрпақтан үрпаққа беріп отыру.

6. Саяси мәдениеттің мейлінше жетілдірілген 
элементтерін үдайы өндіріп отыру.

2. Қоғамның саяси мәдениетінің типтері

Саяси мәдениет — көпқатпарлы кешен жөне біртекті 
түрде болмайды. Онда мәдениетгің жеке бастық, аумақтық- 
үлттык, қоғамдьтқ жүйе сияқты өртүрлі деңгейлері мен 
типтері берілген. Саяси мәдениет әлеуметгік жүйеге себепші 
бола отырып, өз көрінісін әртүрлі мәдениет типтерінің 
болуымен көрсетеді. Мысалы, қоғамньщ саяси мәдениетін 
мынадай типтерге белуге болады:

1. Индустрияға дейінгі.
2. Тоталитарлық.
3. Батыс еуропалық
4. Агылшын-америкалық.
Мүндай типология жалгыз емес, саяси одебиеттерде 

қоғамдық саяси мәдениет типологиясына басқаша 
талкылауларды кездестіруге болады. Мысалы, саяси



мәдениеттің демократиялык үлгісі — бүгінгі таңда өте зор 
маңызға ие болып отыр. Дегенмен де, осы әдістемелік оқу 
қүралында үсынылып отырған типология бүгінгі тандағы 
саяси мәдениеттердің тек негізгі ерекше белгілерін ғана 
қамтиды.

Индустрияға дейінгі саяси мәдениет мынадай: Иран, 
Ирак, Үндістан, Ауғаныстан және бірқатар Африка континеті 
мемлекеттері сияқты салт-дәстүрлі елдерге тән. Діндік 
түрғыдағы билікті мойындау, қол астындағылар қүқығы мен 
билік қүқығы салт-дәстүр нормаларымен реттелуі, саяси 
жүйенің өзгермейтіндігін мойындау сияқтылар оның басты
және негізгі белгілері болып табылады.

Бүл мәдениеттің ішінде бірнеше түрлі мәдениет бар, 
оларды бірі — тайпалық мәдениет. Бүл мәдениетге көсем — 
басты түлға. Мәдениеттің бүл түрінің айқын көрінісі 
Ауғанстанда байқалды, онда партия басшыларында тайпа 
көсемі мәртебесі болмағандықтан, олардьщ беделі болмайды. 
Индустрияга дейінгі типологияда қол астындағылардың 
қүдайы да, иесі де — әмірші болып табылатын саяси 
мәдениеттің зүлымдығы деген тағы бір түрі орьш алады, ол 
адамдарды биліктен толықтай айыруға әкеліп соқтырады.

Салт-дәстүрлі (индустрияға дейінгі) мәдениетгің тағы 
бір тобы — демократиялык, сословие мәдениеті: патрициандық 
(Грекия мемлекеті мен Республикалық Рим), дворяндық 
саяси мәдениет (Үлыбритания, Польша және басқалары).

Тоталитарлық саяси мәдениет — күшті билікке, көсемге 
табыну мәдениеті, билік қүрылымыньщ барлық деңгейлеріне 
бөлінген бірпартиялық жүйе. Халық — саясаттың объектісі. 
Көпшіліктің саяси омірге тартылуы жіберілгенге сәйкес 
жүргізіледі. Көпшілік үшін нақтылы және жоғарыдан 
бекітілген қазыналық оптимизм тән. Жеке бас көтпілік 
ішіне сіңіп кетеді де жеке бас бастауының стерилизациясы 
байқалады. Өмірдің барлық саласы саясатганған, бүкіл әлем 
“Біз” бен “Оларға”, достар мен жауларға бөлінген. Осы 
жерден бастап саясатқа радикалды (шектен шыға) жағынан 
келуге болады, мүнда “немесе - немесе” сияқты 
детерминанттары бар үрандар ерекше белгілі. Заң тандала 
телефон қүқығы беріле отырып, лауазымдар бойьгаша 
қолданылады.



Тоталитарлық саяси мөдениет үшін көсілқойлық пен 
қүзіретгілік аса беделге ие емес, ал керісінше басшылықтьщ 
немесе әлдебір сакральды (сиқырлы мағьшасы бар) мәтінді 
түсіндіруші ретінде жиі мінбеден көрінетін партия 
жетекшісінің айтқанының маңызы зор. Осы мөтін өзгеше 
ойлайтындарды қүрту үшін қолданылатын қүрал ретінде 
пайдаланылады. Ставкалар экономикалық мәселелерден гөрі 
саяси мәселелерге көбірек қойылады. Өндіру де, бөлу де 
билік арқьілы жүзеге асырылады, міне, жаппай бюрократизм 
мен жемқорлық осыдан шығады.

КСРО-да 70 жыл бойы қалыптасқан және өтпелі 
кезеңнен біздің қоғамымыздың белгілі бір жерлерінде бүгінгі 
таңға дейін сақталып отырған саяси мәдениетгі — мәдениетгің
осындай типінің классикалык үлгісі ретінде тануға болады. 
Жарияланған плюрализм үлкеннің де, кішінің де өз саяси 
танымдарында үқсас ортақ қүндылықтары мен белгілері бар 
дегендей кеңес адамы саяси мәдениетінің жалпыға ортақ 
сипатын жария етгі.

Бүгінгі таңда маргинальдық және аномия сияқты 
төмендегідей әлеуметгік қүбылыстар байқалады: көп адам 
жоғарыдан берілген бостандықты қалай пайдалану керек 
екендігін білмейді (үйренбеген) де әлеуметтік психологтар 
мен саясатганушылар айтатьш фрустрация (әлеуметгік ступор, 
қазьшалық оптимизм антиподы) немесе заңгерлер айтатын
— қүқықтық нигилизм жағдайында қалады. Негізгі Заңның 
екі рет қайта жазылғанына куә болып отырған жаңа үрпақ 
өсіп келеді. Соңғы он жыл ішіндегі қарқынды процестердің, 
жаңа мемлекет келбетінің айтарлықтай мықты 
өзгергендігінің, Ата заңньщ өзіне толыққанды творчество лық 
қүжат ретінде қарауын талап ететіндігін, ғалымдар мен 
заңгерлердің оның талаптарын жасалған кезіндегі алдын- 
ала болжауға мүмкіндік бермеген факторларға сәйкестендіруге 
шақьіратьш ашық түсіндірулерінің түп-түсінікті екендігін 
адамдардың барл ығы дерлік түсіне бермейді.

Әлеуметтік қүрылымньщ екпінді жіктелуі халықты саяси 
шагын мәдениеттерге (мысалы, жастардың, соғыс жөне еңбек 
ардагерлерінің, сондай-ақ номенклатура деп аталушы: терең 
ойлайтын бетке үстарлардың шағын мәдениетгерін айқын 
көруге болады), негізінен өтпелі кезеңце қоғам үшін аса зор



моселе туғыза қоймайтын саяси партияларға бөліп тастады. 
Бүл процестердегі басты нөрсе — қоғамдық тортіптің барлық
элементтерінің тепе-теңдігін сақтау, оған тек бірлесіп 
өркениетті өмір сүру үшін саясаттьщ барлық субъектілерін 
шақыруга багытталган демократиялық саяси модениеттің 
жаңа үлгісінің ғана күші келеді.

Зерттеушілер батыс еуропалық саяси мәдениетті зерттей 
келе оның әртүрлі дамитыңдыгын, көріністілігін және ондагы 
шағын модениеттердің көптігін (мәдениет ішіндегі 
мөдениеттер) айтады. Мысалы, Италиянын Палермо, 
Сицилия сияқты жерлеріңде түгастай бүкіл қоғамдағы саяси 
мөдениетке өсерін тигізетін индустрияға дейінгі саяси 
мөдениеттің белгілері қалған. Бүл шагын мәдениеттің 
қүрамдас белшектері коп жагдайда саяси танымның жағдайын 
жөне қогамдагы саяси мінез-қүлықты аныктайды. (мысал 
ретінде “Спрут” фильмінің басты кейіпкері полиция 
комиссары Катаньидің тап осындай қиын жағдайлардағы іс- 
әрекеттерін еске алуға болады).

Адамдардың саяси жетекшілерге деген қарым-кщынасьш 
батыс еуропалық саяси мәдениеттің жекелеген белгілерінің 
спецификасы туралы мағлүмат беретін саяси үстанымның 
үлгісі ретінде түсінуге болады. Олай дейтінім із, 
Үлыбританияның саяси мәдениеті үшін сайлаушылардың 
саяси жетекшілерге емес, саяси партияларга деген 
үстанымдары тән. Зерттеушілер тек партияның өзі ғана 
сайлауларда британдық сайлаушыларға саяси бағдар бере 
алатын қүрал болып табылады, ал саяси жетекшілер босең 
стимулмен ең мьгқты қосалқы рольдерді ғана атқарады. Өз 
дәуірінде Үлыбританияның премьер-министрі Маргарет 
Тетчер мерзімінен бүрын оз орнын босатқан болатын, себебі 
консервативтік партия сайлауыньщ нәтижесінде ол осы 
партиядағы озінің бірінші статусын сақтай алмады.

Дегенмен де, ағылшындар соңғы кезге дейін өздерінің 
бірлігінің белгісі және халықты біріктіру факторы ретінде 
монархияның беделін созсіз мойындап келеді. Бүл елдегі 
социологиялық зерттеулер корсеткендей бүл елдегі 
монархияньщ беделі босаган секілді, тек халықтың 60 пайызы 
үшін ғана ол әлі күнге дейін патриотгық сезімнің жолын 
қуушылық және сақтаушылық белгісі болып табылады.



Британдыктар ұшін өз көз алдарында зандылыктың айнасына 
айналып отырған парламент зор беделге ие және де парламент 
макұлдамаған нәрсе, жұртшылыктан колдау таппайды.

Бүл елдің азаматтық қоғамы дербестік, прагматизм 
(қолданыста болтан және жеке төжірибенің шеііндегі нәрсеге
сену), заңға бағынушылық және тұтастай алғанда
агылшындардың жоғары азаматгығы арқылы тіршілік етеді. 
Қатардағы ағылшындар саяси өмірге белсене араласпайды, 
мысалға, Ресейлік азаматтарға қарағанда. Олардың 
белсенділігі көбінесе сайлауларда байқалады. «Үлкен 
саясатпен» айналы сқаннан гөрі жеке өмірлерін 
қальштастырғанды (білім, түрғын-үй, тамақ және т.б.) жөн 
деп санайды. Ағылшын қоғамы саяси мәдениетіне тән бүл 
белгілер қальпттасқан тәртіпті сақтауга, қогамдық барлық 
элементтердің тепе-тендігін жоғалтпауға мүмкіндік береді.

Тори (консервативтік) партиясы жақтаушыларының 
саяси көзқарастарын зерттеушілер олардың ішінен егер 
мемлекетті басқару сол қиын іске кәсіби жағынан әбден 
дайын адамдардьщ қольшда болған жағдайда, «қарапайым 
адамдардың» материалдық мүдцелері ең жақсы жолмен 
қорғалатындығына сенімді жүмысшы класы өкілдерінің 
белгілі бір тобын анықтады. Тори жүмысшылары жоғарғы 
клас өкілдерін «табиғи» саяси басшылар регіңце қарауға бейім, 
сондықтан да олар сайлауларда консервативтік партиядан 
шыққан өз кандидаттары үшін өз дауыстарын береді. 
Ағылшын саясаттанушыларының пікірлері бойынша саны 
жобамен электораттың үштен біріне жететін бүл 
«кертартпалар» болмағанда Британияда теңестірілген қос 
партиялык жүйе болмас еді.

Англия мен Франция классикалық варианттардың, яғни 
тиісінше парламенттік және президенттік-парламенттік 
режимдердің үлгісі бола алады.

Саяси мәдениеттің батыс еуропалық типі үшін жастар 
және әйеддер шағын мәдениеті секілді мәдениеттердің болуы 
тән. Консервативтік бағыттағы партияларға қолдау жасау 
мен үйымдастыруға бейімділігімен ерекшелінетін өйеддердің 
саяси шағьш мәдениеті үшін зергтеушілердің пайымдауьгаша 
бірқатар мынадай факторлардан қүралады: әлеуметтік 
байланыстардың тарлығы, ер адамдармен салыстырганда



анағұрлым аздығы, қогамдық қозғалыстарға үмтылуы, мінез- 
қүлықтың дәстүрлі үлгілерін үстану әдеті.

Жастардың шағын мөдениеті маңызды спецификасымен 
ерекшелінеді. Әлеуметтану зерттеулері мәліметтерінің 
негізінде батыс еуропалық алты ел бойынша жастар мен 
ересек үрпақтьщ негізгі әлеуметтік бағыттарында айтарлықгай 
айырмашылықтар бар екендігі жөніңце пайымдаулар жасалды. 
Батысгық жастардьщ шағьш мәдениеті үшін қарым-қатынас 
жасау мүмкіндігі мен өмір сапасы секілді қүндылықтарды 
меңгеру тән, дегенмен де ересек үрпақ үшін материалдық 
молшылық пен жеткілікті қамтамасыз етілу барынша зор 
қүндылық болып отыр.

Ағылшын-америкалық саяси мәдениеттің негізінде 
билікке деген ерекше қатынасты мүра қылып отырған 
ағылш ындық саяси мәдениет (ағылшындардың — 
ханшайымға, американдықтардьщ — Президент мәртебесіне 
ерекше ілтипатпен қарауы секілді) жатыр, бірақ осьп'ан 
қарамастан олардың бір-біріне үқсамайтын айтарлықтай 
ерекшеліктері бар. Саяси мәдениетгің мүндай тшііне мыналар 
тән: секулярлық (көпқүндылық, келісімдік, үтымдылық) 
және гомогендік (мүнда: ертүрлі күштердің, қоғамдық 
элементгердің қүндылықтарға қатысты келісімі). Гомогендік 
феноменіне ойын элементі кіреді және де осы жерде үкімет 
пен оппозицияның басты әрекеттері айқьш білінеді. Мысалы, 
Президент бас иіумен ғана шектелмей, өзінің де қатардағы 
ам ериканды қ екенін көрсете отырып, қатардағы 
американдықтың қольш алуға тырысады. Ойынның бүл 
элементін демократиялыққа енгізген, кім екеніне қарамай 
кездескен әрбір адамының қольш алуды бастаған 1800 
жылдардың басында Президент Томас Джефферсон болатын, 
себебі ол көне европаның бір-біріне бас иіу дәстүрін 
демократиялыққа жатпайды деп санады. Сол кезден бастап 
американдықтар қол алыса амаңдасуға үйреніп кетгі.

Қатардағы американды қтар үш ін саясатқа аз 
қызығушылық білдіру, саяси өмірдегі салғырттық тән. 
Көптеген американдықтар өздерінің азаматгық белсенділігін 
дауыс берумен ғана шектейді. Партиялық үйымдар өз 
жақтарына халықтық тобырды таргудан сәтсіэдіктерге үшырап 
жатыр. АҚШ-тьщ Демократиялык және Республикалық ең



ірі қос партиясының партия мүшелерш жиналыстарға 
қатыстыруға, олардың мүшелік жарналарьш төлеуге немесе 
қандай болмасын ерекше партиялық міндеттемелерін 
орындауға шамалары келмей отыр.

Қара түстілердің шағын саяси мәдениетінің болуы 
американдық саяси мөдениеттің ерекшелігі болып табылады. 
Зерттеушілер штат үкіметтеріне сенім білдіруге қарағанда 
федералдық үкіметке сенім білдіру дәрежесінің айтарлықтай 
жоғарылығын, үкіметгің әлеуметгік бағдарламаларына қоддау 
көрсету барысындағы барынша нақты бағыт-бағдардың 
барлығын, қатардағы азаматтың саяси белсенділік 
мүмкіндігіне ерекше сенімінің жоқтығьш және оньщ саясатқа
— ақсүйектер айналысатьш іс екендігіне көзінің жеткендігін 
ерекшеліктер ретіңце айтады.

3. Қоғамньщ саяси мәдениетін зерттеу әдістері

Саяси мөдениетгің үлгілері қандай болмасын типке 
жататына қарамай заманнан заманға өтіп отырады, бір 
дөуірден келесі бір дәуірге беріліп отырады. Қоғамның саяси 
мөдениеті халықтардың рухани қүндылықтарымен, олардың 
саяси дөстүрлерімен, өлеуметтік психологияларының 
ерекшеліктерімен танысуға мүмкіндік береді. Саяси 
мөдениетті білу саясатты біржақты елестетуді жеңуге және 
жалпы мәдени ой-өрістің айтарлықтай кеңейуіне мүмкіңдік 
береді. Саяси мәдениет микро және макросаясаттың арасында 
байланыстырушы буын қызметін де атқарзды; саяси 
мәдениеттің сипатын, деңгейін біліп алмай, демократиялық 
процестердің деңгейлері туралы білу мүмкін емес. 
Саясаттанушылар саяси мөдениетті саяси жүйеге қарағанда 
айтарлықтай берік түсінік деп есептейді, себебі саяси жүйе 
саяси мәдениеттің қалыптасуына эсер етпейді, саяси мөдениет 
саяси жүйенің қалыптасуына өсер етеді. Міне, тап осының 
өзі Үлыбритания мен АҚШ-та демократияның сақталып 
отырғандығын жоне оның еуропа континентіңце басынан 
кешіріп отырған сетсіддіктерш, Германияга фашизмнің, Ресей 
империясына большевизмнің және КСРО-ға сталинизмнің 
келуін түсіндіреді. Қоғамның саяси мөдениетін меңгерудің



маңызы саяси жүйенің түрақтылығын күшейтудің 
әлеуметгік-саяси механизмдерін аныктауда жатыр. Кез-келген 
қоғамда оның әлеуметгік біртектілігінің кесірінен қоғамда 
қалыптасқан саяси қүндылықтарға қарсы түратын және оны 
бүзатын контрмөдениет элементгері болуы мүмкін (мысалы, 
монархиялық Ресейдегі көтерілісшілер). Бүгінгі таңда 
контрмәдениеттің теріс өсер ету қаупін анықтау кез-келген 
саяси жүйе үшін қажет.

Азаматтардың АҚШ-тағы жөне басқа да едцердегі саяси 
жүйеге дербес түрде қалай қарайтындығын анықтау 
мақсатында жүргізілген қоғамдық пікірге сүрау жасау саяси 
мәдениетті меңгеру үшін алғашқы серпіліс ретінде біраз 
көмегін тигізді. Зертгеушілер бүгінгі таңда қоғамның саяси 
мәдениеті туралы барынша толық түсінікті қалыптастыру 
үшін мынадай операцияларды қолданады: Біріншіден, белгілі 
бір қоғамдағы саяси процестердің барысында қалыптасатын 
субъект-объектілік қатьшастар жүйесін белгілеп алады; 
екіншіден, сол жүйені эмпиративті түрде зерттейді. Бүл 
орайда, эмпиративтік әлеуметтану үшін қоғамдық пікірге 
дөстүрлі сүрау жүргізумен және электоральдық мінез- 
қүлықты талдаумен қатар саяси қүжаттарға (заң, атқарушы 
және сот органдарының, саяси партияларды ң, 
ассоциациялардың және сол сияқтылардың іс-әрекеттерін 
зертгейтін), прессаға, үлттық саяси және әлеуметтік тарих, 
тіпті көркем әдебиет фактілеріне де талдау жасалады. 
Осылардан кейін, үшіншіден, жасалған талдау негізінде 
мәдени субстратты анықтайды — бүрьш айтыльш өткендей, 
тікелей саяси процесс субъектілеріне тән  көз 
жеткізетіндігімен, танысымымен, үстанымымен, сонымен 
қатар олардың саяси мінез-қүлықтарымен байқалып 
отыратын осы қатынастардың мейлінше түрақты, қайталанып 
отыратын элементтері.

Мүндай зертгеу лер Батыста кеңінен тарала орын тагаы, 
оңда саясаттанушылар мен әлеуметганушылар оз елінің 
электоратының көңіл-күйі мен мінез-қүлқын өрдайым 
бақылауға алып отырады.

Қазақстанда да әртүрлі зерттеу орталықтары мен 
институттары пайда болды. Қазіргі танда, Қазақстандағы 
уақыт өткен сайын ел халқының саяси танымының



хағдайын (қоғамның саяси мәдениетінің негізгі элементі), 
саяси жетекшілер рейтиніін жене т.б. зерттеуші әртүрлі
үиымдар жүргізіп отьірған осындаи зерттеулердщ 
шынайылығьша байқап қараған дүрыс сияқты. Дегенмен 
де, кейбір жүргізілген сүраулардың корытындылары бір- 
бірімен сәйкес келіп жатады. Мысалы, зерттеушілер бүрынғы 
Кеңес Одағы көлемінде кімнің қайта қүру мен одан кейін 
болған “капиталистік көтерілістің” нәтижелерін бәрінен 
жақсы пайдаланып қалғандығын Қазақстан халқының 
қаншалықты білетіндігін (Алматы, Ақмола, Қарағанды, 
Қызылорда, Петропавл, Семей, Орал, Өскемен, және 
Шымкент қалаларында 1 мың респонденттен сүрау 
жасалды)45 білді. Нәтижесінде, бүл процестердің жемісін
бәрінен бүрын партиялық-кеңестік номенклатураның 
өкілдері мен коммунистік жетекшілердің пайдаланып 
қалғандыгы тек сарапшылардың шағын шеңберіне ғана емес, 
бүкіл калың бүқараға да түсінікті екендігі жөне оларды 
бүған сенімді екендігі белгілі болды.

“ Қазақстандық ірі бизнестің барынша танымал өкілі 
сіздің ойыңызша бүрын кім болтан” деген сүраққа былайша 
жауап берідці (сүрау жасалғандар, %):

Жогары қызметгеп мемлекетпк шенеулік немесе партия 
қызметкері

47,6

Кәсіпорыи директоры 15,3
“Цехшы”, көлеңкелі экономиканьщ өкілі 12,5
“Заң бүзушы үры” 7,3
Комсомол қызметкер 2.9
Ғалым 2,0
Басқалары 2,0
Жауап бере алмаймын 10,4

Дегенмен де, зерттеушілер қазақстаңцықтардың байып 
кеткен отандастарына деген соқыр таптық көре 
алмаушылыгьш әзірше жоқ деп пайымдайды. Жаңа байларды
82,5 пайызы — ақылдан, 47,8 пайызы — төрбиеден есептесе,

45 Қараңыз: Гиллер институты “Қогамдық пікір”. //Караван. 1996. 26 
ақпан.



26,5 пайызы — жомарттық жөне 22,6 пайызы — адалдық деп 
есептейді46.

Кейбір зерттеушілер47 қоғамдық пікірге сұрау жасаган 
кезде жауаптардың айтарлықтай көлемдегі үлес салмағын 
(«түнған өнім» 50 пайыздан асады) «жауап бере алмаймьш» 
деген бағана иемденеді деп көңілдері толмай айтып жатады. 
1999 жылдың желтоқсан айының бірінші онкүндігінде
жүргізілген қоғамдық пікірге сүрау жасау кезіңдегі алынған 
жауаптарға жасалған талдаудың нәтижелері бүгінгі таңдағы 
мемлекетгік және партиялық қайраткерлердің рейтингтерінің 
айтарлы қтай жоғары еместігін көрсетті, тіпті 
өлеуметтанушылар нақты түрде сүрау жасалғандардың 
олардың бірде біреуіне де сенім білдірмейтіндігін 
пайымдайды.

Саяси мәдениетгі «жақсы-жаман», «жоғары деңгей — 
төменгі деңгей» принципі бойынша жіктеуге болмайды, 
кейбір елдерде ол ең алдымен, сол елдердегі халықтардың 
әлеуметгік-мәдени даму ерекшеліктеріне байланысгы әргүрлі 
жөне өзгеше болып келеді.

Жайдан жай саяси мәдениет болмайды, ол барынша нақты 
жөне оның мынадай нақты түлғалары бар: жеке бас, үжым 
(үйым), топ, жүртшылық және үлт. Әрбір үлтқа өзінің 
үлттық сипаты сәйкес келеді. Оңы мінез-қүлықтың типтік 
үлгілерінің жүйесі ретінде де, көбінесе үлт тарихындағы 
үзақ кезеңдер бойы оның мүшелерінің іс-әрекеттерін 
реттеуші санасыз деңгейде де анықтауға болады.

Зерттеушілер, мысалы, дербес этностардың (үлттардың) 
стрестік жағдайларға әртүрлі қарайтындығын айтып отыр. 
Мысалы, 1867-1868 жылдардағы Жапонияны оқшауланып 
қалудан аман алып шыққан Мэйдзи көтерілісінен кейін, ол 
таптың басқарушы өкілдері Еуропаның қаншалықты бай 
түратындығын көріп шын мәнінде таң қалып қалды. 
Жапондықтар 50 жылдан аз уақыттың ішінде сол уақыт 
үшін ең алдыңғы қатарлы экономик аны жасап алды, тиімді 
бюрократиялық аппаратгы және 1905 жылы Ресей армиясын

46 Сонда.
47 Б. Бектүрғанова. Рейтинги государственных чиновников в разрезе 
городов. //Н ачнем с понедельника. 1999. № 49. 13-бет.



тас-талқан еткен күреске берік армияны қалыптастырды. 
Қатал жайсыз табиғаттың, ресурстардың жетіспеушілігінің 
және өмір сүруге деген басқа халықтардан кем емес ынтаның 
себептеріне байланысты әрдайым болып отыратын жайсыз 
жағдайлар — жапон кереметінің негізі екендігін күманданбай- 
ақ сенімділікпен айтуға болады48.

Дегенмен де, дүниежүзілік қоғамдық пікірге жасалған 
сүраулардың жоғарыда келгірілген барлық нәтижелері кейбір 
берілетін түрақты бағалауларға тербеу болып отыр. Айтатын 
болсақ, бүгінгі күні жапондықтардың өзі мемлекеттерінің 
адам қүқығын сақтаумен азаматтарьш қамтамасыз ете алмай 
отыр деп есептейді, мысал ретінде, дін түту еркіндігі секілді 
басты қүқықтарын айтуға болады.

Осылайша, саяси ғылымның қолданатын өдістері 
қоғамдық таным тенденция ларын, сондай-ақ азаматтардың, 
әлеуметтік топтардьщ сол елдің саяси жүйесіне жеке қарым- 
қатынастарын, олардың саяси үстанымдары мен 
қүндылықтарын ығыстыруға мүмкіндік береді. 1

41 Қараңыз: Д. Макаров. Нации и стресс. //Аргументы и факты. 1998. 
№45. 4-бет.
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