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ӘОЖ 1/14 

Гаухар Барлыбаева – Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым Министрлігі 
Ғылым Комитеті Философия, 
саясаттану және дінтану институты (Алматы)

        ТҮРКІ ФИЛОСОФИЯСЫНДА 
             ЕКІ ДҮНИЕТАНЫМДЫҚ АҒЫМДЫ 
            ЗЕРДЕЛЕУ АЯСЫНДАҒЫ 
           ЖҮСІП БАЛАСАҒҰН КӨЗҚАРАСТАРЫ

Аннотация. Мақалада түркі философиясындағы зайырлы-рационалистік 
және сопылық ағымдар талданады. Автор Түркі мемлекетінің Жүсіп Баласағұн 
заманындағы әлеуметтік-этикалық мәселелердің энциклопедиялық қамтылуы, 
оның рационалды түсіндірілуі және сол сияқты өмірді шабыттандыруы мен 
шығарманың көркем тартымдылығын, ортағасырлық түркілік этикалық ойдың за-
йырлы бағыттылығын Жүсіп Хас Хажіптің негіздегенін атап көрсетеді.

Түйін сөздер: түркілік философия, этика, әлеуметтік, поэма, ортағасыр, ой-
шыл, тұжырымдама, зайырлы, сопылық. 

Түркі ойшылдарының этикалық көзқарастарын, біздің ойымызша, 
ортағасырлық мұсылман философиясындағы адамның екі дүниетанымдық 
тұғырын көрсететін негізгі екі ағымның аясында қарастыруға болады. 
Теориялық негізі шығыс перипатетизмінің рационалистік философиясы-
на сүйенген Ж. Баласағұнның философиялық шығармашылығы түркілік 
орта ғасырдағы әлеуметтік-этикалық ойдың зайырлы бағдарланған, 
рационалистік бастамы болды, ал Қожа Ахмет Иасауи мен оның пікірлес 
ізбасары С.Бақырғанидың рухани мұрасы, ең алдымен өзінің ішкі әлемін 
тани білу барысындағы адамның өнеге-ізгілігін жетілдіруге ұмтылған діни-
сопылық бағытта дамыды. Бұл екі ағым – зайырлы-рационалистік және 
сопылық – адамдардың саналарына ықпал ету мақсатында қатар өмір сүріп, 
кейде бір-біріне қарсы келу арқылы, талас-тартыспен түркілік этикалық 
ойдың ары қарай дамуын айқындап берді. 

Шын мәнінде, іс жүзінде осы екі ағымның бірде-біреуі «таза» күйінде 
көріне қоймағандығын атап өткен жөн. Нақты айтқанда, сөз мәңгілік болмыс 
сауалдарына жауаптар іздестірудегі рационализм мен сопылық мистицизм-
нің арақатынасында, әлемді, Құдайды және адамды философиялық зерделеу-
де қандай да бір үрдістің басымдығы туралы болады. 

Түркілік этикалық ойдың бұл екі ағымының арасындағы айырмашы-
лықтарды абсолюттендіру, тіпті оларды бір-біріне қарама-қарсы қою жаң-

МӘДЕНИ-ӨРКЕНИЕТТІК КЕҢІСТІКТЕГІ ТҮРКІ ӘЛЕМІ  ●   
ТЮРКСКИЙ МИР В КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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сақтық болар еді. Ал рационалистің де, сопының да мұндағы көздеген 
мақсаты біреу-ақ: ақиқатты, этикалық мұратты, адам мен әлем арасындағы 
үйлестікті іздеу, алайда бұған қол жеткізудің жолдары мен тәсілдері әрқилы. 
Аты мәшһүр Әбу Әли Ибн Сина сол кездегі белгілі сопы Әбу-Саид Мейхе-
нимен болған сұхбаттан соң, рационалист-философ пен мистик-сопының 
ақиқатты тани білу тәсілдерін бейнелі түрде былайша салыстырады: 
«Менің білетін нәрсемді, ол көріп отыр». Бұған Мейхени: «Менің не көріп 
отырғанымды, ол біледі», – деп өз ойын аңғартады [1, 177 б.].

Шығыс перипатетиктерінің рационалистік философияны этикалық 
зерделеуінің мәні, түркілік этикалық ойдың алғашқы ірі туындысы «Құтты 
біліктің» атында-ақ көрініс тапқан болатын. Біз қалай аударсақ та – «Бақыт 
сыйлаушы білім», «Бақытты болу ғылымы» немесе «Берекелі білім» – оның 
мәні өзгермейді: білім – ол, ең жоғарғы игілікке және бақытқа жету жолы. 
Сонау «Құтты біліктен» басталатын бүкіл түркі философиясы Жүсіп Хас 
Хажіптің – Жүсіп Баласағұнның шығармасында көтерілген мәселелерде 
қамтылған, игілікке, кемел қоғамға қол жеткізу жолындағы әлеуметтік-
этикалық мәселелерді дүниетанымдық аяда шеше білді. 

ХІ ғасырда Орта Азиядағы Қараханидтер үстемдігінің кезінде өмір 
сүрген көрнекі ақын және ойшыл, сол кездің өзінде өсіп-өркендеу биігіне 
жеткен Баласағұн қаласының тумасы еді. Жүсіп Хас Хажіптің есімі бізге 
дейін толық күйінде жетіп отырған жалғыз поэмасы «Құтты білік» арқылы 
танымал болды. Ұлы ойшылдың басқа да шығармалары болғандығын, 
әрине, топшылауға болады.

Бұл кітапты автор 1069 жылы Қашғар билеушісі Сүлеймен-Арыслан-
Қара-Қағанға арнап жазды, осы еңбегі үшін хан оған Хас Хажіп деген 
лақап есім берді, яғни ұлы ханның әлеуметтік кеңесшісі лауазымына ие 
болды. Қараханид билеушілерінің Жүсіп Хас Хажіп шығармашылығын 
мұншалықты жоғары бағалап, оның басты еңбегіне айрықша қызығушылық 
танытуларын, бір жағынан, «Құтты біліктің» түркілік қоғам өкілдеріне 
арналған этикалық ережелер мен нормалардың ерекше кодексі болуы-
мен, екінші жағынан – Қараханидтер әулеті өздерінің билік ету беделін 
мемлекеттің егіншілікпен және қолөнермен айналысатын тұрғындарының 
алдында мейлінше нығайта түсуге, сондай-ақ көршілес мемлекеттер 
билеушілерінің сый-құрметіне бөленуге ұмтылуымен түсіндіруге болады. 
Жүсіптің пікірі бойынша, билеуші мен оның төңірегіндегілер, түркі эти-
касына жан-жақты сәйкес келетіндей етіп қалай жүріп-тұру, «мемлекеттік 
ғылым» ережесі бойынша, қалай басқаруды үйрену керектігі туралы барлық 
қажетті білімдерді осы жерден меңгеруі керек. 

Жүсіп Баласағұн өз дәуірінің бірден-бір аса білімді адамы болды, ол 
өзінің поэмасында тарих, философия, этика және эстетика салаларындағы 
ауқымды танымдар жөнінде құнды мәліметтерді жинақтай білді. «Құтадғу-
біліктің» Фирдоусидің «Шахнамесі» тәрізді екі жолды-масневи түрінде жа-

Мәдени-өркениеттік кеңістіктегі түркі әлемі
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зылуы, оның ирандық батырлық эпостарын жақсы білетіндігін көрсетсе ке-
рек. Поэмада «Шахнаме» поэмасындағы кейіпкерлердің есімдері кездеседі 
– Ануширван, Зохак, Феридун, Рүстем, Афрасиаб және т.б. Оларды автор 
өзіндік ізгілік жасаушылар өлшемдері: әділдік, мейірімділік, ержүректік – 
ретінде қолданады және бірде-бір міні жоқ билеуші қасиеттерінің іске асуы 
түрінде береді.  

Жүсіптің этикалық көзқарастарынан Ибн-Синаның мұраларын, әсіресе 
мемлекеттің тәрбиелік қызметі, қоғамды саламаттандыру жағдайы ретіндегі 
ізгілік нұрын себетін билеуші тәрізді және өзге де әлеуметтік мәселелерді, 
жан-жақты терең зерделегенін көруге болады.

Оның шығармасының аса маңызды ерекшеліктерінің ішінде, ең ал-
дымен рационалистік дәстүрлерді атап өткен жөн, оларды адамның 
зердесіне, өз дәуірінің ғылымы мен мәдениетіне деген құрметтен, теорияны 
тәжірибемен байланыстыруға деген ұмтылыстан аңғаруға болады. 

«Құтты білікте» біз тек әлеуметтік, этикалық қана емес, ортағасырлық 
ойшылдардың рухани ізденістеріне тән космологиялық, онтологиялық, 
гносеологиялық мәселелерді де кездестіреміз. Олар – Ғаламның, ғалам-
шардың құрылысы мен құрамына, ақылдың материалдық негізі ретіндегі 
адам миының құрылымына, білім мен сенімнің, зайырлы және дінилік 
арақатынастарға, өмір сүрудің мәніне, өлім мен мәңгілікке және т.б. қатысты 
мәселелер. Жоғарыда атап көрсетілгендей, Ж.Баласағұнның философиялық 
ойларында ақыл мәселесі, оның табиғаты мен қызметі, таным үдерісінің 
сарқылмастығы мен шексіздігі айрықша орын алады. Қалай дегенде де, 
адамдардың өміріндегі ақыл мен білімнің шешуші рөлі поэманың атында-
ақ баяндалып тұр. Оның бүкіл мазмұны, атауына қатысты сан алуан 
мағыналық нұсқалар арқылы, оқырманды «бар игілік – ғылымда, ұлылық 
– танымда», «ғылым мен ақыл – барлық әрекеттің негізі» деген ойларға 
жетелейді [2, 41 б.].

«Құтты білікте» ортағасырлық түркі мемлекетіндегі заманауи автор-
дың әлеуметтік жігі де алғаш рет анық көрінеді. Оқырмандардың көз ал-
дына билік аппараты, егіншілердің, малшылардың, қолөнершілердің 
әртүрлі қауымдары, ой еңбегінің өкілдері – ғалымдары, емшілері, жыршы-
лары және т.б. бар орталықтандырылған мемлекеттің сатылы құрылымы 
елес береді, осы аталған қауымдардың әрқайсысы бір мезгілде өздерінің 
мұқтаждықтарын қамтамасыз етеді және белгілі бір қажетті-қоғамдық 
қызметін атқарады. Осындай жағдайдың өзінде, автор елдің және халықтың 
береке-бірлігі мен өсіп-өркендеуін жаңаша көзқараспен пайымдайды. Со-
нымен, мемлекеттің азаматтарын табыстарына қарай байлар, орташа, ке-
дейлер деп бөле отырып, Баласағұн дана Өгділмес арқылы, елдің береке-
бірлігінің негізі – байларға иек арту, орташаларды ынталандыру және 
кедейлерге жәрдем беру саясаты екендігіне билеушілердің көзін жеткізе 
білді [2, 415 б.].

Г. Барлыбаева. Түркі философиясында екі дүниетанымдық ағымды зерделеу...
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Ортағасырлық мұсылман философиясындағы басты мәселе – Құдай 
және әлем ұғымдарының әртүрлі мазмұндық аспектілер (онтологиялық, 
космологиялық, гносеологиялық) мен арақатынастарда көрініс табуы екен-
дігі белгілі. Осы түбегейлі философиялық өзекті мәселенің барлық негізгі 
аспектілерінде екі ағымның, екі дүниетанымдық үрдістің арасындағы жа-
ратылыс мәселелерін зерделеуге қатысты туындаған күрестің, қарастырылып 
отырған дәуір аралығында бәсеңдей қоймағаны айқын аңғарылады.

Онтологиялық және космологиялық аспектілерде бұл ағымдарды 
теологиялық және философиялық бағыттардағы үрдістер ретінде қарас-
тыруға болады. Сонымен қатар аталмыш бағыттар бір ойшылдың шығарма-
шылығында бір-бірімен қарама-қайшы бірлікте де ұштасып жатады. Фило-
софияшыл ойшылдардың көзқарастары исламның негізгі дүниетанымдық 
қағидаттарына сәйкес болғандықтан, бұған таңқалудың еш реті жоқ. Бір 
жағынан, діни бағыттағы ойшылдар, әсіресе сопы-ақындар көбінесе (бұл, 
әсіресе басты философиялық мәселенің гносеологиялық аспектісіне қатыс-
ты) дүниетанымдық мәселелерге деген конфессиялық көзқарас аясынан 
шығуға мәжбүр болды. 

Аталмыш екі үрдістің шиеленісуін Ж. Баласағұнның «Берекелі білімін-
де» де аңғаруға болады, мұнда Өгділмес пен Өдгірміштің, Әрекетшіл мен 
Пайымдаушының арасындағы адам ғұмырының мәні мен оның жаратылы-
сы туралы айтыста, Жүсіп Хас Хажіптің жаңаша көзқарасындағы қоғамда 
негізгі философиялық-діни ілімдік мәселелердің бірі – ерік-жігерді ал-
дын ала болжау және оның тәуелсіз болуы, олардың адам әрекетіндегі 
арақатынасы туралы идеялық күрестің сарқыншағын болжауға болады. 

Тақуа Өдгірміш күнделікті күйбең тіршілікті адамның Құдайға шы-
найы қызмет етуін зая қылатын текке уақыт өткізу, әуре-сарсаң деп 
есептейді. Бұл өмірдегі ізгілік пен зұлымдықты тағдырдың жазуы, адамның 
ешнәрсені өзгертуге құдіреті жетпейді деп пайымдайды. Ал, Өгділместің 
көзқарасы өзгеше – адам Құдайға өмірден баз кешпей-ақ, тақуаланбай және 
қым-қуыт тіршіліктен безінбестен, керісінше жақындарына игі әрекеттер 
жасау арқылы қызмет етеді [2, 263 б.]. Адамның өзін бүкіл пейілімен және 
мұқтажымен бірге Құдай жаратқан, оларды жүзеге асыру табиғи әрі заңды 
[2, 282 б.]. Сондықтан ойшыл және ізгі Ж. Баласағұнның пікірі бойынша, 
шынайы әділ өмірдің мәні жеке басын құтқаруда емес, тек өзін ғана ойла-
май, адамдар үшін өмір сүру болып табылады. Жүсіп былай деп жазады:

«Ол емес – өз басын ғана ойлайтын адам,
Оның – қамқоршыл болатыны адам.

* * *
Мейірімді – өзінің жан тыныштығын емес ойлаған,
Қол ұшын дайын беруге, адамдарды қолдаған» [2, 301 б.]
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Түркілердің ортағасырлық шығармаларына тән бір ерекшелігін атап 
өткен орынды, онда өмір сүру мәніне қатысты мәселе этикалық ізгілік ка-
тегориясымен үйлесім тапқан, адамның тіршілік-қарекеті ізгі нәрселерді 
іске асырғанда байқалады. Адамның мәңгі өлмейтіндігін түсіндіру, біздің 
ойымызша, тіршіліктің мәнін осылайша этикалық ұғынумен тығыз байла-
нысты. Ол – адам өзінің игі істерінің нәтижесінде қол жеткізген ізгі аты.

«Егер мен өлетін болсам, онда не үшін дүниеге келдім?», – деп, Ай-
толды өзінен сұрайды да, өзі жауабын береді: өмірдің мәні – адамдардың 
игілігі үшін беріле еңбек ету [2, 112 б.]. Осылайша, шектілік (жеке адам-
ның өмірі) пен шексіздік (жалпы өмір) арасындағы диалектикалық қайшы-
лықтың шешімін – орта ғасыр ойшылдарын толғандырған мәселелердің 
бірі – Ж. Баласағұн этикалық өрістен тапты. Адам о дүниелік, бірақ оның 
аты мәңгілік, ал «кімнің аты мәңгілік болса, соның өзі де мәңгілік», деген 
тұжырым жасайды түркілік гуманист-философ [2, 47 б.]. Өмірдің мәні, 
өлім мен мәңгі өлмейтіндік туралы мәселелердің, діни-провиденциалистік 
түсіндірмелерінен елеулі түрде ерекшеленетін осындай тұрғыдан қарасты-
рылуын, ХХ ғасырдың басына дейінгі кезеңдердегі қазақ философиялық 
ойының бүкіл даму жолында аңғарамыз. Ж.Баласағұнның адамдардағы 
ізгілік пен зұлымдықтың табиғаты, олардың туа біткен және жүре пайда 
болған мінез-құлықтары туралы пайымдауларында шығыс перипатетик-
терінің қоғамдық орта мен тәрбиенің, белгілі бір дәрежеде діни алдын ала 
болжау идеяларының да, мінез-құлыққа тигізген ықпалы туралы әлеуметтік 
ниеттерінің де сарқыны сезіледі. Алайда Жүсіп Хас Хажіптің этикалық 
концепциясының әлеуметтік мәні айқын: адамның ізгі аты – өзінің артында 
қалатын оның түпкі байлығы мен марапаты. Ойшыл-ақын былай дейді:

«Өмір туралы емес – жарқын атақты қамда,
Өмірдегі ең басты құндылық та сонда.

* * *
Мәңгі даңққа бет алған сенің жолың тек ізгі істерде ғана!» [2, 341 б.].

Біздің пікірімізше, Баласағұнның о дүниелік болғаннан кейінгі тағдыры 
– осы тезистің жарқын тұжырымы деуге болады. Түркі ойшылы осы кере-
мет поэмасы арқылы өзінің атын мәңгілік етті, ол мыңдаған жылдар өтсе де, 
адамдарға және олардың рухани кемелденуіне әлі де болса орасан ықпалын 
тигізіп келеді. 

Жүсіп тәрбие және білім мәселелерінде адам кемелдігінің ішкі 
және сыртқы теңдестігі, оның сыртқы және рухани әсемдігінің бірлігі 
қағидаттарын ұстанды. Міне, осы жерде адамның ішкі рухани дүниесінің 
оның сырт келбетінде көрініс табуы рационалистік тұрғыда түсіндіріледі. 

Түркі ойшылы жас ұрпақты тәрбиелеуде өнегелік өсиеттерден де 
сырт айналмады (балалардың ата-ана өсиетіне деген адалдығы, балаларға 

Г. Барлыбаева. Түркі философиясында екі дүниетанымдық ағымды зерделеу...



114     Адам әлемі | 2 (60) 2014

тәрбие беру ережелері, әкелердің балалар алдындағы жауапкершілігі). 
Жүсіп Баласағұн қоғамдағы әйелдің рөлін айрықша көрсете білді. Әйелдің 
ақыл-парасатын, игі өнегесін, жұбайына адалдығын мейлінше абыройлы 
қасиеттер ретінде ерекше атайды. Жүсіптің айтуынша : 

«Әділетті болса – зайыбың болар тартымды:
Зайыбың болар ізгі өнегесімен ұнамды» [2, 343 б.].

Біз ары қарай қазақ ойшылдарының айтқандарынан көретініміздей, 
әйелге – анаға және зайыбына мұндай зор құрметпен қарау, академик 
В.В.Бартольдтің сонау ертеден келе жатқан пұтқа табынушы түркілердің 
әйелге құрметпен қарау дәстүрі туралы – орта ғасырларда исламданған 
түркілерге өткен және тек кейінірек қоғамдағы әйелдің рөлін шектеуге 
байланысты өзгеріске ұшыраған дәстүр туралы пікірін нақтылай түседі [3, 
648–649 б.].

«Құтты білікте» негізгі этикалық категориялар поэманың басты кейіп-
керлерінің образдарында көрініс тапқандығы мәлім, мәселен, Өдгірміш 
(«Жандандырушы»), Өгділмес («Мадақталған»), Айтолды («Толған ай») 
және Күнтолды («Күннің шығуы»). Күнтолды әділеттілік символы бо-
лып табылады. Әділдіктің шыққан күнмен кейіптелуі шығыс перипате-
тиктерінің ілімдеріндегі осы этикалық категорияның айрықша қағидасына 
сәйкес келеді. Әділдік нұры – бәрін көруші, игілікті, осы нұрмен қоғамдағы 
нәрселердің барлығы, Күн нұрына бөленген жердегілер тәрізді, өсіп, 
өркендейді. Зайырлы-рационалистік этикадағы әділдік – елді басқарудың 
ең алғашқы шарты. Жүсіп Баласағұн былайша сипаттайды:

«Биліктің негізі – шындықта,
Биліктің салауаттылығы да тек шындықта» [2, 89 б.].

Әділдік категориясымен поэмадағы әлеуметтік утопияның элементтері 
өте тығыз байланысты. Қараханидтік ойшыл әрі ақынның әділетті басқару-
дың әлеуметтік салдарларына арнаған мынадай жолдары бар, соның нәти-
жесінде:

«Ауқаттанды бүкіл халық ол барда (Күнтолды кезінде – Г.Б.)
Қасқыр мен қой бірге жүрді суатта» [2, с.62].

Баласағұн сәл кейінірек орта ғасырдағы ізгі ойшылдардың қауымдар, 
халықтар мен елдер арасында жауластық пен қайшылық болмайтын, жердегі 
жұмақ туралы утопиялық та, сондай-ақ құштар болған армандарына қайта 
оралды. Жүсіп ол жөнінде былай деп жазады:

Даңқы артып, ардақтады ел-жұрты,
Күннен-күнге аса түсті бақыты.
Оған қарай барша жұрты ағылды – 
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Ниет етіп оның игілігін байқауды.
Белшесінен кенелді жұрт бақытқа,
Қасқыр жүрді қозыменен бір отта» [2, 63 б.].

Мұнда түркі ойшылы әділдіктің құқықтық аспектісін де (замана-
уи анықтамасында) айқындап берді, ол әділетті заңның – елді әділетті 
басқарудың негізі екендігін баса көрсетті. Заң – билеушінің билігінен де 
жоғары деді ол және де заң елдегі әділдікті барынша жоғары деңгейде 
қамтамасыз етеді. Байқағанымыздай, құқықтық мемлекетке тән заңның 
үстем болу идеясының негізі сонау тереңде жатыр.

Баласағұн Күннің әділдігін кейіптейтін жылулық пен жарық қалай 
мызғымас және тұрақты болса, әділдік те сондай мызғымастықпен және 
тұрақтылықпен сипатталады деген сенімде болады. Айтолды кейіптейтін 
бақыттан әділдіктің айырмашылығы да осында («Толған ай»). Толған ай – ға-
жайып, бірақ лезде өтіп кететін қысқа сәт! Бақыт та, әділдікке қарағанда, Ай 
сияқты құбылмалы және тұрақсыз деп топшылады ойшыл. Осы тақырыпқа 
арналған ойларында Жүсіп Баласағұнның жалпы өмірдің өзгермелілігі ту-
ралы стихиялық-диалектикалық көзқарастары айқын аңғарылды:

«Шарықтаған төмен қарай құлдилар, көтерілген нәрседе – болар бату, 
Қайғы менен қуаныш қатар жүрер, шәрбаттан соң болар у» [2, 109 б.].

Осылайша, ақын айтқандай, барлық нәрсе өзінің қарама-қарсылығымен 
алмасады. Мұндай диалектикалық көзқарастар оны материалдық әлемнің 
бұлдырлығы, барлық нәрсенің өткінші екендігі туралы ойларға итермеледі, 
ойшыл көзге көрінетін, материалдық құбылыстардың ғажайып болмысы 
мен алуан түрлі әлемінің арақатынасын философиялық тұрғыда түсіне алды. 
Баласағұн осы тақылеттес дүниетанымдық мәселелерде жаңаплатонизмдік 
дәстүрге жақын болды, ал өзінің әлемді түсінудегі әлеуметтік-этикалық 
аспектілерінде ол адами бақытты қалпында қайтадан мығым жерде болды. 
Жүсіп Хас Хажіп былай деп көрсетеді:

Әділ болса билеуші, кенелер халық бақытқа,
Риза болар бегі де, бақытты болған халқына [2, 155 б.].

Бірақ бақыт та әлем сияқты құбылмалы, ол адам ұмтылатын мақсат, 
бірақ одан тайқып кетеді деп топшылады ойшыл. Түркі философының 
түсінігінде бақыт адамның руханилығы мен сырт болмысындағы, көк пен 
жердегі үйлесімдікті іздеуден үнемі қанағат таппайтыны сияқты кол жетпес 
арман түрінде көрініс береді. Баласағұн көрсеткен бақыттың құбылмалылы-
ғында тек философиялық-этикалық қана емес, сондай-ақ әлеуметтік те мән 
бар. Ойшыл билеушілер мен күштілерге алдын ала ескерту жасады: бүгін 
сен құдыретті де даңқтысың, ал ертең бейшара және абыройсыз күйге 
түсесің. Ол былай деп жазды:
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«Алдамшы зұлымдық, құбылмалы бақыт,
Жалт етер де қолыңнан, лезде болар ғайып!» [2, 78 б.].

Егер бақыт құбылмалы болса, онда бақытқа жетелейтін адами ізгілік 
жасаушылар – тұрақты, ал ізгілік – мәңгі болады дейді ақын. Жүсіп 
Баласағұн билеушілерге көптеген ізгі қасиеттерді дарытатын және қатерлер 
мен жағымсыз әдеттерден сақтандыратын білімдерге деген сүйіспеншілікке 
тәрбиелеу рухын өсиет қылды. Кәсіп – адам еркіндігі мен береке-ырысының 
сенімді көзі, ол байлық пен шендерден жоғары. Түркі философының 
пікірінше, байлық пен шеннен бір сәтте айырылып қалу мүмкін, ал кәсіп пен 
мамандық – бұл байлық та, адам абыройының, тағдырдың жазуымен қай 
жерде болмасын, оған деген айналасындағылардың көрсеткен құрметінің 
кепілі де болады. 

«Құтты білік» туралы сөзімізді, ертедегі түркі әдебиеттері үшін дүние-
танымдық мәселелерге философиялық бағыттағы көзқарастың ортақ бас-
тауы ретінде жалғастыра беретін болсақ, бұл тұрғыда Ж.Баласағұнның 
ақыл, таным үдерісі туралы ілімін айрықша бағалау қажет, бұл ілім 
осыған дейінгі шығыс перипатетиктерінің және Қараханидтік ақын және 
ойшылдың замандастарының таным теориясына тікелей негізделген. Жоға-
рыда атап өткенбіз, поэманың «Берекелі білім» деген атының негізіне 
білім мен игіліктің, зерделілік пен ізгіліктің барабарлығы – перипатетизм 
гносеологиясының басты қағидаты алынған. Таным – шығыс перипате-
тиктерінің этикалық іліміндегі ең жоғарғы игілік болып табылатын бақытқа 
қол жеткізу кілті. Жүсіп Баласағұн осы ілімді басшылыққа ала отырып, 
ғылымның ұлылығы мен адами зерденің және білімнің қуаттылығын жа-
рия етеді, осылардың нәтижесінде «тозақтағы күнахардың өзі одан аман 
қалады» [2, 51 б.]. Сөйтіп түркі философы, біздің ойымызша, білімді бәрінен 
де жоғары қояды. Нақтырақ айтқанда, шынайы білім ізгілікке барабар, ол 
оны қажетсінбейді және адами қателіктермен үйлеспейді деген нық сенімде 
болады Жүсіп Хас Хажіп. 

Бір қызығы, Баласағұнда қым-қуыт тіршілікке мойынсұну мен төзім-
ділік үшін сый-сияпат ретінде жұмақ рахатына насихаттаудың ізі де жоқ. 
Ойшылдың топшылауынша, адамның істеген ізгі әрекеттері үшін сияпат – 
ұрпақтар жадында сақталған оның ізгі аты.

Осылайша, көнетүркілік рационалист-ойшылдың «Құтты білікте» 
қарастырған әлеуметтік-этикалық мәселелер, одан кейінгі ортағасырлық 
және Жаңа дәуірдегі түркі тілдес философиялық ойға да, нақты айтқанда, 
оның зайырлы мазмұнына тән болды. Бұл бүкіл түркі философиясы түркі 
тілдес алғашқы ірі поэманың тікелей ықпалымен қалыптасты деген сөз 
емес. Алуан түрлі ықпалдар болғандығы даусыз, еліктеушілік үлгісі ретінде 
көбінесе парсы және парсы тілдес жауһарлар алынды, солардың бірі түркі 
айтылымындағы алғашқы поэманы, «Құтадғу білікті» жазуға авторды ша-
быттандырды. Түркі мемлекетінің заманауи ойшылының қоғамдық мәселе-
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лерді энциклопедиялық қамтуы, оның рационалды түсіндірілуі, зайырлы 
бағыттылығы, сол сияқты өмірді шабыттандыруы мен шығарманың көр-
кем тартымдылығы, түркілік философиялық ойдың даму жолын дәл осы 
Баласағұн айқындағанын негіздесе керек. 

Түркі философиясындағы екі дүниетанымдық көзқарас туралы өзіміз-
дің пайымдауларымызды тұжырымдай келе, бұл бағыттардың тарихи және 
философиялық негіздері сонау исламға дейінгі дәуірде жатқандығы туралы 
деректі атап өткен жөн. Онтологиялық және гносеологиялық аспектілерде 
олар аристотельшілдік пен жаңаплатоншылдықтан пайда болған, бірақ 
өзінің әлеуметтік тәжірибесінде исламның мәдени-идеологиялық негізінде 
дамыды. Осылай бола тұра, философиялық ойдың рационалистік, зайыр-
лы бағыты адами зерденің ғаламат табиғаты мен адамның Жаратушыны 
және ол жаратқан нәрселерді (қоршаған әлемді) танып-білуге ұмтылысы 
туралы қағиданы кезек күттірмес міндеттер ретінде қарастырып, соған 
сүйенді. Сопылық гносеология рационалистікке қарағанда діни білімнің 
мистикалық аспектісін дамытты. Мистик-сопылардың ілімдерінде таным 
үдерісі, адамның өзіндік ішкі әлеміне бойлауы және өзін-өзі тануға жан 
жігерін барынша шоғырландыруы арқылы, тәңірілік мәнге ие болу актісі 
ретінде айқындалды. Олардың түсініктерінде Құдайға, кемелдікке апарар 
жол қоршаған дүние, оны танып-білу және игеру арқылы емес, өзін-өзі 
жетілдіру арқылы деп айтуға болады

Түркілік философиялық ойдағы екі бағыттың әлеуметтік рөлін салыс-
тыру негізінде, адамдардың қоғамдағы және мемлекеттегі өміршең мәселе-
лерді шешуге деген сезімдерін оятатын, рационалистік, зайырлы бағыттағы 
ағымның белсенді, өзгертушілік қызметін атап өту қажет. Түркілік ойдағы 
бұл ағым ортағасырлық қоғамның жаңалыққа мейлінше қарқынды және 
сезімтал, әлеуметтік белсенді ойлары мен өмір сүру салтына жауап берді. 
Түркі философиясындағы сопылық концепцияның қоғамдық дағдарыстар 
мен қатал сынақтар орын алған жылдары, өнегелі-нығайтушы рөлін, билікке, 
үстемдік танытушы қатынастарға деген оппозициялық, сындарлы рухын 
айрықша атаған орынды. Әлемде үстемдік жасап тұрған зұлымдықтан, 
өзінің «меніне» тереңдей бойлап, кету арқылы оның алдын алуды наси-
хаттайтын ілім, әлеуметтік тұрғыда зұлымдықпен жақындасып, күрестен, 
нақты өмірлік мәселелерден қашуды көрсетеді. Осыны айқындай отырып, 
ортағасырлық дәуірде төзімділік, сүйіспеншілік, зорлық көрсетпеу наси-
хаттары ауқымды қоғамдық жіктердің дүниені түсініп-сезінулеріне жауап 
бере білгендігіне баса назар аударған жөн. Салыстырмалы орнықтылық пен 
тыныштық, дін мен ғасырлық дәстүрлер беделімен қаруланған заттар ретінің 
сақталуы көпшілігі үшін, күмәнді ұрыс салдарларына, көтерілістерге неме-
се басқа да әлеуметтік зұлматтарға қарағанда, анағұрлым ыңғайлы болды.

Ортағасырлық ойшылдардың қоғамдық және ізгілік мәселелерін 
көздеп, оларды шешудегі әлеуметтік мәртебесі, этикалық көзқарастары, 
дүниетанымдық зерделеулері алуан түрлі бола тұра, олар басты мәселеде 
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ынтымақтастық танытады. Олардың дүниетанымдық мұраттарының өне-
гелік және жалпыадами ниеттері ортақ. Түркі философтарының қиялшыл-
дығы, олардың билікті қайырымдылыққа және әділдікке насихаттауы тура-
лы айта беруге болады. Дегенмен, әлеуметтік ілгерілеушіліктің қоғамның 
ізгіленуіне, адамдар, халықтар мен мемлекеттер арасындағы нағыз адами 
қатынастардың дамуына қатысты болатындығын көрсететін ілімнің басты 
мәнін бағаламауға болмайды. Осылайша даму жолы жауласу, жек көру, 
зорлық-зомбылық пен шайқастар мен соғыстарда емес, керісінше әділдік, 
сүйіспеншілік, қоғам игілігіне қызмет етуде жатыр. Түркі философиясының 
негізінде адамның жеке тұлғасын, қандай да бір мақсаттарға қол жеткізу 
нәтижесінде емес, қоғамдық дамудың ең жоғарғы мақсаты арқылы мойын-
дау жатқандығы айқын. Біз бүгінгі таңдағы мәселелерді шешу жолында, 
ғасырлар қойнауына кеткен бабаларымыздан сарқып алатын ең тұшымды 
сабақ, бәлкім, осы болар. 
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Резюме 

Барлыбаева Г.Г. Мировоззрение Юсуфа Баласагуни в контексте осмыс-
ления двух мировоззренческих концепций в тюркской философии

В статье анализируются светско-рационалистическая и суфийская линии в 
тюркской философии. Автор подчеркивает, что энциклопедический охват социаль-
но-этических проблем современного Юсуфу Баласагуни тюркского государства, 
их рационалистическое осмысление и жизнеутверждающий пафос дают основа-
ние утверждать, что светски ориентированное начало этической мысли тюркского 
средневековья определил именно Юсуф Хас Хаджиб.

Summary

Barlybayeva G.G. Yusuf Balasaguni’s Worldview in the Context of Understan-
ding the Two Paradigms in the Turkic Philosophy

The article analyzes the secular-rationalist and sufi line in turkic philosophy. The 
author emphasizes that encyclopedic coverage of social and ethical issues of modern 
Yusuf Balasaguni Turkic state and their rationalistic understanding and affirming pathos 
give a reason to believe that a secularly oriented beginning of ethical thought is identified 
by namely medieval Turkic Yusuf Khas Hadzhib.
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