
Абай атындағы 
аз�ПУ-ды� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 

3 

ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАРИХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

 
«ЖАТ ЭЛЕМЕНТ» ЖАЛАСЫМЕН ЖАЗАЛАНҒАН СТУДЕНТТЕР» 

 
Аққали Ахмет – т.ғ.д., проф., Х.Досм%хамедов ат. Атырау мемлекеттік университетіні� проректоры 

 
ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында Кеңес өкіметі қоғамды қайта құрудың бағдарламасын жасақтағанда 

білім беру ісіне, мəдениет пен ғылымның мəселелеріне айтарлықтай көңіл бөлді. Сол тұста ел тұрғында-
рының басым көпшілігі не оқи, не жаза алмады, халық шаруашылығының барлық саласында маман кадр-
лардың жетіспеушілігі өткір сезілді. Білікті оқыған мамандардың тапшылығы барлық жерде, атап айтқан-
да, материалдық-өндіріс салаларында да, əлеуметтік-мəдени инфрақұрылымдар да ерекше байқалды. 

Қазақстанда экономика мен мəдениеттің маман кадрларға сұранысының өсуі толыққанды жоғары оқу 
орнындарын ашуға ерекше ықпал етті. Сондықтан да 1928 жылы Алматыда педагогикалық институт, 
1929 жылы Алматы малдəрігерлік, 1930 жылы Қазақ ауыл шаруашылық, 1931 жылы медициналық, 1931-
1932 жылдары Орал жəне Қызылорда педагогикалық институттары ашылды. Республиканың мəдени 
өмірінде ерекше орын алған жағдай 1934 жылы С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің 
ашылуы болды. Қазақстанның жоғары оқу орындары мен техникумдары олардың даму дəрежесі жоғары 
болғанымен, халық шаруашылығының кадр жөніндегі қажеттілігін қананағаттандыра алмады, өйткені 
олардың көпшілігі əлі қалыптасу сатысында, кейбіреулері мүлде шағын болатын. Студенттер мен профес-
сор-оқытушылар құрамында жергілікті халықтың өкілдерінің саны өте баяу өсті. 

Бастапқы кезеңде жоғары мектептің ең өткір жəне шешілмеген проблемаларының бірі профессор-
оқытушылар мен студенттер құрамында қазақтардың саны баяу өсті. Шындығында Кеңес өкіметі білім 
беру мəселесін бірсыдырғы шешті, алайда үрдістің маңызды жағын жойдасыз саясаттандырып жіберді. 
Тəрбие мен оқудың басына партиялық-таптық приципті қойды. 

Алғашқы бесжылдықтың «Кадрлар бəрін шешеді» деген ұранды науқанның қызған кезінде жастар мен 
комсомолдар білім алуға ұмытылушылардың алдыңғы легінде болды. 

Кезінде Жүсіпбек Аймауытов ұлт болашағы оқыған зиялылардың мойынында екенін айта келіп, 
оқыған адамның ұлтқа қызмет қылуын: «...Қазақты тура жолға бастайтын да, адастыратын да-оқығандар. 
Оқығанын қазақ сыйлайды, соңынан ереді, қадірлейді, сенеді. Білімді, ақылды, жақсылықты, үлгіні, 
тəртіпті, ақиқатты, əділдікті оқығанынан күтеді. Оқыған адам қара халықтың идеалы (шырағы), бұқарасы 
сонша қадырлегенін оқығаны түсіну керек, халыққа қызмет қыла білмеген, үлгі, шырақ болуға жарамаған 
оқыған халықтың ықыласын қайырады, көңілін қайтарады. Халықты өзінен алыстатады, өсек арқалайды, 
пайдасы артық тимейді» – деп көрсеткен-ді.  

1925-1933 жылдары Қазақ өлкесін басқарған Ф.И. Голощекин тұсында республикада аласапыран 
қудалау науқаны басталды. Үкімет басында отырған қазақ зиялыларын əртүрлі «сəдуақасовщина», 
«меңдешевщина», «қожановщина» сияқты жікке бөлу, ірі байлар шаруашылығы мен жартылай феодал-
дардың шаруашылығын конфискациялау мен жер аудару, күштеп ұжымдастыру, қоғамға «жат элемент-
терді» іздеу сияқты науқандар өріс алды. Сол науқаншыл қызыл ұранның аясында жүргізілген жоғары 
оқу орындарынан «жат элементтерді» іздестіру əрекеті де тарихымыздың «ақтаңдақ» беттерінің бірі.  

Əкімшілдік-əміршілдік жүйе білім саласын да идеологияландырды. Партия, комсомол жəне пионер 
ұйымдары, оқулықтар, мұғалімдер жас ұрпақтың санасы мен мінез-құлқына сталинизмнің жаттанды 
догмаларын сіңірді.  

1929 жылы КСРО-ның барлық аумақтарындағы жоғары оқу орындарында оқып жатқан қазақ студент-
терін «жат элементтер» ретінде айдар тағып, оқудан шығару науқаны бір мезгілде жүргізілуінің өзі сан-
саққа ойларға жетелейтіні де сөзсіз. Оқудан шығару мəселесі жоғары оқу орындары орналасқан қалалар-
дағы қазақ жастарының жерлестік ұйымдарының жиналыстарында қаралған. Қазақ студенттерін оқудан 
шығару жөнінде құрылған комиссиялар жұмыс жасаған. 

Қазақстан Республикасы Президенті мұрағаты қорындағы сақталған құжаттар соның айғағы. Мысалы, 
141 қордағы сақталған №1 хаттамада көрсетілгендей, 1929 жылдың бірінші ақпанында Ташкенттегі Орта 
Азия университетінде оқып жатқан 263 студент қатынасқан жиналыс өткен. Жиналысқа төрағалық еткен 
Қазанғапов, хатшысы Рамазанов болған. Жиналыстың күн тəртібіндегі мəселе Кеңес өкіметіне «жат 
элемент» студенттерді жоғары оқу орнынан оқудан шығару.  

Жиналыстың барысында Орта Азия университетінен Х.Ақпаев, Х.Исатаев, И.Дусетов, А.Асанбеков, 
А.Сейдалин, Х.Қаратаев, Тұрсынов, Бөкейханов, Р.Қойайдаров, С.Қашқынбаев, Н.Султангереев, 
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М.Буралкинев, Қ.Ақпаев сияқты студенттерді «жат элемент» өкілдері ретінде жоғары оқу орнынан 
шығару туралы шешім қабылдаған [1, 86 п]. 

Комиссия бір қызығы, осы университетте оқып жатқан Х.Досмұхамедовтың қызын қалдыруға шешім 
қабылдаған [1, 135 п]. Бұл шешімге кейбір студенттер өз наразылығын ашық білдіргені хаттамада 
көрсетілген. Мысалы, оқудан шығарылған «жат элемент» Х.Исатаев жиналыста сөз сөйлеп: «Менің 
пікірім бойынша комиссияның біздерге қатысты  шығарған шешіміне жəне біздерді оқудан шығаруына 
келіспеймін. Келіспейтін себебім, комиссия өз тарапынан Кеңес өкіметінің жауы болған, алашордашы-
ларды қорғаушы, Алаш Орданың Батыс бөлімшесін басқарғандардың бірі Халел Досмұхамедовтың қызы 
Рабиға неге оқудан шығарылмайды», – деп өзінің пікірін білдірген. Бұл пікірді студент Бөкейханов та 
қолдаған [1, 87 п]. 

Бұл кезде Рабиға Халелқызы Орта Азия университетінің медицина факультетінде оқитын еді. Ол 
үшінші курста оқып жүргенде əкесі жұмыс бабымен Алматыға ауысты. Əкесі бір жылдан кейін оқудан 
шығарып, Алматыға өз қасына алдырады. Рабиға Алматыда медициналық арнайы оқу орны болмағаннан 
кейін Қазақ педагогикалық институтының биология факультетіне оқуға түсті.  

Бұл науқан Мəскеу қаласында оқып жатқан қазақ студенттерінде айналып өтпеген. Мұрағаттағы 
сақталған құжаттарды сараласақ төмендегідей жағдайдың куəсі боламыз.  

1929 жылдың 22 ақпан күні «жат элементтер» ретінде Мəскеу қаласындағы жоғары оқу орнындарын 
қазақ студенттерінен тазарту, яғни оқудан шығару комиссиясының отырысы өткен. Комиссия құрамында 
Қ.Таштитов, Қожақаев, Мүсіралиев, Сизонов жəне хатшысы М.Дəулетқалиев болды. Қ.Таштитов кейін 
Қазақстан Орталық комсомол комитетінің бірінші хатшысы болды. 1930 жылы Москвадағы Свердлов 
атындағы коммунисттік университетін бітірген. М.Даулетқалиев қоғам қайраткері, 30-жылдардың басын-
да ашаршылықтың қазақ халқына əкелген зардабын жеңілдету үшін тəуекелге бел буып, батыл əрекетке 
барған бесеудің бірі. М.Дəулетқалиев халық шаруашылығы институтын 1930 жылы бітірген. 

Оқудан шығарылған студенттердің қатарында жерлесіміз Б.Атшыбаев та бар [1, 61 п]. 
Б.Атшыбаев 1923 жылы Тау-кен академиясына (қазіргі Губкин атындағы Мұнай институты) оқуға 

түскен. Бірінші курсты аяқтап, маман кадрлардың жетіспеушілігінен оқудан қол үзіп, 1923-1928 жылдары 
аралығында Мəскеудегі «Сантонин» тресінде Іс жүргізу бөлімінің меңгерушісі, «АРОСПО» акционерлік 
қоғамы тексеру комиссиясының мүшесі, «Казкрайсоюздың» Мəскеу өкілдігінде экономикалық тексеру-
ші, РКФСР Жоғары сотында аудармашы болып жұмыс жасады. 1928 жылы Тау-кен академиясының 
мұнай факультетінің геология бөлімшесіне түсті. Комиссия Б.Атшыбаевты «өмір бойы студент» ретінде 
жүргенін атай отырып, ол 1923 жылдан осы оқу орнының студенті екендігін, қазіргі уақытта 2 курста əлі 
отырғанын ерекше атап өтеді. Қазақстанның оқыған маман кадрларға өте зəрулігіне қарамастан «алашор-
дашы», «жат элемент» деген айыппен Тау-кен академиясынан шығарады. Оқудан шығарылған 
Б.Атшыбаев Гурьев (Атырау) қаласына келіп, «Ембімұнай» тресіне қарасты геология-барлау кеңсесінде 
геолог, кейін далалық геологиялық-картировка секциясынының меңгерушісі болып істеді.  

Ал 24 ақпан күнгі комиссияның отырысының хаттамасы негізінде 3 курстан М.Қалменов, 
С.Бөкейханов бастаған 18 студент оқудан шығарылған [1, 62 п]. 

М.Қалменов халқымыздың қайраткер ұлдарының бірі, патшалық Ресейдің І Думасына депутат болған 
Алпысбай Қалменовтың баласы. Кейін 1933 жылы Мəскеуден тау-кен инженері мамандығын алады, 
Қиыр Шығысқа жолдамамен жіберіледі. Осында өндіріс жұмыстары кезінде, үстіне тас құлап, қайтыс 
болады. Бұл əулеттің ұрпақтары ұзақ жылдар бойы қуғын-сүргін көріп, қудаланды. 

Язязит (мұрағат құжатында осылай аталады, Баязит болуы керек) Өтеғалиұлы Ибрагимов 1927 жылы 
Тимирязов атындағы ауыл шаруашылық академиясының агрономия факультетіне оқуға түскен. Комсо-
мол қатарына өткен жəне мемлекеттік стипендия алып тұрған [1, 2 п]. НКВД-ның қырағы қызметкерлері 
оның шын тегі Танашев екендігін анықтаған, əкесі патша заманында балық өнеркəсібіндегі ірі кəсіпкердің 
бірі болған. Кезінде Танашевтар əулеті Бөкей Ордасы аумағына ғана емес, Ресей империясына да атағы 
шыққан əулет. Қазақтың тұңғыш дəрігерлерінің бірі М.Шомбалов əулетінен, осы академияның студенті 
Тайыр Шомбаловта оқудан алыстатылды. 

1-ші Мəскеу мемлекеттік университетінен Тұяқ Қайбалдин, ал Сержан Шонанов халық шаруашылығы 
институтындағы оқуынан шығарылды [2, 2 -3 п.п].    

Саратов ауыл шаруашылығы институтында оқыған Ш.Д. Күсепқалиев та «жат элементтің баласы» 
ретінде оқудан қуылды. Оның əкесі Дəулетше Күсепқалиев жоғары білімді алғашқы қазақ дəрігерлерінің 
бірі, Батыс Алаш Орда қайраткері. Атақты Нұралы ханның тұқымы болатын. 1928 жылы күз айында  
«жартылай феодал» ретінде тəркіленген. Тəркілеу туралы құжат жоғары да аталған мұрағат қорында 
сақталған.  
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«Жат элемент», «алашордашыл» деп айдар тағылып, қуғындалған бұл азаматтардың көпшілігінің 
тағдыры қайғылы аяқталды. 

...Себебі, алда оларды қасіретті 1937-1938 жылдар күтіп тұр еді. 
 
1. 
аза/стан Республикасы Президенті М%рағаты (
РПМ) 141 /ор, 1 тізбе, 2248 іс, 173 п. 
2. 
РМП 141 /ор, 1 тізбе, 920 іс. 
 

Резюме 
В данной статье рассматриваются проблема образования высших учебных заведений страны в 1920-1930 го-

дах. Особенно автор большое внимание уделяет на общественно-политическую жизнь студентов в Казахстане. 
На основе архивных материалов автор раскрывает политику советской власти к студенчеству, которого считала 
«алашординскими». 

 
Summary 

This article considers the problem of the formation of the higher educational institutions in the country in 1920-1930. 
Especially the author pays particular attention to the socio-political life of students in Kazakhstan. On the basis of the archival 
materials, the author reveals the policy of the Soviet government to the students that considered "alashordinskimi". 
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Қазақстан үкіметінің мəдени саясатындағы күрмеуі қиын күрделі бағыттардың бірі оқу-ағарту ісі бол-

ды. Бұл саладағы қалыптасқан ахуалды білу үшін 1924 жылдың күзіне таяу яғни жаңа оқу жылы қарса-
ңындағы мектеп жасындағы баланы оқытудың көрсеткіштерін бейнелейтін мына кестеге көз жүгіртейік:   

 
1-кесте. 1924 жылдың күзіне таяу яғни жаңа оқу жылы қарсаңындағы мектеп жасындағы 

баланы оқытудың көрсеткіштері 
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Қазақ 743 28671 4 572 24 1573 3 220 1 47 
Орыс 1487 100786 - - 1 145 31 7884 29 5426 

Аз ұлттар 117 9067 - - - - 2 367 2 79 
 
1923-24 жылдар аралығында І басқыштардағы мектептердің саны 15 пайызға, 7 жылдық мектептер 15 

пайызға, ІІ басқыштағы мектептер 18,5 пайызға өскен. Мектептер санының өсуі негізінен губернияларда 
жергілікті қаржының бөлінуі есесінен əрі тұрғындардың келісім шарт жасасуы арқылы өздерінің күшімен 
ашылған мектептерді құраған. Бұл жай үкіметтің берген есепті баяндамаларында дəлме-дəл бейнеленеді: 
“Орыстар басым тұратын елді-мекендерде тұрғындардың өздері мектеп ісіне қолғабыс тигізіп, мектептің 
қажетін өтеуді өз мойындарына алуда. Қазақтар арасында мұндай белсенділік байқалмайды” деп, оның 
басты себептерін отаршылдықтың нəтижесінен туған қараңғылық пен тұрмыс дəрежесінің төмендігінен 
іздейді. 

Жинақтап айтсақ, қазақ үкіметі құрылғаннан бергі ағарту саласындағы жоспарлы жұмысының қол 
жеткізген мынадай табыстарын атап кеткен жөн:  

Біріншіден, соңғы жыл мектептердің материалдық жағдайын жақсарту бағытындағы бетбұрыстың 
басталғанымен сипатталады. Бұл мектеп қызметкерлерінің оқу-тəрбие жұмысына яғни мектеп сабағын 
оқытудың əдістемесі, оқыту барысын бақылау алу жəне т.б. көкейтесті мəселелерге назар аударуына 
мүмкіндік береді. Екіншіден, қазақтардың тұрмысына ыңғайластырылған коммуна мектептері де өзін-өзі 
ақтап, 1923-24 оқу жылдары 10-нан 25-ке дейін көбейді. Үшіншіден, мектептердің əлі де оқулық жəне оқу 
құралдарымен, əсіресе, қазақ мектептерінің қамтамасыз етілуі нашар еді. Бар күшті жұмылдыра отырып, 
соңғы 1 жылдың ішінде (1923-1924 жж.) қазақ мектептеріне арналған 24 оқулық (əртүрлі сыныптарға) 
шығарылса, оның ішінде физика, гигиена жəне т.б. оқулықтары тұңғыш рет қазақ тілінде басылғанын 
Ағарту халкоматы хабарлаған. Төртіншіден, соңғы жылдары мектеп ұстаздарының еңбек ақысын жалпы 
губерниялар бойынша теңдестіруге əрі өсіруге көңіл бөлу нəтижесінде ең төменгі еңбекақы 1925 жылдың 
сəуірінде өткен 5-ші Бүкілқазақтық Кеңестері съезі қарсаңында қалаларда – 22 сомды, уездерде – 16 
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сомды құрады. Дегенмен де Кеңес өкіметінің ағарту бағытындағы түбірлі оң өзгерістерін əділетті түрде 
атай отырып, кемшіліктеріне де тоқталғанымыз жөн болған. Ең бастысы, Қазақстандағы мектеп саны əлі 
де бүкіл Республика халқына шаққанда өте аз еді. Мысалы, І басқыштағы мектеп жасындағы қазақ 
балаларын мектеппен қамту 10 пайыз болса, ІІ басқыштағы көрсеткішті тіптен ауыз толтырып айтуға 
келмейтін. Мектептің аз болу салдарынан жалпы немесе коммуналық мектептерге оқушыларды қабыл-
дауда таптық принцип қолданылды. Яғни бірінші кезекте жұмысшы, қызылəскер жəне кедей шаруалар-
дың балалары қабылданатын болған. 

Оған қоса 1923-24 жылдардың қорытынды көрсеткіші бойынша Қазақ АКСР бойынша сабақ беруші 
мұғалімдердің жартысынан көбі (54%) квалификациясы төмен, ал 28 пайызы өз міндетіне сай болмай 
шыққан. Сондықтан 1924 жылдың жазында білімін қайта жетілдіру курсын 1300 мектеп мұғалімдері ( 
қазақ мұғалімдері – 45%, орыстар – 53%, татар жəне басқалар – 2%) өткен, яғни өткен жылмен салыстыр-
ғанда 1 жарым есе көп. Сонымен қатар, сол кездің өзінде-ақ, мектеп жасындағы балаларды коммунистік 
қозғалыс рухында тəрбиелеу, тіпті фанатизммен берілуге үндеген науқан өріс алды. Орыстың Павлик 
Морозовы немесе қазақ баласы “батыр бала Болатбек” секілді коммунизм атты утопиялық болашақ үшін 
құрбандыққа баруға даяр кейіпкерлерге табындырып, таптық жаулармен ымырасыз күресу идеяларын 
саналарына құйды. 1937-1938 жж. қоғамымыздың жаппай қуғын-сүргіге жол беруінің себебі де осындай 
идеологиялардың жемісі деп ойлаймыз. 

Сонымен жас қазақ мемлекетінің ағартушылық қызметі маңызды, аса қажетті салалардың бірі болды. 
Халком Кеңесінің төрағасы республикалық бюджеттің шығысы туралы есеп бергенде республикалық 
жəне жергілікті (губерниялардағы) бюджеттің басым бөлігі (25-30 пайыз) халық ағарту саласына жұмса-
латындығын атап отырады. 

Мұрағат құжаттарынан анықталып отырғаны, оқу-ағартуға жұмсалатын қаржының жылдан жылға 
өсімін белгілеуші жаңа мектептердің қатарға қосылуы екен. Мектеп ұстаздарының еңбек ақысы мен 
мектептің жыл сайынғы материалдық қажеттіліктерін өтеу үшін жергілікті бюджет есебінен қомақты 
қаржы бөлінетін. Үкімет 1925-26 жылдарға Қазақстанның ауылдары мен қышлақтарында 339 мектеп 
салуды жоспарлапты: Сырдария губерниясында – 120 мектеп, Жетісуда – 120 мектеп (екеуі де ҚазАССР-
іне Түркістан құрамынан берілген болатын) Ақтөбеде – 20, Орал жəне Бөкей – 20, Адай уезінде – 12, 
Қарақалпақ автономиялық облысында – 25 мектеп. 

Үкімет баспа беттері арқылы берген сұхбаттарынан мектеп санының өсу қарқынының жоғары болған-
дығы айқын көрінеді. 1924-25 жылдары І басқыштағы мектептер саны – 2751 болса, 1925-26 жж. – 3682 
мектеп, ІІ басқыштағы мектептер 37 ден 78-ге дейін өскен [1]. Солай бола тұра, ағарту комиссариаты 
Қазөлкеком, Қазаткомға берген есептерінде сапасы жөнінен əсіресе қазақ мектептерінің жағдайы ешбір 
сын көтермейтіндігін ашып айтады: “І басқыштағы мектеп жасындағы қазақ балаларының 13 пайызы 
(1926 жылдың есебімен) ғана мектеппен қамтылған болса, басқа ұлттар – 40 пайызға қамтылған. Мектеп-
тердің саны қазақтарда басқа ұлттармен, кей жерлерде сан жағынан теңескенімен қызмет көрсету 
жағынан салыстыруға да келмейді. І басқыштағы қазақ мектептерінің 1 пайызы ғана мектеп ғимаратымен 
қамтамасыз етілсе, қалғандары жер тамдарда бұзау-қозылармен бірге сабақты көбінесе сыз жерлерде 
отырып өткізеді. Ал екінші сыныптағы қазақ мектептерінің аз болуының негізгі себебі арнайы оқу 
материалдарымен қамтамасыз етілмеуінен”, – деп, еш бүкпесіз ащы шындықты жайып салады. Осылайша 
күйіну, ұлттық мүддені қызмет бағытындағы өзектілік деп түсіну, өз ұлтын жан-тəнімен сүйетін ұлтжан-
дылық сол кездегі көптеген қазақ қайраткерлеріне тəн еді. 

Қазақ мектептерінің санын өсірумен қатар сапасына да көңіл бөлу, оларға қаржылай қолдау көрсетуге 
үкімет барын салды. Мектептер, жалпы ағарту ісін ол кезде ұлтымыздың жалынды басшыларының бірі 
Смағұл Сəдуақасов басқаратын. Үкімет басшысы жергілікті жас халкомға үлкен сеніммен қарағандығы 
сонша, аракідік сұрау салып, жағдайы мен қажеттіліктерін біліп отырады. Үкімет тарапынан күш беруге 
қажет деп табылған ресми құжаттарға Халық Комиссарлар Кеңесінің төрағасы мен Ағарту халкомы 
бірігіп қол қояды. Көбінесе, осынау құжаттар ағарту жұмысының саяси бағытын, мəнін айқындау немесе 
мектептердің материалдық базасын нығайту, ұстаздарға уақытында жалақысын беріп отыру мəселелеріне 
байланысты болып келеді. 

Мəселен, 1925 жылдың жазында үкімет тарапынан барлық губатқару комитеттеріне хат жолданды. 
Онда ауыл мектептерін жөндеу құрылыстарына 131.800 сом бөлінгендігі айтылып, мынадай бағыттағы  
нұсқау берілді: 

1. Жалпы Қазақстан бойынша қазақ балаларын мектеппен қамту 8-10% аспайды, ал европалық 
тұрғындарда бұл көрсеткіш селоларда 75 пайызға дейін жетіп отыр. 

2. Ағарту саласына бөлінетін қаржының 30 пайызы жұмсалатын балалар үйлерінде, қазақ балалары тек 
қана 7 пайызды құрайды. 
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3. Оқу үйлерінде, халық ағарту үйлерінде т.б. қазақ тұрғындары жоқ. 
4. Əсіресе, қазақтар мекендейтін ауыл-аймақтарда мектеп ғимараттарын салу ісі өте нашар, көптеген 

аудандарда ғимараттар жоқтың қасы дей келе, бөлініп отырған ақшаның негізгі мақсаты осы жоғарыда 
аталған кемістіктің орнын толтыру болып отырғандығын атап көрсетеді. 

Құжатта губернияларға ақшаны игеру тəртібі былайша таратылған: губерниялық халық ағарту бөлім-
дері мектепті жөндеудің жəне жаңа құрылысының жобасын жасап, губатқару комитетінде бекітуі тиіс. 
Тиесілі ақша бекітілген жобалардың негізінде губерниялық қаржы бөлімдері арқылы беріліп, оның 
үнемді жұмсалуын қадағалау, əрбір сметасын қатаң тексеру сол қаржы органдарына жүктеледі. Ал сол 
жылдың 1 қазанында Губатқару комитеттері атқарылған жұмыс жайлы үкіметке есеп беруі міндеттелді. 
Барлық губернияларға мектептерге шаққандағы (əр мектепке 45 сом 88 тиын есебімен) бөлінген қаржы 
кестесі келтірілген болса, көп мөлшердегі қаржы 724 мектебі бар Ақмола губерниясына (33.289 с. 52 т) ең 
азы 13 мектебі бар Адай уезіне (619 с. 06 т) бөлінген [2].  

Құжаттың соңында Халком Кеңесінің төрағасы Н.Нұрмақов пен Ағарту комиссары С.Сəдуақасовтың 
қолы тұр. 

Несіне жасырайық, соңғы жылдары жарық көрген тарихи еңбектерде ішінара ешбір мағынасыз қазақ 
қайраткерлерін бір-біріне қарсы қою немесе жақсы-жаманын салыстыру арқылы бағалау, таныту үрдісте-
рі байқалып жүр. Нығмет пен Смағұлдың арасында қызмет бабында бір-бірімен қоян-қолтықтаса шаруа 
тындырудан артық қыңыр сөзге іліндірер бірде-бір айғақты кездестірмедік. Керісінше қос азамат та елдің 
бүгінгісін түзу саралап, ертеңін айқын болжай алатын ұлтжанды басшылар еді. Əбетте, олардың ауыл 
шаруашылығын, өнеркəсіпті дамытудың бағыттары, əдістері секілді мəселелері бойынша көзқарастары 
мазмұны жағынан ұштасып жатады. 

Айта берсек, мəселен, 1925 жылы қазақ жазушысы Ж.Аймауытовты соттау процесінде қорғап, 
шырылдап ортаға Смағұлдың түскенін, өзін ақтап Жүсіпбек сөз сөйлегенде сотта отырған иісі қазақтың 
бəрі “сеңдей соғылысып, жылағанын”, “ ірі мемлекет қызметкері” Н.Нұрмақовтың ұйымдастырушылар 
мен сот мүшелеріне “жұдырығын” көрсеткенін айтпай, ұмыт қалдыру тарихқа қиянат. Ендеше, ұрпаққа 
үлгі-ғибрат боларлық осындай жағдайларға көңіл аударып, насихаттағанымыз жөн. 

Тіпті С.Сəдуақасовты Халық Ағарту комиссары міндетінен алу жайлы мəселе Өлкелік партия комите-
тінде талқыға түскен сəтте оны қызметінен босатудың еш негізі жоқтығын мəлімдеп, бюро шешіміне 
қарсы шыққандар қатарында Н.Нұрмақовтың да болуы, оның біреудің атақ-дəрежесін қызғанбайтын, өрлі 
дарынды мойындап қолдай білетін азамат екендігінен хабардар етеді. 

Халком Кеңесі төрағасының Ағарту комиссарымен қызмет бабындағы тығыз байланысын бейнелейтін 
жəне жалпы үкіметтің ағарту бағытының қырларын баяндайтын кейбір деректердің мазмұнына тоқтала-
йық. 1925 жылдың күзінде, яғни жаңа оқу жылының қарсаңында губерниялар мектеп мұғалімдеріне 
жалпы республика бойынша қарызы 150 мың сомға жетті. Н.Нұрмақов жəне С.Сəдуақасов қол қойған 
қатынас хаттары губернияға бірнеше мəрте жолданды. Қатынас хатта былайша қарызданудың себеп-
салдары көрсетіле отырып, мұғалімдерге еңбекақысын толық төлеудің мынадай жолдарын ұсынады: 
“Мұғалімдердің еңбекақысын толығымен төлеуге губерниялардың  запастағы қорын қолдану, ал запаста-
ғы қоры жеткіліксіз губернияларда басқа шаруашылық қажеттіліктерге арналған қаржыны пайдалану 
керек”. Сондай-ақ, алдағы уақытта мұғалімдерге тиесілі қаржыны түрлі мақсатта пайдалануға жол берген 
шенеуніктердің жауапқа тартылатындығы да Губатқару комитеттеріне қатаң ескертілді [3]. Оған губерния 
орталықтарындағы, əрі уездерді жаппай қамтыған мұғалімдер стачкалары да себепші болды [4]. 1926 
жылдың ақпанында Н.Нұрмақовтың Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитетіне жолдаған хатында 
мұғалімдер алдындағы қарызын бірқатар губерниялар өтегеніне қарамастан, кей губерниялардың мəселе-
ні шешуді əлі де созып отырғанын мойындайды [5]. Ал, оның 20 ақпанда Губатқару комитетіне жолдаған 
жеделхатында бұл губерниялардың басшылығы 3 күннің ішінде мұғалімдер еңбекақысын толық  өтемей-
тін болса, мəселені шешуге Республика прокурорының араласуы талап етілетіндігі айтылған. 

Бұл жерде үкімет басшысы жергілікті бюджеттегі қалыптасқан ауыр ахуалды ескере отырып, мəселені 
шешуге күш салды. Ауыл шаруашылығы енді ғана есін жиып, қалпына келе бастағанда 1924-25 жылдары 
бірқатар губерниялардың шаруашылығы тағы да құрғақшылық пен жұтқа тап болды. Ал, 1925 жылдың 
күзінен ауылшаруашылық науқанының едəуір табыспен өтуі жергілікті жерлердегі мұғалімдердің айлап, 
жылдап төленбей келген еңбекақыларын толық өтеуіне оңтайлы жағдайларды тудырды. 

Ағарту ісінің бұдан басқа келелі мəселелерін атап айтсақ, оқулықтар, оқу құралдары, оқу-əдістемелік 
жұмыстар, мектеп құрылымын дамыту, мұғалімдердің білімдерін жетілдіру жəне т.б. толып жатқан 
ұйымдық жұмыстарды Ағарту халкоматы аса ыждаһаттылықпен шешуге күшін салды. Мектептер 
санының əрі (қазақ мектептері үшін баяу болса да) сапалық деңгейінің жылдан жылға өсе түсуі Смағұл 
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Сəдуақасов басқарған Ағарту халкоматының ұйымдық-атқарушылық жұмысының жемісі деп бағалаған 
жөн. Оның құрамында ұлт үшін қызметімен, шығармашылық еңбектерімен терең із қалдырған Телжан 
Шонанов, Білəл Сүлеев, Сəкен Сейфуллин сияқты қазақтың асыл тұлғалары болды [5]. 

Бес жылға жуық салиқалы саясаттың нəтижесінде, 1928-1929 жылдардың қорытынды есебінде қазақ 
балаларының оқуына ыңғайластырылған 7-жылдық қазақ мектептері 43-ке жетіп, жалпы мектептер саны 
4397-ні құрады. Мектеп жасындағы қазақ балаларының 34,7 пайызы оқумен қамтылды. 

1926 жылдың 27 қыркүйегінде С.Сəдуақасов Н.Нұрмақовтың əдеттегі құпия түрдегі сауалына былай 
деп жауап жазыпты: “Ағарту халкоматы мектептерге қатысты өзінің қызметін автономиялы түрде жүзеге 
асырып отыр. Жергілікті мекемелердің оқу-ағарту саласына жұмсалатын бюджетін бекіту Қазақстанның 
Ағарту халкоматы арқылы өтетін болғандықтан, бұл бағытта айрықша қиындық туған емес. РСФСР 
Ағарту Халкоматына тəуелділік тек қана Жоғары оқу орындарына байланысты болып отыр,” – деп 
орталық мекемелермен арадағы орын алған қайшылықтарға арнайы тоқталады: Біріншіден, Мəскеудің 
жұмысшы факультетіне түсуге барған 70 адамның 50-ге дейінгісі орыс тілінен емтихан тапсыра алмай 
қайтып келген. Орыс тілін білмейтін ұлт өкілдеріне арналған дайындық курсын ұйымдастыру жайлы өті-
ніш биылша тағы да қанағаттандырылмағандықтан, келер жылы мəселені міндетті түрде шешу қажеттігін 
ескертеді. Екіншіден, Ташкенттегі Халық Ағарту институтын Педагогика институты ретінде қайта құруға 
РСФСР Ағарту Халкомы А.Луначарский келісім берген болатын, алайда бұл жоғарғы оқу орнын РСФСР 
Ағарту Халкоматының бюджетіне көшіру туралы мəселе қойылғанда Ағарту комиссары сөзінен тайып, 
Қазақстанға педагогика институтының қажеті шамалы деп дəлелдемек болыпты. Ендеше Ташкент Педа-
гогика институтын жалпы федералдық бюджетке кіргізу қажет. Үшіншіден, С.Сəдуақасов Н.Нұрмақов-
тың Орталық билік пен Қазақ Ағарту халкоматы арасындағы қалыптасқан мынадай қайшылықтарын 
шешіп беруін өтінген: біріншісі, былтыр М.И. Калининнің қол қоюымен мектептерге бөлінген 3 млн 
сомнан Қазақстанға тиесілі 300 мың сомды РСФСР Ағарту Халкоматы аудармай қойған. Екіншісі, 1921 
жылдың аштығында Поволжьеден көшірілген балалар үйлері мəселесі. Жергілікті бюджеттің 2 млн. 
сомға дейінгі қомақты қаржысын тауысатын балалар үйлерінің болашақ тағдырын шешугe яғни кері 
көшіруге орталық пысқырып та қарамағандығын мəлімдейді [6]. 

Жалпы бұл құжаттар Ағарту халкоматы мен Халком Кеңесі төрағасының ағарту мəселелерінің бір-бі-
рімен тығыз байланыста келісіп-пішкен ортақ шаруалары болғандығын айғақтайды. Арнайы жоғары оқу 
мəселесіне келсек, күрделі, қайшылықты жағдайлардың осы бағытта шиеленісіп отырған. Н.Нұрмақов-
тың өзі қазақ балаларының білімге деген ынтасы, құштарлығына сүйсінеді: “былтыр да, биыл да даланың 
түпкір-түпкірінен қалаларға білім қуған жастар ағылуда. Тіпті жаяу келгендері жетерлік” – дейді [7]. 
Мысалы, 1924 жылдың күзінде Бөкей, Орал, Ақтөбе губернияларынан, Адай уезінен оқу іздеп ағылған 
қазақ жастарының 91-ін ғана қабылдау мүмкін болып, 300-ін қайтаруға тура келген. 

Қазақстандағы кəсіптік білім беру жүйесінің 1924 жылдың оқу қарсаңындағы ахуалын суреттейтін 
мына кестеге үңілейік:  

 
2-кесте. Қазақстандағы кəсіптік білім беру жүйесінің 1924 жылдың оқу қарсаңындағы ахуалы 
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Орыс 1 40 5 30         9 27 
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(Ескерту: Басқа ұлттардың білім алуы жайлы мəліметтер толық емес) 
Жоғары оқу дəрежесінде саналатын Қазақстанның оқу орны Ташкентте орналасты. 1926 жылдың оқу 

жылында Халық Ағарту институты Қазақ Педагогика Институты болып қайта құрылғаны мəлім. Сол 
жылғы есеппен аталған институтта 286 қазақ баласы білім алып жатқан болатын. Ал, қазақ жұртының 
білімге деген сұранысына қызмет көрсетуші мамандарды даярлайтын педтехникумдардағы оқып жатқан 
қазақтар саны 738-ді құрап отыр. Байқалған қызықты құбылыс, қазақтар сол кезде-ақ ағарту, қоғамдық 
оқу салаларына білім алуға көптеп барғандығы еді. Ауылшаруашылық техникумы, кəсіптік мектептерде 
білім алушылардың 13 пайызы ғана қазақтар болыпты. Оның басты себебін Ағарту Халкоматы мектептер 
жүйесіндегі ІІ басқыштық мектептердің қазақтар арасында дамытылмауынан деп көрсетеді. 
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Губерниялық орталықтарда орналасқан педтехникумдар, ауыл шаруашылық техникумдары жəне т.б. 
бəрі жергілікті бюджеттің есебінен қаржыландырылып, Ағарту халкоматы тарапынан қамқорлық көріп, 
бақыланатын. 

Ендеше, құжаттардың көрсетіп отырғаны, күрделі жағдайдың барлығы сыртта жоғарғы білім алып 
жатқан Қазақстандық студенттерге байланысты туып отырған. Қазақстанның өз жоғары оқу орны болма-
ғандықтан, шетте оқытатын студенттерінің оқу ақысын немесе стипендиясын төлеп тұру керек еді. Бірден 
айту керек, студенттерді оқытуды қаржыландыру республикалық үкімет пен федералдық билік органда-
рының арасында келіспеушіліктен шешімін таппай сарсаңға салынған мəселеге айналды. Н.Нұрмақов 
қызметіне кіріскен алғашқы күннен-ақ, өлкелік бюджеттен Қазақстан Республикасына аса зəру мамандар-
ды даярлайтын ішкі оқу мекемелерімен тапсырыс бойынша республикадан тыс оқу орындарында оқитын 
студенттерге арнайы қаржы белгілеуді жан-жақты дəлелдермен нақты мəселе қылып қойды. 

Орталық үкіметтің, дəлірек айтқанда РСФСР Халық Ағарту комиссариатының осы мəселеге көзқара-
сы, ұстанымы екі жүзді, ұшқары болып келді. “Қазақстан Педагогика институтын құру өзін-өзі ақтамай-
ды,” – деп сəуегейлік таныта қалған РСФСР Ағарту халкомы А.Луначарскийдің жем-жемге келгенде, бас-
қа ұлттың тағдырына ешбір бас ауыртпайтынына С.Сəдуақасов. Н.Нұрмақовтардың көзі жетті. Сондық-
тан Қазақстанның үкіметі тарапынан қолынан келгеннің бəрін жасап, елдің ертеңі, ақыл-ойы қазақ жаста-
рын қолдап, жебеу көрсеткен осынау асыл азаматтардың жақсылығын айту абзал болар. 1924 жылдың 27 
қарашасында Қазхалком Кеңесіне жазған хатында Ағарту комиссарының орынбасары З.М. Темірбеков 
жырақтағы Қазан, Ташкент, Мəскеу сияқты бірқатар қалаларда білім алушы жастардың ауыр материал-
дық жағдайын суреттейді. Хатта баяндалғандай Зарап Темірбеков таяуда іссапармен Мəскеуге барғанда, 
астанадағы қазақ студенттерінің ауыр жағдайын көріп, қарызға тапқан 700 сомды көмек ретінде үлесті-
ріпті... Хатты оқыған Н.Нұрмақов Қаржы комиссары Иссидор Майминге “дереу шешім қабылдаңыз” деп 
бұрыштама соғыпты, яғни қарызға алынған 700 сомды жабу жəне Ташкент студенттеріне қажетті 3600 
сомды оқуына жағдай жасауға аудару қажет деп көрсеткен [8]. 

Қаржылай көмекті студенттерге үзбеудің бар тəсілдері қолданылды. Қазақстанның аумағында білім 
алушы студенттерге стипендияларын жергілікті бюджеттен төлеу жайында Халком Кеңесінің 1925 
жылдың 7 қаңтарында қаулысы шықты. Мұның өзі өлкелік бюджеттің тапшылығынан жасалған амалсыз 
қадам еді, деп түсіндірді Н.Нұрмақов. 

Үкімет 1925 жылдың көктемінде су мен электр жарығы үшін қарызға белшесінен батқан Орынборда-
ғы өлкелік оқу орындарының мəселесін де шешуге мəжбүр болды. Ағарту халкомы орынбасарының бірі 
М.Жолдыбаевтың мəлімдеуінше қарыздың көлемі 14500 сомнан асып кетті. Қазақстандағы коммуналдық 
қызметі жолға қойылған бірден-бір қала осы болатын. 

Қазақстаннан тыс республикаларда білім алушы студенттерді ақшалай қолдап, Халком Кеңесінің 
атынан немесе Ағарту халкоматының қорынан үнемі қаржы бөлініп тұрғандығына деректер айғақ. 
Студенттердің материалдық жағдайын шешудегі шикілікті ретке келтіру үшін Н.Нұрмақов Мəскеудегі 
орталық үкіметке қайшылықтың төркінін талдап хат жазды. Онда, Кеңес Одағының жоғарғы оқу орында-
рындағы қазақстандық студенттерді стипендиямен қанағаттандыру РСФСР Ағарту халкоматы жанында-
ғы Орталық стипендия Комиссиясының құзыры болғандықтан, Қазақ ағарту Халкоматының студенттер-
дің алатын стипендиясының көлемі, стипендианттардың нақты саны жайлы дəлме-дəл ақпарат жоғы 
айтылған. Халық шаруашылығының сұранысына сай студенттердің санын реттеп отыруға, оқуын тəмам-
даған соң Қазақстанға міндетті түрде қайтып оралып, еңбекпен тəжірибеден өту мерзімін белгілеп 
бақылап тұру үшін жəне 2 мың студентке шақталған стипендия қорының жұмысын үйлестіріп отыруды 
Қазақстан Ағарту халкоматының қолына беруді сұрады [9]. 

Өкінішке орай, бұл шаруаның қарапайым шешімі бола тұра, бюрократиялық кедергілер аталған істі 
тиімді тындыруға мүмкіндік бермеді. Десек те, Қазақстан үкіметі шеттегі білім алушы өскелең жастарын 
жетімсіретпей сұрағанын беріп, жылағанын жұбатқан жанашырлық қызметіне ризашылықпен қарайсың. 
Республикадағы алған білімімен қанағаттанбай, шетте оқу іздеген жастардың пейілдері мен жігеріне 
Н.Нұрмақов сияқты қазақ басшыларының қуанбағаны кемде-кем шығар. 

Осыған сəйкес, Қазақстанның өзінің тұрақты жоғары білім беретін оқу ордасын құру мəселесі де пісіп 
жетілген-ді. Астанасы анықталмай, көшумен жүрген Қазақ үкіметіне мəселені нақты қоюға мүмкіндігі 
жоқ болды. 1928 жылы Қазақ мемлекетінің орталығы (Алматы) түпкілікті белгіленгенде, тұңғыш Қазақ  
университетін ашу ісі көптің пікіріне айналды.  

Үкіметтің қабылдаған қаулысымен əуелі университеттің үш бөлімінен тұратын педагогика факультеті 
ашылып, 1928 жылдың 1 қазанынан оқу жылын бастаған кезі [10]. 6 қазанда Қызылордадан Н.Нұрмақов 
РСФСР Халком Кеңесіне Смирновқа жəне Ағарту халкоматы Яковлеваға мазмұны бір жеделхаттар 
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жолдаған: “Университет ашылды. Алайда РСФСР Ағарту халкоматы тиісті қаржыны жіберген жоқ, 
сұрауларымызға жауап бермей отыр. Университет бөлмелерін, профессорлардың пəтерлерін жөндеуге, 
шаруашылыққа қажетті жер үлесімен қамтамасыз етіп, оқу құралдарымен жабдықтауға, отын алуға 
қаражат керек. Жедел түрде шешулеріңізді сұраймын” делінген [11]. Қазақстандық тұңғыш жоғары оқу 
ордасын материалдық базасын нығайтуда Н.Нұрмақовтың ролін, дəнекерлік қызметін бейнелеген жиі 
ұшырасатын тарих құжаттарынан білуге болады. Институтқа қажетті биопрепаратты Саратов, Омбы 
қалаларынан алдырту, үкіметтің шешімімен шаруашылық жер бөлдіру [12], лабораториялық зерттеулерге 
ғимарат беру [13] сияқты мəселелердің барлығы аталмыш білім шаңырағын көркейтудегі Н.Нұрмақовтың 
қолқабыс беруімен жасалған қадамдар еді. 

1928 жылдың 26 қарашасында БОАК-нің 13-ші шақырылған ІІІ сессиясында (Мəскеуде) сөйлеген 
сөзінде Н.Нұрмақовтың Алматыда алғашқы Қазақ университеті ашылып, жұмыс істей бастағандығын 
мақтанышпен хабарлады [14]. 

Сонымен қорыта айтқанда, ағарту ісі үкіметтің мəнді, мазмұнды бағыттарының бірі болғандығы 
даусыз. 

Біріншіден, жалпы білім беру саласындағы деңгей 1924 жылдан 1929 жылға дейін өте жоғары болды. 
Қаржы бөлу арқылы жаңа мектептердің құрылысын салдыру, жалпы жəне арнайы білім беру ісін 
ұйымдастыру, оқу мекемелерінің материалдық базасын жабдықтау ерекше қарқынмен жүргізілді. Қазақ-
тың балаларына арналған ана тіліндегі мектептерді ашып, ұйымдастыру ісіне айрықша назар аударылды. 
Оған қазақтың саяси-қоғамдық өміріне айрықша үлес қосқан қайраткерлер, көрнекті ақын-жазушылар 
қатыстырылды. 

Екіншіден, ағарту саласына қажетті кəсіби мамандар даярлайтын арнайы кəсіптік оқу орындарымен 
қатар республика тарихында тұңғыш рет жоғары оқу орны да бой көтеріп, алғашқы студенттерді қабыл-
дады. Сондай-ақ, ауыл-шаруашылық мамандарын даярлайтын, кəсіптік-техникалық білім беретін жəне 
өндірістегі жұмысшылардың сауатын ашатын оқу орындарының саны көбейіп, оқушылардың саны 
артумен болды. 
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Резюме 

В данной статье рассматриваются деятельность Казахского правительства в области народного образования. 
Образованность среди коренного населения до революции всего было 12%. Перед молодым правительством стояла 
колоссальная задача по созданию материальной базы образовательной системы и охват кочевого и полукочевого 
населения образованием. Кроме того, необходимо было развивать среднее специальное обучение (училища, техни-
кумы) и стоял вопрос об открытии высшего учебного заведения в республике, которым явился Каз ПИ им. Абая.  

 
Summary 

This article deals with Kazakh government policy in the sphere of education. There was only 12 per cent of educated 
native Kazakh people before the revolution. It was the great task for the young government to organize the financial basis of 
educational system and to involve nomad and semi nomad population into the education. Apart from that it was necessary to 
develop specialized teaching (as in professional schools and technical colleges) and to found higher education institution in 
the republic and it was Kazakh pedagogical institute named after Abai that became the first one.   
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ОТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖƏНЕ ОНЫҢ МАҢЫЗЫ 
 

М.М. Муратказин – т.ғ.к., аға о/ытушы, 6лем тарихы кафедрасы, Абай атындағы 
аз�ПУ 
 
Қазіргі заман-ғылыми-технологияның өркендеген кезеңі. Осы бағыттағы жетістіктерге иелік етіп 

отырған дамыған елдердің əлеуметтік-экономикалық жағдайы əлемдік бəсекеде көш басында тұр. Біздің 
еліміз де Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың басшылығымен дайындалған «Қазақстан-2030» стратегиялық даму 
бағдарламасын негізге ала отырып, əлемдегі бəсекеге барынша қабілетті дамыған алдыңғы қатарлы елу 
елдің қатарына ену жолында өзінің əлеуметтік-экономикалық саясатын жүзеге асырып жатыр. Ал 
əлеуметтік-экономикалық саясатты дұрыс жолға қою – Қазақстан азаматтарына халықаралық стандарт 
деңгейіне сəйкес келетін сапалы білім беріп, осы заманғы озық ғылыми-технологияны игерумен тығыз 
байланысты екені даусыз.  

ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаев өзінің 2007 жылы жарық көрген «Еркін елдің ертеңі – кемел білім мен 
кенен ғылымда» деген еңбегінде: «ХХІ ғасырда білім беру ісін дамыта білмеген мемлекет құрдымға 
кетері хақ. Сондықтан, біз болашақта жоғары технологиялық жəне білікті өнеркəсіп мамандарының 
шоғырын қалыптастыруымыз қажет. Бұл орайда, Қазақстандағы жоғары оқу орындарының міндеті – 
əлемдік стандартқа сай білім беру, ал олардан алынған дипломдар дүние жүзі мойындайтындай болуы 
қажет. Біз əрбір Қазақстан азаматтарының дұрыс мүмкіндіктермен жоғары білім алуына кепілдік беруіміз 
қажет» [1;53], – деген болатын.  

Білім беру – кез келген мемлекеттің стратегиялық бағдарламаларының тірегі бола отырып, саяси-
əлеуметтік, саяси-экономикалық үдерістерімен тығыз байланыста дамыйтын мемлекеттік саясаттың 
ажырамас құрамдас бөлігі, көп қырлы кешенді жүйесі. Ол – біздің елдің де экономикалық стртегиялық 
бағдарламаларының негізі. Білім саясаты дұрыс жолға қойылмайынша, ел экономикасының өз бетімен 
қарқынды дамуы халықтың əлеуметтік-тұрмыстық жағдайын жақсарту барысында толыққанды қызмет 
етуі мүмкін емес.  

Заман талабына қарай, еліміздің білім беру жүйесінің мазмұнын жаңартып, жаңа заманға лайықтап 
құру мəселесі күн тəртібіне енді. Сол үшін де Тəуелсіз Қазақстанның алғашқы жылдарынан бастап дүние-
жүзілік стандартқа сай келетін отандық білім жүйесін қалыптастыру мақсатында оның білім тұжырымда-
маларына, заңнамаларына, бағдарламаларына білім берудің əлемдік үздік үлгілерін енгізу қажеттігі 
туындаған еді.  

Тəуелсіздік жылдарындағы отандық білім беруде жинақталған тəжірибені талдап, саралап қарасақ, 
еліміздің білім беру жүйесі əлемдік стандартқа біршама жақындап қалғанына көз жеткіземіз. Қазіргі таңда 
еліміз бүкілəлемдік білім кеңестігіне ену табалдырығында тұр. Осы үдерістің бүгінге дейін нəтижелі 
болып атқарылып келуіне, əлбетте, ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаевтың əр жылдардағы түрлі еңбектерінде-
гі, əсіресе, оның Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы Жолдауларындағы еліміздің білім жүйесі 
қызметінің сапасын арттыруға, сол арқылы еліміздің стратегиялық міндеттерін шешуге бағытталған 
түбегейлі қайта өзгертулердің қажеттілігін туындататын жаңашыл ой-пікірлері негізгі ғылыми-əдістеме-
лік бағыт-бағдар болып, білім беру саясаты мен оның жүйесін заманауи талаптарға сəйкес қалыптастыру-
ға мол мүмкіншілік берген еді.  

Қазіргі заманның əлемдік құндылықтар жүйесінде білім мен ғылымның дамуы өте ықпалды əрі айқын 
ресурс ретінде алдыңғы қатарға шыға бастады. Басымдықтардың өзгермелі шкаласында ізгіліктің осы екі 
факторы əрбір онжылдық, əрбір жыл сайын мемлекет пен жеке тұлғаның ең қажетті мұқтажы ретінде 
айқындала түсуде. Əлемдік дамудың бүгінгі шындығы білім беру жүйесін жетілдіруді, іргелі жəне 
қолданбалы ғылыми-зерттеулердің нəтижелері негізінде білім беру мазмұны мен құрылымын жаңартуды, 
білім мен ғылым ықпалдастығының жаңа тетіктерін табуды, психологиялық-педагогика бағытындағы 
жаңа технологияларды дайындауды, жаңа технологияларды оқу үрдісіне енгізіп, оны жүзеге асырумен 
айналысып жүрген ұстаздар мен білімпаздардың (оқушы, курсант, студент) өзара қызметін белсендіруді 
талап етеді. Себебі, білім беру жүйесі мен ғылымды дамыту – дүниежүзі елдерінің əрбірінің өз экономи-
касын өркендете отырып, интелектуалды дамуын айқындайтын, əлемдік өркениетке жетудегі негізгі 
бағыттарын көрсететін біртұтас құрылым болып табылады. Яғни ол – қоғамдық дамудың өлшемі жəне 
сол қоғамның негізін құрайтын басты тетіктердің бірі.  

Біздің елдің кемел келешегі ғылым мен білімді өркендетуде жатқаны анық. Білім беру саласына енгізі-
летін жаңа технологиялар, онда болып жатқан түрлі өзгерістер біздің заман көшінен қалып қоймауымыз 
үшін қажет. Жаңа технологияларға негізделген заманауи даму үлгілерінен Қазақстан жастары қалыс 
қалып қоймауы тиіс. Ол үшін білім беруді қазіргі заман талаптарына сəйкестендіріп құру қажет екені 
баршаға түсінікті.  
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Сондықтан да, жалпы еліміз бойынша қазіргі кезде əлемдік қауымдастықта айтарлықтай ықпалы 
артып келе жатқан еліміздің білім беру жүйесін заман талабына сай ұйымдастырып, əлемдік бəсекеге 
қабілетті маман даярлау мақсатында халықаралық дəрежеге көтеру үшін тың да нақты қадамдар жасалу-
да. Қазақстан Республикасы үкіметі Болонья декларациясына қол қойып, білім берудің үш деңгейлі 
(бакалавриат, магистратура, докторантура) жүйесін біртұтас құрылым ретінде жоғары оқу орындарына 
ендірді, халықаралық даму жөніндегі АҚШ-тың USAID агенттігінің «Академиялық бағдарламалар мен 
дəрежелердің батыс құрылымы жəне білім берудің кредиттік технологиясы» атты жобаның негізінде 
оқытудың кредиттік технологиясын жүзеге асыра бастады жəне тағы басқа да көптеген инновациялық 
жаңа технологиялар біздің білім жүйеміз бен ғалымымызда өркен жаюда. Ал бұлар болса, білім-ғылым-
ның заманауи бағыт алып, дами бастауына кең жол ашатыны анық. Сонымен қатар білім ошақтарының 
жаңа құрылыстарын салуға жəне оларды қазіргі заманның үздік технологияларымен қамтамасыз етуге 
ерекше көңіл бөлініп келеді. Оған Н.Ə. Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы дəстүрлі 
Жолдауларындағы білім беру мəселелеріне қатысты маңызды ой-толғаулары мен инновациялық ұсыныс-
ұстанымдарының нəтижелі болып жүзеге асырылып жатқаны дəлел.  

ҚР Үкіметінің қазіргі ұстанып отырған мемлекеттік саясатының басты мақсаты – еліміздің саяси-
экономикалық тұрақтылығын сақтай отырып, қазақстандық қоғамының əл-ауқатын арттыру болып отыр. 
Осы мақсатқа қол жеткізу үшін білім беру жүйесі мен ғылымды осы заманғы даму үрдісіне үйлестіріп 
дамытуға бағышталған инновациялық ұсыныс-ұстанымдар ел экономикасына жаңа серпіліс əкеліп, тың 
идеяларды жүзеге асыруда негізгі фактордың біріне айнала бастады.  

Отандық қазіргі білім беру жүйесін дамытуға бағышталған инновациялық ұсыныс-ұстанымдардың 
ауқымдылығы мен күрделілігі білім беру саласына, оның ішінде жоғары оқу орындарының білім беру 
стратегияларына өзгерістер енгізуді, яғни осы бағыттағы іс-əрекеттер оқытудың жаңа үлгілеріне, мазмұ-
нына, құрылымына, технологияларына, түрлері мен əдістеріне қатысты шығармашылық ізденістерді 
талап етеді. Олардың нəтижелі болуы қоғамды ақпараттық-коммуникациялық жаңа технологиясымен 
қарқынды қамтамасыз етуде жатыр.  

Қазақстандық жоғары оқу орнының басты мақсаты – жастарға сапалы білім бере отырып, олардың ой-
өрісін, дүниетанымын арттырып, қазіргі заман талабына сай жоғары білімді маман етіп шығару екені 
анық. Алайда жоғары білім беру ошағы – мамандық, іскерлік дағды ғана беріп қоймайды, ол жеке тұлға-
ны Отанға қызмет ететін маман, патриот ретінде тəрбиелейді, өзіне-өзі сенімді азамат етіп қалыптастыра-
ды. Осыған орай, қазақстандық бүгінгі білім саясатының көкейкесті мəселелері – əлемдік білім беру 
кеңістігіне сəйкес білім беру, кəсіби біліктіліктің сапасын жақсарту, біліммен қамтамасыз етудің ғылыми-
əдістемелік жүйесін түбегейлі жаңарту, оқытудың əдістері мен ұйымдастыру түрлерін өзгерту, педагоги-
калық ұйымдастыруды қайта құру, ондағы алдыңғы қатарлы оқу-тəрбиелік тəжірибелер мен қазіргі 
қоғамның сұраныстары мен ұсыныстары арасындағы алшақтықтарды жою, біріздендіру, білімдегі 
жаңашылдықты саралау, бағалау, білімді жетілдіру үдерісіндегі үздіксіздікті қамтамасыз ете отырып, 
солардың барлығының қоғамдық қызметінің рөлін арттыру болып табылады.  

Қазіргі білім берудің барлық деңгейлерінде зерттеулік, компьютерлік, жобалық жəне көптеген өзге де 
инновациялардың кең ауқымы байқалады. Бұлардың басым көпшілігі еліміздің білім беру жүйесіне 
айтарлықтай өз ықпалын тигізе де бастады. Соңғы жылдары еліміздің білім жүйесіне ендірілген жаңа 
үлгілер ескі білім беру парадигмасына шектеу қойып, оның орнына жаңасының құрылып жатқандығын 
аңғарта бастады.  

Жоғары оқу орындарындағы инновациялық білім беру үдерістерін басқаруды кəсіби қалыптастыру-
дың теориялық негіздерін анықтап, құрылымдық-мазмұндық үлгісін құру, оның педагогикалық əдістеме-
сін жасау – бүгінгі күннің сұранысы. Осы мақсатқа негізделген жаңа əдістемелік іс-əрекеттер мен 
құрылымдардың бірқатары тəжірибелік-эксперименттік зерттеу жұмыстарының нəтижелерінде дəлелде-
ніп, жас маманды кəсіби қалыптастырудың келешек даму жолдары ретінде айқындалды. Əлбетте, бұл – 
еліміздің болашағы жас ұрпақты оқытып-тəрбиелейтін ұстаз-педагогтардың білімі мен біліктілігіне, 
рухани əлеуетіне, құқықтық жəне саяси мəдениетіне, əсіресе əлеуметтік-тұрмыстық жағдайына байланыс-
ты. Сол себептен, білім беру жүйесін одан əрі жетілдіру, мемлекеттік білім беру стандартын жүзеге 
асыру, жаңа буын оқулықтарын оқыту үрдісіне енгізу, Қазақстанның білім саясатының ұлттық моделін 
қалыптастыру тəрізді келелі мəселелер ұстаздарға шеберлік пен іскерлікті, кəсіби дайындығының 
сапасын өсіру мен жетілдіру талаптарын қойып отыр. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық 
жəне жалпыадамзаттық құндылықтарды ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалып-
тастыруға, дамытуға жəне кəсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау. Жеке 
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адамның шығармашылық, рухани жəне дене мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты өмір 
салтының берік негіздерін қалыптастыру, жеке басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы интеллектін 
байыту. Еңбек рыногында бəсекелесуге қабілетті жұмысшылар мен мамандар даярлау, оларды қайта 
даярлау жəне біліктілігін арттыру» [2] делінген. Яғни инновациялық білім беру жүйесі арқылы интеллек-
туалдық ой өрісі дамыған жас ұрпақ тəрбиелеуді одан əрі жетілдіру заман талабынан туындап отырғанды-
ғы белгілі. 

Ғылым мен технология əлеміндегі жаңалықтарға үңілу, оны зерделей, зерттей отырып, іс-тəжірибеге 
пайдалану, еліміздің төл технологиясын қалыптастыру заман талабы мен ағымына ілесу үшін қажет 
болып отырғанын  Елбасымыз үнемі назарда ұстап келеді. Ол Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
қызметкерлерінің ІІІ съезінде сөйлеген сөзінде білім беру жүйесі қызметкерлерінің кəсіби біліктілігін 
арттыру – бүгінгі өмір талабы екенін айта келе: «Жаңа формацияға жаңа педагог қажет» [3], – деп атап 
көрсеткен болатын. Жаңа формацияның «жаңа педагогын» қалыптастыру үшін, педагогикалық жаңа 
технологияларды кəсіби біліктілікті арттыруда кеңінен пайдалана отырып, білім беру жүйесі қызметкер-
лерінің ғылыми-əдістемелік бағыттағы жұмыстарын жетілдіру қажет.  

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік 
бағдарламасы жобасының кіріспесінде: «Халықаралық тəжірибе көрсетіп отырғандай, адам капиталына, 
əсіресе, бала жасынан бастап ересек жасқа дейінгі білім беруге салынған қаржы қоғам мен экономиканы 
дамытуға айтарлықтай оңды ықпалын тигізеді» жəне «Адам капиталына қаржы салу – қазіргі жылдам 
өзгермелі əлемге бейімделгіш, техникалық жақтан жетілген жасампаз жұмыс күшін қалыптастыру үшін 
аса маңызды. Əрбір сектордағы дəстүрлі басымдықтарға адам капиталын қоса алғандарда ғана болашақ-
тың жетілген экономикасы болады. Сондықтан, Қазақстан дамуының маңызды бағыты білім беруге, 
қоғам қабілеті мен дағдылырын жетілдіруге қаржы салуда жатыр» [4], – делініп көрсетілгендей, өскелең 
ұрпаққа  қазіргі қоғам талабына сай сапалы білім беру жəне оларды бəсекеге қабілетті етіп оқыту мен 
тəрбиелеу білім беру мəселелерінің өзекті екенін көрсетеді. Себебі, кеңестік дəуірден келе жатқан дəстүр-
лі оқыту жүйесінің мазмұны мен əдістері мұндай нəтижеге жетуге толық кепілдік бермейтінін күнделікті 
іс-тəжірибе көрсетіп отыр. Оның оңтайлы шешімдерінің бірі – оқу үрдісіне педагогикалық жəне ақпарат-
тық-коммуникациялық жаңа технологияларды ендіру болып табылады. Жаңа технология білім беру 
жүйесі қызметкерлеріне оқу үрдісінің қойылған мақсатқа жетуіне кепілдік береді.  

Білім берудің жаңа технологиялары оқу үрдісіне педагогикалық-психологиялық іс-əрекеттердің 
жүйелі кешені ретінде пайдаланылады. Жаңа технологияны білімгерді дамытуға бағытталған оқу-тəрбие 
жұмысының бір-бірімен тығыз байланысқан əдістері мен түрлерінің жиынтық жүйесі деп қарайтын 
болсақ, онда ол білім мазмұнын жетілдіру ісінің басты бағыты, яғни оқыту мен тəрбиенің тиімділігін 
қамтамасыз ететін біртұтас үрдіс болып табылады. Сондықтан да, педагогикалық жаңа технологияға 
бетбұрыс əлемдік білім кеңістігіне талпынған қазақстандық ғылыми-əдіснамалық жүйені мазмұны 
жағынан ғана байытып қоймай, бағыты жағынан да жетілдіре түседі.  

Білім саласындағы жаңа технология – бұл оқу процесін ұйымдастыру жəне өткізу барысында шəкірт 
пен ұстазға жайлы жағдай туғызудың біріктірілген педагогикалық қарым-қатынасы кезінде қолдануға 
болатын барлық жағдайларды ойластыра қарастырылған моделі. Оның негізгі ұстанымы – оқытуды 
ізгілендіру, өзін-өзі дамытатын, дұрыс шешім қабылдай алатын, өзін-өзі жетілдіріп өсіруші, тəрбиелеуші 
тұлға қалыптастыру болып табылады. Себебі, қазақстандық əрбір жас ұрпақ сапалы білім алып, жоғары 
білімді маман болып, ертеңгі күні дүниенің төрт түкпірінде өзінің қалаған, ұнатқан мамандығы бойынша 
өзіне жəне қоғамға пайдалы еңбек ете алатындай болуы қажет. 

Өркениетке бет бұрған еліміздің жастары – ертеңгі мемлекет тірегі. Қоғамның да ең басты керегі – 
елдің ертеңіне деген сенім мен үміті. Сол тірек нық та берік, сенімді болуы үшін бəсекеге қабілетті маман-
дар дайындау үдерісі бала бақшаларынан, арнаулы жəне орта мектептерден, кəсіби орта жəне жоғары оқу 
орындарынан бастау алмақ. Сондықтан да, бұл мəселелерді нəтижелі орындау – олардың іргетасы болып 
саналатын педагог кадрларды дайындап, олардың білім деңгейінің жоғары болуын қадағалайтын жəне 
олардың білім-біліктілігін арттыратын, қайта даярлайтын  педагогикалық ЖОО-ның негізгі міндеттерінің 
бірі болып қала бермек.  

Қорыта айтқанда, еліміз бүгінгі таңда дүниежүзінде болып жатқан дағдарысты бастан кешіп, ауыртпа-
лығын сезіне отырып дамуда. Дегенмен, Елбасының əлеуметтік-экономикалық сындарлы саясатының 
арқасында бұл қиындықты да еңсере бастадық. Оның Қазақстан халқына арналған 2009 жылғы Жолдау-
ында айтылғандай, «Дағдарыс келеді, кетеді, ал тəуелсіздігіміз мəңгілік». Сондықтан, біз уақытша 
қиындықтарды жеңе отырып, жас ұрпаққа сапалы білім беруді əлемдік стандартқа сəйкестендіру үшін 
стратегиялық бағдарламалар жасалып, республикамыз бойынша ірі де іргелі қыруар жұмыстар атқары-
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лып жатыр. Бұл жұмыстардың елеулі табыстары еліміздің түрлі деңгейдегі оқу орындарында жүзеге 
асырылуда. Елбасының білім беру ошақтарына аса мəн беруі де сондықтан. Ол «Қазақстан жолы» атты 
еңбегінің тұтастай бір тарауын еліміздің білім беру саясаты мен жастар тəрбиесіне арнай отырып, осы бір 
келелі де күрделі, маңызды да мəнді мəселені «Білім беру, мемлекет жəне қоғам», «Білім беру жəне жеке 
тұлға», «Білім беру жəне бəсекеге қабілетті экономика», «Білім беру жəне ұлттық сəйкестік» деген 
тақырыптар аясында қарастырып, олардың мəн-мазмұнына ерекше тоқтала отырып, түрлі мəселелерін 
кең ауқымда жан-жақты ашып баяндаған. Оның аталмыш еңбегінің сөз болып отырған тарауында айтыл-
ған кез келген ой-пікірлер ешкімді бейжай қалдырмайтыны шүбəсіз. Мəселен, Елбасы «Білім беру жəне 
ұлттық сəйкестік» деген тақырыпта ұлттымыздың өзіндік ерекшелігін, тағдыры мен тарихын, өмірге 
икемділігі мен бейімділігін, рухани құндылықтары мен асыл қасиеттерін айта келе, қазақ ұлты «дала 
халықтарының генераторы» болды. Ал ХХІ ғасырда ол ерекше сападағы адамның генераторына, жаңа 
идеялардың генераторына айналуы тиіс» деп тұжырым жасайды. Елбасының пікірінше, ондай адам: 
«Өзіндік ортада туған, бəсекеге қабілетті тұлға, алдымен өз халқының мəдениеті мен тілін білуі керек. 
Білім беру жүйесі арқылы сіңірілетін туған тілдің мəдени бастаулары мен рухани дəстүрлерін сақтау, жас 
ұрпақтың бойында жаһанданудың барлығын жұтатын, бірыңғайлайтын жəне кіріктіретін үдерістеріне 
қарсы тұра алатындай иммунитеттің қалыптасуына көмектеседі» [5,336]. Осылайша, Елбасы ұлттық білім 
берудің, ұлттық тəрбиенің жаһандану дəуіріндегі өзіндік рөлі мен маңызын айта отырып, бірақ оның 
бүкілəлемдік өркениеттен алатын тағылымымызға кедергі де келтірмеуі туралы айтып: «ұлттық багаж» 
жас қазақстандықтардың дүниежүзілік жалпы білім беру кеңістігіне қосылуына кедергі болмауы жəне 
олардың бəсекеге қабілеттіліктерін төмендетпеуге тиіс. Əрбір қазақстандықта өзінің қадір-қасиетін білу 
сезімі болуға тиіс, өзінің жасаған істеріне жəне өзінің өміріне өзі жауапты болуы керек» [5,336], – деп те 
талап қояды. 
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Резюме 
В статье рассматриваются новые технологии в системе образования, которые используются в целях развития 

отечественной экономики и повышения благосостаяния народа Казахстана. Кроме того, анaлизируется разнообразие 
и сложность инновационных программ, направленных на развитие современной системы образования, а также 
накопленный опыт в отечественной системе образования.  

 
Summary 

The article describes the new technologies in the educational system, which are used for development of the national 
economy and increasing prosperity of the population of Kazakhstan. In addition, the diversity and complexity of innovative 
programs are analyzed, which are aimed at developing a modern education system, also cumulative experience in the national 
education system. 

 
МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СЕВЕРНОГО 

КАЗАХСТАНА (КОНЕЦ XX – НАЧАЛО XXI В.) 
 

А.С. Сарсамбекова – к.и.н., доцент кафедры евразийских исследований 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, г. Астана 

 
Трансформационные процессы больше всего проявились в материальной культуре, где товары 

промышленного производства вытеснили изделия национального промысла. Именно здесь хорошо 
прослеживаются последствия глобализация, так как происходит нивелирование национальной самобыт-
ности народа. Как отмечает Ш.К. Ахметова, тиражирование стандартизированных и унифицированных 
элементов материальной культуры в условиях городского индустриального производства приводит к 
постепенной утрате этнической специфики материально-вещевой средой города и особенно быстро это 
происходит в утилитарно-прикладной сфере [1].. 

Процессы, происходящие в материальной культуре казахов исследуемой территории, на сегодняшний 
день являются схожими. Для казахов г. Омска и г. Кокшетау характерно проживание в частном секторе. 
Например, 57,3% респондентов г. Омска и 63,4% респондентов г. Кокшетау, при ответе на вопрос: «В 
каком доме живет Ваша семья», ответили: «Частный дом» (табл. 19).  
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Таблица 19. Распределение ответов казахов Западной Сибири и Северного Казахстана на вопрос: 
«В каком доме живет Ваша семья?» согласно данным опросов 2003-2006 гг., в %  

 Омск Кокшетау 
Частный сектор 57.3 63.4 

Благоустроенная квартира 39.2 36.4 
Не имеют своего жилья 3.5 0.2 

 
При ответах казахов г. Кокшетау, мы встретили ответ: «Дом на земле». На наш взгляд такой ответ 

характерен для сельских жителей, недавно переехавших в город. Как известно, в 90-е гг. XX столетия 
Казахстан находился в тяжелом экономическом кризисе, что повлекло за собой активные миграционные 
процессы. Если для нетитульного населения республики была характерна внешняя миграция, то для 
казахов – внутренняя. Современные городские казахи в основной своей массе являются маргиналами, так 
как они – горожане в первом поколении. Если бы не тяжелейший экономический кризис, в котором 
находился Казахстан в 90-х гг. XX века, то, вероятней всего, они проживали бы там, где родились. Таким 
образом, данная миграция произошла не эволюционным путем, а явилась следствием ряда причин, 
имеющих политический и экономический характер. На наш взгляд это не должно пугать, так как XX век 
был для казахов достаточно сложным испытанием, но именно в этот период хорошо проявила себя 
гибкость, свойственная номадам. Это и радикальный переход к оседлому образу жизни, в результате 
которого бывшие номады и их потомки пересели с лошадей за руль техники, и трехкратный переход 
созданной казахской письменности с одного алфавита на другой (арабская графика, латиница, кирилли-
ца), в следствие чего казахам Турции, Китая и бывшим советским гражданам невозможно обмениваться 
печатными изданиями, поскольку казахи Китая используют арабскую графику, казахи Турции – латини-
цу, а бывшие советские граждане – кириллицу. Важно другое: благодаря активным миграционным 
процессам XX века (здесь также нужно учитывать и въезд оралманов), имевшим место в Казахстане, в 
настоящее время в казахском этносе происходят эволюционные процессы консолидационного характера, 
а также именно сейчас стала формироваться городская казахская культура и как проявит себя традицион-
ная казахская культура в городской среде, покажет время.  

После распада СССР, в Казахстане было закрыто пять областей, в их числе оказалась и Кокчетавская 
область. Потеря для города статуса областного центра означала прекращение финансирования из 
центрального бюджета. В результате чего, в городе прекратило функционировать горячее водоснабжение, 
газоснабжение. На сегодняшний день Кокшетау – единственный город в Казахстане, где нет горячей 
воды (в квартирах устанавливают «Аристон» – водонагреватель) и газа (весь город «сидит» на газовых 
баллонах). В квартирах было очень холодно (люди спали в одежде и под несколькими одеялами), не было 
света. Готовили еду на кострах, которые разжигали во дворах благоустроенных домов. Как следствие, 
частные дома в середине и второй половине 90-х гг. XX века ценились в Кокшетау больше и стоили 
дороже. Многие кокшетауцы объединялись по нескольку семей и жили в одном частном доме, поскольку 
так выжить было легче. В г. Омске постоянный рост коммунальных платежей, а также низкое материаль-
ное благосостояние молодых семей, которые не могут сами купить себе отдельное жилье, вынуждают 
многие семьи продавать квартиры и покупать частные дома.  

Необходимо отметить, что частные дома стандартны на исследуемой территории, в них не прослежи-
вается этнической специфики. По внешнему виду дома нельзя сказать, что дом принадлежит казахам. 
Национальный орнамент на заборах, на ставнях, который играет роль этнического маркера, встречается 
очень редко. По внешнему виду дома нельзя сказать, что дом принадлежит казахам. Также мы обратили 
внимание, что казахи в полиэтничном окружении «подстраиваются» под большинство. Например, если в 
селе принято ухаживать за своим домом: красить, белить и так далее, то и дома казахов будут свежевы-
крашенными и побеленными, если не принято, то и у казахов также, то есть, какое окружение, такие и 
казахи. В домах, как правило, 3-4 комнаты, благоустроенные квартиры 2-3 комнатные. Нормой жизни 
становится благоустройство частных домов. Благоустройство частного дома казахи начинают с отопле-
ния: используют тэны (электроотопление с сохранением парового отопления), газовое и центральное 
отопление. Далее устанавливают водоснабжение, в ряде домов встречается санузел (основная масса 
сохраняет уличный туалет), во дворах строят бани. Наличие домашнего телефона больше характерно для 
жителей частных домов г. Кокшетау, так как в Казахстане сотовая связь дорогая. Дома из саманного 
кирпича в настоящее время встречаются редко.  

Различий в технике строительства домов на территории Западной Сибири и Северного Казахстана не 
наблюдается. Дома у казахов в основном одноэтажные, реже двухэтажные: насыпные, кирпичные, 
срубные, шпальные. Последние несколько лет стал использоваться и современный строительный матери-
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ал. Например, для обшивки домов применяют сайдинг. На кухне пол застилают линолеумом, в самом 
доме пол деревянный (в частных беседах респонденты объясняли, что так теплее). В благоустроенных 
квартирах стараются производить евроремонт, для чего нанимают специалистов, сами хозяева ремонтом 
не занимаются. Состояние благоустроенных квартир и частных домов напрямую зависит от благосостоя-
ния хозяев. Существуют локальные особенности в постройке домов и используемого строительного 
материала, которые связаны с природно-климатическими условиями. Например, в Тюменской области 
дома, как правило, бревенчато-срубные, с высоким фундаментом. Сараи, также построены из дерева, они 
просторные и высокие, с высоким чердаком, что необходимо для стойлового содержания скота и хране-
ния сена.  

Различия в интерьере домов в городе и селе на сегодняшний день не выявлено. Дома обставляют 
современной мебелью промышленного производства: стенки, мягкая мебель, спальные и кухонные 
гарнитуры. В городской среде ковры перестали вешать на стены, что было популярно в советское время, 
ими застилают пол. В сельской местности этого новшества нет. Прочно вошла в быт горожан и сельчан 
бытовая техника: стиральные машины (полуавтоматы или автоматы), холодильники, телевизоры, пылесо-
сы и так далее. Из национальной домашней утвари в домах сохранились: низкий стол (если в советское 
время такие столы изготавливали сами, то теперь заказывают); напольные коврики самодельного произ-
водства – тор корпо, тосонош; напольные подушки – босток, томплдак, которые используются при 
приеме гостей. Необходимо отметить, что изменилась технология изготовления напольных ковриков и 
подушек. В настоящее время перешли от ватиновых ковриков с плюшевым покрытием и аппликациями к 
поролоновым с верхом из мебельной ткани. Помимо этого для верха используют китайский плюш трех 
цветов, из которого делают геометрический рисунок в виде квадратов или прямоугольников. В данном 
случае налицо влияние Казахстана и имеющих место глобализационных процессов. С распадом СССР и 
открытием границ с Китаем, на территорию южного Казахстана стали поступать китайские товары, 
поскольку ткани очень дешевые, то технология изготовления напольных ковриков из аппликаций посте-
пенно была вытеснена более простой технологией-в виде геометрических рисунков. На территории 
Западной Сибири эта инновация появилась на рубеже XX-XXI веков.  

Китайские ткани вытеснили с рынка ткани других производителей, так как они дешевле и китайские 
производители постоянно обновляют свой ассортимент. В результате чего многие пожилые казахи, 
покупая ткань «на смерть», вынуждены несколько раз менять устаревшие ткани на новые, стремясь не 
отстать от новых модных тенденций. Например, в первой половине 1990-х гг. мужчинам стали раздавать 
однотонный «ворсолан» на шапан, а женщинам цветной «ворсолан» на платье. Во второй половине 1990-
х гг. женщинам стали раздавать «дискотеку», затем «кристалл». С начала этого столетия появились ткани 
«камни», «страза», «парча». Устаревшие виды тканей заменяют следующим образом: либо с появлением 
новых видов устаревший вид стараются продать, либо начинают раздавать гостям. В связи с этим возник-
ли новые обычаи: на омыртқа стали женщинам раздавать отрез ткани, а мужчинам тақии (которые также 
везут из Казахстана), на ауыз ашар – аналогично, хотя раньше на омыртқа вообще ничего не давали, так 
как на омыртқа приглашают просто угостить «зимним» мясом, а на ауыз ашар мужчинам раздавали 
носовые платки, а женщинам головные платки. Информаторы в частных беседах отмечали, что обычай 
раздавать отрез ткани и тақию на омыртқа возник в связи с ухудшением материального благосостояния. 
Так, у казахов принято приглашать родственников умерших в гости и раздавать им отрез ткани и тақию, 
таким образом, в течение зимы казахская семья приглашает гостей на омыртқа и отдельно родственников 
умерших. Поскольку в настоящее время это накладно, то родственников умерших зовут один раз – на 
омыртқа, «объединяя» вместе с другими гостями. Таким образом, обычай омыртқа в настоящее время 
объединяет в себе несколько функции. Чтобы не обидеть других гостей, тақии мужчинам и отрезы ткани 
женщинам стали раздавать всем присутствующим гостям.  

Казахи носят одежду промышленного производства, использование элементов традиционной одежды 
характерно для старшего поколения. Из национальных элементов одежды в основном используют тақию, 
қамзол, шапан, мəсі (покупают в Казахстане). Девушки, женщины обычно носят национальные украше-
ния: браслеты, кольца, серьги, подвески промышленного производства, которые заказывают у специалис-
тов. Следует отметить, что украшения казахские женщины любят, порой доходит до безвкусицы. Напри-
мер, нам приходилось не раз наблюдать как на казахских девушках, женщинах и бабушках было надето 
до десяти колец, по нескольку цепочек. Женщины среднего и старшего возрастов заказывают казахские 
серьги из золота, браслеты (блезік) из золота и серебра, молодежь предпочитает тонкие золотые браслеты 
в виде цепочек. Китайскую бижутерию в восточном стиле носят казахстанские девушки (независимо от 
национальности), а на территории Западной Сибири этого не наблюдается. Головные платки носят 
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замужние женщины старшего поколения. Молодые и женщины среднего возраста покрывают ими голову 
в ряде случаев (на похоронах, на поминках). На рубеже XX-XXI вв. казахские замужние женщины стали 
носить брюки. В советское время брюки можно было носить только девушкам. Когда девушка выходила 
замуж, ее статус соответственно менялся, она становилась замужней женщиной, в связи с этим ей нельзя 
было носить короткие юбки, брюки. Необходимо отметить, что такой запрет был на территории Западной 
Сибири, в Северном Казахстане по свидетельству информаторов такого не наблюдалось. По мнению 
информаторов-казахстанцев, омские казахи более традиционны, «они как южане». Необходимо отметить, 
что стиль одежды напрямую зависит от факта проживания молодых. Например, если молодые живут с 
пожилыми родителями мужа, сноха при свекре и свекрови брюки не одевает, дома ходит в платке. В 
настоящее время различий между Западной Сибирью и Северным Казахстаном не наблюдается. В повсе-
дневной жизни женщины одевают удобную одежду (брюки, ботинки, куртки), при посещении различных 
мероприятий женщины, от сорока лет и старше, надевают юбки, платья, головные платки, юбки, пальто, 
шубы, дубленки (идти в гости в брюках считается признаком дурного тона). Наряду с этим у казахских 
женщин принято, чтобы платок и платье сочетались между собой и были одного тона. Исключение 
составляют похороны и поминки: в указанных случаях платок должен быть белого цвета. Информаторы 
объясняли следующим образом: у русских траурный цвет – черный, а у нас – белый. Женщины старше 
60-ти лет любят яркие, насыщенные цвета: бордовый, синий, зеленый. Обязательно на данном поле 
должны быть цветы, различные блестки, люрекс (платье ни в коем случае не должно быть однотонным, 
чем блестящей, тем красивее). Следует отметить, что переход женщин с пальто, дубленок и шуб на 
спортивную одежду (куртки, брюки, вязаные шапки, береты) в целом характерен как для россиянок, так и 
для казахстанок. Единственное различие состоит в том, что россиянок больше, чем казахстанок, предпо-
читающих в повседневной одежде спортивный стиль. В зимнее время мы заметили еще одну характер-
ную деталь, отличающую бабушек-казашек. Например, в Казахстане больше бабушек преклонного 
возраста в норковых шубах (как из кусочков, так и цельных), чем на территории Западной Сибири. Мы 
считаем, что в данном случае  дети заботятся больше не о матерях, а о престиже своей семьи. Если мать 
носит норковую шубу, значит дети хорошие, заботливые, внимательные. Мужчины одевают тақию при 
посещении мечети и при проведении национальных мероприятий. Существуют следующие различия в 
манере одеваться. Например, на территории Северного Казахстана девушки носят юбки, длина которых 
достигает колена или щиколотки. Даже в жаркую погоду мужчины одевают легкие летние брюки, рубаш-
ки, футболки, женщины брюки, футболки, блузки, юбки. Открытые майки, короткие юбки, шорты не 
носят. Необходимо отметить, что это характерно не только для казахов, но в целом для казахстанцев.    

Мы считаем, что наличие в каждом казахском доме низких столов, напольных ковриков, подушек, 
хотя бы даже для гостей свидетельствует о гибкости традиционной культуры. В урбанизированной среде 
сложнее сохранить традиционную культуру особенно казахам, так как все существование казахов было 
связано с их хозяйственным циклом – кочевым укладом. В данном случае предметы национальной утвари 
выступают в роли этнических маркеров. Например, широко в быту используются пиалы (кесе) различных 
размеров от больших до маленьких, плоские металлические блюда – табактар, которые являются изделия-
ми промышленного производства и, как правило, покупаются в Казахстане. В настоящее время на терри-
тории Северного Казахстана табактар стали заменять астау деревянное блюдо, на которое кладут бесбар-
мак. Астау специально заказывают у специалистов и дарят на свадьбу молодоженам. Смысловая нагрузка 
данного подарка, на наш взгляд, заключается в следующем: всегда встречайте гостей с бесбармақом, 
следовательно, живите дружно и богато, так как только обеспеченная и дружная семья может себе позво-
лить встречать хорошо гостей. Стоимость астау составляет 15000 тенге (3000 рублей). Мы согласны с 
исследователем А.Б. Калышевым отмечавшем, что материальная культура казахов, подвергшаяся транс-
формации и влиянию со стороны русской культуры и почти одновременно–общесоветской системы 
ценностей, несмотря на это в достаточной мере сохраняет традиционные черты и свойства [2].  

Относительно прогноза развития процессов в материальной культуре казахов Западной Сибири и 
Северного Казахстана, необходимо добавить следующее. Несмотря на имеющие место глобализационные 
процессы и стандартизацию, прежде всего материальной культуры, казахи сохранят свою этническую 
специфику. Территория Северного Казахстана является территорией государства Казахстан, а территория 
Западной Сибири граничит с Казахстаном и влияние Казахстана на данный регион налицо. Наряду с 
этим, казахи Западной Сибири проживают в государстве, в котором не являются титульным населением, 
а проживание в иноэтническом окружении другого государства, как известно, способствует сохранению и 
консервации основных элементов духовной и материальной культуры, поскольку они играют этнодиффе-
ренциирующую роль, являясь этноопределяющими признаками своей этнической группы. 
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Түйін 

Мақалада ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басындағы Батыс Сібір мен Солтүстік Қазақстанның материал-
дық мəдениетіндегі орын алған үдерістер қарастырылады. Талдау жасау барысында табиғи-климаттық жағдайдың 
ұқсастығына байланысты түбегейлі өзгерістер байқалмады. Сондай-ақ Қазақстанның Батыс Сібірге əсері анықталды. 

 
Summary 

In article the processes occurring in material culture of Kazakhs of Western Siberia and Northern Kazakhstan at the end of 
XX-the beginning of the XXI century are considered. During the analysis of cardinal distinctions it was not revealed that 
speaks similarity of climatic conditions. Also influence of Kazakhstan on the West Siberian region was established. 

 
ЕВРАЗИЙСТВО В ПРОШЛОМ И НАСТОЯШЕМ 

 
C.В. Тимченко – профессор кафедры Всемирной истории КазНПУ им. Абая 

 
Проблема, которой не нашлось места ни в одном из существующих до недавнего времени энциклопе-

дических изданий, вдруг неожиданно оказалась на слуху практически во всех республиках недавнего 
Союза. О «Евразийстве» сегодня пишут журналисты, о нем говорят политики, рассуждают представители 
широкой общественности. Однако, к сожалению, за редким исключением, большая часть публикаций и 
выступлений имеет весьма отдаленное отношение к такому явлению как евразийство, выступавшему и 
продолжающему выступать в качестве государственной и геополитической идеологии. Именно в таком 
аспекте рассматривается евразийство и современными учеными, обращаюшимися к исследованию 
данной проблемы [1]. 

Поэтому в настоящей публикации феномен евразийства будет рассмотрен именно с таких позиций как 
в ретроспективном плане, так и в аспекте анализа евразийских моделей известных политической науке в 
настоящее время. 

Возникшее как теория и идеология в 20-30-е гг. среди русских эмигрантов, евразийство Его истоки 
следует искать в общественной и культурной мысли дореволюционной России. Особенно остро проблема 
исторических альтернатив для России встала после бурных дискуссий 20-40-х гг. XIX века, разделив 
представителей русской общественной мысли на два лагеря – «Западников» и «славянофилов». Весь 
последующий период российской истории с указанного времени вплоть до Октября 1917 г., проходил род 
знаком борьбы этих двух направлений. 

Спор между двумя течениями в российском обществе. Весь последующий период российской истории 
с указанного времени вплоть до Октября 1917 г., проходил род знаком борьбы этих двух направлений. 

Спор между двумя течениями в российском обществознании XIX в. очень скоро вышел за пределы 
научных аудиторий и аристократических салонов, поскольку сама постановка вопросов, поднятых славя-
нофилами и Западниками, имела судьбоносное для России значение, определяла ее место во всемирно-
историческом процессе. Славянофилы отстаивали самобытный, уникальный путь России, выступая 
против слепого копирования и бездумного заимствования западных ценностей, считая их гибельными и 
вредными для Российской цивилизации. Один из видных представителей славянофильства К.С. Аксаков 
отмечал, что исторические пути России и Запада «совершенно разные, разные до такой степени, что 
никогда сойтись не могут» [2]. 

Западники, особенно их либеральное крыло, напротив, преклонялись перед культурой Западной 
Европы, превозносили западный образ жизни, отрицали особый путь развития России. 

Под влиянием этих двух течений в общественном движении России XIX в. формировались взгляды 
последующих поколений российской интеллигенции. Взгляды славянофилов в какой-то степени перекли-
каются с концепцией евразийцев начала ХХ в. Однако следует отметить, что близость взглядов двух 
представителей общественной мысли России прослеживается лишь в признании самобытности России и 
отличии ее цивилизаций от Западной. Многие идеи славянофилов не выдержали испытания временем, 
некоторые звучат как анахронизм. Однако несомненной заслугой славянофилов являлось пробуждение 
национального самосознания российских граждан. 

Последующие поколения российской интеллигенции вышли за рамки узкой славянофильской концеп-
ции, акцентировавшей внимание на «Русской идее» и пошли дальше, рассматривая особый путь России 
не только в русском этническом элементе, а в славяно-тюркско-монгольском симбиозе. Подобные 
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мотивы, хотя и не очень явственно, но уже звучат в высказываниях видных представителей русской 
классической литературы. Все чаще ставился вопрос: что есть Россия? Европа или Азия? Усиление 
тенденции осмысления места России в мире было связано с продвижением ее на Восток, колонизацией 
ею восточных окраин. 

Ряд представителей русской интеллектуальной элиты, неся службу в армии, могли воочию наблюдать 
жизнь народов Кавказа и Средней Азии, знакомиться с их культурой, бытом, обычаями. Все это наводило 
на определенные мысли. Эти представители русской интеллигенции начинали ощущать свою сопричаст-
ность к народам, населявшим обширное евразийское пространство. 

«Зачем нам все тянуться за Европой? – спрашивал М.Ю. Лермонтов, – Я многому научился у азиатов, 
и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания… Там, на Востоке, тайник богатых 
откровений» [3]. На связь России с Азией обращал внимание и Ф.М. Достоевский, написавший в дневни-
ке писателя: «Надо прогнать лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе азиатскими варварами и скажут 
про нас, что мы азиаты еще более чем европейцы. Это стыд, что нас Европа считает азиатами, преследует 
нас уже чуть не два века… Это ошибочный стыд наш, этот ошибочный взгляд на себя естественно как 
только на европейцев, а не азиатов (каковыми мы никогда не переставали пребывать) – этот стыд и этот 
ошибочный взгляд дорого, очень дорого стоили нам в эти два века…» [4] 

Мало того, Ф.М. Достоевский крайне негативно относился ко всякого рода попыткам «цивилизовать» 
народы России, чтобы приблизить их к «прогрессивным» западным странам. В том же дневнике писателя 
он пишет: «Назначено ли нашему народу непременно пройти еще новый фазис разврата и лжи, как 
прошли мы его с прививкой цивилизации» [5]. 

В свете приведенных мыслей выдающегося прозаика, становится вполне понятной большая дружба 
двух великих людей – великого русского писателя Ф.М. Достоевского и великого казахского ученого и 
просветителя Ч.Ч. Валиханова.   

Следует отметить, что весь огромный арсенал русской общественной мысли, показывающий самобыт-
ный путь развития России, вошел в той или иной степени в философско-теоретические построения 
евразийцев. 

Евразийство как оформившееся движение, возникло в 20-е годы в среде белой русской эмиграции в 
качестве противовеса коммунистической большевистской доктрине, утвердившейся в Советском Союзе. 
С самого начала оно мыслилось как идеология, призванная заменить марксизм-ленинизм, после падения 
«большевистского режима», который, по мнению теоретиков Евразийства, не имел социальной базы и не 
пользовался поддержкой советского народа. Как показало время, эти надежды евразийцев оказались 
беспочвенными.  

Евразийское движение сплотило вокруг себя целую плеяду талантливых ученых и общественных 
деятелей российской эмиграции. К ним относятся С.Н. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.П. Карсавин, 
Г.В. Вернадский, Н.Н. Алексеев. 

Первый сборник евразийцев вышел в Софии в 1921 г. под характерным названием: «Исход к Восто-
ку». Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев». Нужно подчеркнуть, что на всем протяжении 
евразийского движения, «Восток» и «Туранский элемент» в истории Евразийского континента занимает 
одно из главных мест в учении евразийцев. 

Однако, в конце 20-х-начале 30-х гг. евразийское движение подверглось расколу. Он был вызван 
следующими причинами. Определяющим фактором было то, что все надежды евразийцев га скорейший 
крах «большевистской системы» оказался иллюзией. Отвергнув пресловутый план Дауэса, советское 
руководство встало на путь широкомасштабной индустриализации. Никаких массовых восстаний против 
советского режима, на что надеялась белая эмиграция, не произошло. И среди российской эмиграции 
возникают разногласия относительно их отношения к советской системе и оценке будущих судеб России. 
Происходит расслоение в белоэмигрантских кругах и их идеологическая переориентация. 

Этот процесс начался еще в начале 20-х годов, после провозглашения советским правительством 
Новой экономической политики. Тогда в среде эмигрантов образовалось течение под названием «Смена 
вех», получившее свое название от сборника и журнала, озаглавленного «Смена вех».   

Они издавались в Праге и Париже группой профессоров-белоэмигрантов, в которую входили  
Ю.В. Ключников, Н.В. Устрялов, Г.Л. Кирдецов, С.С. Лукьянов, П.В.Дюшен, Ю.Н. Потехин. «Сменове-
ховцы считали, что НЭП приведет к реставрации капитализма в СССР и решили примириться с советской 
властью. Позицию этого движения попытался объяснить профессор Ю.В. Ключников, который писал: «Я 
думаю, что не ошибусь, если скажу, что решающим моментом перехода нас на новую позицию был 
момент крушения общего антисоветского фронта в лице Колчака, Деникина, Юденича и Миллера, когда 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1 (36), 2013 г. 

20 

они совместно окружили Советскую Россию и давили на нее. После их поражения всякие мечты об 
уничтожении Советской власти не только становились безнадежными, но уже и политически вредными и 
гибельными для России… Нам кажется, что «Смена вех» есть выражение глубокого органического 
процесса, переживаемого всей Россией, а именно: сближаются полюсы, открываются возможности 
людям, стоящим на разных точках зрения, делать общее дело. Мы протянули руку большевикам» [6]. 

Группа евразийцев примкнула к «сменовеховцам», поддержав их идейно, что внесло раскол в движе-
ние. Часть из них возвратилась на Родину, считая, что преобразования, происходящие в СССР работают 
на евразийскую идею [7]. Оставшимся же за рубежом пришлось пойти по пути перегруппировки сил и 
возродить евразийское движение. Новый этап в развитии евразийства, начавшийся 1930 г. связан с 
именем Петра Николаевича Савицкого, бывшего лидером пражских евразийцев. Извлекая уроки из раско-
ла. П.Н. Савицкий решил построить новую организацию на иных принципах. 

В 1930 г. он создает распорядительный комитет из четырех человек. В августе-сентябре 1931 г. в 
Брюсселе состоялся съезд евразийцев. Председателем ЦК евразийского движения был избран       
П.Н. Савицкий. В августе 1933 г. П.Н. Савицкий посещает Вильно, где выступает с докладами. Затем он 
посещает Эстонию, в которой также создается евразийская группа. На ее собрании 16 мая 1932 г. прини-
мается решение об образовании постоянного семинария. Евразийские идеи находят отклик среди эстон-
ской творческой молодежи. Стихотворение одного из эстонских поэтов «Послание к финно-уграм» 
опубликовала газета евразийцев «Свой путь», выходившая в Котхле-Ярве в 1931 г. [8]. 

Выразив свое отношение к евразийской идее, поэт писал: 
«Основа Восточной души-духовность, 
Западного духа, нажива – Бог! 
Народы Евразии, будьте же вместе! 
Слейтесь в единый всесильный поток! 
Не дайте себя обмануть лжкпророкам, 
Чтите закон и обычай отцов! 
Выковать звенья новой культуры 
Поставьте могучих туранских кузнецов [9] 

Возродившееся евразийское движение выработало и новые концепции, которые сводились к трем 
аспектам: 1. Проблема историческая. Евразийцы считали, что свое начало русское государство берет от 
Москвы. Киеву отводилась роль исторического эпизода в прошлых судьбах славянства. Россию создала 
Москва. Государственная форма взята Москвой не из Византии, а с Востока от Монгольской империи. С 
падением Юаньской династии, Москва стала быстро продвигаться вслед за с монголами на восток и 
дошла в XIX в. до Тихого океана.  

2. Проблема географическая (евразийцы называли ее «этнографическая», связывая с проблемой 
евразийской географии). Согласно ей, признавалось существование так называемой евроазиатской диаго-
нали, которая тянется от Тихого океана по Маньчжурии, Монголии, Средней Азии, Южной России, 
вплоть до западных границ России.  

3. Обоснование самобытности России. Евразийцы утверждали, что Россия – не Европа. Россия скорее 
Европа и Азия.  

Поэтому Россия не должна больше брать образцов с Европы для установления национального 
государственного порядка и строя. Никакого парламента, никакой конституционной монархии, никакой 
республики по западным образцам. Государственные формы России должны быть самобытны. Поэтому 
евразийство в лице разных своих представителей качается между монархией и Советами [10]. 

Таким образом, на смену прежней модели евразийства, существовавшей в 20-е гг. приходит новая, 
которую можно отнести ко второму типа евразийства. Если в первой модели превалировал еще русский 
элемент, за которым признавался приоритет в славяно-тюркской интеграции, и евразийство мылилось как 
новая иеология для заполнения вакуума взамен марксистско-ленинской теории, то вторая модель была 
основана на преемственности российской государственности от монгольской Орды и объявлялась этало-
ном строительства российского государства.  

В дальнейшем эту концепцию развил Л.Н. Гумилев, утверждавший о единстве монголо-тюрко-славян-
ского фактора в истории народов Евразии. Преммственность между монгольской империей Чингиз-хана, 
Россией, СССР и евразийцами 30-х гг. Л.Н. Гумилевы рассматривались как фактор позитивный. 

Негативно эту модель евразийства рассматривали запдно-украинские национал-патриоты, противопос-
тавлявшие Россию и русский народ Украине и украинскому народу. С таких же позиций данная модель 
рассматривается и некоторыми российскими демократами. В частности, В.И. Новодворской, которая 
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неоднократно в своих выступлениях называла российскую государственность не иначе как «Московской 
ордой», приравнивая «московитство» к «ордынству» и, следовательно, «неисправимому дикарству и 
варварству».   

Третья модель евразийства была сформулирована А.Д. Сахаровым. Согласно его варианту, новый 
Союз должен создаваться по образцу США. Проект Сахарова предполагал полную американизацию 
советской территории. Это новое государственное образование должно было иметь аббревиатуру 
«ССРЕА» (Союз Советских республик Европы и Азии). По мнению А.Д. Сахарова этот новый Союз 
должен был представлять жесткое федеративное образование, построенное по территориально-админи-
стративному принципу, подобно американским штатам. Всем народам, считал он. Должны быть 
представлены равные права, но без каких бы то ни было льгот и преимуществ. Отсюда идея плавильного 
котла, что даст возможность проявить себя самым лучшим и пойдет на благо самих этих народов. Союз 
А.Д. Сахарова должен быть построен без всякого права на отделение. Идеологией этого нового образова-
ния должна была стать идея конвергенции. Власть в новом государстве, с точки зрения А.Д. Сахарова 
должна принадлежать технократам. 

Четвертая модель евразийства была оформлена неофашистами после Второй мировой войны и 
поддерживается некоторыми российскими национал-патриотами. Смысл этой модели сводится к утверж-
дению, что миром правит плутократический капитал который стремится к мировому политическому 
господству. Его цель создать мировое правительство, чтобы господствовать над всеми народами. Отсюда 
идея создания союза всех против американо-массонского мондиализма. В плане геполитическом эта 
модель предполагает поглощение евразийской территории четырьмя империями: Германской, Японской, 
Единой Исламской и Китайской. 

И наконец, пятая модель евразийства, предлагаемая российскими коммунистами и, поддерживаемая 
всем коммунистическим движением бывшего Советского Союза. Эта модель рассматривает евразийство 
как реконструкцию СССР, как создание нового обновленного Союза не правительств и президентов, а 
народов обширного евразийского пространства. Сторонники этой модели доказывают бесперспектив-
ность того пути реформ, которые проводятся во всех республиках бывшего СССР.      

Двадцать лет «Перестройки», начатой М.Горбачевым и продолжаемой его преемниками, утверждают 
они, привели к полному развалу экономики, росту преступности, падению нравственности, кровавым 
межэтническим конфликтам и мини-гражданским войнам на территории бывшего Союза. Результатом, 
проводимых реформ, считают коммунисты, явилось обнищание большинства населения, всплеск давно 
забытых эпидемий, галопирующая смертность, господство иностранного капитала, утрата обороноспо-
собности, медленное сползание по наклонной по всем жизненным показателям и постепенное превраще-
ние в полуколонии при господстве «колониальной демократии». Выход из данной ситуации сторонники 
этой евразийской модели видят в возрождении социалистических ценностей, добровольном объединении 
в единое Союзное государство для прорыва в «Первый мир», во имя сохранения всех евразийских 
этносов. Социализм интерпретируется ими как доминирование культуры над технологией, духовности 
над потреблением, «акцентирует рвзвитие наций в культурно-религиозном плане с учетом их неевропей-
скости и небуржуазности» [11]. Таковы в общих чертах, в настоящее время, основные концепции 
евразийства. Ярким подтверждением актуальности евразийской идеи сегодня, является ее практическое 
воплощение в создании на постсоветском пространстве Евразийского Экономического Союза, активным 
инициатором которого стал казахстанский президент Н.А. Назарбаев. 
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Резюме 
Данная статья посвящена такому важному социально-политическому феномену как «Евразийство». Возникнув в 

20-30-е гг. как ответ на вызов Российской действительности, евразийская идея не потеряла своей актуальности сегод-
ня и находит воплощение в интеграционных проектах стран СНГ, лидером которых является Казахстан.  

 
Summary 

This article is devoted to the important social and political phenomenon as "Eurasianism". Having originated in the 20es – 
30es as a response to the call of the Russia reality, Eurasian idea has not lost its relevance today and is embodied in the 
integration projects of the CIS countries, the leader of which is Kazakhstan. 

 
ЖЕТІСУДАҒЫ 1916 ЖЫЛҒЫ ҰЛТ-АЗАТТЫҚ КӨТЕРІЛІСТІҢ 

ЖЕТЕКШІЛЕРІ ЖӨНІНДЕ 
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аз�ПУ-ні� Магистратура жəне PhD доктарантура 
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Қазақ елінің өткен тарихында бүгінгі ұрпақтың азаттығы жолында арпалысқан батыр бабаларымыз аз 

емес. Олар еліміз бен жеріміздің бостандығы, бірлігі мен тұтастығын сақтауға қызмет жасап, отарлық 
езгіден құтылу жолында күрес жүргізді. Орыс отаршыларының неше түрлі жолдармен іске асырған 
қысым-қиянаттарына, сұрқия саясатына шыдамаған халық əркез азаттық, еркіндік үшін арпалысқа түсіп, 
атқа қонып отырды. 

Ресей империясы отарындағы халықтарды қол астынан шығармау үшін сан түрлі амал-айла қолданып 
келді. Қазақ халқы отарлық озбырлықтың небір қорлық-зорлықтарын бастарынан өткерді. Отаршылар-
дың қанау, дінсіздендіру, орыстандыру, ел бастайтын ерлері мен халықтың ар-ожданын қорғайтын 
рухани дем беруші көсемдерінің көзін жою сияқты т.б., жан түршігерлік қорлық-зорлығына қарсы күрес-
ті. Бірақ, басқа елдің басымдығына шыдамай өз елінің ертеңін ойлаған талай батыр бабаларымыз мақсат-
мұраттарына жете алмай ұлтының азаттығы жолында мерт болды. 

Халқының қамын ойлаған батырлар мен билердің елдік пен ерлік дəстүрлері, көсемдердің көрегендік 
қасиеттері көптің көңілінде қалды, ұрпаққа өнеге болды. Бабаларымыздың осындай өнеге болып, азаттық 
қозғалыстарының тарихында өзіндік маңызды із қалдырған қызметтері 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс 
кезінде де байқалған еді. Осы тұста да батыр бабаларымыз еліміздің елдігі мен ерлік дəстүрін тағы бір 
жаңғыртып, келер ұрпақтың жарқын болашағын қамтамасыз етуге күреске шықты.  

Бұл көтеріліс қазақ  даласын түгелдей дерлік қамтыды, оның ішінде Жетісу облысы көтерілістің ірі 
ошағы болғаны белгілі. Көтерілістің шығуына негіз болған əлеуметтік-экономикалық, саяси, рухани 
себептері тереңде жатты. Ол жер мəселесі, отарлық жағдайда қанауға түскен елдің əл-ауқаты, экономика-
лық күйзеліс, саяси құқықсыздық, рухани отарлану т.б. мəселелер.  

Бұл жөнінде жергілікті жағдаймен жақсы таныс патша əкімшілігінің Жетісудағы жандармериясының 
жеке корпусының ротмистры Юнгмейстер көтерілістің барысына шолу жасай келіп оның себептері 
жөнінде: – «ПРИЧИНЫ ВОССТАНИЯ: 1) Земельные отношения: у киргиз были отобраны лучшие 
земли, они были оттеснены к горам и принуждены были арендовать землю у крестьян, которые сдавали 
её испольно. Если взглянуть на карту Пржевальск[ого]* (*/%жатты� тCпн%с/асында /ыс/артылып 
жазылған с;здер толы/тырылып берілді – Ш.Т.) уезда, издания Переселенч[еского] управл[ения], то 
видно, что русские поселки сгруппировались в долинах вокруг озера Иссык-Куля и в богатых долинах на 
восток от него, а киргизам были оставлены безлесные горы и т[ак] наз[ываемые] Сырты. 

2) Отношение русских переселенцев к киргизам: сюда пришли всякие отбросы из европейской России. 
При всяком удобном случае отбирали у киргиз киргиз, якобы за потраву, а затем сами-же взыскивали за 
это деньги, грозя не выпускать его, не давая ему пищи и питья. В то время, как киргизы никому не 
отказывали в гостеприимстве, новоселы по отношению к киргизам этого не делали. 

3) Отношение местных русских властей к киргизам: Они смотрели на киргиз, как на источник посто-
янн[ых] доходов "Чигин" /незаконный сбор между киргизами для подкупа нач[альни]ка/* (*мəтінде 
осылай берілген – Ш.Т.) постоянно увеличивался [1] – деп бірнешеуін атап көрсетеді.  

Бұл айқандарға қарағанда отаршыл жүйе де, оның жергілікті жердердегі өкілдері де көтерілістің түп-
төркінінде не жатқанын жақсы түсінген болатын. Отаршыл империя чиновнигі атап көрсеткендей өлкеде 
қалыптасқан ауыр жағдайда халықтың көтеріліске шыққаннан басқа амалы қалмаған еді. Көтерілістің 
чиновник айтқаннан басқа да себептері жеткілікті. Ал, 1916 жылғы 25 маусымда шыққан патша жарлығы 
көтеріліске тек түрткі ғана болды.  

Жарлыққа байланысты жер-жерлерде жиындар өткізіліп халық талқысына түскен еді. Осындай жиын 



Абай атындағы 
аз�ПУ-ды� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 

23 

Қарқара өңіріндегі халықтың игі-жақсыларының басшылығымен Қарқара жəрмеңкесінің күн шығыс 
жағындағы Ереуіл төбеде өтіп, 1916 жылғы 25 маусым жарлығына қатысты мəселені талқыға салған 
болатын.  

Бұл туралы жиынға қатысқан көтерілісшілердің бірі Жазылбек Серікбайлы өз естелігінде: – «...Бас 
бастаушы адамдар мына төмендегілер: 
Тұз көл болысынан: Саза Топылұлы; Ұзақ Саурықұлы, Кəрібоз Қаңтарұлы, Сыбанқұл Арғынұлы; 
Баянқол болысынан: Қазыбек Шорманұлы, Құдиярбек Шотаманұлы; 
Иванов болысынан: Жəмеңке Мəмбетұлы; 
Албан болысынан: Нүке Істібайұлы, Білəл Разақұлы; 
Кеген болысынан: Əбдіхалық Байсеңгірұлы, Жайшыбек Бектенұлы, Құрман Əділбекұлы, Жанпейіс 

Отыншыұлы, Нұрбек Əйкенұлы; 
Меркі болысынан: Əубəкір Сұлтанбекұлы, Досжан Тұрсынбекұлы, Оразай Қожагелдіұлы, Бекбен 

Боранбайұлы; 
Шелек елінен: Серікбай Қанайұлы; 
Қоңырбөрік болысынан: Жаңабай Құдайбергенұлы, Молдабай Қонақбайұлы, Сарбас 

Байарыстанұлы, Алмабек Сəрсенбекұлы, Əмір Тайбағарұлы; 
Қожмамбет елінен: Айтбай Дəркембайұлы, Мергенбай Ерденұлы; 
Бөдендіден: Тұрғынбай Əймембетұлы; 
Сары Тоғайдан: Сауранбай Беренұлы, Бірімтайұлы болып бастатқан үш мың шамалы адамдар бас 

қосып, кеңес қылынды. 
Сол жиналыста барлық болыстар да болды. Жиналған сол жиналыстағы көпшілікке болыс Рақымбай 

Сұлтанқұлұлы сөз бастады: 
- Ұлық болыстарға бұйырған еді. Бүгінгі күні Албан руының барлық бастықтарымен қара бұқаралары-

ның басын қосып, патшаның сұраған адамдары жөнінде жауап бересіздер деген еді. Бұған көпшілік не 
айтасыздар, – деді. 

Сол жерде Ұзақ Саурықұлы жауап айтты: 
- Біз бала бере алмаймыз. Сен не дейсін – деді ? 
Жоғарыдағы аталғандар бір дауыспен «біз бала бермейміз» – деп шу ете түсті...» – деп көрсетеді.  
Естелікте айтылғандарға қарағанда осы талқылаудан кейін жиынның шешімімен бірнеше адам 

жəрмеңкеде орналасқан патша əкімшілінің өңірдегі кеңсесіне барып, ондағы отаршыл жүйенің өкілі ел 
ішінде «Ақжелке» аталып кеткен ұлықпен (Нарын/ол-Шарын б;лімшесіні� бастығы Подворковпен – 
Ш.Т.) кездеседі. Кездесу барысында ұлықтың қойған талабына кездесуге барған беделді тұлғалардың бірі 
Серікбай Қанайұлы: – «... – Көпшілік кеңесті, көпшіліктің жауабы мынау – біздер ақ патшаға қарағалы 50-
55 жыл шамасында болған екен. Содан бері патша оқу; өнер үйретпеді. Не əскер қызметіне алып, əскер 
білімін үйретпеді. Қараңғы, білімсіз болдық. Құр қол ұрысқа тас сына ма? Патшаның сұраған рабочиын 
бере алмаймыз – деді. Патша біздерді тəрбиелейді дейсің, біздер үшін салдырған мектебі, əртүрлі өнер-
білім орындары қайсы?...» [2]. 

Қарқара көтерілісінің басшылары Ұзақ Саурықұлы, Серікбай Қанайұлы, Жəмеңке Мəмбетұлы т.б., өз 
пікірлерін ашық айтып, наразылық білдіріп, халықты патша жарлығын орындамауға шақырып, көтеріліс-
ке шығуға үндеген еді.  

Жəмеңке Мəмбетұлы болса: – «....Берсек бала өледі, бермесек шал өледі. Бала өлгенше шал өлсін, 
патша жарлығын орындамаймыз...» – деп ел мүддесі үшін ерлікпен жауына қасқайып қарсы тұрды. Енді 
осы Жəмеңке батыр жөнінде кеңірек тоқтала кетсек. 

Жəмеңке Мəмбетұлы 1838 жылы Жетісу облысы Верный уезінің Сегіз Сары (кейінгі деректерде 
Шонжы болысы) болыстығында дүниеге келген. Жетісудағы 1916 жылғы Қарқара көтерілісі жетекшілірі-
нің бірі. Жастайынын өткірлігімен, шешендігімен көзге түсіп, 18 жасынан билікке араласып, əділдігімен 
елге танылған. 19 жасында Қарқара өңірінің игі-жақсыларымен бірге Тезек төремен кездеседі. Жəмеңке 
Қарқара қазақтары мен Ыстықкөл қырғыздарының арасында ақылгөй ел ағасы атанған. Туысқан екі елдің 
татулығы мен достығын, бірлігі мен бейбітшілігін сақтап, нығайтуға көп еңбек сіңірген тарихи тұлға. 

Жəмеңке Мəмбетұлы 1898 жылы болған Əндіжан көтерілісі кезінде де Жаркент уезінде белсенділік 
көрсеткені мұрағат құжаттарында сақталған. 1898 жылы Жаркент уезінің барлық болыс билеушілері 
күзде орыс поселкелеріне шабуыл жасау туралы келісімге қол қойған. Олардың арасында Текес болысы-
ның болысы Жəмеңке Мəмбетұлы да болған. Кейін тергеуге алынған Ж.Мəмбетұлының айтуына қараған-
да, маусым айында да Айт болысының болысы Тұрқожа Жансеркеұлы, Қоңырбөрік болысының болысы 
Жаңғұты Төлегенов, Тұзкөлдік Мүлкібай Əбдірашев, Кегендік Байымбет Бұржин, Байынқолдық Жауғаш 
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Есенғұлов жəне т.б., албан руы болыстарының беделді азаматтарының тапсыруымен Кеген болысының 
қазақтары Таубалды Нұрайымов жəне Үмбетжан Өстеміров Жəмеңкеге келіп, Қарқарада болатын жиынға 
шақырып, сонда қабылданатын үндеуге мөрін қоюды өтінеді. Елді «қасиетті» соғысқа шақыратын үндеу-
ге қол қоюдан Жəмеңке өзінің алғашында бас тартқанын, келесі күні ақмолалық қазақтар Ахмет 
Байчурин мен Жауғаш Есенғұлов келіп, қол қоюын тағы өтінеді. Бұл жолы Ж.Мəмбетұлы келісім беріп, 
мөрін басады. Тергеу барысында Ж.Мəмбетұлы қол қойып, мөр басылған қағаздың кімде екенін жəне 
өзінен басқа кімдер қол қойғанын білмейтінін айтады [3].   

Жəмеңке Мəмбетұлы 1904-1909 жылдар аралығында қатарынан екі рет Текес болыстығының №1 
ауылына биі болып сайланады. Жəмеңкенің басшылық жасау, ұйымдастырушылық қабылеті, дарынды 
дара тұлғалық қасиеттері 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс тұсында айқын ашыла түседі. Патша үкіметі-
нің 1916 ж. 25 маусымдағы жарлығына орай туындаған жағдайға байланысты Нарынкол-Шарын өңірін-
дегі елдің беделді басшылары «Қабан Қарағай» жайлауындағы Ұзақ батырдың  ауылында бас қосып, 
кеңес құрады. Ұзақ батыр ата салтқа орай жиынға əдейі арнап, ту боз бие шалады. Жəмеңке тоғыз құнан 
қой сояды. Жаркент уезінің Нарынқол-Шарын 4 бөлімше сотының қылмыстық іс қозғау туралы 1916 ж. 
26 тамыздағы І820 қаулысында: «Мəжілісте Иванов болысының беделді адамы Жəмеңке Мəмбетов бірін-
ші болып сөз алып, адам бермейік деген үгітті ортаға салды...» деп көрсеткен [4]. Осы мəжілістен кейін 
халық бұқарасы патша үкіметінің билік орындарында бағынудан бас тартты. 11 шілде күні Қарқара жəр-
меңкесінде жиналған халықтың алдында Жəмеңке Нарынқол-Шарын бөлімшесінің бастығы Подворков-
қа қазақ халқы ресми түрде патша жарлығын орындамайтынын мəлімдейді. Жəмеңкеге Ұзақ Саурықұлы, 
Жаңабай Құдайбергенұлы т.б. ұлт-азаттық қозғалысы ұйымдастырушылар қолдау көрсетті. 22 шілде күні 
бөлімше бастығы Подворков Жəмеңке мен Ұзақты 10 күннен кейін 11 шілдедегі жиынға қатысып белсен-
ділік көрсеткен бір топ адамдармен қоса тұтқынға алып, Пржевальск (/азіргі 
ырғызстандағы 
ара/ол 
/аласы – Ш.Т.) түрмесіне айдатады. Түрмеге түскеннен кейін уезд бастығы полковник Иванов олардан 
патша жарлығын орындауды қалайда талап етеді. Жəмеңке бастаған көтеріліс жетекшілері бұл талаптан 
бас тартады. Осыдан кейін патша жендеттері тамағына у қосып бергендіктен, 10 тамыз күні Жəмеңке жау 
қолынын қайтыс болады. Ұзақ батыр қайтыс болған Жəмеңкені құшақтап отырып: «Жан жолдасым 
Жəмеңке» – деп басталатын жоқтау айтады.  

Жетісудағы 1916 жылғы көтеріліске қатысып, көтерілісті басуға келген жазалаушы əскердің қысымы-
на шыдамай көрші Қытай жеріне ауа көшіп босқыншылыққа ұшыраған елмен бірге қиын-қыстау кезеңді 
басынан кешкен молда Қойшыбай Қосалыұлының сол заманды бейнелеген «Мұң зарында» – ... 
Қырылды Қарақолдың түрмесінде: 

Бастығы Жəмеңке, Ұзақ кемеңгерім. 
Далада көр киімсіз, бекер қалды 
Маңдайын күн шалмаған өңкей ерім» – деп жырлаған еді [5].  

Жəмеңкенің денесі Қырғыз Республикасы Қарақол қаласындағы мұсылмандар зиратына жерленген. 
Қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданының Қақпақ ауылындағы орта мектеп Жəмеңке Мəмбетұлының 
есімімен аталады.  

Қарқара қазақтарымен қатар Жетісудың Үшқоңыр өңіріндегі қазақтар да ел еркіндігі жолында көтері-
ліске шыққан болатын   

25 маусымдағы жарлықпен танысқан Жайылмыс болыстығының бұрынғы болыстары Сəт 
Ниязбекұлы мен Бекболат Əшекейұлының басшылығымен Жайылмыс, Шамалған мен Шапырашты 
болыстықтарының ортасындағы Үшқоныр тауының етегінде 7-8 шілдеде үш болыстықтың халқын жиып 
төтенше жиын өткізіп, онда жарлыққа байланысты мəселені талқылайды. Жиналғандар «майданның қара 
жұмысына жігіттер жіберілмесін, оған жіберілуге дайындалған адамдардың тізімдері жойылсын» деген 
шешім қабылдайды. Бұл жөнінде полиция штабс-ротмистрі Поротиковтың 12 шілде де Жетісу əскери 
губернаторына жолдаған рапортында: – «...Сəт Ниязбековтың басқаруымен Үшқонырда 7-8 шілде күні 
Жайылмыс, Шамалған, Шапырашты болыстықтарының қазақтары жиын өткізіп, алғашында майданға 
жігіт беруді ақшамен сатып алуды көздейді. Осы мақсатта Шамалған болыстығының 12 старшындығы 
мен Жайылмыс болыстығының 17 старшындығынан 580 сом қаржы жиналды. Бірақ та бұған дейін 
майданды азық-түлікпен жəне киім-кешекпен қамтамасыз етіп отырған болыстықтар бұдан бас тартып, 
«майданға жігіт жіберілмейміз» деп «Құран» атымен ант қабылдады. Сондай-ақ, орыс селолары мен 
əскерлері орналасқан жерлерге шабуыл жасауды, Верный, Ташкент, Қапал қалаларын жалғастырып 
тұрған телеграф бағаналарын қиратуды жоспарлады. Жиын аяғында Сəт басқада болыстықтарды қарулы 
көтеріліске шақырған үндеулер таратты. Үшқонырдағы жиыннан кейін Верный уезінің Ұзынағаш болыс-
тығындағы Үлкенсаз жайлауында 8 болыс – Күрті, Ұзынағаш, Қарғалы, Бидалы, Ботпай, Шығыс Қастек 
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жəне Батыс Қастек, Тайторы болыстықтары бас қосып дəл осындай шешім қабылдады. 10 шілдеде Кіші 
Алматы болыстығының қазағы Шоқа молда осы болыстықта «Ақсарбас» айтып елді көтерілуге шақырды. 
Осындай жиындар бұл күндері Жаркент, Пржевал уездерінде де өтуде. Верный қаласында тұратын 
ұйғырлар қазақтарды қолдап, оларға көмек көрсетуге дайын екендігі анықталды. Сондықтан да біз орыс 
əскерлері орналасқан жерлер мен қару-жарақ қоймаларына өте сақ болуымыз керек» – деп жазады [6].   

Көтеріліс барысын халық арасындағы тыңшылары арқылы жіті бақылап отырған полиция жандармда-
ры Үшқоныр көтерілісін ұйымдастыруға атсалысқан белсенділер ретінде Жайылмыс болысынан Сəт 
Ниязбекұлы бастаған 23 адамды ұстап Верныйдағы түрмеге əкеп жабады. Алғашында «үш ай мерзімге» 
деп қамаған Сəттің сот процесі ұзаққа созылады. 1916 жылы 28 қыркүйекте Верный уезі 4 учаскелік 
судьясы Сəт Ниязбековтен көтеріліске байланысты қойған сұрақтарының барлығына «жоқ» деген жауап 
алады [7]. Сəт қамауда жатқан кезде əйелдері Тоқбала мен Зейнеп Түркістан генерал-губернаторы мен 
Жетісу əскери губернаторына өтініш хат жолдаған. Онда: – «...күйеуінің 16 шілдеден бастап қамауда 
екендігін айтып, көтеріліске қатысты тағылған айыптардың қаншалықты анықтығын біле алмаймыз, бірақ 
Жоғары мəртебелі мырзадан рақымшылық жасап күйеуімізді қамаудан босатуыңызды сұраймыз» – делін-
ген [8]. Бірақ, сот Сəтті жазасының ауырлығына байланысты қамаудан босатпайды. Осылайша Сəт 1917 
жылғы Ақпан төңкерісіне дейін қамауда отырып, Ресей патшасы тақтан құлаған соң қамаудағы мыңдаған 
қазақтармен бірге тергеуден босатылады. Сəт Ниязбекұлы кейін Кеңес өкіметі тұсында да қудаланып, 
бай-кулак ретінде қамауға алынған.  

Қорыта айтқанда, Жетісудағы 1916 жылғы көтерілістің басшысы ретінде қудаланған Сəттің туған 
елінің азаттығы мен бостандығы үшін ерлікпен күрескен тұлға екендігін тарихи құжаттар кеңінен 
айғақтайды.  

Жетісудың Үшқоңыр өңіріндегі 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісіне басшылық жасап ерлігімен елге 
танылып, елдік дəстүрді ұстанған тұлғалардың бірі, осы өңірде бұрын бірнеше мерзім болыстық қызмет 
атқарған, би болған Бекболат �шекейлы. Ол жергілікті халықты Ресей патшасының 25 маусымдағы 
жарлығына қарсы шығып, майданның қара жұмысына адам бермеуге шақырады. Верный уезі, Жайылмыс 
болысының №4 ауылының азаматы 73 жастағы Бекболат 1916 жылы 7 шілдеде Үшқоңыр тауының етегі-
не Жайылмыс болысының қазақтарын жинап, патша жарлығын, оған қатысты туындаған мəселені 
талқылайды. 

1916 жылы 2 қыркүйекте Верный уезі 2-ші учаскесінің сотына берген жауабында ол былай деп мəлім-
деген: «Армияның тылына қара жұмысқа адам алуға байланысты Үшқоңырға Жайылмыс болысының 
қазақтарын жинадым, қолымызға қару алып, жұмысқа алуға қарсылық көрсетуді ұйғардық. Жастар 
жұмысқол бермейміз деп келісімге келді, мен жігіттердің шешіміне қосылып, оларды қолдадым» [9].  

Бекболат Жайылмыс болысының халқын жиып қара жұмысқа жігіттерді бермеуді, патша өкіметі 
орындарына ашық қарсылық көрсету мақсатымен əрбір киіз үйдің жанына ат, сойыл байлап қоюды 
ұсынады. Телеграф байланысын үзу, істен шығару жоспарын ойластырады. Көтерісшілер Бекболатты 
қолбасшысы, хан етіп сайлайды. Бекболат Үшқоңыр жиынында Пішпек уезіне шабарман Серікбай 
Аманжоловты жіберіп, қырғыз ағайындардан көтеріліске көмекке 500 адам келетіні туралы хабар алады. 
Ақшиге Кəрібай Аламанов жіберіліп, №3, 7, 17 ауылдарының жігіттері көтеріліске шақырылады. «Мұн-
дай шақырудың себебі сол жерде жастар жиналған болатын. Бөлшектенбей жəне бір шешімге келу үшін 
Кəрібай Аламанов жіберілді, оның төңірегіне 70 шақты жігіттер жиналды. Ақшиде Кəрібай  Аламанов-
пен бірге Байғазы Мəмбетов, Сатал Құрабаев болды» [10] – деп мəлімдеді Бекболат сотқа берген 
жауабында. Сот тергеушісі Бекболат «өзін хан деп жариялады» – деп жазды. Бұл мəліметті 1916 жылы 24 
қыркүйекте Верныйдағы Жандармерияның іздестіру бөлімшесінің Ташкенттегі Түркістан өлкесінің 
Жандармерия бөліміне жіберген құпия мəліметіндегі тізімінде Жетісудағы көтеріліске қатысқандар 
Бекболат Əшекеевті Жайылмыс болыстығындағы көтерілісшілер хан деп жариялады деп көрсетеді [11]. 

1916 жылы 10 шілдеде Үлкенсаз жерінде Шығыс жəне Батыс Қастек, Ұзынағаш, Бидалы, Қарғалы, 
Ботпай, Тайторы, Ырғайты жəне Күрті болыстарының 5000 адамы қатысқан үлкен жиыны өтіп, 9 
болыстың халқы «жұмыс қолын бермейміз шешімге келеді» [12]. Əрбір болыстан екі адамнан өкіл сайлап 
патша жарлығына бағынбау, қара жұмысқа шақыруды тоқтату жайындағы қабылдаған шешімдерін солар 
арқылы губернаторға жолдағылары келеді. Жиынға қатысушылар қалыптасқан күрделі жағдайды талқы-
лау барысында «оқ астында атылуға барғанша, осы жерде өлгеніміз жақсы» – деген тоқтамға келіп, патша 
үкіметімен күресуге бел байлады [13].   

1916 жылы 13 тамызда Ошақты бойында Бекболат өз үйінің төңірегіне 1000-ға жуық адамды жинап, 
оларды көтерілісті ұйымдасқан түрде бастауға шақырады жəне патша үкіметінің дегеніне бағынбаймыз 
қарсы көтерілеміз деген мəмлеге келіседі. Сол күні-ақ мылтық, сойылмен, ашатаяқпен қаруланған атты 
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көтерілісшілер подполковник Базилевскийдің казак-орыс əскери отрядына қарулы қарсылық көрсетеді. 
Осы ұрысқа Бекболаттың баласы Əбділда да қатысып, əкесімен бірге көтеріліске қолбасшылық жасайды. 
Бірақ бақайшағына дейін қаруланған жүйелі жазалаушы əскерге көтерілісшілер төтеп бере алмай шегіну-
ге мəжбүр болады.  

16 тамызда Бекболатты жанындағы он төрт адамымен тұтқынға алып, алдымен бөлек киіз үйде ұстай-
ды да, 18 тамызда конвоймен Верный уездік басқармасына жеткізіп, жергілікті əскери гауптвахтаға 
қамайды.  

Түркістан өлкесінің генерал-губернаторы Куропаткин 1916 жылғы 11 тамызда жіберген «Жетісудың 
барлық жазалау отрядтарына жергілікті халықтың көтерілісіне қатысты істерді қарау үшін Əскери дала 
соттарын құру туралы» [14] нұсқауына сəйкес Жетісудың əскери губернаторы Фольбаум «айыбы 
анықталғандардың тергеуін жүргізбей-ақ, оны дереу Əскери дала сотына беру керек» [15] – деп бұйрық 
береді. Верный гарнизоны жанынан құрылған Верный отряды сотының прокуроры міндетін атқарушы 
1916 жылғы 30 тамызда Жетісу облысының əскери штабына «Əшекеев Бекболаттың осы көтерілісті 
ұйымдастырудағы айыбы толық анықталды, оның ісін екі күндік мерзімде қарауды отряд сотына тапсы-
рамын» [16] – деп жазды. 1916 жыы 31 тамызда Верный гарнизонының бастығы міндетін атқарушы 
генералдың берген бұйрығымен 1 қыркүйекте Бекболаттың ісін отряд сотына жібереді. 1916 жылдың 2 
қыркүйегінде Верный уезінің 2 участкелік сотына берген жауабында Бекболат батыл түрде: «Армия 
тылына жұмысшылар алу туралы указдардың орындалуына кедергі жасау мақсатында қолға қару алып, 
қарсылық көрсетуге келісімге келіп, Үшқоңырда елді жинауым, 13 тамызда əскери отрядқа қарсы көтері-
ліске қолбасшылық жасауым рас. Өз туымның төңірегіне мылтық, сойылмен қаруланған өз болысымның 
жастарының көтерілісін жасақтадым, жазалаушы отряд мүшелерін жою мақсатында оларға қарсы үйір-
үйір жылқыларды шаптырдым» – деп көрсетеді [17]. 

1916 жылы 7 қыркүйекте Верный гарнизонының отряд соты өзінің жабық мəжілісінде «Бекболат 
Əшекеевке көтерілісті ұйымдастыру үшін Жайылмыс қазақтарының «заңсыз» съезін шақырды. Верный 
уезі бастығының міндетін орындаушы подполковник Базилевский басқарған отрядқа қарулы қарсылық 
көрсетті» – деген айып тағып, оны «өлім жазасына кесіп, дарға асу туралы» – үкім шығарады [18]. 

1916 жылы 9 қыркүйекте Бекболат Əшекейұлын жəне «өздерін айыпты емеспіз» деп есептеген оның 
жақын серіктері: Есікбай Ейкебаев, Əбілеш Бекбатыров, Серікбай Аманжолов, Екейбай Сатқынов, 
Сармамбет Əшекеев, Дүйсембай Қасымбеков, Надырбек Қараскин, Сатқын Əбішев, Боранбай Қашкин, 
Жарылғап Нұрбаев, Ахмет Аманбаев, Ахмет Əбдірешев, Оспан Бүгімбаев жəне Сарықазақ Сұлтанаевпен 
қоса Боралдай жотасынде дарға асылып өлтіріледі [19]. Бекболат 14 серігімен бірге Боралдай жотасында 
дарға асылып тоғыз күн тұрған, оныншы күні Бекболаттың денесін көтерілісшілер түнде келіп алып 
кетеді де, Ұзынқарғалы бойындағы жазыққа апарып жерлеген екен. 

Ақын Иса Дəркембаев өзінің «Бекболат» дастанында: 
«Сонымен өліп кетті Бекболатың, 
Туысқан жақтап кетті азаматын. 
Қанша қинау болса да сөзден таймай, 
Елі үшін құрбан болды асыл затым. 

 
Қайтпады бір сөзінен азаматың 
Жиылған жылап тұрды жас пен қартың. 
Бұрын дарды көрмеген Жетісуда, 
Жиылған қайран қалды жамағатың», [20] – деп жырлады.  

Елінің ертеңін ойлаған есіл ер Бекболат Əшекейұлының Ресей империясының отаршылдық саясатына 
қарсы жүргізген азаттық күресі осылай аяқталады. Ал, баласы Əбділдə Бекболатұлы сот шешімімен 20 
жылға Сібірге каторгіге айдалды. 1920 жылдары Боралдай төбесіне 1916 жылғы көтеріліс қаһармандары-
на арнап ескерткіш қойылған.  

Қорыта келе айтарымыз, Жəмеңке Мəмбетұлы, Сəт Ниязбекұлы, Бекболат Əшекейұлы т.б., 
тарихи тұлғалардың Елдік пен Ерлік дəстүрі ұрпақ жадында сақталып ұлттық санамызды қалыптастыруға 
қызмет жасауы тиіс.   
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Резюме 
В данной статье рассматриваются деятельность руководителей восстания 1916 года в Семиреченской области 

Жаменке Мамбетова, Сата Ниязбекова, Бекболата Ашикеева. На основе новых архивных материалов, даются причи-
ны восстания в котором чиновник колониальной администрации описывает на местах. Анализируется деятельность 
руководителей восстания, их роль в сохранении целостности и единства народа.  

 
Summary 

In this article the activity of heads of revolt of 1916 in Semirechensky area to Zhamenke Mambetov, Sat Niyazbekov, 
Bekbolat Ashikeev are considered. On the basis of new archival materials, the revolt reasons are given in which official of 
colonial administration describes on places. Activity of heads of revolt, their role in preservation of integrity and unity of the 
people is analyzed. 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И 

КУЛЬТУРЫ КАЗАХОВ В 1920-30-Х ГГ. 
 

А.Д. Утегалиева – доцент, к.и.н., кафедра социальных дисциплин, 
Алматинский университет энергетики и связи 

 
Начиная уже с ХVI-XVII веков, шел процесс сближения кочевой и оседлой (русской и европей-

ской) культур. Угасание первой сопровождалось усилением второй, ее колониальной экспансией, 
обострившейся в XIX веке из-за соперничества российской и британской империи, которая рвалась в 
Центральную Азию. Этот растянутый на века эволюционный процесс породил внутреннюю самокри-
тику и модернизацию казахской кочевой культуры (см. деятельность первых казахских просветите-
лей, творчество Абая) [1]. 

Да и сами казахские ханы, начиная с Аблайхана, и завершая последними ханами Букеевской Орды, 
уже назначаемыми русским царем, проводили ряд реформ, открывали русско-казахские школы, призван-
ные подтянуть Степь, все более отстававшую от магистрали мирового промышленно-капиталистического 
развития.  

Казахская элита конца XIX – начала ХХ века, получившая европейское высшее образование в России, 
владевшая несколькими языками, открывала казахам путь к вершинам современной общечеловеческой 
мировой культуры. Они исходили из европейской и традиционной арабской (восточной) культуры, и 
подобно евразийцу Абаю или М.Жумабаеву смогли синтезировать их в своем творчестве. 

В ХХ веке эти усилия увенчались появлением и мощным ростом целой прослойки интеллектуалов-
реформаторов в лице алашордынской интеллигенции, которая достойно ответила на вызовы истории. 
Проекты и Программа «Алаш-орды» – имеют вполне современное звучание и представляли тогда образец 
построения национальной государственности и культуры [2].  

Однако, в результате большевистского государственного переворота 1917 г. и слома тенденций есте-
ственного саморазвития растущего гражданского общества, «Малого Октября» Голощекина, постановле-
ния 1928г. о борьбе с баями-полуфеодалами эта большевистская диктатура обернулась трагедией геноци-
да кочевого казахского народа, принесла свои печально известные плодыв конце 1920-начале 30-х годов. 

Свернув НЭП и либерализм, сталинское крыло большевиков взяло курс на форсированную индустриа-
лизацию аграрной и малообразованной страны. Средством и орудием построения промышленного уклада 
стала деревня и аул, которые приносились в жертву для накопления экспортных доходов и их инвестиций 
в индустриализацию страны. Согласно доктрине большевиков, передовому промышленному укладу и ра-
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бочему классу в городах должны были соответствовать коллективные формы хозяйства на селе. Кулак – 
крупный землевладелец, и крупный скотовладелец в Степи котировались отныне как враги, подлежащие 
уничтожению в ходе беспощадной классовой борьбы. 

Так, в начале 30-х гг. ХХ века в истории Казахстана произошел процесс форсированного одномомент-
ного насильственного массового оседания казахов-кочевников, слома их историко-цивилизационной 
формации (идентичности) – основы субъектности, исторической самостоятельности любого народа. 
Большевики пошли против законов естественно-исторической эволюции. Ведь номадический способ 
производства складывался в казахской степи на протяжении нескольких тысячелетий под воздействием 
географической среды и климата, корни этого процесса уходят в эпоху бронзы. Ему в засушливой степи 
просто не было альтернативы. 

Широко известно, что ряд философов, культурологов и геополитиков особо выделяют среду обитания 
этноса как базовое системообразующее понятие. Именно оно естественно предопределяет и формирует 
хозяйственную основу этноса, которая далее определяет содержание и основные ценности их политико-
экономического, социального и культурного развития. Так, например, понятия «месторазвитие этноса» 
Л.Н. Гумилева в книге «Этногенез и биосфера Земли», или «географический индивидуум или ландшафт» 
П.Н. Савицкого в «Географическом обзоре России-Евразии» рассматриваются как единство этноса, его 
территории и социально-политической среды» [3]. 

Единство двух факторов: объективного (природно-географического, технологического начал) и 
субъективного (общественные формы сознания – культура, государство, религия) обобщаются в понятии 
«психосоциокультурная матрица». Именно она формирует образ жизни, базовые мироориентации челове-
ка и этноса в целом. 

Вся экономика и родоплеменная структура кочевого социума, его численность, система собственности 
и права регулировались, в конечном счете, совокупностью естественных факторов (экологической 
емкостью пастбищ). Переход за их оптимум (меру, или предел) вели к перевыпасу пастбищ и, в конечном 
счете, падежу скота и голоду номадов [4]. 

Иное дело оседлая, земледельческая и промышленная цивилизация, которая держится на промышлен-
ном разделении труда и преобразовании природы, извлечении и последующем распределении материаль-
ных ценностей через централизованное государство или капиталиста – хозяина фабрики или завода. 

Поэтому такой резкий переход, скачок казахов-кочевников от одного способа бытия в полностью 
противоположный, сопровождался трагическими последствиями в различных аспектах: 

- Невиданными жертвами в мировой истории – гибелью от голода более половины численности 
целого народа. Историки оценивают потери численности казахов от 1,7 до 2,5 миллионов человек [5]. 

- Форсированная модернизация степи сопровождалась уничтожением скотоводства и кочевого хозяй-
ства казахов, их быстрого насильственного оседания и организации в коллективные хозяйства. Статисти-
ка того периода показывает масштабы катастрофы: 10-кратное сокращение поголовья скота с 40,5 млн. 
голов (до коллективизации) до 4,5 млн. голов на 1 января 1933 года, и одновременно, стремительная 
динамика создания колхозов 2% в 1928 г., 50% в 1930 г., 65% в 1931 г. [5]. 

- Были репрессированы, уничтожены и изгнаны представители как традиционной элиты (чингизиды и 
кожа, родовые бии, зажиточное байство), так и пассионарный слой мыслящей интеллектуальной элиты, 
участвовавший в создании и деятельности партии «Алаш», национальная интеллигенция в различных 
сферах деятельности  

- Старое традиционное казахское общество было обезглавлено и лишено всяких традиционных ценно-
стей, ориентиров и тысячелетних регуляторов, как например, обычное право, шариат, морально-этиче-
ские нормы, традиции.  

- Именно тогда и были заложены основы современного социально-экономического и культурного 
развития казахского народа, которые дают о себе знать до сих пор.  

Новое бесструктурное аморфное оседлое общество было присоединено к новому российско-советско-
му паровозу и заново переформатировано как ведомый вагон. Эти трагические процессы ломки прежнего 
кочевого строя и образа жизни сопровождались насаждением советской идеологии, русификацией, 
отрывом и отчуждением автохтонов-казахов от своих национальных корней, от своей истории, религии, 
культуры и языка.  

Так, распространившийся в казахской степи с Х в. ислам, а также тенгрианство и вера в духов 
предков-аруахов играли огромную роль в духовно-нравственной жизни казахов. Под их непосредствен-
ным воздействием формировалась вся традиционная культура и мировоззрение казахов начала XX гг. 
Причем, более важным и близким по духу кочевникам-казахам был суфизм, основоположником которого 
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был ходжа Ахмет Яссауи. Суфизм как философское течение нашел яркое отражение в казахской литера-
туре второй половины XIX века, к примеру, в творчестве Абая и Шакарима. Религия, морально-этические 
нормы духовной жизни, наряду с языком и самобытной устной мифо-эпической культурой делали 
культуру казахского народа неповторимой и своеобразной.  

В то же время казахская интеллигенция начала ХХ века, получившая европейское образование в 
институтах и университетах России, владевшая несколькими языками, открывала казахам путь к верши-
нам современной общечеловеческой мировой культуры. Они равным образом исходили из европейской и 
арабской (восточной) культуры, и подобно евразийцу Абаю смогли синтезировать их в своем творчестве 
и политических программах. 

Особенно губительны были непродуманные реформы казахского алфавита, когда в 1929 году арабская 
графика была отменена и введена латиница, а затем и ее сменила кириллица в 1940 году. Учитывая, что в 
Казахстане широкая часть населения была грамотна, владела тюркским, арабским и фарси языками, эти 
реформы привели к катастрофическим последствиям. Так, новое советское поколение казахов было 
отсечено от своей многовековой истории, духовных корней и письменных источников, оформленных на 
арабском языке. Традиционное мировоззрение и духовная культура были просто уничтожены, мечети 
были закрыты, а арабоязычная и тюркская литература постепенно стали угасать, так как ее уже некому 
было читать... Таким образом, в течение жизни одного поколения большевики насильно превратили 
казахов в безбожников-атеистов и европейски мыслящих «коммунистов», а по сути – «манкуртов».  

В то же время в 1920-30-е годы борьба с неграмотностью носила в Казахстане массовый характер, так 
как практически все население, от мала до велика, осваивало письменность и грамоту через новые языки. 
Так была похоронена прежняя традиционная казахская культура, а на ее обломках была построена совет-
ская коммунистическая культура и идеология, была искусственно прервана преемственность поколений 
носителей казахской культуры, был репрессирован и уничтожен целый пассионарный слой мыслящей 
интеллектуальной элиты, участвовавший в создании и деятельности партии «Алаш» (А.Букейханов, 
А.Байтурсынов, М.Дулатов, М.Тынышпаев и др.).  

Таким образом, был насажден конформизм и беспринципный карьеризм в среде новой «элиты», 
которую коммунисты формировали из низов, «батрацких» элементов. В результате, с уничтожением 
мыслящей и руководящей элиты традиционное казахское общество было само просто уничтожено. 
Физическое уничтожение более половины казахского этноса, уничтожение его традиционных духовно-
культурных устоев и носителей его государственности, веры и культуры сказываются до сих пор. Идет ли 
речь о конформизме и малодушии казахской интеллигенции, тотальной русификации горожан или отсут-
ствии иммунитета казахов к сектантским религиям и верам (ваххабизм, кришнаитство или баптизм).  

В результате большевистского геноцида и форсированной (катастрофической) акции по насильствен-
ному оседанию казахи утратили шанс постепенной трансформации и модернизации традиционной 
кочевой культуры. Казахская кочевая культура была просто сломлена и уничтожена, выброшена как 
ненужный хлам, который нужно стыдиться из-за его кажущейся отсталости и дикости.  

Творческая интеллигенция республики работала под жестким идеологическим контролем партийных 
органов и НКВД. Особенно жесткий прессинг и цензура проводилась в среде историков (см. например, 
судьбу Бекмаханова), ибо «кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее, кто контролирует 
прошлое, тот управляет настоящим» (Д.Оруэлл). Преподносимая же как национальная, казахская литера-
тура на самом деле утратила свои национальные корни вместе с утратой кочевой культуры. Формировав-
шаяся в первой трети XX века культура и литература была атеистической и советско-тоталитарной, она 
подстраивалась под стандарты «социалистического реализма» и партийно-классовой пропаганды. 

Несмотря на успехи в народном просвещении, создании системы школьного образования, открытии 
ВУЗов, академии наук, массовых казахских СМИ, закладке основ и институтов современной русско-
европейской культуры и профессионального искусства (открытии театров оперы и балета, оркестра 
народных инструментов, клубов и кружков, музеев, зарождении кинематографа и т.д.), проблемы сохра-
нения и развития традиционной автохтонной культуры оставались в тени.  

Более того, сознательно и бессознательно, явно или скрыто, в массовое сознание внедрялась европо-
центристская установка и даже убеждение, что кочевая культура – всего лишь тупиковая ветвь развития, 
тотальная дикость и отсталость. Вместе с правдивой историей древних номадов – саков и гуннов, полов-
цев и хазар, «татаро-монгольских завоевателей», отрицался гигантский вклад кочевников в мировую 
культуру, построение ими мировых империй. Например, имевшее глубокие золотоордынские историко-
генетические корни, Московское государство рассматривалось как всего лишь победа славян и руссов над 
дикими татаро-монгольскими завоевателями, не давшими ничего позитивного, лишь законсервировавших 
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и изолировавших порабощенные народы от передовой Европы. Эти установки и постулаты настолько 
глубоко пустили корни, что до сих пор дают о себе знать. Прогресс всецело отождествлялся только лишь 
с пролетарской, потом советской и, в целом, с европейской культурами.  

Для развития любого казаха, его дальнейшего карьерного роста, необходимо было знать русский язык 
и азы марксизма-ленинизма-сталинизма, вступить в Коммунистическую партию и придерживаться 
принципа пролетарского интернационализма. Знание же родного языка и культуры никак не поощрялось 
и не приветствовалось. Более того, позднее национальная политика в масштабах всего СССР старалась 
стереть национальные различия и сформировать единую безликую общность «советский народ».  

Таким образом, успешное промышленное развитие, насильственное оседание и формирование колхо-
зов, культурная модернизация Казахстана в первой трети ХХ века, имевшие положительные результаты в 
количественном и материальном исчислении, сопровождались русификацией и европеизацией всех сфер 
жизни. 

С другой стороны медали мы видим регресс, деградацию ипостепенную ликвидацию базовых элемен-
тов национальной культуры и национальной самоидентификации, эти катастрофические потрясения 
1920-30-х гг. до сих пор сказываются в наше время. 
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Түйін 
Осы мақалада автор Отан тарихындағы дiн, тiл, бiлiм жəне өнер саласындағы 1920-30 жж. мəдени қайғылы 

өзгерiстерiн қарастырып, олардын Қазақ мəдениетiнiң əрі қарай дамытуында казiргi заманға дейiн əсерiн қалдырға-
нына талдау жасалды. 

 
Summary 

Violent forced modernization in the 1920s and 30s, in Kazakhstan has led to a breakdown of the historical-cultural 
formation (identity). After nomadic mode of production developed under the influence of the geographical environment and 
climate, rooted in the Bronze Age. Therefore, such an abrupt transition, a jump of Kazakh nomads from one way of being in 
the completely opposite, followed by the tragic consequences in various aspects. 

As a result, the Kazakhs have lost the chance of gradual transformation and upgrading of traditional nomadic culture. In 
the popular consciousness inculcated Eurocentric setting: nomadic culture - just dead-end, total savagery and backwardness. 
Progress fully identified only with the proletarian, the Soviet and then, in general, European cultures. 
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ДЕРЕКТАНУ ЖƏНЕ ТАРИХНАМА 
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ТАРИХНАМАСЫН ЗЕРТТЕУ МƏСЕЛЕСІНІҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫРЛАРЫ 
 

Б.Ж. Абжаппарова – т.ғ.д., Л.Н. Гумилев ат. Е�У шығыстану кафедрасыны� профессоры 
 

Тарихнама тарихи құндылықтарымызды сақтаушы ғана емес, тарихтың күрделі бетбұрыс сəтте-
рінде оны жүзеге асырушы құралға айналып, қазіргі кезеңде жаңа сапалық деңгейге көтеріліп отыр. 
Тарихнама маңызды танымдық қызмет атқарумен қатар, жаңа тарихи жағдайда өзіндік сананы тəр-
биелеуге де ықпал етеді.  

Қоғамымыздың жаңаруы кеңестік отан тарихының ғана емес, интеллигенцияның тарихнамасының 
өзекті мəселелерін зерттеуге оң əсерін тигізуде. Өндірістік-техникалық интеллигенцияның Қазақстан 
интеллигенциясының құрамында ерекше əлеуметтік-мəдени құрылым ретінде айқындалуы Қазақстанда 
ақпараттық-технологиялық қоғамның қалыптаса бастауымен жəне оның ғылыми-техникалық жағынан 
дамуымен тығыз байланысты.  

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Ұлттық интелли-
генцияның рөлі» аталатын бөлімінде «Біз мемлекеттілігіміздің рухани мəселелер экономикалық, матери-
алдық мəселелерден ешбір кем бағаланбайтын даму кезеңіне келіп отырмыз. Рухани дамуда негізгі рөлге 
əрқашан интеллигенция ие. 2050 жылғы Қазақстан прогрессивті идеалдар қоғамы болуға тиіс. Біздің қоға-
мымыздың қазіргі көзқарастарының негізін дəл осы интеллигенция беруі керек. (1) Интеллигенция қа-
лыптасқан мемлекет кезеңінде жаңа жалпыұлттық құндылықтар жасауда алдыңғы қатарлы күш болуы ке-
рек. Олар заманға сай жəне болашаққа құлшынысты болуға тиіс. Біз жастарымыз бағыт алып, бой түзеуге 
тиіс өз заманымыздың жаңа қаһармандарын көрсету жəне жасауымыз керек. (2) Интеллигенция менің па-
йымдауымдағы Қазақстан-2050 Жаңа саяси бағыты негізінде ел болашағының ментальді, дүниетанымдық 
үлгісін жобалауда негізгі рөлді қолға ала алады жəне алуға тиіс», – деп ойын тұжырымдаған еді [1].  

Соның ішінде Қазақстаннның өндірістік-техникалық интеллигенциясының тарихын өз алдына бөлек 
қарастырып, объективті бағасын беру – бүгінгі заман талабына сай қажеттіліктен туындап отыр. Өндіріс-
тік-техникалық интеллигенция қоғамның рухани-имандылық негізіне ықпал етуші күшке айналғаны өз 
алдына, ол интеллигенцияның негізгі топтарының бірі болып саналады. Тарих ғылымының соңғы жылда-
ры дамуы «интеллигенция тарихнамасы» мəселесін əр қырынан зерделеуге жол ашуда. Сондықтан 
«өндірістік-техникалық интеллигенция тарихнамасы» дегеніміз кезектегі емес, объективті процестерге 
жауап беріп, оның Қазақстандағы тарих ғылымында көрініс табуын айқындау болып саналады. Тарихна-
ма қарастырып отырған мəселеге байланысты еңбектерді тізіп, шолу жасаумен шектелмей, тақырыпты 
ғылыми негізде нақты-тарихи жəне теориялық-методологиялық жағын айқындауымен де өзекті. 

Жаңа танымдық материалдардың қазақстандық тарихнамаға енгізілуі де мəселенің өзектілігін ашады. 
Тəуелсіз Қазақстан біраз табыстарға жетті. Отандық жəне əлемдік тарихнамада Қазақстанның өндірістік-
техникалық интеллигенциясының тарихнамасы арнайы түрде зерттеуді қажет ететін тақырып болғандық-
тан, аталған тақырыптың өз деңгейінде зерттелмеуі, бұрын жарияланбаған деректердің молдығы – 
айтылатын мəселелерді нақты айқындай отырып, ғалымдардың арнайы ғылыми концепцияларын талдау-
ға жол ашады. 

Өндірістік-техникалық интеллигенцияның кеңестік кезеңдегі тарихын зерттеу ХХ ғасыр басынан 
бастау алатындығы белгілі. Осы уақыт аралығында зерттеушілер ғылыми айналымға Қазақстан өндіріс-
тік-техникалық интеллигенциясының қалыптасуы тарихы, əлеуметтік, демографиялық дамуы мəселеле-
рін айқындайтын көлемді еңбектер жазып, нақты тарихи деректерді енгізді. Алайда Қазақстан өндірістік-
техникалық интеллигенциясының тарихнамасы арнайы зерттелген жоқ. Сондықтан да өндірістік-техника-
лық интеллигенция мəселесі бойынша бұрын жарияланбаған деректерді арнайы талдай отырып, кең 
көлемдегі мəліметтерді жариялау ғылыми зерттеу нысанына шек болғандықтан, қазіргі таңдағы талаптар 
мүддесінен шығуға жол ашады.  

Кеңестік жəне посткеңестік кезеңдегі зерттеушілердің ғылыми еңбектеріне талдау жасай отырып, 
кеңес өкіметі орнағаннан бастап интеллигенция, өндірістік-техникалық, инженер-техникалық интелли-
генцияның теориялық, методологиялық мəселелерін зерттеу төңірегінде пікірталастар туындады. 

Əйтсе де интеллигенцияға байланысты жарық көрген тарихи, философиялық, əлеуметтану саласында-
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ғы еңбектерде «интеллигенция» түсінігіне нақты көзқарас қалыптаспаған. Таластың негізгі себебі – ин-
теллигенцияның мəнінде ғана емес, шеңберінің өсуі, əлеуметтік топ ретіндегі белгілеріне де байланысты.  

Интеллигенция тарихын теориялық-концептуалдық тұрғыда зерттеп, қоғам дамуындағы орны мен 
рөлін анықтауда кеңестік тарихшыларға əсер еткен оқиғалардың өзіндік тарихы бар. Мəселен, В.И. Ленин 
интеллигенцияға барлық білімді адамдарды, ерікті кəсіп өкілдерін, дене еңбегі өкілдерінен айырмашылы-
ғы бар ой еңбегі өкілдері жатады деген концепция қалыптастырды. Лениндік анықтама интеллигенция 
тарихын зерттеуші кеңестік ғалымдардың концепциялық негізіне айналды. 

Сталиндік жүйе кезенінде интеллигенцияға қоғамда өзіндік дүниетанымы жоқ, белгілі бір таптың 
мүддесін қорғайтын, ой еңбегімен айналысатын əлеуметтік жік деген түсінік қалыптасты.  

Өркениетті көзқарас тұрғысында баға берген М.Шоқай «Ұлттық зиялылар деп кімдерді айтамыз. Бір 
қарағанда жеңіл көрінгенмен, шын мəніне келгенде бұл сұрауға дұрыс жауап қайыру оңай емес. Оқыған, 
тəрбие көрген адамның бəрін «зиялы» деп атап, оны сол адам өзі тəн болған ұлттың «ұлттың зиялысы» 
қатарына қоса беруге болады деп ойласақ, сөзсіз қателесеміз. Біздіңше, белгілі бір мұрат-мақсаттардың 
соңында жүрген жəне сол белгілі мұрат-мақсаттары төңірегіне жиналған оқымыстыларды ғана зиялы деп 
айтуға болады. Ұлттық зиялылар қатарына тек өз халқының саяси-экономикалық жəне əлеуметтік дамуы-
на қалтқысыз қызмет ете алатын адамдар кіре алады», – деп пайымдайды [2, 174-176 б.]. Біз оның зиялы-
лар өз халқына қызмет етудің, халықпен ортақ тіл табыса білудің неғұрлым тиімді жолдарын таба білуле-
рі керек деген ойының қазіргі уақыт талабымен сабақтасып жатқандығын байқаймыз. 

Кеңестік тарихнамада интеллигенция мəселесінің партиялығы, таптық жəне əлеуметтік ерекшеліктері-
нің қарастырылуына мəн берілді. Əлеуметтік жағынан интеллигенция деп кеңестік қоғамдағы «негізгі 
таптар» жұмысшы мен еңбекші шаруалардың арасындағы «əлеуметтік топ», ал этикалық жағынан рухани 
өндіріс саласымен айналысып, ерекше рухани сапалы-интеллигенттілік қасиетімен ерекшеленетін 
адамдардың тобы деген түсінік қалыптасты. 

1960-шы жылдардан бастап интеллигенцияның тарихта алатын орнына, рөліне терең мəн беріле баста-
ды. Интеллигенция жөніндегі қалыптасқан маркстік-лениндік догматикалық талап өзгеріп, ғалымдар өз 
алдарына жаңа күрделі міндеттерді шешуді мақсат етіп қойды.  

Интеллигенция анықтамасын қалыптастыруда М.Н. Руткевич, В.С. Семенов, С.Л. Сенявский сынды 
ғалымдар көп еңбек сіңірді. М.Н. Руткевич интеллигенцияны жоғары немесе орта арнаулы білімді талап 
ететін биік өрелі ой еңбегімен айналысатын еңбекшілердің үлкен тобы ретінде қарастыра келіп, оған 
мамандар орнында істеп жүрген практиктерді де жатқызады. 

1980-ші жылдардың басында интеллигенция анықтамасын қалыптастыруда əлеуметтік кəсіби ерекше-
ліктерімен қатар, оның қоғамдағы саяси, мəдени үдерістердегі орны мен рөліне мəн беріле бастады.  

1980-ші жылдардың соңы мен 1990-шы жылдардың басынан қазақ интеллигенциясына байланысты 
концепция жаңаша зерделенді. Осы жылдары жарияланған басылымдарда «интеллигенция» ұғымы, 
қоғамды жаңғыртудағы интеллектуалдық еңбектің рөлі, интеллигенцияға ұстанған өкімет саясаты, 
интеллигенция мен халықтың арасындағы қатынастар қарастырылды (Н.А. Амрекулов, Н.Э. Масанов, 
Л.Я. Гуревич). 

Академик М.Қ. Қозыбаев интеллигенция методологиясын түзеуге үлкен үлес қосты. Ғалымның 
пайымдауынша «еліне елеулі, халқына қалаулы жандар» – зиялылар ел жұртына қызмет етуді бақыт 
санайтын «ұлттың ұяты мен мияты» – болып табылады деп пайымдайды [3, 238 б.]. 

1990-шы жылдардың басында интеллигенция тарихын теориялық-методологиялық жағынан жаңаша 
зерделеген Х.М. Əбжанов пен Л.Я. Гуревич «интеллигенцияны оның қоғамдық прогрестегі қызметі 
анықтайды, негізгі дұрыс белгісі – сыни шығармашылық, ескіні қолдамай, экономикалық, ғылыми-техни-
калық жəне əлеуметік-саяси салада болсын жаңалықты іздеуі қажет» – деп ой қорытады. Ə.Əлпейісовпен 
бірлесіп жазған еңбегінде интеллигенция қауымын еңбегінің күрделілігіне, антропосоциогенез процесіне 
əсері жəне ондағы орнына қарай бірнеше топқа бөліп қарау керектігін айтып, интеллигенцияның үш 
құрамдас бөліктен тұратындығын: 1) интеллектуалдар; 2) мамандар; 3) жартылай интеллигенттер екенді-
гін алға тартады. Интеллектуалдар деп қызметімен немесе шығармашылығымен танымның, практиканың, 
прогрестің жаңа бір қырын ашқан, келесі баспалдағына аттауға негіз қалаған ой еңбегі адамдарының 
жүзден – жүйрік, мыңнан – тұлпар шыққан саңлақтарын атап жатқызады. «Интеллигенция дегеніміз ой 
еңбегімен кəсіби түрде айналысушы адамдар қауымы»-деп пайымдайды [4, 29 б.].  

Зерттеушілер Ə.Пірманов пен А.Қапаева, Е.Т. Берлібаев, С.Т. Рысбекова, Р.М. Жұмашев,          
Г.М. Какенова т.б. диссертацияларында интеллигенция концепциясын қалыптастыруда ой еңбегімен 
кəсіби айналысушылар деген көзқараспен қатар, ұлттық жəне адамзаттық асыл қасиеттердің тарихи 
тəжірибеден өткен əр түрлі қырларын бойына сіңірген жəне оны ой қорыту жүйелері арқылы дамытып, 
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нəтижесін халық игілігі үшін жұмсап қана қоймай, оның қоғам алдындағы жауапкершілігі зор екендігін 
дəйектеген.  

Өндірістік-техникалық интеллигенцияға теориялық пайымдаулар жасау Отан тарихы ғылымының 
негізгі бағыттарының бірі болып саналады. Өндірістік-техникалық интеллигенцияның алғаш қарастыры-
луы ХХ ғасырдың 30-шы жылдарында А.Е. Бейлин, В.А. Шмелев, А.И. Иванов, В.Л. Швейцердың еңбек-
терінде көрініс тапты. Авторлар алғашқы бесжылдық жылдарындағы өнеркəсіптегі инженер-техникалық 
кадрлардың саны, құрамы жөнінде бағалы статистикалық мəліметтерге назар аударды. Мамандарға деген 
сұранысты қалай қанағаттандыру керек деген мəселе пайымдалды. А.И. Иванов пен В.Л. Швейцер «ескі 
техникалық интеллигенция өкілдері Кеңес өкіметі жағына жақындаған сайын, олардың мамандануы 
төмен болды», – деген пікір айтты [5, 14-15 б.]. Соғысқа дейінгі кезеңде жоғарыда көрсетілген жəне тағы 
басқа да еңбектер теориялық, практикалық жағынан алғанда фундаментальды мазмұнда болмады. Күнде-
лікті кадр саясатын айқындай отырып, мəселені ашып көрсетуде еліміздің партиялық-мемлекеттік билігі-
нің саяси-əлеуметтік мазмұнына сəйкес қатаң идеологиялық көзқарасымен ерекшеленді. 

ХХ-шы ғасырдың 40-50-ші жылдары өндірістік-техникалық интеллигенция тарихын зерттеуде айтар-
лықтай өзгерістер болған жоқ. Хрущевтік жылымық отандық тарихнамаға біраз ықпал жасап, зерттеуші-
лер дəстүрлі маркстік-лениндік методологиядан асып кете алмаса да, И.В. Сталиннің жеке басқа табыну-
ын ресми түрде сынай бастады. Осыдан кейін ғана интеллигенцияның қалыптасу жолдарын нақты 
зерттеуге жете көңіл бөлінді. С.А. Федюкиннің монографиясында өндірістік-техникалық интеллигенция-
ның қалыптасуы, социалистік модернизацияға тарту əдістері зерттелді [6]. 

1960-1970-шы жылдары қазақстандық əлеуметтанушылар мен философтар да интеллигенцияны əр 
қырынан зерттеп, жіктеп, өндірістік-техникалық интеллигенцияға анықтама бере бастады (М. Əженов, А. 
Ишмұхамедов, И.И. Евдокимов, Ц.Р. Розенберг). Олар ғылыми-техникалық үдеріс жағдайында дене 
еңбегі жəне ой еңбегімен айналысатын қызметкерлер арасындағы айырмашылықтар азайып, жақындай 
түскендігін, өндірістік-техникалық интеллигенция соның бел ортасында тұр деп пайымдады. Бұл зерттеу-
шілер біз қарастырып отырған мəселені əлеуметтік аспектіде зерттеп қана қоймай, интеллигенцияға 
телінген «аралық жік» деген анықтаманы алғашқылардың бірі ретінде алып тастады.  

Интеллигенцияның дамуы мəселелері жөніндегі көлемді басылымдардың бірі – 1979 жылы маусым 
айындағы Новосибирскіде өткізілген «Советская интеллигенция и ее роль в строительстве коммунизма» 
тақырыбында өткізілген бірінші Бүкілодақтық конференция. Мұнда интеллигенцияға байланысты ұстан-
ған мемлекеттік саясат ашып көрсетілді. Интеллигенцияның əлеуметтік-саяси рөлін дəріптеуге айрықша 
көңіл бөліп, маман-практиктердің рөліне байланысты пікірталастар туды. 

1970-ші жылдары социалистік қоғамда жұмысшы табы мен өндірістік техникалық интеллигенция 
арасында айырмашылық жоқ деген қате пікір де орнықты. Ой еңбегі мен дене еңбегінің арасында əлі де 
болса сақталып отырған айырмашылықты байқауға болады. Кеңестер Одағында, тағы да басқа социалис-
тік мемлекеттерде өндіріс құрал-жабдықтарына деген жеке меншіктің жойылуына байланысты техника-
лық интеллигенция жұмысшы табынан немесе саяси мақсаттарына байланысты айырмашылығы ғана 
емес, негізінен қоғамдық еңбек бөлінісі, еңбектегі қызметі, мамандануындағы басты айырмашылықты 
аңғаруға болады. Социалистік өндірістік-техникалық интеллигенцияны «біздің жұмысшы табымыздың 
ғылыми жағынан қаруланған тобы», – деп пікір айтқан зерттеушілердің пікірін қайтадан ой-елегінен 
өткізген жөн сияқты [7].  

Республикамызда өндірістік-техникалық интеллигенция мамандарын даярлау, тəрбиелеу тақырыбына 
арналған бірнеше диссертация қорғалды (Н.И. Джагфаров, Т.Қасенов, А.Абдакимов, Л.Я. Гуревич, 
М.Байтуров, О.В. Харченко, Т.К. Назханов, О.В. Рыбакова т.б.). Еңбектер ресми методология тұрғысында 
жазылғанына қарамастан, теориялық деңгейлері жоғарылап, ғылыми-техникалық революцияның ықпалы-
мен жыл өткен сайын инженерлік еңбектің мазмұнында үлкен өзгерістер болғандығын айтады. 

1980-ші жылдардың соңында С.С. Əбубəкіров «Ғылыми-техникалық революцияны дамытуда 
инженерлер мен техниктердің еңбегінің мəні аса зор екендігін айта келіп, инженер-техникалық интелли-
генция ғылыми-техникалық прогресті тездетуші ғана болып қойған жоқ, сол прогрестің тегеурінді əсері-
мен өздері де өзгерді» деп ойын ортаға салады [8, 20-21 б.].  

ХХ ғасырдың 90-шы жылдары зерттеу жүргізген əлеуметтанушы ғалымдардың бірі – М.С. Садырова 
интеллигенцияның өзіне тəн ерекшеліктерінің пайда болғандығын саралай келе, «1990-шы жылдары 
шешуші рөлді техникалық интеллигенция алып отыр. Техникалық интеллигенция медициналық интелли-
генциямен бірге барлық интеллигенция санының тең жартысын құрайды. Бұл интеллигенцияның жағдай-
ын өзгертіп, өзіндік арнайы ерекшеліктері бар жеке əлеуметтік топқа айналдырды», – деп тың ой-пікірле-
рін ұсынды [9, 116 б.]. 
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Ғалымдар М.С. Аженов, Д.Бейсенбаевтар теориялық-методологиялық жағынан: «жоғарғы технология-
ның» енгізілуімен интеллигенцияның рөлі бірден артып отыр. Өндірісте шешуші рөлді капиталға деген 
меншік емес, адамның ойы атқаруда», – деп пайымдады.  

Қазақстан инженерлік-техникалық интеллигенциясы тарихын əр қырынан зерттеген Н.Н. Южакова, 
Б.Омаровалар бұрынғы таптық, саяси ұстанымдардан басқа жаңа деректік базаны ұсына отырып, кеңестік 
кезеңдегі олардың əлеуметтік статусын жаңа қырынан айқындауға назар аударды. 

Осы уақытқа дейін отандық тарихнамада ғылыми-техникалық жəне өндірістік-техникалық интелли-
генцияға анықтама беруде əлеуметтік-кəсіби жағына мəн беріліп, рухани-имандылық, мəдени аспектілері 
қарастырылмаған. 

Олай болса, өндірістік-техникалық интеллигенция деп, дене еңбегімен жұмыс істейтіндерге қарағанда 
негізгі айырмашылығы «басымен басымырақ ойлайтындығымен», яғни ой еңбегімен айналыса отырып, 
өндірісте материалдық өнім өндіруге тікелей қатысатын қызметкерлерді айтамыз.  

 
1. Назарбаев Н.6. «
аза/стан-2050» стратегиясы /алыптас/ан мемлекетті� жа�а саяси бағыты» // Егемен 


аза/стан.15 желто/сан 2012.  
2. Шо/ай М. Та�дамалы. 2 томды/ / /%растырған НCсіпхан А. – Алматы: 
айнар, 1998. – 512 б. 
3. 
озыбаев М.
. Dркениет жəне %лт. – Алматы: С;здік-Словарь, 2001. – 369 б.  
4. 6бжанов Х.М., 6лпейісов 6. 
аза/ интеллигенциясы мен мəдениеті туралы. – Алматы: Республикалы/ 

мəдениет /ызметкерлеріні� мамандығын арттыру институты, 1992. – 127 б. 
5. Иванов А.И., Швейцер В.Л. Борьба за кадры пролетарских специалистов. – М.-Л., 1932. – 58 с. 
6. Федюкин С.А. Советская власть и буржуазные специалисты. – М.: Мысль, 1965. – 254 с.; Федюкин С.А. 

Великий Октябрь и интеллигенция. – М.: Наука, 1972. – 472 с.; Федюкин С.А. Борьба с буржуазной идеологией в 
условиях перехода к НЭПу. – М.: Наука, 1977. – 352 с. 

7. Шкаратан О.И. Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР. – М.: Мысль, 1970. – 472 с.; 
Шкаратан О.И. и др. НТР и национальные процессы. – М.: Высшая школа, 1987. – 247 с.  

8. 6бубəкіров С.С. 
аза/стан инженер-техникалы/ интеллигенциясы. – Алматы: Ғылым, 1989. – 136 б. 
9 Садырова М.С. Социально-профессиональная мобильность интеллигенции Казахстана. – Алматы: 
аза/ 

университеті, 1999. – 149 с. 
 

Резюме 
В статье автор Б.Ж. Абжаппарова с новых концептуальных позиций анализирует проблемы историографии 

научно-технической интеллигенции Казахстана советского периода. Автор акцентирует внимание на содержании 
понятий «интеллигенция», «производственно-техническая интеллигенция». Особое внимание уделено анализу 
современной казахстанской историографии данной проблемы. 

 
Summary 

In the article the author B.J. Abzhapparova, from new conceptual positions, analyzes the problems of historiography 
scientific and technical intelligentzia of Kazakh Soviet period. The author focuses on the concept of "intelligenzia", "industrial 
and technical intelligentzia." A special attention is paid to the analysis of modern Kazakh historiographcal problem. 

 
КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИИ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОЕКЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ* 
 

К.Ш. Алимгазинов – д.и.н., зав.отделом современной методологии, 
историографии и источниковедения ИИЭ им.Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК 

 
В последнее десятилетие роль информации в историческом процессе приобретает ключевое значение, 

что определяет научный интерес к изучению различных форм информации и способам их материализа-
ции. Изучая модели конструктивного сотрудничества науки с информационными технологиями, запад-
ный политолог М.Каас приводит причины консервативного исследовательского поведения гуманитарной 
науки, когда речь заходит об использовании естественнонаучного аппарата информациологии в исследо-
вательском процессе [0, с. 145-148]. Между тем, как инструмент познания, наряду с математическими 
методами, последние определяют верифицируемость исследований, открывают другие горизонты для 
решения проблем и перспективы иного изучения исторических источников. Актуальность приобретает 
вопрос о возможностях применения теории информации в исторических исследованиях. Это, в свою 
очередь, приводит к формированию представлений об информации как исторической категории. Вопрос 

                                                           

* Работа выполнена в рамках исследований по теме грантового финансирования КН МОН РК №0071/ГФ: 
«История и антиистория Казахстана: критический анализ псевдонаучного знания» 



Абай атындағы 
аз�ПУ-ды� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 

35 

о соотношении понятий исторической информации и исторического источника в исторических исследо-
ваниях обнаруживает проблему методологического аспекта – о структуре и формах отражения информа-
ции в историческом источнике. Речь идет об информационном источниковедении как особой отрасли 
исторической науки, предлагающей собственные методы изучения информации [2].  

Развитие общества невозможно вне информации и каналов ее распространения. Наиболее актуальной 
информация становится в переломные моменты истории, когда происходят качественные преобразования 
в общественном устройстве, науке. Они связаны с накоплением и появлением новых способов и средств 
информационного обмена, именно информация в любом ее проявлении оказывается главным историче-
ским источником об исторических процессах [3, с. 58]. Возможность использования новых носителей и 
распространителей информации в нашей стране совпала со временем крушения тоталитарного режима, 
коренной перестройкой экономических, политических и моральных устоев общества, отказом от комму-
нистической идеологии и сменой ориентиров научного познания. Хотя информационные технологии 
сами по себе ведут к либерализации общества, что отмечалось еще 1996 году в материалах итогового 
документа 150-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО об идее открытого информационного 
пространства [4, с. 10], не всегда развитие информационных технологий может быть индикатором 
демократизации. Уникальность же ситуации в странах бывшего Союза заключается в том, что новые 
информационные технологии получили возможность развиваться благодаря социально-политическим 
переменам в обществе.  

Первыми, кто заинтересовался не только изучением истории становления и развития современных 
систем передачи, хранения и возникновения информации – сетевых технологий Интернет, но и проведе-
нием научных исследований на базе цифровых ресурсов, были американские исследователи. Имевший 
место еще в середине 1990-х годов скепсис о невозможности «заниматься серьезно историей в веб», взаи-
мосвязи науки и информационных технологий, американский историк Г.Хайммилферб (G.Himmelfarb) 
объясняет тем, что порой наблюдалась попытка навязывания машине задач человеческой логики, ее 
невозможностью «обнаружить разницу между истиной и ложью, важностью и тривиальностью», когда 
каждый результат информационного запроса не структурирован, подводит к заключению об ограничен-
ности сфер применения электронных ресурсов [0]. В рамках проблемы информационного неравенства, в 
противовес консервативным критикам, сравнивающих «вторжение» новых технологий в традиционную 
науку с постмодернистскими подвижками в научных кругах, М. О’Мэйлли и Р.Розенцвейг считают, что 
такое отношение прежде всего связано с идеей о том, что единая мировая виртуальная сеть уничтожит 
физические и политические границы, а универсализация информационного доступа приведет к демокра-
тизации, когда привлекательная мощность и связующие возможности мультимедиа, в частности, револю-
ционизируют процесс обучения и уничтожат потребности в «учителях и школах» вместе взятых. Обилие 
веб-ресурсов с историческим содержанием говорит о возрастающем значении прошлого для обществен-
ности, что, по мнению американского историка К.Смита актуализирует задачу объективного освещения 
этого прошлого и формирования адекватного общественного сознания через механизмы веб профессио-
нальными историками [0]. Пределы же для научного исследования в Интернет должны определяться 
рамками конкретных научных изысканий и методологии исследования.  

Одно из направлений обновления методического инструментария историков связано с применением 
статистических приемов анализа исторических источников, использованием математических моделей для 
объяснения исторических процессов [0, с. 99]. Формирование инновационного спектра историко-источ-
никоведческих исследований связывают с проникновением компьютерных и интернет-технологий в 
историческую науку. Зачастую ресурсы сети дают лишь возможность быстрого и легкого доступа к 
информации разного порядка. Но даже это порой становится результатом формирования новых научных 
идей: доступ к информации, находящейся на больших расстояниях от исследователя,  позволяет не 
ограничиваться данными имеющимися под рукой, с другой стороны возможность контактов и обмена 
мнениями вне информационных и географических барьеров значительно увеличивают вероятность 
адекватных выводов для исследователя. При проведении конкретно-прикладных исследований по эконо-
мической истории, социальной и политической истории, исследовании вопросов массовых социальных, 
историко-психологических исследований без привлечения информативного содержания электронных 
источников, практически не представляется возможным. К тому же конвертация уникальных, так и 
массовых исторических источников в электронный формат набирает все большее значение. Естествен-
ным итогом этих подвижек в отечественной науке становится признание Интернет как инновационной 
среды существования, функционирования исторического источника. В традиционное понимание истори-
ческого источника как статической субстанции, привносится критерий изменчивости, динамизма исход-
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ной информации. Последнее предполагает разработку и проведение совершенно новых источниковедче-
ских исследований электронного источника. Динамизм выражен формой существования (электронный 
мультимедийный – соединение графики, текста и аудио) и структурной изменяемостью содержания 
(программный язык, определяющий динамичность источника – изменение текста или других частей 
источника в зависимости от заранее предписанных условий и пр.).  

Обосновывая применимость теории информации к историческим источникам, И.Д. Ковальченко 
предлагал уделять внимание изучению структурной, т.е. открыто не выраженной информации в источни-
ке. В таком случае для исследователя возникает возможность относительной независимости от атрибу-
тивных признаков источника. Если ранее в качестве объекта рассматривался источник как носитель 
открытой информации, то теперь основным объектом изучения становится не зафиксированная в источ-
нике в знаковом виде часть информации, а вся информация, которую при использовании определенных 
приемов анализа, может представить перед исследователем исторический источник. Расширение объекта 
исследования требует обновления источниковедческих методов: речь должна идти об информационном 
источниковедении как особой отрасли исторической науки, предлагающей собственные методы изучения 
информации [0]. Исторический источник как носитель информации, одновременно является и каналом ее 
передачи, т.к. служит не только для сохранения информации, но и для ее активизации и последующей 
передачи. Эти свойства исторического источника могут быть выражены при условии определенного 
состояния самого объекта исследования, при котором параметры функциональность и динамичность себя 
обнаружат. Другими словами, речь идет об информационном пространстве, в котором источник получает 
возможность самореализации.  

При этом информация трактуется в рамках узкопоставленных задач конкретного исследования, когда 
априори предполагается, что значение и смысл слова идентичны авторским представлениям и у аудито-
рии, не требуют специального истолкования. В таких случаях информация понимается как поток фактов, 
событий, передаваемых через существующие каналы связи. Между тем, термин может содержать в себе 
различные смысловые акценты, которые в каждом конкретном случае определяются задачами исследова-
ния. Соответственно этому, определенным образом решается вопрос об информационном пространстве 
электронного источника. Информацию, в этом случае, можно представить как последовательность 
связанных составляющих: факт, событие, имевшие место; очевидец факта, события; материализация 
(запечатление, сохранение) каким-либо способом факта, события; социализация факта, события. Неслож-
но понять, что выпадение какой-либо компоненты приводит к тому, что информация перестает быть 
таковой. Как правило, какой-либо (или какие-либо) из составных «перевешивают» другие: к примеру, 
огромный поток информации в современном мире вовсе не означает наличие такого же количества 
исторических фактов, событий, или же наоборот: недостаточность информации вовсе не означает недина-
мичность протекания общественных и политических процессов того периода.  

Анализ коммуникативных функций информации и ее отражении на протекание социальных процессов 
в истории, изучены были еще в первой половине XX века Г.Лассуэллом, когда тот предложил при анали-
зе пропаганды в период первой мировой войны, изучить не только единичные «акты» коммуникации, 
понимаемые как контакты, в которых сообщение проходит через определенные фазы от субъекта к объек-
ту, но и важнейшие структурные компоненты процесса массовой коммуникации [0, с. 11-20].  

Предложенная Г.Лассуэллом однонаправленная, так называемая «пятивопросная», модель исследова-
тельской модели обращения к информационному тексту, в значительной степени содержит источнико-
ведческий подход анализа исторической информации. В нашем случае – к информативному содержанию 
электронного источника.  

Можно выделить два источниковедческих подхода к решению вопроса об информационном простран-
стве электронного источника. Первый – это сведение массива всей содержащейся в источнике информа-
ции для изучения исторической ретроспективной электронной информации. Второй подход – это обраще-
ние к электронным источникам как источникам по процессам в современной истории. Другими словами, 
это историографический и источниковедческий дискурс к информационному содержанию электронного 
источника. 

Изучение электронного источника определяется траекторией применения информационного подхода в  
исторических исследованиях. Поэтому несложно обнаружить тут общие подходы к анализу коммуника-
тивных функций информации. Их последовательность выглядит следующим образом.  

1. Коммуникативный процесс – изучение коммуникатора (инстанции, организующая и контролирую-
щая процесс массовой коммуникации). 

2. Содержание сообщения – анализ (контент-анализ). 
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3. Аудитория – количественно описываемые социальные и социально-психологические характеристи-
ки аудитории. 

4. Средство – технические средства. 
5. Результат воздействия – исследование изменений в сознании аудитории. 
Подчеркивая многоступенчатость и сложность процессов коммуникации, Г.Лассуэлл выделил ряд 

ключевых положений, которые легли в основу и настоящей работы как подход при информационном 
анализе электронного текста.  

Это – три универсальных социальных функций массовой коммуникации:  
1. Обозрение окружающего мира: «медиа расширяют горизонты познания индивида» – информацион-

ная функция.  
2. Корреляция с социальной структурой и «ответственностью» общества, воздействие на него и его 

познание через обратную связь – корреляционная функция, проявляющаяся также в объяснении и интер-
претации информационных сообщений, в обеспечении поддержки существующим властям и господству-
ющим нормам. 

3. «Трансмиссия» культурного наследия – познавательно-культурологическая функция, функция 
преемственности культуры [0, с. 11-20].  

С появлением и развитием сетевых технологий информация несет в себе больше коммуникативных 
функций, нежели собственно информативных. Тем самым и современные представления об информации 
несут иные смысловые нагрузки, чем традиционно это принято: ныне информация – это скорее коммуни-
кация и интерпретация (освоение), чем сообщение (знание). Единство канала коммуникации и передан-
ной по нему социальной информации выражено через понятие исторического документа в призме теории 
социальной информационной коммуникации. Последний вектор дает методологическое средство для 
анализа функций и его свойств как записи, созданной в процессе определенной человеческой деятельно-
сти и связанной с фиксированием семантической информации, отражающей эту деятельность. В этой 
связи научный интерес представляют и сами информационные технологии. Исследователи предлагают 
очертить два направления профессионального интереса: 

1. Использование последнего в качестве инструмента исследования и выработки на этой основе 
инновационных направлений научных работ.  

2. Изучение информационных технологий с точки зрения исторической эволюции, как универсальной 
системы регуляции общественных отношений [0, с. 82-101]. 

Реализация коммуникативных функций (передача другому) так или иначе заключает в себе передачу 
определенного набора сведений (фактов, событий), и вместе с тем передачу авторских предпочтений 
изложения первоначального материала. Последнее всегда будет присутствовать уже постольку, посколь-
ку сам процесс передачи подразумевает авторское (человеческое) начало, которому имманентно 
свойственна субъективность, т.е. информация есть передача и мировоззренческих позиций ее автора. В 
свете положений учения об информации можно выдвинуть постулат о том, что всякая информация есть 
отражение объективной действительности, которая определила ее возникновение. Поэтому содержатель-
но она отражает объективное знание о действительности, т.е. времени появления информации, и субъек-
тивное мнение автора о передаваемом. В первом случае на изложение событий и фактов действуют не 
зависящие от автора внешние силы: политический строй, эпоха, общество и т.п. Во втором случае автор-
ские предпочтения и мировоззрение являются отправной точкой, объясняющие содержание информации.  

Другая, не менее актуальная, проблема, возникающая в связи с представлениями об информации в 
среде Интернет и ее корректности – это вопрос об авторстве и соответствия информации действительно-
сти. Зачастую в сети можно столкнуться с трудностями определения первоисточника информации, что 
вызывает множество исследовательских вопросов. Некоторые аспекты этой проблемы были затронуты в 
ходе дискуссий Круглого стола по обсуждению вопросов информационной политики в Республике 
Казахстан, организованной Отделом коммуникации и информации кластерного бюро ЮНЕСКО в 
Алматы и проходившей с участием региональных представителей ПРООН в Казахстане 28 января 2004 
года (http://www.unesco.kz). Как было отмечено в ходе обсуждения, информационно-правовое обеспече-
ние вопроса о корректности используемой информации и ее первоисточниках, направлено на разрешение 
вопросов авторства информации, а также решению задач вовлечения научного сообщества в глобальное 
информационное пространство как инструмента научной эвристики. 

Электронная информация представлена с помощью унифицированного языка разметки html (hypertext 
markup language – язык гипертекстовой разметки). Интерактивный формат электронного текста выражен 
через ссылки-указатели на смежные тексты: гиперссылки. Эта особенность, в свою очередь,  значительно 
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усложняет источниковедческую работу изучения авторства текста, поскольку единица электронного 
текста как целое, состоит из нескольких контентов (содержаний), принадлежащих разным авторам, часть 
которых может не иметь отношения к формированию электронного текста. Последний, объединяющий в 
себе в целое линейный текст, звук и изображение представлен как вторичный информационный пласт, 
который несет в себе информацию о создателях, информационных предпочтениях, поэтому выступает 
как самостоятельный источник.  

В качестве единицы анализа в таком случае логично рассматривать гипертекст в целом. Он имеет 
свою идею создания, время, авторство, концепцию создания. Появление гипертекста – синтез разных 
форм, жанров первичной информации, который теперь объединен границами гипертекста. Технология 
источниковедческого исследования содержит ряд исследовательских компонент:  

– изучение авторства электронного ресурса; 
– определение времени и исследование задач композиции нового или декомпозиции изначально 

имеющегося исторического материала для размещения; 
– исследование способа организации, упорядочения содержания; 
– анализ целевой аудитории и модели интерактивного поведения ресурса; 
– изучение информационного содержания электронного ресурса. 
Политика интерактивного поведения веб-ресурса дает опосредованную информацию об интересах и 

авторских предпочтениях, задачах появления и целях источника. В качестве наглядного примера может 
выступить организация контента на интернет-форумах, гостевых книгах, интернет-чатах.  

Институтом истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК, совместно с Программой расши-
рения доступа в Интернет – IREX/IATP (http://www.irex.kz), еще в 2005 году было инициировано проведе-
ние интерактивной конференции (интернет-чата) на тему: «Политические репрессии в Казахстане. 
Память о жертвах репрессий жива» (7 июня 2005 г.). Она проходила в форме дискуссии, в которой прини-
мали участие ведущие историки Казахстана. Электронный способ сетевого общения дает возможность 
одновременного участия в научной дискуссии большого количества участников из разных регионов 
страны, открывает перспективы проведения мобильных по характеру научных диспутов, главным 
преимуществом становится свободный формат научного общения, выработка общей научной платформы 
по обсуждаемым проблемам как результате совместного и разностороннего виртуального открытого  
диалога вне географических барьеров, привлечения к процессу обсуждения актуальных проблем отече-
ственной исторической науки широкой общественности. Материалы аналогичных инновационных форм 
научного знания, служат своеобразным и уникальным по структуре и содержанию источником для прове-
дения историографических исследований. Инициативный опыт Института показывает перспективность 
подобных научных мероприятий. 

Выступая информационной проекцией мировоззрения автора или нескольких авторов, будучи резуль-
татом информационного «моделирования» социокультурных настроений гипертекст, наряду с этими 
сведениями, содержит пласт латентных сведений, которые обнаруживают себя через траекторию харак-
терного поведения информации в источнике путем количественного анализа массива данных. На сегодня 
информационный анализ осложнен отсутствием выработанных критериев того, что следует принимать за 
единицу информации: в пределах решения конкретной научной задачи она может варьироваться как 
границами одного гипертекстового отрывка, так и рамками нескольких, связанных между собой гипер-
ссылками, электронных ресурсов. С другой стороны, логическое тематико-содержательное соединение в 
составе одного электронного текста различных по форме данных: текстовой, визуальной и аудиоинфор-
мации, также может быть представлено как аналитическое обобщение, т.н. первичная стадия интерпрета-
ции: создание мультимедийного источника путем систематизации и выявления круга источников по 
освещаемому вопросу. Систематизированный таким образом материал может быть обобщен в ходе 
сопоставительного анализа данных.  

Электронный формат презентации научной работы в среде Интернет, обеспечивая свободный доступ к 
нему других исследователей, решает тем самым проблему верификации результатов: объективность 
выполненной работы может быть проверена другими исследователями. При таком подходе фактически 
исключается вероятность однобокого освещения фактов и сведен к минимуму субъективный исследова-
тельский момент.  

Открытым остается вопрос о корректности научно-справочного аппарата исследовательской работы 
при использовании электронных ресурсов. Не выработаны правила цитирования электронного источника 
в научной работе. Проблема заключается в отсутствии представлений о фиксированных ссылках на 
источник информации. Если исследователь заинтересован в гарантиях точности в определении источни-
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ка, места его нахождения, даты публикации, то электронный формат данных зачастую исключает такую 
возможность в силу непостоянства формы хранения информации.  

При этом не теряет значения вопрос о времени появления информации: создание динамических, 
регулярно обновляющихся, изменяющих содержание в зависимости от заранее предписанных условий: 
времени, статистических показателей и прочего, электронных ресурсов, усложняют работу по установле-
нию даты публикации, и как следствие, порой источниковедческий разбор может оказаться неполным. 
Некоторые исследователи предлагают решать вопрос путем изучения так называемых лог-файлов, содер-
жащих системную информацию о работе сервера и информацию о действиях пользователей: дату и время 
визита пользователя; IP-адрес компьютера пользователя; наименование браузера пользователя; URL 
запрошенной пользователем страницы [0]. Однако доступ к данным файлам ограничен администратора-
ми веб-ресурсов, поэтому произвести чтение скрытых лог-файлов для установления времени публикации 
электронного текста затруднено. 

В некоторых случаях проверка источника информации и определение степени его достоверности 
осложнены тем, что электронные ресурсы не имеют постоянного адреса расположения, что в свою 
очередь, при использовании таковых в научной работе, приводит к некорректности научно-справочного 
аппарата. Это подводит к распространенному заблуждению об ограниченности  использования электрон-
ной информации, в отличие от печатных изданий. Между тем, решение данной проблемы традиционно 
является областью источниковедческого исследования.  

Центром антиковедения Санкт-Петебурского гуманитарного университета, в рамках функционирова-
ния веб-проекта «Аристей», предлагались пути корректного цитирования электронной информации, на 
основе разработанного зарубежными коллегами справочника «Принципы рабочего руководства по 
цитированию интернет-источников для гуманитариев» [0]. Однако, они не носят общепринятого харак-
тера, но, тем не менее, способствуют вовлечению электронных ресурсов в научный оборот.  

Очевидно, наличие вышеобозначенных проблем объясняет настороженное отношение к привлечению 
ресурсов всемирной сети исследователями. Традиционная ориентированность на использование печат-
ных изданий приводит к тому, что Интернет, как носитель и источник научной информации носит второ-
степенный характер. Между тем, именно его ресурсы предлагают исследователям огромное количество 
легкодоступной информации, которая формирует обширное пространство для историографической 
практики. Появление казахстанских исторических веб-сайтов, интеграция отечественной исторической 
науки в Интернет и признание научным сообществом казахстанских историков ресурсов сети как одного 
из дополнительных и перспективных источников информации в процессе научного исследования, повле-
кет волну работ по историографии, когда в центре исследования окажутся электронные онлайновые 
публикации.  

Интеграция исторической науки Казахстана в систему сетевых информационных технологий приобре-
тает широкий масштаб. Целенаправленная презентация отечественной науки во всемирной паутине это 
появление веб-страниц, созданных профессиональными историками, проведение пионерных виртуальных 
форумов, презентация достижений казахстанской исторической науки по фундаментальным проблемам 
национальной и всемирной истории. Первоочередной задачей выступает разработка методологических 
принципов работы с электронными источниками. Стартовой площадкой решения этого вопроса может 
стать информационный научный веб-портал исторической науки Казахстана. Ныне же специализирован-
ного исторического веб-портала в казахстанском сегменте виртуальной сети не существует. Предполага-
ется реализация тем самым двух аспектов проблемы: проведение в рамках контент-наполнения портала 
эвристической работы по выявлению исторических электронных ресурсов, формирование тематических 
баз данных по отечественной истории [0, с. 11]. При этом, если учесть, что определенная часть разме-
щенных для свободного доступа в электронном формате исторических материалов носит источниковый 
характер, данную работу можно было бы продолжать как в рамках источниковедческих исследований, 
так и в русле историографической работы. Второй аспект – это формирование на этой платформе систе-
мы научно-образовательных интернет-порталов отечественными исследователями. Разработка профиль-
ных онлайновых ресурсов послужит некой «лабораторией» творческих экспериментов для ученых и 
специалистов, с функцией координации научно-исследовательских программ по республике. В рамках 
формирования конкурентоспособной национальной инновационной системы [0], обеспечивающей 
эффективное развитие и использование новых знаний, подчеркивается необходимость развития совре-
менной инфраструктуры для научной и инновационной деятельности, обеспечение интеграции академи-
ческих научных учреждений и вузов, создание эффективной системы финансирования научных исследо-
ваний, создание стимулов для частного сектора в проведении научно-исследовательской и конструктор-
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ской деятельности, повышение качества подготовки научных кадров и создание условий для интеграции 
казахстанской науки в мировую [0]. Очевидно, что решение вопросов интеграции отечественной науки в 
мировую коррелированно использованием современных информационных технологий – ресурсов и 
возможностей электронного формата презентации данных. В этой связи особенности отражения истори-
ческого знания в цифровой среде, заслуживают самого серьезного внимания со стороны исследователей. 
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Түйін 

Мақалада ақпараттық технологияның негізгі түрі интернетті тарих ғылымының мүддесіне пайдалану жайы сөз 
болған. Клиометриканың басты бағытының бірі – вебсайттарға деректанулық тұрғыдан талдау жүргізілген. Зерттеу 
отандық тарих ғылымындағы тың тақырып ретінде жаңалығымен назар аудартады. 

 
Summary 

The аrticle shows that information technologies give development to new directions of the study in history science. One of 
the directions of the history informatics – a description and analysis Internet-resource. The Author studies the hypertext as 
way of the reflection to history information.  
 

ПИСЬМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ТЮРКСКОГО МЫСЛИТЕЛЯ ЮСУФА БАЛАСАГУНИ 
 

А.Е. Дайрабаева – к.п.н., доцент КазНПУ им. Абая, 
А.Е. Дайрабаева – к.п.н., доцент Каз Гос ЖенПУ 

 
Истинно образованный профессионал своего дела, особенно педагог, должен обладать обширными 

знаниями по истории своего народа, о его духовных ценностях. Казахский народ имеет богатую историю 
и культуру, уходящую вглубь веков, сведения о которых можно почерпнуть из различных трудов и 
записей европейских, китайских, арабских этнографов, путешественников, ориенталистов, купцов и др., 
где большое внимание уделяется описанию устного народного творчества, традиций и обычаев. Вместе с 
тем, сохранились письменные источники древности и средневековья нашего народа. 

Письменных источников средневековья немало, в данной статье сделана попытка использования 
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письменного наследия великого тюркского мыслителя – Юсуфа Баласагуни в изучении постановки и 
формирования ценностных отношений. 

Использование хрестоматийного материала позволяет прослеживать развитие и изменение лексики, 
обогащение содержания, превращения отдельных мыслей и высказываний в афоризмы, обогащает знания 
и пополняет креативные умения студентов. Изучение формирования педагогических категорий ценност-
ных отношений, основанное на исторических данных через литературные тексты и философское мышле-
ние великой личности обогащает и развивает не только знания, но и восприятие и мышление студентов. 

Казахский народ, один из древнейших тюркских этносов, сформировал стройную систему ценностных 
отношений. Исторические вехи развития ценностных отношений прослеживаются в исторических памят-
никах, в которых сконцентрирован воспитательный опыт многих поколений, представляет собой драго-
ценный материал для изучения процесса формирования педагогических взглядов народа. На протяжении 
всей своей истории народ черпал из нее знания, необходимые для воспитания молодого поколения. Эти 
мысли имеют большое воспитательное значение для молодежи на современном этапе. 

На протяжении всего исторического развития – от наскальных и рунических надписей и других 
древних письменных памятников до современной педагогической науки, казахский народ придавал 
большое значение нравственному воспитанию – формированию ценностных отношений, отношений 
человека не только к наивысшим ценностям, таким, как «человек», «жизнь», «общество», «труд», но и в 
совокупности общепринятых, выработанных культурой отношений, таких, как «совесть», «свобода», 
«справедливость», когда само отношение выступает в качестве ценности. Иерархическая пирамида 
наивысших ценностей венчается «человеком»: он – цель и мера всех вещей. 

Воспитание рассматривается как элемент общечеловеческой культуры. В связи с этим взамен извест-
ной культурной макромодели «наука-производство-образование» внедряется новая «культура-образова-
ние-история». С этой точки зрения интересно рассмотреть развитие ценностных отношений и отношений 
к ценностям у казахов с древнейших времен с помощью разных источников – письменных и устных 
памятников, трудов европейских исследователей, путешественников, миссионеров, купцов. В этом 
отношении особое место занимает письменный памятник средневековья – «Кутадгу билиг» («Благодат-
ное знание») Юсуфа Хас-Хаджиба Баласагуни. 

В истории особое место занимает произведение средневекового мыслителя, энциклопедиста, государ-
ственного деятеля, педагога Юсуфа Хас-Хаджиба Баласагуни – «Кутадгу билиг» («Благодатное знание»). 
«Кутадгу билиг» письменный памятник – дидактическая поэма, знакомящая с обычаями, традициями, 
обучением, воспитанием древних тюрков. 

Сведения о биографии Юсуфа Баласагуни можно почерпнуть из самой книги. В «Кутадгу билиг» есть 
такие строки: «Эту книгу написал человек, родившийся в городе Баласагуне…» 

 
Покинув род свой, чтоб бродить по свету, 
Мир повидав, он начал книгу эту. 
Труд завершил он на земле Кашгарской, 
За что отмечен был наградой царской. 
Мудрец, раскрывший книгу пред владыкой, 
Был удостоен милости великой. 
Он был одеждой с ханского плеча, 
Пожалован по воле табгача. 
Дал за усердный труд ему и знанье 
Хан милосердный хас-хаджиба званье. 
И звали с той поры и до конца 
Юсуфом Хас-Хаджибом мудреца. 

 
Автор называет дату окончания поэмы – 462 год мусульманского календаря, т.е. 1069 год по христиан-

скому летоисчислению, и сообщает, что написал он ее за 18 месяцев. В это время поэту, по его словам, 
было уже за пятьдесят лет. 

Юсуф Баласагуни родился в городе Баласагун – столице средневекового государства Караханидов. 
Исторические документы говорят о том, что город Баласагун находился в Семиречье в долине реки Чу – 
близ современного города Токмака. В культурной жизни тюркоязычных племен того времени город 
Кашгар имел такое же значение, как и город Баласагун. Свое знаменитое произведение Юсуф начал 
писать в родном городе и завершил в Кашгаре, представив ее правителю Кашгара Богра-хану, за что тот 
почтил поэта высшим придворным титулом – хас-хаджиб (камергер). «Хас-хаджиб» – «главный совет-
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ник» или «великий визирь», т.е. высший титул того времени. Имевший такой титул человек возглавил 
придворных, руководил ими, следил за выполнением указов и законов хана. В его подчинении находи-
лись казначеи, ремесленники, которыми он управлял от имени хана, участвовал в приемах зарубежных 
послов, столь высокой власти Юсуф достиг благодаря глубоким знаниям и мудрости: 

 
К вершинам знанья простирал я руки, 
Пути искал я, постигал науки. 

 
О своей же книге он писал так: 
 

В руках у мудрецов перебывало 
Арабских и персидских книг немало, 
Но эта книга – первая из книг,  
В которой тюрки слышат свой язык. 

 
Данное произведение в период Х-ХІ вв. на территории тюркских племен от Кашгара до Амударьи 

явилось единственным, написанным на тюркском языке. 
В результате исторических процессов таких как, борьба за власть, междоусобные войны произошло 

раздробление тюркских государств, но основа тюркских языков осталась. 
В дидактическом произведении, написанном в стихах, великий мыслитель своего времени Юсуф Хас-

хаджиб описал методы управления государством, законы и указы, нормы поведения, воспитание нравст-
венности. 

В поэме определяются основные качества придворных и людей, занимающих различные государст-
венные должности (военачальник, начальник стражи, посланник, казначей и др.), указываются права и 
обязанности начальников и подчиненных, раскрываются взаимоотношения с людьми разных сословий и 
профессий (ремесленники, купцы, земледельцы, скотоводы, поэты, ученые, врачи и др.), устанавливаются 
нормы поведения в семье и быту (женитьба, воспитание детей, приглашение и прием гостей и т.п.). 

Рукописи «Кутадгу билиг» дошли до нас в трех списках. 
Первый – Венский список, датированный 1439 годом, составленный в Герате, был найден в 20-х годах 

ХІХ века в Стамбуле востоковедом Хаммером и перевезен в Вену. Эта рукопись находится в Венской 
королевской библиотеке. 

Второй – Каирский список, написанный арабским алфавитом, хранится в библиотеке редких рукопи-
сей Каира. 

Третий – Ферганский (Наманганский) список, обнаружен в 1914 году, написанный арабским алфави-
том, считающийся наиболее полным. Хранится в Узбекистане в институте Востоковедения им. Бируни. 

В конце ХІХ – начале ХХ века русский ученый академик В.В.Радлов впервые издал Венский список (в 
сличении с Каирским) и снабдил его транскрипцией и немецким переводом. 

История хранения каждой отдельно взятой рукописи, причины передачи их из рук в руки, деятель-
ность заинтересовавшихся ими ученых, перевод подлинников на другие языки – все это отдельная 
история. 

Наманганский список долгие годы был исследован и проанализирован узбекским ученым Каюмом 
Каримовым, который в 1971 году издал его отдельной книгой на узбекском языке. Известный казахский 
поэт и ученый Аскар Егеубаев перевел «Кутадгу билиг» на казахский язык и в 1986 году выпустил книгу 
объемом 616 страниц. Научное исследование Аскара Егеубаева затрагивает не только перевод, но и 
проблему влияния «Кутадгу билиг» на развитие эстетических идей казахской литературы. 

В основе книги лежат четыре высоких понятия: справедливость, счастье, ум, довольство. Книга состо-
ит из 6600 двустиший, представляющих собой моралистические наставления, охватывающие большой 
круг философских, научных, социальных и этических проблем. Поэма состоит из 72 глав. Каждому из 4-х 
понятий автор присваивает имя и превращает в героев, которые спорят между собой, ведут беседы, зада-
ют друг другу вопросы и дают на них ответы. Справедливость он назвал Кюн-Тогды-элик и сделал его 
властителем. Счастье сочинитель назвал именем Ай-Толды и возвел его в сан визиря. Довольство, имену-
емое Одгурмыш, автор сделал братом визиря. Ум назван именем Огдулмыш и наречен сыном визиря. 

В стихотворной форме ведется обмен мнениями, дается характеристика нравственности отдельных 
социальных групп, вырабатываются принципы этики и этикета с точки зрения законов того времени. К 
примеру, одним из важных этапов в жизни каждого человека является выбор спутника жизни и Юсуф 
Баласагуни выделяет четыре важных качества, на которые необходимо уделить внимание при выборе 
невесты: богатство, красота, знатность и ум. Современно, с нашей точки зрения, с юмором и мудростью 
умного человека Юсуф Баласагуни пишет, что богатство жены делает мужа зависимым до конца его 



Абай атындағы 
аз�ПУ-ды� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 

43 

жизни, знатная жена не пара с простолюдином, красавица жена может сделать мужа ревнивым, больным 
человеком. 

 
С женой своею будет счастлив тот, 
Кто честность в ней и доброту найдет. 
И если ты богат такой женой, 
Считай, что четырех нашел в одной. 

 
Испокон веков в народе считается, что все хорошие черты у детей зависят от их родителей и воспита-

ния. Баласагуни подчеркивает, что девушка должна расти на глазах у родителей, быть охраняема ими, 
они должны выполнять ее желания, но держать ее строго, а по достижении возраста должны выдать 
замуж. Автор отмечает, что некоторые уважаемые люди были несчастны по воле женщин, поэтому деву-
шек надо учить приличиям с раннего возраста. 

 
Когда в семье ребенок народится, 
Не надо понапрасну суетиться. 
Для дома, для ухода за детьми 
Из чистоплотных женщину возьми. 

 
Юсуф Хас-Хаджиб подчеркивает о дифференцированном подходе в воспитании сыновей и дочерей, 

который вызван не только традиционным разделением хозяйственных трудовых работ на мужские и 
женские, но и в нравственном, эстетическом и физическом различиях. 

 
Учи детей приличью, знаньем, коих 
Им бы хватило для миров обоих. 
Дай сыну в руки знанье ремесла, 
Чтоб горя жизнь ему не принесла. 
Пусть он не будет по отцовской воле 
Никчемным, как невспаханное поле. 
 

Эта книга занимает значительное место среди древних письменных источников, как пример воспита-
ния, правил поведения и с педагогической точки зрения представляет огромную ценность. Какая бы 
общественно-экономическая формация не главенствовала, общечеловеческие нравственные ценности 
сохраняются в народе, в его традициях, обычаях: уважай старших, учись у мудрого, точно выражай свои 
мысли, веди себя прилично – достигнешь уважения, а если этого нет – будешь презираем людьми. 

 
Нам только имя навсегда дается, 
Уходим мы, но имя остается. 
Прославленному имени почет 
Мир не одно столетье воздает. 
И поминает до скончанья века 
Проклятьем имя злого человека 
Пусть будет твой язык не лжец, не сплетник, 
А меж тобой и знанием посредник. 
Тем, кто не знает, я скажу по чести: 
Язык карают с головою вместе, 
Сдержи язык свой, голову жалея: 
Чем он смирнее, тем она целее. 

 
По содержанию поэтические слова Баласагуни перекликаются с такими казахскими народными посло-

вицами, как «Басқа пəле тілден» (т.е. горе от языка), «Аңғармай сөйлеген ауырмай өледі» (т.е. говорящий 
не думая, умирает не от болезни). 

Принципы народной педагогики тюрков прослеживаются во всей поэме. Одним из основных правил 
воспитания нравственности Юсуф Баласагуни выдвигает: 

 
Терпи, не спеши, волей сдерживай пыл – 
Желанное лишь терпеливый добыл. 
Во гневе разумным и сдержанным будь – 
Терпение – и завтрашней радости путь. 

 
Воспитание должно начинаться с самого раннего возраста, так как характер передается с молоком 
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матери. Автор поэмы подчеркивает, что воспитание достигает своей цели только тогда, когда основы-
вается на идеях воспитания нравственности, т.е. «что посеешь, то и пожнешь». 

Наша сегодняшняя жизнь не может быть мерилом завтрашнего дня, но такие общечеловеческие 
ценности, как добро, истина развиваясь остаются. Каждый человек является продуктом своего времени. 
Подходя с этой точки зрения, народная педагогика является основой воспитания нравственности, форми-
рования ценностных отношений.  

Этот труд вобрал в себя традиции воспитания древних тюрков. Влияние народных традиций стано-
вится особенно наглядным, если сравнить отдельные места поэмы с образцами тюркского фольклора, 
среди которых приводятся  наставления о дифференцированном воспитании детей и особенно девушек. 
Нравственному воспитанию девушек, которые в дальнейшем становятся хранительницами домашнего 
очага и семьи, Юсуф Хас-Хаджиб уделяет особое внимание. В поэме устанавливаются нормы поведения 
в семье и быту (женитьба, воспитание детей, приглашение и прием гостей, гуманистическое отношение к 
людям разных социальных слоев). 

Тюркский памятник «Кутадгу билиг» интересен по своему глубокому содержанию, его можно рассма-
тривать как жизненный кодекс, который не утратил своего значения до наших дней, многие положения 
созвучны с нашим временем. 

В книге, посвященной науке о том, как быть счастливым, всесторонне рассмотрены принципы 
нравственности с позиции того времени. Педагогические идеи данного произведения являются источни-
ком ценностных отношений, истоки воспитания которых, развиваясь, не потеряли своей актуальности и в 
наши дни. 

Корни педагогического мышления, составляющей органическую часть общечеловеческого сознания, 
уходят в далекое историческое прошлое. Особой ценностью этого произведения является то, что 
«Кутадгу билиг» – письменный памятник. 

Пришедший из глубины веков письменный памятник о воспитании ценностных отношений – 
«Кутадгу билиг» – «Благодатное знание» или «Наука быть счастливым» – это размышления о дидактиче-
ских правилах по воспитанию ума, человечности, этики, эстетики, нравственности. 

«Кутадгу билиг» – произведение воспитательного и назидательного характера. 
Созданная у истоков письменной традиции тюркских народов, поэма раскрывает с точки зрения 

своего времени взгляды на идейно-политическое положение, состояние морали, и вместе с тем, книга 
является педагогическим трудом о нравственном воспитании – о формировании ценностных отношений. 
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Түйін 
Мақалада Жүсіп Баласағұнидің орта ғасырларда жазылған "Құдатғу білік" еңбегі талқылануда. Бұл дидактикалық 

дастан əдет-ғұрып, тəлім-тəрбиелік, ғибарттық, өсиет-өнеге, нақыл сөздер түрінде жазылған педагогикалық жəне 
психологиялық, философиялық тұрғыдағы еңбек болып табылады. Дастанда жазылған тəрбие идеялары қазіргі 
тұрғыдан қарастырылғанда да өзекті.  

 
Summary 

In article the written monument of the Middle Ages – "By Kutadgu beleg" is considered. It is the didactic poem 
acquainting with customs, traditions, training, education of ancient Turkic peoples. Pedagogical ideas of this work are a source 
of the valuable relations which sources of education, developing, didn't lose the relevance and today. 

 
ҰЛТТЫҚ ТАРИХНАМАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ АУЫЗША ДƏСТҮР 

 
Г.Жүгенбаева – т.ғ.д., Абай атындағы 
аз�ПУ-ні� 6лем тарихы кафедрасыны� ме�герушісі 

 
Ұлттық тарихнаманың қалыптасуындағы ауызша дəстүрдің орны ерекше. Қай халықтың тарихын 

зерттеуде де ұлттық тарихнаманың даму кезеңдерін, жетістіктері мен осалдықтарын терең таразылап 
алмай, ғылыми тұжырымдалған қорытынды жасау қиын. Адамзат ұрпағына тəн тарихи сананың ұлттық 
ділдік ерекшеліктерді анықтауға септігін тигізетін қомақты орны бар. Еуроцентристік ұстанымда жазыл-
ған ұлттық тарихтардың уақыт сынына төтеп бере алмайтыны, ұлттық тарихнаманың өзіне тəн бай 
құнарына мəн берілмеуден де туындайды. Осы орайда, отандық тарих ғылымында əлі де өз деңгейінде 
зерттеу нысанасына бекімеген күрделі тақырып ұлттық тарихнаманың түпнегізі боларлық дəстүрлі 
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ауызша тарих мəселесі. Төменде осы сұрақтың теориялық-методологиялық мəселелеріне қатысты сауал-
дарына ізденбекшіміз. 

Еуразиялық кеңістікті игеру табиғатпен өзара үндестікке негізделген көшпенді халықтың рухани 
əлемі, бүтін бітім-болмысы ауызша Сөз өнерінде танылды, биікке көтерілді, халық одан өткенін білді, 
өзін біртұтас ел-жұрт ретінде сезіне алды. Қоршаған географиялық ортаның ыңғайы жаппай отырықшы-
лықтан гөрі, көшпелі өмір салтына басымдық бергізді. Жазба дəстүрі тарихи объективті себептерден 
тұрақты, бұқаралық сипат алмады. Ауызша дəстүрдегі тарихи зерденің даму кезеңдері архаикалық қоғам-
дарға тіреледі. 

Қазақ қоғамында халықтың тарихи жадын өз ұғымына сай зерделеу əрекеттері ХХ ғ. 20-жылдарына 
дейін, кеңестік биліктің экономикалық, саяси жəне рухани саладағы модернизациясы күш алғанға дейін 
сақталды. Ең алғаш халқының дəстүрлі ауызша тарихы туралы құнды пікір білдіріп ғана қоймай, ізденіс-
терін жазып қалдырған Ш.Ш. Уəлиханов болатын. Ғалым «халық жады» («народная память») деген жи-
ынтық атаумен дəстүрлі ауызша тарихтың түрлері, олар жайында нақтылы зерттеулер жүргізді. «ХVІІІ ғ. 
батырлары туралы тарихи аңыздар»; «Ұлы қырғыз-қайсақ ордасының аңыздары мен əпсаналары»; 
«Абылай»; «Қырғыз шежіресі» еңбектерінде [1] халықтың тарихи зердесінің тереңдігін бағалаған еді. 

Сондай-ақ кəсіби тарихшы Е.Бекмаханов өзінің белгілі еңбегінде ұлттық дəстүрлі ауызша деректерді 
жазба деректермен қатар пайдаланды. Оқиғаларды дəстүрлі ауызша тарихтың бағасымен қорытып 
отыруы, даланың ауызша тарихының тарихнамалық сипатын таныды. Ғалым «Фольклорлық деректер» 
деп аталатын арнайы бөлім жазып, мұраның қазақ тарихын зерттеудегі орнын (деректемелік жəне тарих-
намалық сипатын) ашып берді [2, 41-46 бб.]. 

ХХ ғасырдың 40-жылдары ұлттың сан ғасырлық рухани құндылықтарын мансұқтау, тарихи зердесін 
бұрмалау науқандары басталды. Қазақтың рухани мұрасының кеңестік қуғындауға ұшырауының көрінісі 
– 1947 жылдың 1 ақпанындағы Қазақстан К(б)П Орталық Комитетінің «Қазақ ССР Ғылым Академиясы-
ның тіл жəне əдебиет институтының жұмысындағы саяси өрескел қателер туралы» қаулысы [3].  

Саяси тұрғыдан қазақтың рухани мұралары ғана емес, ұжымдық тарихи сананы қалыптастырушы 
ақын-жыраулар (Базар, Мұрат, Шортанбай, Шаңгерей, О.Қарашев, С.Торайғыров жəне басқа ақындар) 
шығармашылықтары зиянды саналды. 1951 жылы 11 қазанда «Казахстанская правда» газетіндегі мақала-
да «біртұтас ағым» теориясы сыналып, ауыз əдебиетін «таптық күрес» тұрғысынан қарастыру талап етіле-
ді. Қазақ эпостарына қарсы идеологиялық ой-пікір туғызуға тырысты. Фольклор зерттеушілері М.Əуезов, 
Ə.Марғұлан, Қ.Жұмалиев, М.Ғабдуллин, А.Орлов буржуазияшыл-ұлтшылдығы үшін сынға алынды. Бір 
жарым жылға созылған бұл науқанның нəтижесінде қазақ батырлық жырларынан сау қалғаны, халықтық 
деп бағаланғаны «Қамбар» мен «Ер Тарғын» болды [4, 46 б.].Рухани мұраларды, дəстүрлі тарихи таным-
ды зерттеушілердің кеңестік саяси жүйе қудалауына түсуі, зерттеушілердің кейінгі ұрпағына барынша 
сақтықты, жүрексінуді туғызды. Дегенмен кеңестік тарихнамада қазақтардың дəстүрлі ауызша тарихы 
жайында тұжырымды, қисынды көзқарасты тарихшы В.П. Юдин ұсынды [5]. 

Ғалым зерттеген ортағасырлық жазба шығарма Өтеміш Хажы ибн Маулана Мұхаммед Достының 
«Шыңғыс-намасы» дəстүрлі ауызша тарихқа құрылған. Дəстүрлі ауызша тарих туралы ғалым өз 
тұжырымдамасын жазады: «...Далалық ауызша тарихнама – Дешті Қыпшақ көшпелілерінің тарихи білімі. 
Далалық ауызша тарихнаманы мифологияға, фольклорға, мысалы, батырлық жырларға теңеуге келмейді, 
өйткені фольклордың өзі далалық ауызша тарихнамадан нəр алған.Оны бейнелейтін шығармаларды 
далалық ауызша тарихнаманың деректері деуге болар еді. Олар Дешті Қыпшақ көшпелілерінің тарихи 
білімдерінің «тараулары» – тарихи əңгімелердің жинақтары тəрізді. Бұл əңгіме-тараулардың – қары сөз 
«ескі сөз», «көне аңыз» деген арнайы аты болған» [6, 64-65 бб.]. 

Сонымен ұжымдық тарихи білім – халықтың ауызша шығармашылығының жекелеген түрлерінде 
қалыптасты. Атап көрсеткенде, фольклордағы тарихи аңыздар, эпос, тарихи жырлар; ауыз əдебиетіндегі 
өлеңдері мен толғауларында тарихи, қоғамдық бағдары айқын Сыпыра жырау, Асан қайғы, Қазтуған 
жырау, Шəлгез жырау, Доспамбет жырау, Жиембет жырау, Марғасқа жырау, Ақтамберді жырау, Бұқар 
жырау, Тəтіқара ақын, Шал ақын, Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы шығарма-
лары; шежіре түрлерінде [7]. Енді осы сұраққа нақты тоқталайық.  

Түрлі жанрлар ретінде фольклортану ғылымында дербес, өзіне ғана тəн əдіс-тəсілдерімен, қатынас, 
көзқарастармен зерттелетін аталмыш мұраларды біріктіріп тұрған бір күш бар. Бұл олардың халықтың 
тарихи жады белгісіндегі ролі. Тарихи фольклордың дəстүрлі қоғамда атқарған ең басты функциясы осы 
болған. Адамзаттың тарихи білімі өзінің кім екендігін анықтауға, түсіну жəне түсіндіруге талпыныстан 
бастау алады. Дəстүрлі ауызша тарихтың ең көне түрі генеалогиялық аңыздар. Ол архаикалық қоғамда 
туған. Бұған бір дəлел Геродоттың еңбегіндегі скифтердің этногоникалық аңызы [8, 215 б.]. 
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Аңызда скифтердің шығу тегі, кəсіптері, тұрмыс-тіршілігі, «ел-халық» ретіндегі түсінігі, билік ету 
жүйесі т.б. баяндалып, түсіндіру əрекеті көрінеді. Мұнда мифологиялық дүниетаным деңгейіндегі тарихи 
ой бар. Қазақ халқында аңыз түрлері көп. Біздің бағытымызға орай, олар генеалогиялық, оқиғалық жəне 
тұлғалар жайындағы аңыздар деп қарастырылды. Аңыздарда өткенге деген халық бағасы, немесе тарих-
намалық қорыту квинтэссенциямен берілген. Нақты мысалдар келтірсек: «Алаш, Алаш болғанда, Алаша 
хан болғанда»; «Нар мойыны Бердібекте кесілді»; «Орманбет хан өлген күн, Он сан ноғай босқан күн»; 
«Алашыма ұран салармын»; «Қасым ханның қасқа жолы»; «Есім ханның ескі жолы»; «Хан Тұрсынды ант 
ұрсын!»; «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама»; «Күлтөбенің басында күнде кеңес», «Əз Тəукенің қой 
үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманы» [9, 73-74 бб.] т.б. 

Олардың қайсыбірі тарихнамалық дерек ретінде ақын-жыраулардың шығармаларында кездеседі. 
Əзірге мəлім деректер бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым Академиясының Орталық 
Ғылыми кітапханасы мен М.О. Əуезов атындағы Əдебиет жəне Өнер институтының қолжазба қорында 
шоғырланған 68 батырлар жыры (түрлі нұсқаларымен 201) бар [10, 5 б.]. Батырлық жырлар ("Құламер-
ген-Жоямерген", "Құбығұл", "Айдос батыр", "Ер Төстік", "Алпамыс", "Қобыланды", "Ер Тарғын", 
"Қамбар", "Ноғайлы жырлары" т.б.) халықтың өзі жаратқан, өзі дүниеге əкелген рухани туындыларының 
қомақтысы. Олардан халқымыздың тұтас болмысын жəне өткенін танып-білуге болады.  

Бұл оның ұлттық тарихи дерек ретіндегі басты белгісі. Осыдан шығарып эпостық мұралардың тарихи 
деректік қабілетіне қатысты үш мықты факторды атап айтқан жөн: 1) тарихи деректердің бұл түрінің сол 
халықтың пайда болып, өмір сүретін ортасында, "туған топырақта" жаратылғаны, иесі белгілі бір халық; 
2) туындылардың этникалық тарихты жомарт (өзіне ғана тəн тілмен) бейнелейтіндігі; 3) оның халықтың 
тарихи зердесіне (халықтың өткен тарихының көрінісі) айналып, тіптен тілден, діннен, ата қоныстан 
айрылған кезеңдерде де ұлттың жадынан жоғалмайтын қасиетінің күштілігі. Қазақтың батырлық жырла-
рының этникалық сипатын танып, оған арнайы зерттеу жүргізген Ə.Марғұлан. Ғалымның "Эпос тудыр-
ған ортаның мəдениетке қосқан үлесі"; "Ең ескі дəуірдегі халықтың аңыздары"; "Қазақтың ерлік жырын-
дағы əлеуметтік сарындар т.б." [11], – деп аталатын жұмыстары осы бағытта дүниеге келген еңбектер. 

Бастауы түркі қағанаттары кезеңіне меңзелетін ауыз əдебиетінің тарихнамалық қыры айрықша [12]. 
Бұл төлтума жазба деректердің бірегейі саналатын ескерткіштердің халықтың тарихи жады екені даусыз 
шындық. Йоллығ-тегін жазбаларымен кейінгі замандардағы (хандық кезең) жыраулардың шығармашы-
лығының үндес, сарындас, тіптен мəн-мағынасы, негізгі ойдың (концепциясы) берілу мəнері жағынан өте 
ұқсас келетіндігі толғандырады. Мұның өзі архаикалық-дəстүрлі қоғамдағы тарихи ой-сананың дəстүрлі-
лігінен болса керек. Түркілердің ауыз əдебиетінің үлгілері бұдан кейін тасқа қашалған күйде емес, 
ауызша дəстүрде дамып, кейінгіге жетті. 

Əдебиеттанудың саласы белгісінде ауыз əдебиеті атанған, халық арасында «Асыл сөз», «Ата сөзі» бо-
лып айтылатын рухани мұра халықтың ұлттық тарихи танымын зерттеу, пайымдау үшін бағалы дерек кө-
зі. Эпос тарихи білімге айналған заманда қоғамның тарихи санасын дамытуға жыраулар (Сыпыра жырау, 
Асанқайғы, Қазтуған жырау, Доспамбет жырау, Шалкиіз жырау т.б.) шығармашылығы ықпал еткені бел-
гілі. Жырауларды тарих сахнасына шығарған хандық биліктің орныға бастауы, мемлекеттік идеясының 
жəне халықтың өзін біртектілікке балаған ұлттық сана-сезімінің өркендеуі деп саналады [13, 228-233 бб.]. 

Деректемелік орны сан қырлы толғаулар шын мəнісінде, дидактикалық-философиялық сарында 
баяндалатын төлтумалық бағыты бар тарихи еңбектер болатын. Жыраулар тарихқа зор құрметпен қарады. 
Одан сабақ алуға, күрделі бетбұрысты кезеңдерде тарихқа мойын бұруға, одан қорытынды шығара білуге 
шақырды. Сол арқылы кезең күйзелістерінен жол табуды ұсынады. Анықтап айтқанда, бүгінгі күннің 
дағдарысы, өткен кезеңнің жемісі екенін ұғыну басым. 

Өмірдің ащы шындығы, замана келбеті толғауларда толық қамтылған. Олар құрғақ шолуға, жалаң 
сипаттауға емес, сол қоғамдағы дəстүрлі дүниетаныммен өріліп, өзінше бір дербес тарих философиясы-
мен айшықталады. 

Кезеңнің нақты тарихи шындығын, ахуалын айқындап, талдау үшін, қоғамның таным деңгейі мен 
халықтың болмысы, ділімен санасу қажет еді. Оны сол қоғамның өкілі автор-жырау-тарихшы терең сезін-
ді. Фактіні ашуға қажетті материалдар, негізгі айтылатын идея қатаң сұрыпталып, сараланбаса, ол Сөз 
өнеріне бас иетін қоғамда өзінің көздеген нысанасына тие алмайтын. Асанқайғы мұрасындағы: 

«Көлде жүрген қоңыр қаз 
Қыр қадірін не білсін! 
Ауылдағы жамандар 
Ел қадірін не білсін! 
Көшіп-қонып көрмеген 
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Жер қадірін не білсін! 
Көшсе, қона білмеген, 
Қонса, көше білмеген, 
Ақылына көнбеген, 
Жұрт қадірін не білсін! 
...Ата жұрты бұқара 
Өз қолында болмаса, 
Қанша жақсы болса да, 
Қайратты туған ер ғаріп» [7, 98 -б.]. 

Мұндай толғау түріндегі тарихи мəтінді оқу, түсіну, оны зерделеу, парықтау оңай емес. Қазіргі заман-
ның зерттеушісі, жырау өмір сүрген заманды, қоғамды, сол кездегі өре мəдениетін терең меңгеруі шарт. 
Сонда ғана мұра өзінің тарихнамалық сипатын ұсынады. 

Жырау-тарихшылардың тақырып таңдаудағы жетістіктері мол. Өмірдің өзі туғызған қадау-қадау 
проблемаларды жыраулар қалт жібермейді. Оны ашуға, талдауға жырау-зерттеуші əр қырынан келеді. Ол 
тақырыптың көкейкестілігіне, оның мерзімі мен кезеңіне де байланысты. Бүгінгі күннің өзекті тақыры-
бын өткенмен жалғастырып, көсілте жырлау жəне өзін қатыстырып баяндау дəстүрі Сыпырадан анық 
байқалады: 

«Мен бабаңмын, бабаңмын, 
Мен нелерді көрмедім, 
Мен қай жерде жүрмедім. 
Сенің бабаң Шыңғыс хан- 
Мұны көрген бабаңмын. 
Жасар жасым жасады: 
Бір жүз алпыс жасадым, 
Шіркеулі деген шаһарда 
Тоғыз ханның сарқытын 
Бір мəжілісте асадым. 
Бұлар өтіп кеткен соң, 
Хан Шыңғыстың кезінде, 
Бұ жалғанның жүзінде 
Он бір патша бар еді; 
Еділдің құбыла жағында, 
Ханның алтын тағында 
Он бір патша болды опат. 
Он бір патша алдында 
Қобыз алып сөз сөйлеп, 
Толғау айтқан бабаңмын» [7, 242 б.]. 

Мұндағы бір жүз алпыс жас жыраудың табиғи жасы емес, «дəстүрлі тарихшының» өткенді сездірту, 
бүгінгі өмірдің басы кешегі тарих екенін ұқтыру, оны айыра білу, жұртшылыққа барынша нанымды, 
ұғынықты болу үшін өзін оған қатыстыруы, тарихты баяндаудың сол дəуірге лайықты өзінше бір амалы, 
əдісі болар. 

Дəстүрлі қоғамдағы тарихи сананы сақтаушылар, дамытушылар ретінде жыраулар өз шығармаларын-
да «тарихилық» принципін сақтауға тырысты. Жоғарыда айтқанымыздай, қоғамдағы күрделі, толғағы 
жеткен сұрақтың түйінін шешу үшін оның  пайда болу алғышарттарын анықтауға ұмтылыс, оның себеп-
терін көрсету, мұның соңы қорытумен жалғасып жататын. Тарихи сабақтастықтың мұраларға ортақ сипат 
екенін ұғынуға болар еді. Сан ғасырлық тарихты толғау, оны үзілтпей сабақтастыра байланыстыру кейін-
гі кезеңдерде де жалғасын тапты. Мəселен, Ресей империясына қосылған отаршылдық кезеңнің ауыр 
зардаптарын жергілікті төлтума деректер ақын-жыраулар мұралары барынша анық, барынша айқын терең 
көрсетеді. Халықтың жан күйзелісін, тəуелділік жағдайында өмір сүрген ұлттың мінез-құлқындағы 
өзгерістер, рухани, ділдік құндылықтарды сақтаудың қиындай түсуі, бəрі-бəрі аталмыш дерек түрлерінде 
молынан кездеседі.  

ХІХ ғасырдағы Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкеұлы [14] шығармашылығы 
отаршылдық кезеңнің барынша күшейген дəуірінде қалыптасып, сол кезеңді өз мұраларында «Зар заман» 
деген квинтэссенцияға сиып кететін түйіндеумен қалдырды.  

Оны М.О. Əуезовтің аңғаруы мықты: «Зар заман деген ХІХ ғасырда өмір сүрген Шортанбай ақынның 
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заман халін айтқан бір өлеңінің аты. Шортанбайдың өлеңі ілгергі, соңғы ірі ақындардың барлық күй, 
сарынын бір араға топтастырғандай жиынды өлең болғандықтан, бүкіл бір дəуірде бір сарынмен өлең 
айтқан ақындардың барлығына «Зар заман» ақындары деген ат қойдық» [15, 6 б.]. Дəстүрлі қоғам 
тұрғындары қазақтардың ХХ ғасыр басына дейінгі негізгі тарихи білімі қатарында шежіре тұрды [16].  

Шежіре – ең алдымен дəстүрлі қоғамның ауызша өмір сүрген рухани ескерткіші. Ол осы қоғамда екі 
функцияны атқарды. Бірі тарихи сананың міндетіндегі ролі. Мұндай жағдайда шежіре ұжымдық тарихи 
білім сипатына ие болды. Тарихи білім ретінде өткенді дəстүрлі қоғамдағы дүниетаным (мифологиялық 
жəне діни сенім бойынша) тұрғысынан пайымдауға ұмтылды. Мұндай қоғамдардағы ғылыми ойлаудың 
нышандары ілкітарихилық тұрғыда еді. Сондықтан шежіренің түп ілкі атаны мифтендіру жəне дінмен 
байланыстыра түсіндіруінен үркудің қажеті жоқ. Адамзат қауымы индустриялық қоғамға жетіп, оның 
дəстүрлі тарихи білімдері ғылыми танымға көтерілгенге дейін əлі қаншама уақыт керек еді. 

Екінші функциясында шежіре қолданбалық мағынаға ие болды. Бұл оның жеті атаға дейінгі ата-текті 
қатаң қадағалау арқылы ұрпақтар арасындағы генетикалық ауытқушылықты болдырмауға күш салушы 
міндеті. Соңғы кезге дейін қазақтардың өмірінде үлкен мəнге ие болуының бір сыры осында жатыр. Осы 
екі қырын терең таразылап алмай, оған деген қоғамдық-ғылыми өмірдегі көзқарасты бір бағытқа қою 
қашықтай бермекші. 

Шежіренің дəстүрлі ауызша тарихқа қатысы деген мəселеге жауап берілді. Өзінің фактісі эпоним, 
этноним, антропоним түріндегі генеалогиялық кестесін негіздеуге ол жайындағы түрлі аңыздарды пайда-
ланып дəлелдейтіні белгілі. Ал осы аңыздары шежіренің дəстүрлі ауызша тарихқа қатысын айқындайтын 
дерек болып табылады.Дерек түрлерінің өзара араласуы, олардың басқа тарихи білім түрлеріне ықпал 
əсері, сенім деңгейлері туралы мəселенің қойылуы ұлттық тарихнаманың өсу кезеңдерін анықтап береді.  

Кезінде шежірелердің деректік қорына, оның дəстүрлі ауызша тарихқа сүйенгеніне ерекше мəн беріп, 
сөйтіп шебер, өте дəл қорытылған даланың дамыған ауызша тарихы болғанын дəлелдеуге ұмтылған 
зерттеушілер болды [5;9]. Деректанушы ғалым В.П. Юдин Өтеміс қажы ибн Мəулен Мұхамед Достың 
«Шыңғыс-нама» деп аталатын еңбегін зерттеу барысында осындай пікірге келген болатын [5]. 

Орыс ғалымы түркі тілінде жазылған тарихи шығарманы шын мəнісінде ғылымға «табыстырды». Оған 
дейін Е.Кальдің (1889 ж.), В.В. Бартольдтің (1904 ж.), А.-З. Уəлидидің (1915 ж.) хабарламаларымен 
шектелген тарихи құнды еңбек 1967 жылдың соңында Өзбекстан Ғылым Академиясының Шығыстану 
институтындағы шығыс қолжазбалары қорынан табылды. 

Кейін оны арнайы зерттеуге алып орысша аудармасын, факсимилесін, транскрипциясын, текстология-
лық ескертпелерін дайындады. ХVІ ғасырдың тарихи ескерткішінің ғылыми басылымы («Ордалар: Ақ, 
Көк, Сұр, Алтын...»; «ХІV ғ. қазақ далаларындағы Тоқатемірліктердің белгісіз династиясы жəне тайпалық 
билерге биліктің өтуі (Қазақ хандығының алғы тарихы жəне далалық ауызша тарихнама, шығыс жазба 
деректерінің проблемаларына)»; «Орыс хан қазасының беймəлім хабары ( ХІV ғ. Шығыс Дешті Қыпшақ-
тың саяси тарихынан)»; «Дешті-Қыпшақ тарихымен байланысты ХІV ғ. Сырдария да Қият Жыр-Құтлы-
ның мазарының құрылысы туралы)» тəрізді зерттеулермен жарық көрді. 

В.П. Юдин дəстүрлі ауызша тарихтың тарихнамалық деректік түйінін «Орыс хан қазасының беймəлім 
хабары (ХІV ғ. Шығыс Дешті Қыпшақтың саяси тарихы)» деген зерттеуінде арнайы қарастырды [5, 76-83 
бб.]. Оның қарастырып отырған проблемамызға барынша жақын. 

Зерттеуші алдымен сол тарихи кезеңдегі саяси жағдайларды қысқаша баяндап, Тоқай Темірдің ұрпағы 
Бадықтың баласы Орыс ханның Шығыс Дешті Қыпшақты біріктіру əрекетінің сəтсіздігіне тоқталады. 

Ғылыми айналымдағы деректер Орыс ханның саяси сахнадан кету себебін дəл көрсетпей, кейбіреулері 
оны табиғи өліммен байланыстырса, Өтеміс қажының «Шыңғыс-намасы» мəліметі бұған мүлдем қарама-
қарсы. Бұл дерек бойынша Орыс хан Тоқтамыспен қақтығыс кезінде қаза болған. Тоқтамыс Орысқа 
қарсы ниеттегі қолында билігі бар өзбек тайпалары билеушілерімен жақындасады. Сөйтіп, екі жақ 
Орысты өлтірудің жоспарын жасайды. 

...Тайпалардың жайлауға көшуі аяқталғанда, Тоқтамыс олардан бұрын келіп алады. Тайпалар 
Тоқтамыспен бірге Еділ бойына қарай көшіп кетуге кіріседі. Көші-қон өте баяу жүрген. Бүлік шығарған 
тайпалардың көшіп кеткендігін естіген Орыс хан оларға қуғын ұйымдастырды. Ол жанындағы бар əскері-
мен қуғынға шығып, басқа тайпалардан əскер алдыруға хабаршы жібереді. Алайда тайпалар көшіп 
кетушілердің ұзап кеткендігін, сондай-ақ жылқылардың семіретін мезгілі екенін, олармен тез жетудің 
мүмкін еместігін сылтау етеді. Орыс жанындағы əскерімен ғана қуғынға шығады. Ол қашқындарға түн 
мезгілінде жетті. Алайда осы жерде Орыс əскерінің қашып кеткен тайпалардың ер-азаматтарынан аз 
екендігі анықталды. Мұны Орыс білгенімен, қашқындар хабарсыз еді. Сондықтан Орыс тез арада 
шабуылға шығуды ұйғарды. Ал Тоқтамыс болса, Орыс əскерлерінің саны көп деген ойда болған. 



Абай атындағы 
аз�ПУ-ды� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 

49 

Осындай жағдайда олар Орыс əскерлерін бөгей тұруды жөн көреді. Тоқтамыс жəне оның жақтастары ұр-
пақтарын сақтап қалу үшін, атқа еркін отыра алатын ер балаларды қараңғы түнекке қарай жіберуді келісе-
ді. Егер ұран естілсе, бұл балалар əкелерінің жеңгендігін естіген болады да, оларға қосылмақшы. Естіл-
месе, олар қараңғылыққа сіңіп, өз тағдырларын қолдарына алуға тиісті. Балалардың арасында Тоқтамыс-
тың 12 жасар ұлы Жалал-ад-Дин мен Тоқтамыстың əскер басы Өрік Темірдің (шырын тайпасының 
көсемі) ұлы Жақсы-Хожа болады [5, 77 б.]. 

Бұдан əрі түпнұсқа тарихи дерек «Шыңғыс-наманың» түпнұсқа мəтінімен келтірейік: «Өзбəглəр 
айтурлар: «Жалал уд-Дін-хан оғлан екəніндə бір бөлəк-бір бөлəк оғланларны башлаб атасы бірлə Урус-
хан уруша турғандə күндəлəндін ат салыб Урус-ханны басыб өлтүрді», – тейүрлəр. Жəһəті бу турур» [5, 
142-143 бб.] – деп жеткізеді. 

В.П. Юдин Өтеміс-қажы хатқа түсірген осы бір дала аңызы туралы жаза келіп, оған сенбеудің негізі 
жоқтығын ескертеді. Орта ғасырлық шығыстық жазба деректерді зерттеумен тікелей айналысқан тəжіри-
белі, зерделі ғалым қарастырып отырған мəселені қорытады: 

«Орыс ханның өлімі туралы əңгімені талдау Дешті-Қыпшақ даласындағы өзінше бір тарихнамалық 
дəстүр болғанын айғақтайды. Дəстүр ұрпақтан ұрпаққа ауызша берілген. Оның кейбір қырларын көрсету-
ге болады. Ол адамдар жəне оқиғалар туралы əңгімелер түрінде хронологиялық жүйелілікпен өмір сүрді. 
Ол үздіксіз жалғасып, – далалық ауызша тарихи білім болып шықты, сонысымен оны далалық ауызша 
тарихнама деп атауға болады. Соңғысы өзінің «экзотикасына» қарамастан, шын мəнінде сол жүйелі-
құрылымды принципке бағынды. Хронологиялық «ұмытулар» мен біржақтылық, анахронизмдер, 
«таңдау», кейбір ала-құлалықтарға «бір оқиғаны түрлі адамдарға таңу» болғанына қарамастан, біріншісі 
екіншісінен онша айырыла қоймайды. Ауызша тарихнаманың маңызды уақыттық кезеңі – Шыңғысхан 
заманындағы оқиғалар. Бұл айырмашылықта соншалықты негізді емес: феодализм дəуіріндегі көптеген 
«ұлттық» жазба тарихнама да санау жүйесінде тереңдей қоймайды. Əрбір мұндай əңгіме қысқа сентенция 
«Орысты өлтірген Жалал-ад-Дин» түрінде түйінделді. Ауызша тарихнаманың мəліметтерінің дəлдігін 
оның негізінде құрылған жазба тарихнамамен, басқа негіздегі тарихи шығармалармен салыстыру арқылы 
анықтауға болады» [5, 79 б.]. В.П. Юдиннен бұрын шежіредегі ауызша тарихтың квинтэссенциясына 
ерекше мəн берген Мұхамеджан Тынышбаев болатын. Оның еңбектері даланың ауызша тарихы бағасы-
мен де тексеріліп, тұжырымдалатынын жоғарыда жазғанбыз. 

Халық жадында «Хан Тұрсынды ант ұрсын!» кейде «Ей, Қатағанның ханы Тұрсын!» деген квинтэс-
сенциялармен сақталған ХVІІ ғасырда өмір сүрген Есім хан мен Тұрсын хан арасындағы қақтығыс М. 
Тынышбаев еңбегінде осындай бағытта зерттеледі. Автор кезеңге қатысты ауызша жəне жазба шежіредегі 
дəстүрлі ауызша тарих туындыларын жəне басқа ресми жазба деректерді жұмысына сəтті қиюластырған. 
Аталған кезеңді зерттеудегі басты жазба деректердің бірі – Əбілғазы Баһадүр ханның «Түркі шежіресін-
де», «...екі жылдан кейін Есім Тұрсынды шауып, оны өлтіріп, қатағандарды қырғанын» жазғанымен, 
оның себебін хорезмдік тарихшы көрсетпейтін. Сондықтан зерттеуші екі хан арасындағы қақтығысты 
халық аңыздарынан іздейді: 

«Бұл жайында Бөген өзені бойында тұратын, Чушка-бұлақ елдімекені жанында, ошақты руынан 
шыққан Базек ақсақал 1923 жылы бізге мынадай аңыз айтқан еді: 

«Ержүрек Есім хан, шығысқа қалмақтарға қарсы соғысқа аттанып тұрып, Түркістанға өзіне кіші хан 
Тұрсынды (Ташкентті басқарып, қатаған жəне қаңлы руларына əмірін жүргізген) шақырып алады. Есім 
оған барлық халықты басқаруды жəне өзінің отбасын тікелей қамқорлығына алуды тапсырады. Тұрсын 
мұның бəрін орындауға «ант береді». Есім соғысқа аттанады, ал Тұрсын Ташкентке оралады. Есім 2 жыл 
жорықта болып, қалмақтарды талқандап, үйіне қайтады, жолай əскерлерді туған ауылдарына қалдырады. 
Күйік тауына (Əулиеатадан батысқа қарай 40 шақырым) жеткенде, ол Тұрсын ханның бұзауларын бағып, 
жылап жүрген кемпірді көреді. Қария «ержүрек баласы Есім қайтып оралып, ханшаны бақташыға айнал-
дырған Тұрсыннан өшін алады» деп жоқтау айтып жүріпті. Есім оның өз анасы екенін біледі; оны күйік 
кернейді, содан бұл жер «Күйік» атанған. Арыс өзеніне жете бере, қазір «Құтырған» (Арыс жəне 
Боралдай өзендері арасында) атанған жерге келгенде, ол Тұрсын күйзелткен өз ауылының орнын табады. 
Есімнің отбасы мүшелері Тұрсынның малын бағып жүр еді. Бойын қатты ашу-ыза кернеп «құтырған» 
Есім тез арада əскер жиып Тұрсынға аттанды; ал əлгі жер «Құтырған» атанады. Есім Тұрсынның қол 
астындағы қатағандарды шауып, Тұрсынды – «Хан Тұрсынды ант ұрсын» деп өз қолымен өлтіреді» [9, 
85-86 бб.]. 

Ташкент уезіндегі шанышқылы руларының аңызы бойынша, бір кездері олардың ханы Тұрсын болға-
ны, оны Есім өлтіргені сақталған. 

Автор Щербина экспедициясы мəліметтеріне сүйеніп «қаракесек руына қатысты ескертпеден» 
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жоғарыдағы Базектің Есім ханның жорығы туралы аңызын дəлелдейтін мынадай деректі көрсетеді: 
«Қатаған халқына жасаған бір жорықтан кейін қолға түскен бойжеткен-қыздарды өзара бөлісіп алады; 
Шаншар Нұрбикені, Қарпық Дəулетбикені, Байбөрі – Оразбикені, ал Тобықты руы – Қоңырбикені. Бұл 
қыздар «қатаған» халқының көсемінің қыздары болған. 

Шəкəрім Құдайбердиевтің 9-шы атасы Сары Қоңырбикеге қосылған екен [17, 24-25 бб.]. 
Дəстүрлі қоғамдағы тарихи зерденің міндетін атқарған ұжымдық жад түрлері өзара тығыз бірлікте 

қалыптасты. Өздерін қажет еткен қоғамның тарихи зердесін жасауға тырысты. Бірін-бірі тану, мойындау 
əрқайсысының тарихи білімдік шамасын ерекшеліктерімен қабылдай алу осы кезеңдегі ұлттық тарихна-
маға тəн. Қазақстан тарих ғылымында дəстүрлі ауызша тарих бағыты орнығып, қалыптасуы алдағы 
уақыттың еншісі. 
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Резюме 
Статья посвящена источниковедческому анализу национальной историософии казахского народа – устной 

исторической традиции. С точки зрения источниковедения, данный пласт источников оригинален уже постольку, 
поскольку позволяют раскрыть прошлое и его значение для нации через призму исторического сознания и систему 
мироощущения самого этноса. 

 
Summary 

The Article is dedicated to analysis national history consciousness of kazakh folk – a spoken history tradition. With 
standpoint of the histories, given layer of the sources original already so far as allow to reveal the past and his(its) importance 
for nation through prism of the history consciousness to nations. 

 
ЖАБАҒЫ КҮПІ – ОСОБЫЙ ТИП ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ КАЗАХОВ 

 
Б.С. Какабаев – первый заместитель директора Центрального государственного музея РК 

 
Одним из недостатков в этнографических работ по национальной одежде является выборочность 

описания и в некоторой степени субъективность исследователя, которая выражалась в акцентированном 
внимании к богатым, праздничным костюмам, где в большей степни выражались характерные черты 
присущие костюму  исследуемого народа. Это могли быть и особенности кроя и детали, стилистические 
черты декоративной отделки, несущие определенный статусный смысл. Тогда как «невзрачная» одежда 
«бедных» социальных групп населения в этом отношении более размыта и несет в себе меньше маркиру-
ющих элементов указаных выше. Поэтому в этнографической литературе по костюмам эта группа, 
большей частью упоминалась только по факту бытования, не удосуживаясь пристального внимания. К 
таковым можно отнести один из древнейших типов верхней распашной одежды – «жабағы к�пі». 

Идея написания данной статьи возникла у автора при изучении фотографического наследия С.М. 
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Дудина из коллекции Музея антроплогии и этнографии РАН им. Петра Великого (Куст камера) в процес-
се реализации совместного проекта МАЭ им. Петра Великого совместно с ЦГМ РК «С.М. Дудин – 
фотограф, художник, этнограф» на основе фотоматериалов из коллекции  российских и казахстанских. 

На фотогрфиях С.М. Дуина выполненных в Баян Ауле в 1899 г. есть ряд фотографии с подписанных 
«Мужчина в традиционнм костюме» под номерами №1199-13; 14; 23. фото всадника №1199-128 одетого 
в традиционный халат. При детальном изучении фотографии видно что во перых это не стеганные 
чапаны и не крытые щубы а иной тип одежды. Особенно это заметно на фото №1199-13; №1199-23; 
№1199-128, мужчины изображены в полураспахнутой верхней одежде с меховым подкладом. С изнаноч-
ной стороны подола, бортов, и ворота видна широкая обшивка тканью характерная именно для 
«жабағы күпі». Мягкие характерные для ткани складки, на фото, указывают что это не может быть 
овчиной шубой, хотя с изнаночной стороны явно видна овечья шерсть, то есть нашитая на ткань свойла-
ченная шерсть весенней стрижки. Сравнение с аналогичными типами верхней одежды из фондов ЦГМ 
РК привело к мысли что на фото С.М. Дудина изображены не шубы а именно жабағы к�пі, верхняя 
одежда контруктивно отличающяяся как от шубы так и от стеганных  чапанов с прокладкой из шерсти. 
Таким образом сравнение фотграфии С.М. Дудина и музейных экспонатов дало возможность определе-
ния типа верхней одежды именно по времени его бытования, так как в настоящее время этот тип верхней 
одежды окончательно вышел из употребления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото. Мужчина в костюме (тымак, шуба). С.М. Дудин. 

Баян-аул, Павлодарский уезд, Семипалатинская область. 1899 г. МАЭ РАН. (Кунст камера). №1199-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото. Мужчина в костюме (тельпак, шуба, чапан, штаны С.М. Дудин. 

Павлодарский уезд, Семипалатинская область. 1899 г. МАЭ РАН. (Кунст камера). №1199-13 
 
 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1 (36), 2013 г. 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото. Всадник. С.М. Дудин. 
Баян аул. Павлодарский уезд, Семипалатинская область. 1899 г. МАЭ РАН. (Кунст камера). №1199-128 

 
В кочевой среде наряду с верхней одеждой из выделанных шкур животных была распространена 

разнообразная стеганная верхняя одежда с прокладкой из шерсти или ваты, это чапаны, телогрейки, 
штаны и пр... 

В этнографически обозримой древности широкое распространение имела верхняя одежда из валяной 
шерсти – кебенек, имелись формы как с рукавами и  так и без рукавов, схожие по покрою с бурками 
кавказского типа*. Войлочная одежда более жестка и при промокании становится заскорузлой и громозд-
кой в силу свойств самого войлока. Возможно поэтому большее распространение получили безрукавные 
типы кебенеков. Как отмечают иследователи казахского быта, этот тип одежды на территории Казахстана 
выходит из применения уже с середине 19-го века, тогда как среди кипчаков и курама Узбекистана 
сохранились до  60-х годов прошлого векаi. 

Күпі одна из самых распространенных типов верхней одежды у всех народов Центральной Азии. В 
основном күпі были стеганными на вате, на шерсти. У тюркоязычных и ираноязычных народов наимено-
вание одежды отличалось только по произношению: купи, коппо, гоппо, гупи и т.п.ii  

В тридцатые годы прошлого века был широко распространен короткий стеганный ватник, местное 
сибирское наименование – куфайка, по нашему предположению имеющая корень от слова күпі. В 
европейской части Росси этот тип одежды назывался по разному: зипун, тужурка, азям, ватник и. прiii . 
Близкая же по звучанию одежда «фуфайка» представляла собой вязаную кофту. Сходные климатические 
условия региона и взамовлияние этнокультурных связей обуславливали бытование схожих типов одежды 
с общим наименованием, отличающихся фасономи, применяемыми материалами, способами утепления 
(стеганные ватой или шерстью, нашивные, на подкладочных материалах). Общим для всех типов купи, 
является отсуствие или наличие небольшого стоячего воротника.  

Наиболее древним типом одежды, близкой по форме жабағы күпі известным на сегодняшний день, 
является верхняя одежда из четырехслойного тонкого войлока крытая шелковой тканью из Ноинулин-
ских курганов относящийся IV в.д.н.э iv. Очень слабая катанность шерсти и его тонина видимо определя-
ли применение этого типа войлока исключающая жесткость и «заскорузлость» характерное именно для 
этого типа материалов.  

Жабағы күпі в кочевой среде как тип одежды, небогатых слоев населения перманентно бытовал 
древнейших времен. Особенностью изготовления такого рода одежды заключалось в том что к изнаноч-
ной стороне легкого чапана – «күпі», нашивалась естественным образом свалявшаяся верблюжья или 
овечья шерсть весенней стрижки снятая руном(жабағы).v Отличительной чертой так же являлась 
широкая до пятнадцати сантиметров обшивка тканью с изнаночной стороны подола, бортов, 
кистевой части рукавов и ворота. В конструктивном отношении это придавало изделию большую 
прочность и увеличивало срок службы, так как борта, подол и ворот являются более подверженными 
истиранию частями при носке. Эта особенность  конструкции  имеет явную параллель с ноинулинскими 
кафтанами. 
Жабағы к�пі в кочевой среде появился как продукт творческого использования тканного и не тканно-

                                                           
* См. Маргулан А. Казахское народное прикладное искусство т,1, 2, 3. – Алматы: Dнер, 1986, 1987, 1994.   
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го материалов в предельно прагматизированной форме. Рыхлость естественным образом сваляной 
шерсти, в отличие от катанного воилока, придавала жабағы к�пі большую пластичность на изгибемых 
частях одежды(на воротниковой и подмышечных зонах) и была гораздо комфортнее при носке, вслед-
ствие чего со временем вытеснила войлочные чапаны крытые тканью. И скоре всего этим объясняется 
отсуствие, в этнографический обозримом прошлом, у казахов войлочной одежды крытой тканью хотя как 
указывалось выше войлочная одежда, кебенек, бытовала до начала ХХ века. 

С началом широкого распространения фабричных тканей Российского производства, это ориентиро-
вочно первая треть ХІХ века, жабағы күпі обрела новое дыхание. Причиной тому стала относительная 
доступность русской мануфактуры (она была одной из самых массовых предметов торговли), и в то  же 
время ее некоторая дороговизна. Под влиянием этих двух факторов жабағы күпі вышла на новый 
качественный уровень. При дороговизне привозных, покупных тканей, нашивание, естественным 
образом свалявшейся, верблюжьей или овечьей шерсти к готовой основе давало возможность экономии 
на подкладочных материалах в два раза, посравнению со стеганными типами одежды. Как пример анало-
гичного, рационального использования текстильных материалов, можно привести в пример шитья 
женских штанов, распространенных в Центральной Азии и южных регионах Казахстана, когда штанины 
ниже колена шились из дорогой шелковой ткани, тогда как верхняя часть скрытая подолом платья, 
шилась из домотканого бумажного полотна.Жабағы күпі по своему конструктивному и технологическо-
му решению явилось настолько удобным и востребованным, что получило дальнейшее развитие и 
широкое распространение. Простота изготовления и  синтетичность использования природного полуфаб-
риката (естественным образом свлявшейся шерсти), то есть создания искусственного «меха», способство-
вало широкому распространению жабағы күпі на всей огромной территории Казахстана. Отсуствие 
кожанной основы делало эти чапаны легкими и в то-же время теплыми как  крытые шубы. Получалась 
очень теплая верхняя одежда, не уступающая по теплоизоляционным свойствам  овчиной шубе, но гораз-
до легче овчины, что немаловажно при всадническом образе жизни. К тому же при пошиве жабағы күпі 
исключались многие технологические процессы связанные с выделкой шкуры или же процессы связан-
ные с пошивом стеганной одежды, как то мелкошовное, сплошное простегивание элементов одежды 
споследующим сшиванием в единое целое. В изготовлении жабағы күпі интересно и то что использова-
лась шерсть в первичном состоянии, практически без дополнительной обработки, исключая чистку от 
грязи и инородных включении. Следует отметить что для улучшения прочностных характеристик и 
устранения проникания остьевых влолокон через ткань, жабағы перемешивая, прокаливали в сильно 
нагретом казане при этом процесс контролировался с целью недопущения прогорания волокон шерсти, в 
некоторых случаях применялся метод ошпаривания кипятком, без процедуры валяния применяемой при 
изготовлении кошемных изделии vi. В обеих случаях после термической обработки, прямые остьевые 
волокна пробретали спиралевидную форму и исключали «колючесть» шерстянной подкладки изделия 
при носке.  

По носкости жабағы күпі менее долговечна по сравнению с тулупами, шубами и со стеганными 
типами одежды, пришитая отдельными стежками шерсть более подверженна выпадению, вследствие чего 
срок службы этого типа одежды сравнительно недолог. И в то же время простота нашивки, двумя тремя 
стежками новых клочков шерсти на месте выпадения увеличивают срок службы до полного износа ткане-
вого покрытия. Таким образом, жабағы күпі является ярким образцом предельно прагматизирован-
ным, приспосбленным к экологическим условиям, типом верхней одежды. Конечно большое распро-
странение имели различные типы стеганной одежды, это и разного рода чапаны, халаты, телогрейки, 
штаны и прочее, где в качестве теплой подкладки применялись вата, козьи пух, чесанная овечья шерсть. 
Но и легкая с нашивной, естественным образом свалявшейся, шерсти одежда оказалась весьма востребо-
ванной и имела самое широкое распространение. 

В фондах ЦГМ РК имеются образцы жабағы күпі, но они не были объектом иследования и просто 
зафиксированы по факту существования. К примеру рассмотрим несколько жабағы күпі имеющихся в 
фондах ЦГМ РК:      

- КП8043 
Карагандинская обл. 1927 г. Шелк, верблюжья шерсть, х/б ткань, мех с лисьих лапок. Дл.: общ. 113 см, 

дл. рукава 66 см; шир.: в плечах 64 см, края подола 240 см, полочки 64 см. Мастер Баршан Жаксыбекова. 
Сохр. – средняя (порвана, заплаты, остья меха посечены).  

Крытая среднеазиатским шелком чередующуюся в широкую и узкую полос зеленых, черных, серых 
цветов. Подбитая простеженной на хлопчато бумажной ткани верблюжьей шерстью, мужская күпі. 
Простегана насквозь. Покрой туникообразный, расширяющися книзу, в боковые швы вставлены клинья. 
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Плечи без швов, рукава сильно заужены к низу. Воротник стойка с внутренней стороны подбита мехом из 
лисьих лапок, внешняя строна на уровне груди оторочена мехом выдры. Борта подол воротник и рукава с 
внутренней стороны имеют стеганную тканевую плосу, подбортовку шириной двенадцать сантиметров. 

- КП23792  
Кызылординская обл. Нач. XX в. Х/б ткань, шерсть, мех, стежка. Дл.: общ. 126 см, дл. рукава 72,5 см; 

шир. в плечах 54 см, края подола 224 см, полочки  59 см. Сохр. – средняя (потерта, шерсть свалившаяся). 
Крытая темно-синей полосатой х/б тканью, подбитаz верблюжьей шерстью, женская күпі. Силуэт 

трапециевидный. Линия плеча скошенная, рукава втачные. Воротник стоячий, с внутренней стороны 
оторочен лисьим мехом. Края рукавов оторочены черным каракулем. Застегивается правую сторону на 
три пуговицы.  

Приобретена в 1990 г. у Мариева Иманбека, во время этнографической экспедиции ЦГМ в 
Кызылординская обл. Принадежала его матери – Злыхе. 

- КП 17947 
Павлодарская обл. 1920 г. Сатин, шерсть, мех, ситец, стежка. Дл.: общ. 113 см., дл. рукава 68 см; шир.: 

в плечах 62 см, края подола 244 см, полочки 54 см. Мастер Каниза Оспанова (аргын). Сохр. – средняя 
(ткань выцвела, потерта, подклад местами порван).  

Крытая сатином песочного цвета,  подбитая простеженной  верблюжьей шерстью, мужская күпі. 
Силуэт свободный. Линия плеча скошеная, рукава втачные, воротник стойка оторочена мехом лисьих 
лапок. Подбортовка из красного сица. Запахивается на правую сторону.  

- КП8390 
Южно Казахстанская обл. Нач. ХХ в. Шелк, шерсть, бархат, мех, позумент, стежка. Дл.: Общ. 125 см, 

дл. рукава 60 см; шир.: в плечах 51 см, края подола 225 см, полочки 44 см. Сохр. – средняя (посечены 
остья меха оторочки, заплаты). 

Крытая зеленым шелком, подбита простеженной на х/б ткани овечьей шерстью бежевого цвета, 
стеганная насквозь по длине женская күпі. Силуэт трапециевидный, расширяющийся к низу. Воротник 
стойка. Плечи без швов, рукава цельнокроеные зауженные к низу. Воротник, нагрудная часть, края 
рукавов отделаны бордовым бархатом, края обшиты золотистым позументом и оторочены мехом выдры, 
внутренняя сторона края подола обшита шелком красного цвета.  

- КП 12775 
1910 г. Бархат, шерсть, мех. Дл.: Общ. 96 см, дл. рукава 58 см; шир.: в плечах 48 см, края подола 242 

см, полочки 63 см. Сохр. – средняя (бархат потерт, подклад порван). 
Крытая темно-зеленым панбархатом, подбитая естественно-свалявшейся верблюжьей шерстью, 

мужская күпі. Силуэт трапециевидный. Линия плеча скошенная, рукава втачные, сшиты из трех кусков 
бархата. Воротник шалевый отороченный мехом выдры. Подол и борта до меховой опушки ворота 
прошиты тканевой полосой синего ситца. Застегивается на правую сторону на одну пластмассовую 
пуговицу светло-зеленого цвета. 

Приобретена в 1973 г. у Тогумбаевой Жупар (керей).  
Из каталожного описания предметов видно что жабағы күпі в фонды ЦГМ РК поступили в разное 

время из разных регионов страны, что свидетельствует о ее широкой распространенности на территории 
Казахстана. Этот тип верхней одежды носили как мужчины так и женщины. Хранящиеся жабағы күпі 
имеют разные фасоны, как с втачными так и с цельнокроенными рукавами, воротники так же различны 
по крою имеются как воротники стойки так и шалевые меховые воротники.  

Традиционным типом кроя жабағы күпі конечно же является туникообразный покрой с цельно-кроен-
ными рукавами, втачные рукава и расклешенный силуэт со вставками из клиньев по подолу, это более 
поздний период сложившийся под влиянием европеизированного фасона на верхнюю одежду. Также 
широк диапазон отделочных материалов, применямых при пошиве жабағы күпі, применялись как 
дешевые так и дорогие ткани, в отделке применялись дорогие меха – каракуль, выдра, лиса и отдельно 
меха лсьих лапок, которые высоко ценились в кочевой среде. Применение тех или иных отделочных 
материалов зависело от состоятельности владельцев.  

Общими конструктивными особенностями для всех рассмотреных экспонатов является принцип 
нашивки сваляной естественным бразом шерсти (жабағы) на тканевую основу(бидаи) а так же 
изнаночная тканевая подшивка ворота, подола и бортов, как наиболее подверженных истиранию 
частей. Следует отметить что периметральная изнаночная тканевая подборотвка как на Ноинулин-
ских войлочных, распашных верхних одеждах так и в жабағы күпі казахов это тот маркирующий 
конструктивный элемент сохранившийся без изменении на протяжении столь огромного времени именно 
из за свей функциональности в неизмененых условиях среды обитания.  
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Исследователи так же отмечают, как характерную особенность, слабокатанность примененного 
четырех слойного войлока одежды Ноинулинских курганов. По физическим параметрам слабокатанный 
войлок и жабағы сопоставимы. При этом преимуществом жабағы является его большая теплоемкость 
(при толщине до четыре пять сантметров и меньшем объемном весе, рыхлости) по сравнению с войлоком, 
а так же меньшая подверженность истиранию же за счет упругости волокон. 

Возможно зародившаяся как одежда средних и низших социальных слоев, жабағы күпі, тем не менее 
не является образцом «бедняцкой одежды». В случае с жабағы күпі технологическая простота и использо-
вание природного материала практически в первозданном виде, без дополнительной обработки, не 
является признаком примитивности, а скорее всего пример  прагматизма и рационализма выработанный в 
процесе  многовековой адаптации к экологическим условиям Казахстана.     

За счет рациональности и удобства жабағы күпі заняла достойное место в гардеробе всех социальных 
слоев населения. Это дает возможность предположения что это древний тип одежды изначально зародив-
шееся, как легко изготовляемое изделие, возможно даже первоначально свойлаченная шерсть (жабағы 
жүн) пришивалась в изнаночную сторону обычного готового күпі в целях дополнительного утепления, 
ввиду легкости и теплоты, в дальнейшем получило широкое распространение, что в конечном итоге 
привело к появлению жабағы күпі как самостоятельного типа верхней одежды, принципиально отличаю-
щийся как от шубных изделии так и от от стеганных типов верхней одежды.  

Доказательством того что жабағы күпі из разряда непрестижных, обыденных переведен в самостоя-
тельный тип престижной одежды является так же, то что в коллекции музея имеются жабағы күпі с разно-
образными меховыми воротниками. Как указывалось выше классические күпі были безвротниковые или 
с небольшим стоячим воротником.  

У большинства тюркских народов в частности у казахов в этнографическом прошлом да и в современ-
ности одежда c воротником (шубы, чапаны и пр.) «жағалы киім» традиционно причисляется к предметам 
престижаvii и является одним из основных составляющих в процедуре дарения во всевозможных ритуаль-
ных или праздничных мероприятиях. И бытование жабағы күпі с большими меховыми воротниками 
доказывает что они относились к предметам престижа и относились к разряду «жағалы киім».  

Это тот уникальный случай когда удачно найденная форма одежды из разряда обыденных, повседне-
ных переходит в разряд престижных или праздничных, различаясь деталями украшения и дорговизной 
примененных отделочных материалов. О самом широком распространении жабағы күпі среди различных 
социальных слоев населения и его обыденности, говорит то что при всей оригинальности его конструк-
ции этот тип одежды не «удостоился» отдельного описания и упоминался вскольз и то по большей части 
как шуба. Подтверждением этому являются фотографии С.М. Дудина выполненные в конце ХІХ века в 
Центральном Казахстане, где этнограф на своих фотографиях описывает именно как шубу. а так же 
коллекция ЦГМ РК, где наряду с жабағы күпі из недорогих материалов, имеются жабағы күпі сшитые из 
дорогостоящих тканей и отделаные доргостоящими мехами.  

 
1 В наше время кебэнеки, изготовленные около 50 лет тому назад, все еще сохраняются у пастухов-киргизов, 

курама, тюрков и кипчаков особенно отгоняющих скот далеко в горы (Алай и др.) Кебэнеки теперь заменяются 
шерстяными чекманями: последние изготовляются из сукна домашнего производства. (Традиционная одежда 
народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1989. – с. 148-149.) 

 1 Зимой для тепла под халат на тонкой стежке иногда надевали халат на толстом слое ваты с редкой 
стежкой. Такой халат назывался пахтали чопон или в северных районах Хорезма – гуппи. Его отделка была такой 
же, как и у халата на тонкой стежке: Он был простеган несколькими выпуклыми строчками способом пильта: при 
помощи длинного (22 см.) металлического стержня с деревянной ручкой (ека чий) в каждую дорожку стежки 
вводилась накрученная  на стержень вата. У конца воротника к полам пришивались завязки (кур) из той же ткани, 
что и халат. Слой ваты в халате был нетолстый, стежка мелкая и плотная, что являлось отличительной чертой 
хорезмских халатов. 
Они входили и в состав одежды пастуха, кочевавшего со стадами в песках. Судя по термину – гуппи, который 

мог дойти до Хорезма через северных, даштикипчакских узбеков, можно думать, что в этом виде мужской 
одежды сохранились отдельные черты тюркской одежды, близкие, например, узбекам – каралукам, а также 
казахам и киргизам. (Костюм народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. Изд. Наука. Москва 1979 
г. стр. 158.) 

 1 Cм.: В. Даль  Толковый словарь живого великорусского языка. Москва 1955. Т 1;2; 4.стр 7; 167; 228; 440;683. 
1 . …кафтан проще оформленный и теплый. Сшит он из такой же шелковой ткани, но на подкладке  из очень 

тонкого слабой катки войлока. С изнанки ворот, борта, подол и концы обшиты по войлоку шелковой тканью на 
ширину только 10 см, в остальном войлочная подкладка оставалась непокрытой.... войлочная подклака этого 
кафтана была четырех слойная. (С.И. Руденко «Культура хуннов и ноинулинские курганы. Стр.41. издательство 
академии наук.М. 1962).    
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1 При стрижке верблюда, слой шерстиснимается с плотно слежавшимся и перепутавшимся,как войлок. Таким 
слоем шерсти, без дальнейшей обработки подбивается кCпі... КCпі на основании палеоэтнологических данных, 
следует рассматривать как очень древний тип одеяния тюрков, и можно с уверенностью сказать, что это 
примитивное  одеяние является культурным достоянием казахов и их предков в течение по меньшей мере двух 
тысчелетий. (С.Руденко. Очерк быта казахов бассейна рек Уила и Сагыза. Ленинград 1927. стр. 18)  

1 Шо/пар%лы. Д. Тайжа/ыдан тара//а деін. // Ер /анаты. -А.: 
айнар, 1987 
1 Яказы-иок тон болбос, 
Яргазы иок бий болбос…( поговорка - алтайцы) 
Без воротника не будет шубы, 
Без ума не будет бия…(леревод К.Б.) (протоиерей В.И. Вербицкий. Алтайские инордцы. Сборник этнографиче-

ских статей и исследований алтайского миссионера. Москва 1893г. Стр.199.) 
1. Жа/ыпов 6. ТCйе ;сірушіні� тCсіндірме с;здігі. – Алматы: 
айнар, 1989.  
2. Костюм народов Средней Азии. – М.: Наука, 1979. 
3. Потапов Л.П. Особенности материальной культуры казахов, обусловные кочевым образом жизни // Сборник 

музея антропологии и этнографии. Вып. ХІІ. – М.-Л., 1949. 
4. Востров В.В. Казахи Джаныбекского района Западно-Казахстанской области // ТИИАЭ АН КазССР. 

Т.ІІІ. 1956. 
5. Востров В.В. Итоги этнографической экспедиции Института истории, археологии и этнографии АН 

КазССР за 1955 год // Известия АН КазССР, Серия истории, философии, экономики и права. 2(5). – Алма-Ата, 1957. 
6. Востров В.В. Некоторые вопросы этнографии казахов Кзыл-Ординской области // Труды Института 

истории, археологии и этнографии АН КазССР. Т.XVIII. – Алма-Ата, 1963, – С. 48-50. 
 

Түйін 
Мақалада қазақтың сыртқы киімінің ерекше түрі жабағы күпі жайында баяндалады. Автор жабы күпінің жасалу 

жолдары жəне үлгісі туралы мəліметтерді этнографиялық деректер арқылы қөрсетеді. Сондай-ақ мақалада қазақтар-
дың жабағы күпі киімінің басқа көрші елдерде таралуы жайлы да жан жақты жазылған. 

 
ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О ПОИСКАХ КАТОЛИЦИЗМОМ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ЗНАНИЙ 
 

К.Р. Несипбаева – д.и.н., профессор кафедры Всемирной истории КазНПУ им. Абая 
 
Современное положение в мире – изменения в общественной жизни, революционные прорывы в науке 

и другие – коренным образом преобразует облик планеты. Эти процессы неизбежно ведут к возникнове-
нию проблем влияния и авторитета традиционных религий, в том числе и католицизма. Христианские 
теологи все более часто обращаются к проблемам знания, его социальной обусловленности. Как свиде-
тельствуют зарубежные исследования, детерминировалась тенденция создания католицизмом своей 
религиозной, социологии знания. Следует разъяснить, что западноевропейские исследователи, рассматри-
вающие социологию религии одновременно и как социологию знания, имеют в виду под термином 
социологически значимый анализ религии. Под ним они подразумевают разбор отношений обыденного 
знания с практикой, что для  них означает определение роли религиозной символики в теоретической 
деятельности познающего субъекта. Западноевропейская историография заявляет, что только при таком 
рассмотрении можно избежать опасности отождествить анализ систем знаний с анализом социальной 
действительности.  

В зарубежной теологической историографии прослеживается попытка создания современной оккульт-
ной философии. По мнению одного из сторонников этого направления Александриана данная философия 
должна стать системой подлинно всемирной мысли [1]. Эта система оккультной философии, по его 
мнению, должна соединить в себе постулаты античого паганизма, христианской эзотерии, восточные 
религии и западную диалектику. Александриан представляет не только свою новую «универсальную 
религию», но и обосновать понятие оккультного знания. Он ведет поиски причин повышенного интереса 
в западноевропейских обществах к этому роду «знаний» в самой природе человеческого разума, духа, не 
отрицая при этом полностью и воздействия таких факторов, как падение влияния религии, распростране-
ние в народе материализма, кризис цивилизаций и т.д.  

Александриан считает, что необходимость в оккультном знании вообще кроется в конституции 
человеческого ума, содержащего в себе два уровня, типа мышления: магическое и прагматическое. 
Первое вытекает из бессознательно в сознании человека, второе – из сознательного. Бессознательное и 
сознательное действительно имеют место в структуре человеческого сознания, при этом Александриан 
делает вывод о вечности оккульного знания, магического мышления, заявляя, что каждый человек являет-
ся их носителем независимо от того, осознает или не осознает это, желает этого или нет. 
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Прагматическое мышление, на уровне которого, согласно Александриану, находится наука, подчиня-
ется законам обычной логики, а магическое (оккультное) мышление характеризуется, по его мнению, 
интуитивным познанием и познанием по аналогии. Здесь он опирается на католическую трактовку знания 
вообще, томистскую в частности. Таким образом, мы видем попытку создания своеобразного варианта 
религиозно-мистической социологии знания, выходящей за рамки католицизма. 

Среди зарубежных публикаций выделяются труды А.Анселя [2], М.Менша, Б.Ченна [3], Ж.Торре [4], 
А.М. Грили [5], которые представляют своеобразную религиозную социологию знания как синтез знания 
и веры, истины и гуманизма. В контексте этих воззрений французский теолог А.Ансель считает, что для 
католиков противоположность между наукой и верой давно преодолена и что ее не должно быть в 
принципе, так как наука и вера – продукты одного и того же человеческого разума. Разница, по его 
мнению, лишь в том, что наука может объяснить одну группу явлений, а вера, и только она, – другую. 
Свою точку зрения он подкрепляет таким аргументом, что грех нельзя понять наукой, а можно лишь 
осознать рефлексивной интуицией, верой [2, р. 178]. «Сущность веры» заключена в самой себе, раскры-
тие ее не есть функция науки. Эту сущность христианин может понять, лишь обращаясь к священным 
книгам и религиозному опыту верующих. Кроме «сущности веры» А.Ансель предлагает различать 
«проявление веры». Вот тут-то на помощь должны прийти гуманитарные науки, которые объяснят 
социальные аспекты религиозных представлений и поведения верующих, их связь с экономическим 
положением страны, политикой, культурой, т.е. их социальную обусловленность.  

По мнению А.Анселя вера – это имманентно присущее человеку стремление к приобщению к богу, 
поэтому оно вневременно и внесоциально. 

При этом религиозная вера имеет свои корни в социальной жизни, может проявляться через различные 
идеологии. Здесь обнаруживается влияние дюркгеймовской социологии религии и социологии знания, и 
конечно, собственно католической теологии. 

Важной чертой зарубежной историографии данной проблемы является охват широких сфер жизнен-
ной действительности. Зарубежные исследователи больше стали акцентировать «земное», «человеческое» 
начало в христианстве, в католицизме в том числе: светская культура, историческое развитие человече-
ства, антропологическая природа человека и др. Все чаще в работах о католицизме, и христианстве 
вообще, можно обнаружить целые разделы, посвященные метафизическому познанию человека. Обраща-
ясь к метафизической антропологии, западноевропейские исследователи-теологи выделяют ряд важных 
вопросов: что есть человек, в чем смысл его жизни, каковы его ценности, чем они обусловливаются, как 
человек и его идеи соотносятся с обществом какова взаимосвязь между религиозной и светской этикой и 
т.д. [4, p. 159-166; 6, p. IX-X].   

Социология знания М.Шелера, в которой прослеживается связь социологии религии с социологией 
знаний, привлекает внимание исследователей католицизма. Они находят многие созвучные им идеи о 
структуре и целях католической социологии знания [7].   

Французский исследователь религии католического толка Г.Ле Бра является основателем школы 
эмпирических исследований религиозности [8, 9]. Он прямо заявляет о социологии знания как преемнице 
идей средневековой католической церкви. Г.Ле Бра заявляет, что средневековая церковь допускала 
только единственное знание, вытекающее из знаний Библии. Он совершенно верно отмечает, что религи-
озная вера, как высшая форма познания, довлела над гуманитарными науками и искусством. Но затем, в 
более поздний период католическая церковь, по его мнению, начинает выступать «гарантом разума», при 
этом признает малую ее заинтересованность в научном поиске. Зато современная католическая церковь, 
по мнению Г.Ле Бра, полностью преодолела этот недостаток. 

Г.Ле Бра настойчиво проводит мысль о том, что религиозные отношения должны занимать централь-
ное место в структуре общества и его познания, т.е. религия создает свое автономное общество, формы 
которого зависят от господствующих религиозных идей. Конечная цель этого религиозного общества – 
воздействие на интеллектуальную жизнь светского общества. Г.Ле Бра ищет источник этого воздействия 
в чем-то трансцендентальном, в точнее – в боге, находящемся, по его мнению, на вершине «социальной 
пирамиды». Он считает, что социология религии сможет раскрыть этот источник, лишь объединившись с 
теологизированной социологией знания. Г.Ле Бра выступает за симбиоз современной социологии 
религии и социологии знаний, а также, чтобы религиозная социология использовала в своих целях ряд 
гуманитарных наук – историю, географию, этнологию, право, этику и др. 

Одним из направлений в западноевропейской историографии поиска католицизмом социальной 
обусловленности знаний интерпретация взаимоотношений социологии знания и социологии религии. В 
своей работе «Социология религии и социология знания» П.Бергер и Т.Лукманн полагают, что социоло-
гия знания без социологии религии невозможна [10].  
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Они считают социологию религии интегральной и даже центральной частью социологии знаний. Ее 
важнейшей задачей является, по мнению П.Бергера и Т.Лукманна, анализ коллективного и нормативного 
аппарата, посредством которого легитимируется социально конструируемый универсум, что означает 
знание об этом. П.Бергер и Т.Лукманн утверждают, что поскольку социология знания стабилизирует 
смысл как последний смысл, то она является краеугольным камнем в здании социально объективирован-
ного знания. Для них все человеческое одновременно уже религиозное, социализация – одновременно 
религиозный процесс, а коммуникация и интеракция выступают в качестве второй реальности.  

Особое место в зарубежной историографии занимает проблема типологии знания в контексте поиска 
католицизмом социальной обусловленности знаний. Среди различных вариантов типологии знания мож-
но выделить четыре основных типа знания: магическое, мистическое, религиозное, научное. В зависимо-
сти от типа связи фактов выделяются два типа мышления: эмпирическое и теоретическое. Данная класcи-
фикация является ненаучной, так как в нее включены элементы, представляющее собой антитезу знания, 
в частности религиозное отражение действительности, в то время как всякая религия является не чем 
иным как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над 
ними в их повседневной жизни, в котором земные вилы принимают формы неземных [11]. 

В зарубежной историографии имеются и несколько иные типологии знания, но неизменным в них 
является выделение религиозного знания как самостоятельного, а в ряде случаев – и главного, доминиру-
ющего. В этой связи следует обратиться к работе американского исследователя Р.Джонстона «Религия в 
обществе. Социология религии», в которой среди множество вопросов рассматривается когнитивная 
функция социологии религии [12].  

Р.Джонстон в ходе своего исследования стремится интерпретировать идеи о религии и природе 
религиозных представлений. Считая одной из первых задач социологии религии задачу социализации 
верующего, он все время акцентирует внимание на ее механизме, не только обращается к символическо-
му языку религии, но и упоминает о способности религиозных групп, сообществ к коммуникации, накоп-
лению и передаче знания через язык как первичный символический механизм. Р.Джонстон заявляет, что 
даже сверхъестественные истины, получаемые людьми от сверхъестественного бытия (бога), выражаются 
в человеческом языке, а люди становятся людьми только в религиозных группах, в которых священное 
как важнейший элемент религии выступает цементирующей силой.  

В целом следует отметить, что многие западноевропейские исследователи предмет социологии знания 
трактуют слишком широко – в него включаются и обыденное знание, и религиозные представления, и 
идеи. Социология религии и социология знания рассматриваются как взаимодополняющие друг друга. 
Эта взаиморедукция, взаимодополняемость призвана создать видимость того, теология может положить-
ся на них в поисках выхода из кризисных ситуаций.    
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Түйін 
Мақалада батысеуропалық зерттеушілердің еңбектеріндегі католицизмнің əлеуметтік келісім мəселелері қарасты-

рылады. Католицизм жəне оның зерттеушілері ілім-білімнің əлеуметтік тұстарын іздестіру үстінде. Осыған байла-
нысты ілім-білімнің басты бағыттары мен оның түрлерінің балаламалары: магиялық, мистикалық, діни, ғылыми 
қарастырылады.  

 
Summary 

In article the problem of social conditionality by Catholicism in works of the West European researchers is considered. 
Catholicism and its researchers are in search of social conditionality of knowledge. In this regard the most significant 
directions and options of typology of knowledge are considered: magic, mystical, religious, scientific. 
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CALENDAR CUSTOMS AND HABITS IN ANCIENT AND MEDIEVAL TIMES  
A.A. Nurzhanov – Associate Professor of the history of Kazakhstan 

The Institute of archaeology named by A. Kh. Margulan RK, 
E.A. Karibzhanova – Associate Professor of the history of Kazakhstan 

the Kazakhstan's university named by Abay 
 
A year cycle custom is the main calendar custom for all nations, not only because labor activity is strongly 

related with it, but also because it shows «typological unity of human culture, influence of historic and cultural 
contacts and relations. Calendar customs and habits form an important part of social phenomena such as festivals 
(holiday)» [1, p. 264].    

Many nations have spring calendar festivals (such as Christian Pancake week and Easter cycles). Mainly 
because in the core of ancient calendar habits lies farmers’/ nomad’s work. Spring is a special time when 
simultaneously the renewal of nature and the revival of farm life happen. 

In this period such activities as field plowing, crop seeding, planting, grazing of cattle are done. That is why 
the spring calendar festivals have an image of belonging to nature and being independent from political and 
religious circumstances. In general, this type of holidays is called folk festivals. They are able to exist both outside 
the religion (or ideology) and within it, having extra layers of religious customs, and acquire quaint forms.  

The world religions as a rule reconsider folk festivals and try to add them into their own calendars. As an 
example, the Christians’ celebration of Easter and the day of Resurrection of Jesus Christ has aggregated an 
ancient agrarian tradition of worshiping the death and rebirth of the spirit (god) of the land, and tradition of 
worshiping the God of the Sun, which is even more hallowed in spring time.  

Easter substituted many folk festivals, for Hebrew it was a festival of spring renewal (Pesah – the festival of 
Passover), and for every separate Christian nation-its own pagan spring holiday. The Christian doctrine attached 
to Easter a high moral spiritual meaning, which made this holiday more sophisticated. At the same time the folk 
origin of the festival allowed it (of course through a considerable primitivism) to survive even during silent 
atheistic years.  

Mainly calendar holidays have a strong link with a traditional culture of nations. The research of calendar 
holidays is important because it gives an opportunity to reveal the genesis of holidays, the ancient origins of habits 
and customs, to trace the development of social institutes of folk beliefs and so on. This gives a valuable material 
for investigation of populations’ history, allows outlining genetic and historical-cultural connections and contacts, 
solving problems of interrelation and revealing emotional-psychological characteristics of a nation in its festival 
mood.  

Omar Khayyám mentioned the following reason of Nauruz’s establishment as a festival: the Sun has two turns, 
each of which equals to 365, 25 days. One of the turns in the end comes back to the first minutes of Aries’ 
constellation from where it has started. When Jamshid (Avestan: Yima – the first mythological king of Iran) 
perceived this day, he called it Nauruz and established a festival.  

Nauruz is a starting point of a cyclical chronology. According to Mary Boyce the important obligation of 
Zoroastrian was the celebration of 7 big festivals, devoted to Ahura Mazda, Amesha Spenta and seven of their 
creations. These festivals were allocated in each season of the year, representing the agricultural cycle.  

It was an obligation of every clan to present on a festive divine service. During the time of festivals, strives 
were stopped, and friendly relations were strengthened.   

Even before Zoroastrian time Nauruz was a holiday devoted to a Fire. Using this ancient holiday of spring 
coming, Zoroaster timed this festival to a spring equinox. In Zoroastrian time, Fire was the seventh creation of 
Ahura Mazda, and the celebration for it stood out among others. Avestan name of this festival did not reach us, 
but the Persian name – was Nooruz (New day).  

As the last of seven, this festival reminds about the last day of the world, when eventually Asha will triumph, 
and the last day will turn to a new day of eternal life. This festival announces about ahuran time of the year – 
summer and celebrates the yearly defeat of an evil spirit” [3, p. 303]. 

The Persian word ruz has a long history, and not always had a meaning of a “day”. In Avesta there was a word 
gaisa which had a meaning of light or “ray of light”. That is the ancient meaning of the word Navruz was “new 
light” or “new ray of light” (the beginning of Navruz – nav has changed little during the history of Iranian and 
Indo-European languages).  

Nauruz is a lively festival, which was celebrated during the days of spring equinox.  
According to the legend, Mohammed the prophet liked Nauruz and first Arabic caliphs widely spread this 

festival in caliphates and celebrated it quite pompously [4, p. 16-31].  
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Nauruz refers to the festivals devoted to the cult of death and rebirth of the god. Belonging of Naurys to an 
agrarian cult is expressed through ritual actions such as demonstration with flowers – “the festival of red roses”, 
related with an ancient cult of dying god, the blood of whom according to the legend appears every year in the 
rose leaves. The ceremony has its beginning in ancient times, and related with a worship of death and revival of 
the god of nature. It is interesting to note, that dances and wrestle usually happened around and in front of the fire. 
Only women and girls were playing on musical instruments (Daf, tambourine Jew's harp) only men, boys were 
singing, and dancing, sometimes old men joined them. The celebration lasted until midnight.  

In Nauruz according to the tradition of ancestors the hosts for the guests put on dastarhan (table) seven 
different meals, the names of which had to start with the letter “sh” (Arabic shin), and the festival meals were 
usually called “7 shins”. Milk (sher), tea with milk (shirob or shirgai), milky rice porridge ( shir birinch), the jam 
made from mulberry juice (shirin), halvah made from over roasted flour the sugary mulberry juice, the milky soup 
with a pumpkin (shir kadi). Milk symbolized purity, tea (water) with milk – the origin of alive, milky porridge – 
satisfaction, halvah – friendship, the jam made from mulberry juice- fertility, milky soup – joy of life. On the edge 
of dastarhan they put a candle – the sign of respect towards fire and a comb, the symbol of female beauty.  

To honour Nauruz there were sacrifices. If someone did not have cattle, it was allowed to sacrifice a hen, 
which was not fed for three days, and only drank water, this was done to purify the meat of omnivorous bird.  
There was also a different way of sacrificing: the head of the bird was cut off, the body was hung upside down 
and was left until the content of the stomach fell out. Inside of a dead bird, they put bundle of mint leaves or 
Juniper, which preserved the meat from decomposition and left in this condition for three days. On the day of a 
festival from this meat, they cooked a meal for guests. The meat, not gone through this procedure, was considered 
impure and its consumption was a sin.  

As was witnessed by ancient authors Nauruz from its beginning was the folk festival, the day of spring revival 
and the starting point of agricultural work. According to Omar Khayyám “a man, who is celebrating Nauruz full 
of joy would live in joy and pleasure until the coming of the next Nauruz” [5, p. 189]. 

One of the ancient traditions, reflecting the archaic features of festival ceremonies, was manufacture of vessels 
the day before Nauruz. This tradition appeared in avestian times, had many written evidence and still alive among 
farmers, part of whom (turks and kazakhs) came in medieval times to live in South Kazakhstan and Zhetysu (the 
south east area of Kazakhstan).   

This is how social anthropologist Pecsherova describes this unique ceremony (mentioned in a publication of 
E.E. Kuzmina, who also observed it among farmers of Northern India): “Forward with singing and praying comes 
the experienced manufacture of the village and calls the tutelary goddess Momo (mother). After that, she sculpts 
the first jar. Every woman makes several of jars for the family. The jars are renewed on a new year – Nauruz – the 
main festival of nature revival, which every year is celebrated during spring equinox. Torn cloths and old jars on a 
New Year night are thrown from the house; the new stuff should provide family the affluence and prosperity. That 
is why, while manufacturing a vessel woman whispers the spells, calling for magic forces, so that the jar would 
always be solid and full of milk and butter” [6, p. 132]. 

The ancient scripts of Shatapatha Brahmana and four Vedic chants of black Yajurveda say only a vessel that 
was created without a use of a potter’s wheel was considered suitable for a sacrifice. “What is created on a pottery 
wheel belongs to asuras, what is created without a wheel belongs to the gods. According to Upanishads and 
Brahmana buying a vessel from an artisan – shudra was forbidden, mainly because an artisan does not belong to 
an Aryan society. But rather Aryan himself has to make the vessel, in the same way it was done by ancestors 
Pitari and the progenitor Angiris, who learnt pottery from the goddess Aditi” [7, p. 58]. 

The process of manufacturing a vessel can be compared with the act of creation, and the vessel itself – with the 
universe. "He makes ukhu as big as Earth was created", "bottom of ukhu is the earthly life space", the second ring 
is the sphere of man and beast, and the "third – the heaven."  

Forming a strap aryan whispers spells: "Arise! Be strong! Be great! Stand up straight! You are standing on a 
solid ground "and calls for the help of the gods: the sun - Mithra, the sky - Varuna, fire - Agni, wind - Vayа and 
protectors of the four corners of the earth. With the help of the vessel, sacrifice giver "is able to raise up a good 
seed, receive wealth, such as ownership of cows, obtain good virility, and have nice relatives" [8, p. 60]. 

These were the Vedic and ethnographic parallels in the views on vessels and their manufacture, enlightened by 
Indo-European gods. A vessel is a symbol of abundance [9. p. 287] and wealth of the family, society, has always 
been regarded as a cult and iconography attribute in the consequent centuries. 

A Great importance had the drinking bowl in the mythology of the Indo-Iranians Saks in general, due to an 
important role of intoxicating beverages in their cult. Beer and Buza (the alcoholic drink made from barley, oat or 
corn) were considered to be a "magical expression of the fertilizing beginning", that is why drinking these drinks 
and manipulations with them were part of the fertility ceremony. Vessel rhyton often was featured as an attribute 
on Saks’ stone sculptures, which were also reflecting threefold perception of the universe. The same depictions 
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were also a characteristic of the Ancient stone carvings in Central Asia (VI-X centuries.). The jars for liquids were 
destined as a gift to the gods, and they were brought to the temples and shrines (this was evidenced in the writings 
on Mesopotamian vessels, "the cup Vich for crushed flour was created by Ninchirsu" or "Ninchirsu,a violent 
warrior of Enlil, to his king," etc.) [10, p. 256]. 

A famous Kazakh scientist - archaeologist K.Akishev, noting an architectural feature of the mound Berkkary, 
wrote that the stone laying around mounds "reflected the existing at that time religious and cosmogeneous views 
of Saks’ tribes". There representations were fit into a coherent structure, which however, periodically experienced 
reforms. All changes were reflected particularly in the calendar, while only the beginning of the New Year - 
Nauruz remained unchanged. This and other calendar celebrations for centuries were designed to fit a solar - 
vegetative cycle. They were held in an honor of the victory of God, mythological law and order or cultural hero 
over the forces of destruction and chaos and resembled the recovery of the world order. Later this holiday 
represented an act of world creation. During a sunrise on the day of the Nauruz  the governor after the sign of the 
priest claimed "This is a new day of a New Year", opening a long festive cycle of nature rebirth. 

In the lives of the people, living in Central Asia and Kazakhstan Nauruz still has a great value. It is a period, an 
edge between past and future, when the work of outgoing year is completed and preparation for a new cycle of 
agricultural work begins. For most people Nauruz is a point of counting person's age, the "universal birthday" 
(regardless of the baby’s age when the New Year comes, she/he gets older on a one year). Even in ancient times, 
Nauruz was celebrated as universal. With the strengthening of the statehood, it became a family holiday, uniting 
each person with his family, with the alive and the dead ancestors [11, p. 31]. 

This brief review of the nature and history proves that Nauruz does have a pre-Islamic origin. There is no 
doubt that in addition to the Iranian national components of this holiday it has the Turkic pagan rituals, mainly 
because from the earliest times Turks (Turanians and Iranians) had direct engagements that last even today. 

In conclusion, it should be noted that all the attempts of some people to present Nauruz or other non-Islamic 
holidays as Muslim lack either scientific or historical basis. In addition, under the provisions of the Islamic faith 
these attempts are strictly prohibited. They have a negative impact on the very idea of the universality of the 
Islamic religion, its generality and global idea. Presenting Nauruz as an Islamic holiday represents an effort of 
presenting the world religion in the narrow confines of their national and tribal beliefs. 
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Түйін 
Мақалада ортағасырлық қала тұрғындарының күнтізбелік əдет-ғұрыптары мен мейрамдарының шығу тарихы 

баяндалған. Сонымен қатар Наурыз мейрамының мұсылман халықтарына таралуы жəне оның əдет-ғұрыптарының 
араб халифаты кезеңінде ешқандай қудалауға түспегені туралы мəліметтер келтірілген. 

 
Резюме 

У всех народов без исключения главнейшими являются календарные обычай и обряды годичного цикла. Они 
связаны с трудовой деятельностью людей. Но отражают «типологическую общность человеческой культуры, 
влияние историко-культурных контактов и связей. Данная статья на основе исторических источников освещает 
историю происхождении праздника «Науруз» (весеннего равноденствия), который возник задолго до распростране-
ния ислама. Науруз в жизни народов Средней Азии и Казахстана до сих пор имеет огромное значение. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1 (36), 2013 г. 

62 

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРЫ КАЗАХСТАНА 
(НА МАТЕРИАЛАХ ЦГА КФДЗ РК) 

 
Г.А. Сексенбаева – д.и.н., доцент кафедры истории и культуры Казахстана ИМиД 

 
Кинофотофонодокументы специализированного хранилища Казахстана – это довольно пестрый и 

весьма разнообразный по своей информационной насыщенности и назначению конгломерат отдельных 
(не всегда связанных единой темой и направленностью) кинофотосъемок, видеофонограмм и звукозапи-
сей, охватывающих в совокупности почти вековой исторический период в жизни страны. Однако, несмо-
тря на то, что они обладают достаточно внушительным объемом и являются носителями своеобразной и, 
по сути дела, уникальной изобразительной, звуковой и изобразительно-звуковой информацией, кинофо-
тофонодокументы в отличие от письменных документов не способны в своей массе выступать в качестве 
единственного и определяющего источника в последовательном освещении событий и фактов. 

Неоспоримую значимость и неповторимость кинофотофонодокументов как источников познания 
событий можно, по существу, продемонстрировать, раскрыв их содержательную сторону в рамках 
нескольких тематических групп. Проведенный анализ состава и содержания кинофотофонодокументов, 
хранящихся в Центральном государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписей РК, показал, 
что их целесообразно рассматривать в интересующем нас плане, объединяя в крупные предметно-темати-
ческие комплексы. Самый значительный комплекс аудиовизуальных источников отражает историю 
культуры. Здесь выделяются три крупных группы кинофотофонодокументов: по истории народного 
образования и науки; материальной и духовной культуре; о деятелях литературы и искусства. Особое зна-
чение имеет первая выделенная группа, документы которой отражают отдельные события и факты, свя-
занные с историей отечественного народного образования и просвещения. Этот блок последовательно и 
всесторонне отразил историю внешкольного, школьного, профессионального, высшего образования в на-
шей стране, начиная лишь с 50-х годов нашего столетия. Прежде всего, следует отметить те кинофото-до-
кументы, в которых нашли отражение различного рода мероприятия по организации начального и сред-
него образования в стране после установления советской власти. Следует отметить, что съемки 20-40 го-
дов не представляют собой цельную, компактную систему при освещении культурных преобразований, и 
прежде всего, государственной программы по ликвидации неграмотности согласно декрета «О ликвида-
ции неграмотности среди населения РСФСР» от 26 декабря 1919 г. Они в состоянии дать лишь фрагмен-
тарное представление о соответствующих мерах властей в области народного образования. Так, фотодо-
кументы представлены репродукциями отдельных групповых снимков участников курсов азбучной гра-
мотности, а в кинодокументах приобщение различных слоев населения к грамотности освещены в юби-
лейном документальном фильме «Советский Казахстан» Алма-Атинской студии кинохроники (1940 г., 
реж. В.Степанов). Визуальная репрезентация довоенных лет представлена отдельными сюжетами в 
киножурнале «Советский Казахстан» начала учебного года в школах г. Алма-Аты (1935, 1939 гг.), отдыха 
школьников г. Алма-Аты в пионерских лагерях (1936, 1940 гг.), проведения выставки детского творче-
ства, участия детей в кружках художественной самодеятельности и др. Работа курсов, школ, красных юрт 
по ликвидации неграмотности (ликбезы), проведение массовых мероприятий в этом направлении: занятия 
на уроках ликбеза различных социальных групп, участие молодежи в массовом движении по ликвидации 
неграмотности, деятельность казахского отделения всесоюзного общества «Долой неграмотность» и 
другие масштабные мероприятия государственных структур, проводимых в этот период в обществе, 
практически отсутствуют в кинофотопродукции того времени.  

Тематика кинофотосюжетов военного времени в соответствии с положением страны меняется и 
практически в каждом выпуске хроники освещается участие школьников в военных учениях, обуче-
ние их рукопашному бою, основам медицинской помощи, изучение на макетах устройства противога-
за, винтовки, пушек, самолетов. Каждый выпуск кинохроники сопровождался сюжетами об участии 
школьников в сельскохозяйственных работах и выработке трудодней наравне со взрослыми, в работе 
промышленных предприятий, на шахтах угольных бассейнов, в сборе вещей для Красной Армии, 
помощи фронтовикам и др.     

Развитие советской системы образования более последовательно прослеживается в кинофотоисточни-
ках послевоенного периода. Общеобразовательная школа остается основной формой получения общего 
среднего образования, и она развивается как единая, трудовая и политехническая. Политехническое и 
трудовое обучение велось в процессе изучения учащимися основ наук, а также в процессе внеурочной, 
внеклассной и внешкольной работы. 

По окончании войны основными задачами в области просвещения были восстановление и укрепление 
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общеобразовательных школ в городах и районах, введение всеобщего обучения детей во всей стране, 
переход на всеобщее обязательное 8-летнее образование, организация школы-интернатов, специальных 
школ. Все эти масштабные меры нашли отражение в кинофотодокументах того периода. Фотодокументы, 
выпуски кинохроники, документальные фильмы («Дзержинец поднимает флаг», «Какого цвета мечта», 
«Школа: время перемен», «До новых встреч», «Главный урок» и др.) освещают учебные процессы в 
школах республики, обучение учащихся практическим навыкам, прохождение производственных 
практик на предприятиях, работу трудовых лагерей, внешкольное образование (работа различных студий, 
клубов, кружков). Нашли отражение в аудиовизуальных документах и проблемы профессионального 
образования.  

Информационно насыщенными являются аудиовизуальные источники по истории высшего образова-
ния. В архивных фондах имеется большой массив кинофотодокументов, раскрывающих историю и разви-
тие разных по профилю и назначению высших учебных заведений страны. Наиболее компактную и 
самую многочисленную часть среди этих документов составляют источники о деятельности крупнейших 
отечественных университетов (КазНУ, КазНПУ), а также ряда специализированных ВУЗов (государ-
ственная консерватория, медицинский институт, политехнический институт). 

Тематика фонодокументов также достаточно разнообразна. Здесь можно выделить  самостоятельные 
группы: звукозаписи, отражающие работу съездов и других собраний по народному образованию; дея-
тельность высших учебных заведений, культурных обществ и организаций и т.п. К 1960-1980-ым годам 
относятся звукозаписи съездов учителей, зафиксировавшие выступления руководителей органов народ-
ного образования, деятелей науки, а также торжественных заседаний, посвященных юбилейным датам.  

Комплекс документов по истории науки и техники незначителен по своему объему, причем их основ-
ной массив приходится на 60-80-е годы. Здесь редко встречаются (особенно применительно к 1920-1950-
м гг.) сложившиеся тематические коллекции, характеризующие то или иное явление или событие после-
довательно и всесторонне. Для данного комплекса свойственно отражение лишь отдельных эпизодов, 
происходивших в различных областях науки и техники. Кинофотодокументы этого периода носят больше 
научно-популярный характер и отражают определенные достижения в некоторых областях науки. Так, 
документальные фильмы: «И солнца луч» (1978 г.) рассказывает о работе ученых Астрофизического 
института АН КазССР об использовании солнечной энергии; «Диалог с атомом» (1983 г.) – о работе 
Института ядерной физики АН КазССР. 

Определенную ценность представляют кинофотодокументы о работе отраслевых НИИ. Анализ их 
состава и содержания показывает, что в архиве отложились больше всего изобразительных источников по 
истории физической, биологической, географической, медицинской наук. Практически отсутствует 
информация о многочисленных НИИ сельскохозяйственного направления, хотя освещение т.н. «практи-
ческого» сельского хозяйства преобладает в количественном отношении, как в кинодокументах, так и 
фотодокументах.  

Следует отметить, что в целом кинофотодокументы отражали отдельные направления научно-техни-
ческого прогресса, однако имели строго ограниченный объем. Поэтому кинофотодокументы по истории 
науки и техники  были не в состоянии объять многие интересные открытия и эксперименты, технические 
новинки, в результате чего ряд новейших достижений науки и техники оказался не зафиксированным 
кинофотообъективом. Систематические кинофотосъемки по истории науки и техники стали вестись 
примерно с начала 1960-х гг., когда в системе АН КазССР, НИИ и ведомств были организованы специа-
лизированные кинофотоотделы или лаборатории. Координировал их работу в 1960–1980-е гг. Госкомитет 
по науке и технике КазССР. Кинофотодокументы, созданные в системе подведомственных ему учрежде-
ний и организаций, до сих пор находятся вне государственного хранения. Их ценность очевидна. Это 
объясняется прежде всего тем, что в деятельности киноотделов и лабораторий помимо традиционных 
кинодокументов (киножурналы, хроникальные выпуски, документальные и научно-популярные фильмы) 
постоянно откладывалась специфическая документация: оперативная киноинформация и научно-исследо-
вательские съемки. Они в совокупности создают широкое представление о состоянии и развитии науки и 
техники в конкретный отрезок времени и имеют определенную источниковедческую ценность. Достаточ-
но подробно запечетлена в многочисленных фотодокументах проведение опытных экспериментов в 
различных областях науки, внедрение новых технологий и новаций в соответствующие отрасли. Обобщая 
анализ фотодокументов научно-исследовательских учреждений и ведомственных фотоотделов и лабора-
торий 1960-1980-х гг., хочется отметить, что эти документы принадлежат к разновидности фотодокумен-
тов узкотематического профиля, отражающих отдельные стороны производственной и научной деятель-
ности конкретного учреждения или отрасли экономики, науки и техники. Среди них наиболее значитель-
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ными следует считать те, которые созданы при проведении научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских работ, проектировании объектов капитального строительства и т.д., именно они содержат инфор-
мацию, характерную для конкретного профиля НИИ, дополняющую фотодокументы хроникального 
характера. 

В последние десятилетия архив стал формировать источники и об освоении космического простран-
ства. В своем большинстве они представлены фотодокументами и отражают строительство объектов 
космодрома «Байконур», его монтажно-испытательных корпусов, запуск космической ракеты, фотопор-
треты космонавтов, посещение ими социально-культурных объектов и др. Представляют интерес единич-
ные фонды, освещающие значительные космические события ХХ столетия. Таковыми являются фонды 
подполковника, начальника пресс-центра космодрома «Байконур» Я.В. Нечеса, фотооператора вычисли-
тельного центра космодрома С.П. Левина. Фотодокументы освещают пребывание на космодроме членов 
правительства республики, представителей дипломатических служб зарубежных стран (1991 г.), техноло-
гию сборки ракет «Энергия», пресс-конференцию с пилотами международного экипажа (Т.Аубакиров, 
А.Волков и др.), о запуске космического корабля «Союз ТМ-13». Отдельную коллекцию составляют 
фотопортреты командного состава космодрома, первых казахстанских космонавтов Т.Аубакирова, 
Т.Мусабаева. 

Вторая группа кинофотофонодокументов по истории культуры освещает в основном вопросы разви-
тия материальной и духовной культуры, различные стороны жизни народов нашей страны. Некоторое 
количество документов – фотоснимки дореволюционного периода, отложившиеся в государственном 
аудиовизуальном архиве. Исключительную ценность имеют фотодокументы данной тематики, сосредото-
ченные в фондах личного происхождения, в первую очередь уникальные коллекции, принадлежащие 
деятелям фотографии на территории Казахстана. 

Нисколько не умаляя ценности хранящихся в архиве фотодокументов, каждый из которых может 
представлять самостоятельный интерес для исследователя, нам бы хотелось остановиться на составе и 
содержании некоторых фондов, информационный потенциал которых предстоит ещё оценить. Прежде 
всего, это фотодокументы, относящиеся к концу XIX – началу XX столетий. Уникальным по содержанию 
остается фонд краеведа Д.П. Багаева, бывшего директора Павлодарского краеведческого музея, охватив-
ший длительный период времени (конец XIX века – 1957 г.). Непреходящее значение имеют фотоснимки 
этнографического характера: бытовые сцены изготовления кошмы, выделки шкур, женщины у детской 
колыбели – бесик, приготовление пищи, сбор хвороста для растопки очага, доставка воды в аулы, 
захоронение усопшего и др. 

Серия съемок разных лет касается изменений архитектурного облика г. Павлодара, Экибастуза, сёл 
Прииртышья: зданий государственных и общественных учреждений, учебных заведений, мечетей, 
церквей. Фотонаследие Д.П. Багаева зафиксировало приход «новой жизни» в этот регион: митинги в 
честь установления советской власти, открытие курсов кройки и шитья, первых детских яслей, чтение 
первых газет в ауле, первая демонстрация киносеанса и др.  

Фотодокументы другого фотографа П.Лейбина также зафиксировали быт казахов на стыке веков: 
катание и вышивание кошмы, доение кобылицы, стрижку овец. Особый интерес представляют внутрен-
ний вид и убранство юрты различных слоев населения. 

В фонде фотокорреспондента газеты «Дружные ребята» О.А. Ионова сохранились снимки его отца, 
фотографа-любителя А.Н. Ионова., запечатлевшие последствия землетрясений в г. Верном (1887, 1910 
гг.), бытовые сцены казахских семей и фотографии генерал-губернатора г. Верного Г.А. Колпаковского с 
чиновниками. 

Достаточно интересен фонд Ф.Л. Савина – краеведа, фотолюбителя, одного из основателей общества 
«Пролетарский туризм» в г. Алма-Ате. Помимо этнографических зарисовок, фонд содержит снимки 
архитектурного облика г. Верного, ученых-путешественников Ч.Валиханова, Н.М. Пржевальского, 
Семенова-Тянь-Шанского. 

Отметим также наиболее крупный блок кинофотодокументов видового характера – съемок городов и 
сел нашей страны, некоторые из которых были зафиксированы в конце XIX – начале XX веков (Верный, 
Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменогорск и др.). В ряде случаев – это единственные визуальные 
свидетельства об облике городов и сельской местности, улиц и площадей, памятников архитектуры 
своего времени, многие из которых изменили свой вид или вовсе перестали существовать. 

Самостоятельный интерес у исследователей вызовет небольшое количество фотодокументов конца 
XIX – начала XX веков, которые чаще всего представлены в репродукциях. В целом они носят фрагмен-
тарный характер и могут служить иллюстрацией по какой-либо теме.  
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Обращаясь к проблеме изучения кинофильмов этнографического содержания, удалось установить, что 
в процентном и качественном отношении эти фильмы заслуживают право занять достойное место в 
научных исследованиях. Исходя из этого, рассмотрим в общих чертах объем сохранившихся в националь-
ном архиве аудиовизуальных документов (первые фильмы относятся ко второй половине 20-х годов ХХ 
века), разнообразных по своему характеру и содержанию, которая позволит поставить вопрос о необходи-
мости как более широкой популяризации архивных фондов по визуальной антропологии среди научной 
общественности, так и специального их изучения в качестве исторических источников.  

Отметим, что в создании этнографических фильмов первоначально не было общего плана и системы в 
организации этой работы. Их производство проходило по заказу и инициативе центральных организаций, 
строго по производственным планам конкретной киностудии. Большая их часть носила географический и 
этнографический характер и была ориентирована на показ жизни, быта, культуры народов, живущих в 
различных уголках нашей страны. В целом можно говорить о том, что это достаточно представительное 
собрание картин с некоторыми подробностями быта и с сопровождающими надписями  идеологического 
содержания. В начале 1930-х годов появилась возможность нового подхода к постановке вопроса о систе-
матическом выпуске фильмов этнографического характера. Именно в эти годы была активизирована 
работа по реализации программы создания «Киноатласа СССР» с серией краеведческих и этнографиче-
ских фильмов. Целью проекта явилось создание кинематографического многосерийного фильма о жизни 
и быте советских народов. Учитывая то, что «Киноатлас СССР» создавался по инициативе Центрального 
бюро краеведения, авторы фильмов должны были исходить из общих установок советского краеведения: 
ориентация на освещение производственных отношений; достаточное внимание к человеку и создание 
вокруг него определенной среды, свидетельствующей об успехах советской страны в эти годы с фиксаци-
ей моментов, связанных с социалистической реконструкцией страны, изменениями в быте, национальной 
политике т.д. Именно таков характер фильма «Золотые берега», созданного Алма-Атинским производ-
ственным отделением Всероссийского акционерного общества «Востоккино» в 1930 году (режиссер-
оператор А.Лемберг), где запечетлены картины дореволюционной жизни и быта казахов-бедняков и для 
сравнения показана жизнь баев и мулл. В целом, можно сказать, что в кинодокументах 1920-1930-х годов 
превалирует больше фиксация и отражение внешней стороны традиционной этнографии казахского 
народа. Вместе с тем, ценность этих съемок бесспорна, как с исторической, так социально-культурной 
точек зрения. На основании данных, сосредоточенных в кинодокументах этой тематики, можно наглядно 
и образно представить и сформировать определенное мнение о богатом наследии казахов. Следует также 
особо подчеркнуть, что подавляющая часть фильмов носила пропагандистский, заказной характер и 
имела своей целью показать существенные социальные и экономические изменения, которые происходи-
ли в годы советской власти в жизни народов СССР. Для целей данного исследования крайне важно иметь 
в виду, что любое кинопроизведение независимо от видовой и жанровой принадлежности (здесь кинодо-
кументы визуальной антропологии не являются исключением) выражают в той или иной форме целую 
систему взглядов, идей, сформировавшейся в обществе в целом. Такого рода воззрения могут быть 
выражены кинематографистом на различных стадиях создания фильма или сюжета, начиная от их замыс-
ла до подготовки конечного продукта. Таким образом, съемки этнографической тематики этого периода 
имели вполне определенную направленность, обусловленную временем и условиями их создания.  

В последующие годы (50-е вплоть до середины 1990 гг.) этнографические съемки производились в 
небольшом объеме и бессистемно. Содержание всего массива выявленных в ходе исследования кинодо-
кументов по визуальной антропологии отражали некоторые сферы духовной и материальной жизни 
казахов и отдельных этнических групп в определенный период времени. Эти материалы выявлены в 
основных разновидностях: 1) видовые съемки; 2) хроникально-документальные съемки отдельных 
событий; 3) съемки различных видов декоративно-прикладного искусства; 4) съемки быта и нравов. Так, 
в документальных фильмах, посвященных народному прикладному искусству показаны старинные 
ручные способы изготовления войлочных ковров (текеметы, сырмаки), домашней утвари, ювелирных 
изделий. Цикл фильмов освещает конные состязания (аламан байга, жорга жарыс, аударыспак, кокпар и 
др.), которые выполняли заметные общественные функции, такие как воспитательные, ритуальные, 
зрелищно-эстетические, коммуникативные и др. Отметим, что традиционные конные состязания прово-
дились в рамках многих советских праздничных мероприятий, которые имели иное идейное содержание.  

Шествие праздничных колонн демонстрантов со знаменами, флагами, транспарантами, отрядами 
пионеров, наездниками верхом на конях зафиксировали документалисты «Союзкиножурнала» в 1925 
году (фильм немой). Кинофотодокументалисты пытались, прежде всего, показать новые черты советской 
действительности: организацию и проведение советских праздников, народных гуляний как неотъемле-
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мых элементов советского образа жизни. Таким празднествам посвящались специальные выпуски 
киножурналов, где демонстрировались массовые праздничные торжества в городах и селах страны 
(годовщина Октября, Первомай, День Победы), участие представителей власти в них, военные парады, 
шествие колонны физкультурников, школьников, трудящихся. Кинокадры также фиксировали праздники 
советской молодежи, слетов пионеров, спортивных спартакиад, профессиональные праздники с торже-
ственными митингами, собраниями и трудовыми достижениями и подобные мероприятия прочно входят 
в арсенал форм и методов воспитания советского человека.  

В фондах государственного архива встречаются редкие кинокадры, рассказывающие о древних 
поселениях и быте народов на территории страны (например, съемки археологических раскопок 1950-
1980-х годов). Среди источников этого типа следует назвать отдельные фотоснимки и сюжеты киновы-
пусков об археологических находках на всей территории Казахстана, представляющие собой веществен-
ные результаты материального производства и способы технологической деятельности человека в разные 
периоды истории его существования, как оружие, утварь, украшения, устройство жилища, архитектурные 
сооружения и др. Первые кинофотосъемки относятся к 50-м годам прошлого столетия и фиксируют 
археологические находки под руководством члена-корреспондента АН КазССР А.К. Маргулана в 
Центральном Казахстане, относящихся к IV в. до н.э. (1950 г.), раскопки курганов в урочище Бес-Шатыр 
(1959 г.), в районе Чардарьинского водохранилища (1960 г.) и найденные здесь предметы быта и вооруже-
ний кочевников. В последующие годы производители кинофотосъемок не раз обращались к объектам 
материальной культуры, воплощающих в себе  разнообразные человеческие потребности, и позволяющих 
людям адаптироваться к биологическим и социальным условиям жизни. Так, полнометражный докумен-
тальный фильм «Камни говорят», снятый Алма-Атинской киностудией художественных и хроникальных 
фильмов в 1958 году (реж. Г.Новожилов), рассказывает о древнейших памятниках архитектуры X-XIX 
веков: мавзолеях Алаш-хана, Джучи-хана в Центральном Казахстане, Бабаджи-хатум и Айша-биби в 
Южном Казахстане, мечети Ходжа Ахмета Ясави и своеобразной древней архитектуре на Мангышлаке и 
Устюрте, представленные некрополями, кулыптасами, ступенчатыми саркофагами. Уникальной находке 
казахстанских археологов в Иссыкском кургане – богатом захоронении сакского периода, о материальной 
и письменной культуре, потверждающей существование на территории Казахстана в 1-2 тысячелетии до 
н.э. высокоразвитой цивилизации, посвящен фильм режиссера М.Смагулова «Серебряные письмена 
золотого воина» (1978 г.) 

Некоторым своеобразием отличается тематика кинофотодокументов в отношении советских органов 
власти к архитектурным и другим памятникам. Широко пропагандировались в кинофотохронике 
мероприятия по реализации советского плана монументального искусства, рассматриваемый как важный 
компонент идейно насыщенной, художественно организованной среды для повседневной трудовой и 
общественной деятельности человека. Монументальное искусство в советский период, расширило 
сферу своего действия до масштабов целых городов и крупнейших общественных и промышленных 
комплексов. В эти годы кинематографистам и фотографам удалось запечатлеть на пленку многие памят-
ники архитектуры прошлых столетий, памятники градостроительства ХХ столетия (общественные, 
промышленные, жилые помещения), причем подобная информация имеется практически по всем городам 
Казахстана. Архитектура городов и сел страны (архитектура общественных и жилых зданий, промышлен-
ная, сельскохозяйственная, садово-парковая и ландшафтная архитектура: парки, скверы, газоны, бульва-
ры, цветники, архитектура малых форм: киоски, павильоны, фонтаны и др.) запечатлены в многочислен-
ных документальных фильмах: «Алма-Ата – город-сад», «Наша Караганда», «Мелодии Кокшетау», 
«Город на Сыр-Дарье» (о Кзыл-Орде), а также в кино-видео произведениях с одноименными названиями 
городов и сел. Следует отметить однотипность видов архитектурных сооружений после 50-х годов, когда 
в архитектуре на долгие годы устанавливаются тенденции технологического упрощенчества и явного 
утилитаризма. Повсеместное преобладание с начала 1960-х гг. в жилой архитектуре типового проектиро-
вания сформировало особую градостроительную политику советского периода. Она характеризовалась 
массовым строительством крупных новых районов дешёвым сборным жильем, а также массированной 
реконструкцией исторической среды старых городов. Это обернулось двумя серьезными проблемами: 
монотонностью и унылостью пространств новой застройки и эстетическим диссонансом исторически 
сформированной среды городов по отношению к окружению. 

В кинофотоисточниках также сохранилась информация о памятниках предшествующего периода, 
которые отражали идеологию своего времени. Советские памятники условно делят на коммунистические 
и воинские. Первая группа включает статуи Ленина, мемориалы, посвящённые Октябрьской революции, 
её героям, иным событиям, связанным с упрочением коммунистического строя. Вторая – памятники о 
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событиях и людях, связанных с Великой Отечественной войной, историей вооружённых сил страны. 
Открытию памятников такого рода в городах и селах Казахстана посвящались специальные выпуски 
киножурналов и документальные фильмы (например, «Монументальное искусство Казахстана», реж. 
Г.Емельянов, 1976 г.). Судьбы советских памятников после распада СССР оказались различными. 
Многие из монументов советской эпохи периодически становятся объектами вандализма, большая их 
часть была по решению властей демонтирована, разрушена, или перенесена на другое место, как правило, 
на окраины населённых пунктов, а также в особые «аллеи тоталитаризма» и «музеи советской оккупа-
ции». Часть памятников оказалась продана в частные руки коллекционеров или как металлолом и была 
вывезена в страны Западной Европы и США. В ряде случаев были приняты и воплощены решения о 
сохранении, восстановлении, реставрации монументов на их прежних местах. Так, 30 декабря 2011 года 
правительством республики Казахстан было принято постановление №1672 «О лишении статуса памят-
ников истории и культуры местного значения города Алма-Аты и исключения их из Государственного 
списка памятников истории и культуры местного значения». Согласно данному постановлению, 35 
памятников исключены из государственного списка памятников истории и культуры местного значения, 
из них 11 памятников архитектуры: бывший аэропорт, гостиница «Медеу», дом купца Мурова, Софий-
ская церковь, дом Ходжаева, канцелярия  генерал-губернатора, здание Семиреченского областного отдела 
по делам национальностей, здание железнодорожного вокзала станции «Алматы-1», универсальный 
магазин, клуб-театр НКВД Казахской ССР, дом садовода Бреусова; 9 памятников монументального 
искусства: 2 памятника В.И. Ленина, памятник С.М. Кирова, бюст Л.П. Емелева, бюст П.Виноградова, 
памятник борцам Октябрьской революции, памятник М.Фрунзе, памятник и бюст М.Калинина и др. 
Кроме того, принято решение о создании парка советской скульптуры на пересечении улиц Сатпаева и 
Весновки. 

В отличие от кинофотодокументов, тематика, связанная с развитием материальной и духовной культу-
ры, жизнью и бытом народов, менее выражена в документальных звукозаписях. Они, как правило, созда-
ются нерегулярно, от случая к случаю, и часто носят неопределенный характер. Среди фонодокументов 
данной группы, представляющих собой ценный источник по истории культуры вообще и этнографии в 
частности, следует, в первую очередь, назвать записи с песнями, различные по времени появления, 
тематике, характеру и исполнению: исторические, обрядовые песни и песнопения и др.  

Значительную часть аудиовизуального фонда составляют источники о деятелях литературы и искус-
ства. Кинофотофонодокументирование охватывает многие важные стороны деятельности казахстанских 
писателей и поэтов, театральных режиссеров и актеров, кинематографистов, композиторов и исполните-
лей, работы съездов советских писателей, художников, членов театрального общества и др. Первые 
киносъемки, относящиеся к источникам подобного рода зафиксированы в выпуске киножурнала «Совет-
ское искусство» и посвящены декаде казахского искусства и литературы в Москве 1936 года. В последу-
ющем часто появляется в кадрах кинохроники народные акыны. Имеющиеся на хранении в архиве 
сюжеты носят в основном событийный характер. Так, народный акын Джамбул снят в 30-40-е годы в 
честь 75-летнего юбилея, во время встречи с народным композитором Д.Нурпеисовой, народной артист-
кой СССР К.Байсеитовой, колхозниками табаксовхоза Алма-Атинской области (1938 г.). Кинохроника 
освещает его поездку в Москву в связи с награждением его орденом Ленина, строительство дома для 
семьи Джамбула (1939 г.). В это время появляются документальные фильмы об участии акына на юбилее 
грузинского поэта Шота Руставели (Грузинфильм, 1937 г.), к 75-летию (Алма-Атинская студия кинохро-
ники, 1938 г.), о творчестве акына («Айтыс», 1943 г., «Ленинградцы – гордость моя», 1944 г., «Памяти 
народного акына», 1945 г., «Празднование 100-летия Джамбула, 1945 г.»). 

Литературные сюжеты более систематически фиксируются кинофотодокументалистами с 50-х годов 
прошлого столетия. Широко освещены съезды писателей Казахстана, выступления литераторов во время 
проведения Дней декад, поэтические вечера, встречи с коллективами трудящихся, юбилейные торжества, 
посвященные видным казахским писателям.  

Портреты деятелей советской литературы дошли до нас в различного рода хроникальных фильмах, ки-
ножурналах и сюжетах. Ряд интересных документальных фильмов посвящен отдельным писателям. Сре-
ди них важно отметить съемки фильмов «70-летие М.О. Ауэзова» (1967 г.), киноочерк «Султанмахмут 
Торайгыров» (1969 г.), «Ильяс Джансугуров» (1972 г.), «Поэзия М.Шаханова» (1985 г.), «Так рано темне-
ет» (о творчестве М.Макатаева, 1987 г.) и др. Эти фильмы относятся к кинематографическому жанру – 
фильм-биография, повествующий о судьбе знаменитой, известной личности на протяжении всей жизни 
или в наиболее важные драматические её моменты. В отличие от картин, основанных на подлинных со-
бытиях, или исторических фильмов, целью фильма-биографии является не хроникальное освещение слу-
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чившихся фактов и событий, а влияние конкретной персоны на их исход. Интерес к жизни живого чело-
века, к миру его чувств, к его повседневным заботам кино проявляло в это время достаточно редко: поми-
мо довлевших над документалистами цензурных требований, ситуация усугублялась в то время и ограни-
ченностью возможностей техники. Тяжелые камеры, создававшие при съемке звуковые помехи, отсут-
ствие мобильной аппаратуры звукозаписи, громоздкие осветительные приборы, малочувствительная и 
дефицитная кинопленка не способствовали созданию на экране полноценного образа реального человека. 

Ценные по содержанию кинофотодокументы характеризуют театральную жизнь страны начиная с 
1930-х гг. Согласно производственного плана все выпуски киножурналов должны были содержать 
сюжеты о культурной жизни страны и таким образом, хроникеры старались запечатлеть все новости, 
происходящие в этой сфере: открытие театров, новые постановки, сцены из спектаклей, гастроли театров, 
участие театральных трупп в конкурсах и др. Отдельные сюжеты киножурналов дополняют полноме-
тражные документальные фильмы о деятельности театров республики, либо посвященные творчеству 
конкретных актеров, которые до сих пор привлекают внимание исследователей.  

В аудиовизуальном архиве широко представлено и музыкальное искусство Казахстана во всех его 
жанрах. Кинофотодокументы последовательно зафиксировали организацию первого государственного 
национального оркестра им. КазЦИК (1942 г.), участников I съезда советских композиторов Казахстана 
(1948 г.), формирование музыкальных коллективов, их выступления, участие в музыкальных фестивалях 
и др. Документальные фильмы, посвященные музыкальной культуре с его этническими особенностями, 
составляют золотой фонд «музыкальной летописи» страны и являются самыми яркими и информационно 
насыщенными источниками, потенциал которых остается неограниченным. 

Познавательный интерес представляют коллекции кинофотоснимков работы художников, скульпто-
ров, мастеров декоративно-прикладного искусства.  

Существенную часть аудиовизуальных источников по истории культуры составляют коллекции 
фотодокументов личного происхождения, принадлежащие признанным деятелям: О.А. Абишеву – 
кинорежиссеру, народному артисту КазССР, А.Ашимову – народному артисту СССР, Р.Т. Баглановой, 
К.Байсеитовой – народным артисткам СССР, Г.Мурзабековой, А.К. Мусаходжаевой – скрипачкам, лауре-
атам Международных конкурсов, А.Умурзаковой, Ф.Ш. Шариповой – артисткам театра и кино, лауреа-
там Государственных премии СССР и др. Достаточно представительной информационной базой распола-
гает фонды известных представителей различных жанров искусства – Р.Баглановой, Ж.Аубакировой, 
К.Байбосынова, К.Байсеитовой, Г.Мурзабековой, А.Ашимова, Х.Букевой, Ш.Джандарбековой, 
Т.Жаманкулова и др. Следует отметить, что анализ состава и содержания фотофондов личного происхож-
дения показывает, что в значительном количестве среди них преобладают фонды, относящиеся к сфере 
культуры. Приоритет при комплектовании общенационального архива этими видами документов, на наш 
взгляд, отдавался, прежде всего, формальным признакам, таким, как, например, наличие наград и званий. 
Содержание архивных фотодокументов охватывает довольно многогранный пласт событий обществен-
ной жизни, который представлен нам через призму личностного индивидуального восприятия. К настоя-
щему времени национальный аудиовизуальный архив располагает достаточной фотодокументальной 
информационной базой и необходимыми инструментариями его изучения (база данных «Фото», путево-
дители, тематические перечни, каталоги: систематические, именные и др.). Информационные возможно-
сти фотофондов неодинаковы: некоторые из них даже при большом количестве снимков, отражают лишь 
отдельные моменты событий, другие же изобразительные документы выступают как один из основных 
исторических источников или даже единственным материалом в показе каких-либо событий.  

Кинофотодокументы о деятелях литературы и искусства следует рассматривать в неразрывной связи с 
фонодокументами этой тематики. Их роднит не только генетическая общность, но и идентичность выпол-
няемых функций (в частности, контактно-устанавливающая функция): естественность обстановки съемки 
или звукозаписи, непринужденность поведения участников беседы или разговора и т.п. Вместе с тем, как 
известно, тематическое и жанровое разнообразие кинофотофонодокументов значительно шире и богаче и 
не может ограничиваться только приемлемыми для вышеуказанной обстановки интервью или 
воспоминаниями. 

Анализ звукозаписей, посвященных деятелям литературы и искусства, позволяет разграничить 
документы в соответствии с их функциональным и видовым назначением на три крупные, наиболее 
характерные группы: звукозаписи событийного характера; интервью, беседы, лекции и т.п.; воспомина-
ния. Тематические рамки первой группы фонодокументов достаточно ограничены и представлены в 
основном съездами, звукозаписи которых, сохранившиеся полностью или фрагментарно, имеют вполне 
определенную историческую и культурно-познавательную ценность. В ЦГА КФДЗ РК хранятся звукоза-
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писи съездов писателей, композиторов, художников, кинематографистов с выступлениями видных 
представителей каждой из сфер.  

Самой насыщенной в информационном плане и значительной в количественном отношении является 
группа фонодокументов, представленная в виде отдельных интервью, выступлений, бесед и т.п. Фонодо-
кументы именно этого комплекса составляют в архиве наиболее компактную и многочисленную часть 
архивного фонда. Они являются важным источником по изучению творческой лаборатории писателей, 
музыкантов, театральных режиссеров о своем творчестве, или записями, освещающие отдельные, чаще 
всего эпохальные, события в литературной, музыкальной, кинематографической и театральной жизни. 

Поистине уникальны фонодокументы, запечатлевшие голоса выдающихся писателей, музыкантов, 
актеров. Осуществление проблемы сохранения и реставрации таких звукозаписей решается в рамках гу-
манитарного проекта «Асыл-мура» («Музыкальное наследие Казахстана»), спонсором которого является 
компания «Кока-Кола СНГ Сервисез ЛТД». Эта некоммерческая гуманитарная программа включает по-
исковую работу, систематизацию, восстановление и цифровую очистку, а также перенос на современные 
аудионосители лучших образцов народной, классической и современной музыки Казахстана. Благодаря 
спонсорской помощи в архиве установлено специальное оборудование, которое предназначено для пере-
вода архивных фонодокументов на магнитной плёнке в современный формат (цифровые DAT-кассеты). 
Для осуществления этого проекта по заказу архива был смонтирован специальный магнитофон, аналога 
которого нет в Казахстане. Кроме того, для считывания записей в архиве используется современный при-
бор фирмы «OTARI». На базе отреставрированных звукозаписей уже выпущены компакт-диски выдаю-
щихся деятелей культуры Казахстана: Г.Курмангалиева, К.Байсеитовой, Б.Сарыбаева, Ж.Омаровой, 
К.Жантлеуова. Подготовлен компакт-диск «Основоположники оперного искусства Казахстана». 

Таким образом, архивные кинофотофонодокументы сохраняют и наглядно отражают развитие культу-
ры Казахстана, что дает основание говорить о существовании в составе Национального архивного фонда 
РК достаточно представительного и информационно насыщенного массива изобразительных, изобрази-
тельно-звуковых и звуковых документов о деятелях отечества в области литературы и искусства и 
рассматриваемого как запечатлённые современниками наиболее важных и интересных для их времени 
событий. 

Оценивая в целом состав и содержание аудиовизуального фонда страны, можно прийти к выводу, что 
та часть кинофотофонодокументов, отражающая историю культурной жизни казахстанского общества 
представляют собой полноценный и самостоятельный исторический источник, способные осветить наше 
многомерное историческое прошлое. Информационные средства архива, как «Аннотированный каталог 
фотодокументов из личных фондов (1965-1995 годы)»; путеводители «Произведения народного творче-
ства Казахстана в звукозаписях»; справочники «Государственные деятели Казахстана в кинодокументах», 
«Деятели науки и культуры в кинодокументах» и др., открывают широкие возможности для многоаспект-
ного поиска информации и стимулируют использование обществом ретроспективной аудиовизуальной 
документации. 

Глубокий и всесторонний анализ и оценка информационного потенциала всего корпуса аудиовизуаль-
ных документов Национального архивного фонда остается актуальной проблемой.  

* При обзоре аудиовизуального документального наследия Казахстана привлечены аннотированные 
каталоги киножурналов и документальных фильмов, хранящиеся в национальном аудиовизуальном 
архиве.  

 
Түйін 

Мақалада қоғамымыздың мəдени феноменін зерттеу саласындағы ұлттық қорында сақталған аудиовизуалды 
құжаттардың маңыздылығы сипатталады. Кинофотофоно құжаттардың тарихи зерттеулердегі ерекшелігі ашылады. 
Автор мақаласында жоғарыда айтылған деректердің тарихи жəне деректемелік талдауы болашақтағы құзырлылық 
маңыздылығы бар деген қорытындыға келеді. 

 
Summary 

In article the role and value of audiovisual fund of the national archive depository locates in studying of such phenomenon as 
culture of our society. Features of use of film photophonodocuments in historical researches reveal. The author comes to a con-
clusion that the deep and comprehensive historical and source study analysis of these types of sources remains in the long term. 
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ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР 
ПЕРСОНАЛИИ 

 
ҚАБАНБАЙ БАТЫР ЖƏНЕ ҚАЗАҚ-ЦИН ЕЛДЕРІНІҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ 

 
З.Қ. Тұрсынхан – т.ғ.д., проф., Л.Н. Гумилев атындағы Е�У Шығыстану кафедрасы 

 
XVIII ғасыр Қазақ жері мен елінің тарихы тайталасқа түскен, тағдырдың сын сағатының соққан кезі. 

Қожаберген жыраудың «Елім-ай» дастанында айтылғандай, қазақ халқы ең əуелі көрші жатқан қалың 
ойраттың шабуылына ұшырап «ақ табан шұбырынды» болды. Бұл Қытайды билеп тұрған Манжу-Цин 
империясы күшіне мінген кезі еді. Қазақтар оларды бұрынғы атымен шүршіттер деп атайтын. Тегі 
жүржіт, баяғы XIII ғасырда монғолдар олардың мемлекетін (Цзинь-Алтын патшалығын) жойып (1234), 
сол арқылы Қытайды бағындыруға жол ашқан болатын. Сол беті еңсесі түскен шүршіттер кейін монғол-
дар қытайдан айырылып, өздерінің Монғол даласына шегініп, Монғол мемлкетін қайта орнықтырған 
кезде, олардан жалғасты қысым көрді. Бірақ кейін келе, монғол да, қытайлық Мин мемлекеті де əлсіреген 
тұста (бұл кезде монғолдардың ең күшті жауынгер тайпасы ойраттар Жоңғарияға көшіп кеткен болатын) 
1616 жылы шүршіттер өз мемлекетін қайта құрды. Құрып, жаңа мемлекетін Манжу деп атады. Бұрынғы 
шүршіт деген аттан баз кешті. Сол кезде Қиыр Шығыстың ұлтанды бөлігі олардың қоластына қарап 
тұрды. Бұл жерлер кейін келе Манжурия деп аталды. Манжулар 1644 жылы Қытайдағы Мин əулетіне 
қарсы шаруалар соғысы кезінде Ұлы қамалдан өтіп Пекинді басып алды. 1662 жылы тұтас Қытайды 
жаулап алды. Имератор Канси кезінде геодезиялық зерттеулер жүргізіп, «Хуанюй цуанланту» (皇皇皇皇皇 
– Императорлық үлкен сызба) атты карта жасап, сол бойынша Қытайдың батысында жатқан жерлерді 
игеруге, ол жерлерді Манжу-Цин империясының құзырына қаратуға əрекеттенді. Сол мақсатта алдымен 
Монғолияны, Тибетті жаулады. Артынан Жоңғарияға ауыз салды. Бірақ жауынгер ойраттарды бағынды-
ру оңайға түспеді. Екі ірі империяның аралығында бұрыннан жау екі күш – ойраттар енді ымыраға келуге 
мəжбүр болды. Ойрат моңғолдары Абылайды өздеріне одақтас ретінде тартқысы келсе, Абылай ойраттар-
ды Ресейге қарсы күресте пайдаланбақ болды. Бірақ ойраттардың артында оларға ата-бабасынан өш 
Манжу империясы тұрды. Қазақ үшін нағыз қиын-қыстау кезең басталды.   

1757 жылы манжулар ойраттарды қанға бөктіре қырған соң, Қазақ хандығы Манжу-Цин империясы-
мен бетпе-бет келді. Олармен бұрыннан өш-қасы жоқ қазақтар үшін Манжу-Цин империясымен бейбіт 
қатынас орнатудан басқа жол жоқ еді. Өздерін «аспан астының егесі» деп есептейтін тарихтағы Қытай 
патшалықтары өздерімен тікелей қарым-қатынаста болған елдерді əмəнда өздеріне «тəуелді» жəне 
«сырттай тəуелді» деп екі түрге айырып келген. Император Цянь Лун қазақтар туралы «олар ел болды, біз 
қабыл алдық , бұл дегеніміз оларды бейне Въетнам, Тайланд елдері секілді жанамалай баурау үшін керек. 
Мұнымыз оларға тек Тəңір патшалығының лебізін білдіріп қою» дейді. Шын мəнінде, бұл жердегі «ел 
болу» тек формалды түрде болған.  

1757 жылдың қазан айында алғашқы қазақ елшілері Цин патшалық ордасына жетеді. Осы алғашқы 
дипломатиялық миссияның құрамында Қабанбай батырдың өкілі болған. Оған дəлел жаңадан табылған 
Цин патшалығы Цянь Лун патша кезіне тəн мұрағат құжаты. Онда осы реткі Пекинге жеткен 7 адамның 
бірін «орынбасар елші Танаш, ол Қаракерей найман руының зайсаны Қабанбайдың немере інісі» деп 
көрсеткен [1, 18 б.]. Осы тарихи құжатта Қабанбайдың өкілі Абылай мен Əбілпейіздің атынан барған бас 
елші Кенжеқарадан кейін тұрғанына қарағанда, Қабанбай батырдың орны сол кезде қазақ қоғамында 
шынымен жоғары болған дейді зерттеуші Б.Еженханұлы [1, 3 б.].  

Цян Лун патшаның орда естелігінде (Цинь Гаоцзун шилу) көрсетілген Цин патшасының 1758 жылы 3 
наурыздағы бір жарлығында мынадай мəліметтер бар: «Шундене маған мынадай мазмұндағы бір мəлім-
демесін жолдапты – Қазақ Дəулетбай батырлар маған: естісек Батур-Обаш шешектен өліпті. Ал 
Қасақшира басқаратын ел түгел махачин (таудағы кезбе, босқын – авт.) болып кетіпті. Тек Церен ғана 
Чечен Қараның жерінен Сарыбелге1 қашыпты. Қазақ Кіші жүз ханы Нұралы інісі екеуі қол бастап екі 
жолмен олардың ізіне түсіпті деді. Ол мəлімдемесінде тағы бүй деді: Қазақ Əбілпейіз маған мен қол 
бастап Іледегі Самынға барғанымда тұтқындардан сұрап мына жəйді білдім – Церенге қазір бір түменнен 
аса түтін қарағанымен, олардың көбінің ішерге асы жоқ, аш-арық жүрген көрінеді. Əйткенмен, күні 

                                                           
1Сарыбел (Манжу /%жаттарында «Шарабел») — Б.Еженхан Аблай ханны� 1760 жылы Цин патшасына жолдаған 
хатында елімні� о�тCстік шеті Шарабел деп к;рсеткенін тілге тиек етіп, б%л жерді /азіргі 
аза/-
ырғыз шекарасындағы 

астек жəне 
ордай асуларыны� т;�ірегі деп т%жырымдайды.  
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қиындаған екен деп біз оларды бейжай қалдыра алмаймыз. Себебі, оларды түбегейлі құртпасақ, елімізге 
түбі тыныштық бермейді. Оларды түп-тұқиянымен құртып жібермесек те, Жəркен, Қашқар жəне Қырғыз 
асырып жіберсек іс аяғына жетер еді. Сондықтан, біз бірлесе отырып былай деп келістік: Кіші Жүзден 
Ералы сұлтан бастаған бір түмен қол Шуға барса, Орта жүзден Сары-Төкен батыр Ақтау-Үктаудан 
аттанып Кербұлаққа барып, Қабанбаймен қосылып, одан ары Церенді қуалап, көктемде қар кете қайта 
оралатын болды. Артынан біз улеттердің қай жерге барып тиянақтағанын сіздерге, ұлы армияға, айтар-
мыз деді» [2, 17-19 бб.] делінеді. Бұл деректен Қазақ ордасының жоңғар қалмақтарының қалдық күшін ел 
шетінен ысыра қуып шығу үшін Ералы сұлтан, Сары-Төкен жəне Қабанбай батырлардың Қазақ даласы-
ның оңтүстігі мен оңтүстік-шығыс шебіне жібергені, олардың басты мақсаты Церен, Қасақшира жəне 
Батур-Обаши бастаған жоңғарларды Тəңіртаудың арғы бетіне – Қашқар, Жəркенге қарай асыра қуу 
болған. Деректен осы операцияның бел-ортасында Қабанбайдың жүргенін, тіпті оның осы мақсатта 
Жетісуға күні бұрын жеткенін байқауға болады.  

Осы деректің шынайылығын Цин орда құжаттарындағы мынадай дерек нақтылай түседі. 1758 жылы 
наурыз айының соңында қалмақтарды қуа соққылап Ертіс бойын шарлап бара жатқан Цин ұлықтары 
Хошоци мен Таңкалуга жол жөнекей Қаламбай деген қазақты кездестіріп, одан Қабанбайдың 3 мың əскер 
бастап Сарыбел жеріне барып, Батыр-Обашы мен Қасақсиранды тонағалы кеткенін естиді [3, 60 б.]. 
Бұдан соң Қабанбайдың қазіргі Боратала өңіріндегі Буке Шаханмен соғысқаны туралы дерек кездеседі. 
Онда былай делінеді: «Əскери құпиялық амбандарына: Хэцуйши, Тагғырулардың мəлімдеуінше, Қазақ 
(ханы) Абылай өзінің Бораталаға шеру тартып, Шырын, Буке Шахандармен соғысқанын, Төгіс Қашқа 
бастаған жүз шақты түтінді қолға түсіргенін, қазақ жасақтарынан да бірталай шығын болғанын елші 
арқылы хабарлапты. Шырындардың мыңдай түтінінің қайда кеткені белгісіз көрінеді... Абылай ақпанда 
аттандырған қолының наурыздың орта тұсында Қоңырөлеңге ат басын тірейтіндігін айтып жолдама 
жіберді. Бұл хабар Чжао Хуэйларға да айтылсын» [4, 46]. Бұл жолғы қосынға Қабанбайдың бас болғанын 
Цян Лунның 23-жылы 9-айдың 23 күні (жаңаша 1758 жылдың 24 қазаны) қатталған төмендегі дерек 
растайды. Онда: «Бұдан алдын қазақ батыры Қабанбайдың жіберген өз баласы Едіге Буке Шаханның 
ұлын айдап əкелді. Олар осы келісінде сауда малын айдап ала келген болса олармен лайығында сауда 
жасасайық. Қазақтарға жіберілген (елші) Науандар Абылаймен жүздескеннен кейін, қазақтардан саудаға 
келетіндердің көп екені белгілі болса дереу мəлімдейміз деген сөздер жазыпты» делінеді. Демек, бұл 
арада Буке Шаханды Қабанбайдың ұстағаны жəне оның ұлын кепіл үшін өз ұлы Едігеден айдатып жібер-
гені мəлім. Өйткені Буке Шахан ойраттар жойылғаннан кейінгі кезде əлі де болса Циннің Жоңғариядағы 
үстемдігіне қауіп төндіруші күш есептелетін. Демек, Қабанбай батыр Сарыбелден 1758 жылдың көкте-
мінде «қар кете» қайтып, сол беті қол бастап Жоңғарлардың Боратала өңіріндегі Буке Шахан, Шырын, 
Төгіс Қашқа бастаған қосындарымен соғысып, олардың біраз елін бағындыға алып, Буке Шаханның ұлын 
айғақ əрі кепіл ретінде Цин ордасына жөнелткен. Осы соғыстан кейін Цин патшалығының қазақтармен 
сауда жасасуға ниетті болғаны байқалады. Демек, Қазақ-Цин мемлекеттері арасындағы қарым-қатынас 
осы кезден бастап бейбіт, тату көршілік сипат алған. Цин мұрағатынан табылған келесі бір құжатта (Цян 
Лунның 23-жылы 1-ай, жаңаша 1758 жылдың жыл басы) Қабанбай батырдың сол кезде найманның 
қаракерей руының бір неше мың түтінін басқаратыны туралы жазады (Қара керей бəйжігіт найманның он 
мың отбасы Қабанбай батыр мен Дəулетбай батырдың (?) билігінде [1, 24 б.]).  

Осы кезден бастап қазақтар Цин үкіметімен тату тұрып, олармен арадағы силастықтан пайдаланып 
сонау ойрат басқыншылығы кезінде (XV ғасыр) қолдан кеткен Іле, Алтай, Тарбаатай өлкесіне біртіндеп 
қоныс аударуды ойлады. Ол өлкелерге қайтып барып қоныстану, жəне ол жерлерді түбегейлі қайтару 
туралы қазақтар сонау 1757 жылы Цин патшалығына өтініш білдіреді. Сол кезге тəн Цин патшалығының 
дерегінде (Цянлунның 22-жылы 10-айдың 22-күні, жаңаша 1758 жылдың 16 қарашасы): «елшілеріңіз 
ежелгі қонысымыз еді деп сұраған Тарбағатайға келсек, ол жер енді ғана тынышталды. Қазірше иен 
жатыр. Ол жерлерді былайда берер едім, бірақ сіздер бізбен енді ғана байланысып, еңбек көрсетуге үлгір-
медіңіздер. Мұндай жағдайда оны сыйға беру мемлекетіміздің тəртібіне үйлеспейді. Тіпті, оған өздеріңіз 
де іштей қынжыласыздар. Ал егер қашқын Əмірсананы ұстап берер болсаңыздар, оны сыйға беруге əбден 
болады» [4, 36-37 бб.] делінеді. Бірақ Абылай Əмірсананы ұстап бермейді. Оны Ресейге қашып кетті деп 
мəлімет береді. Цин архивтерінде бұл сөзге тым сенбестік танытқан сөз-сөйлемдер кездеспейді. Соған 
қарағанда, манжу билеушілері Абылайдың берген жауабына сенген секілді.  

Бұдан соң 1760 жылы Əбілмəмбет пен Абылайдың екі мəрте жіберген елшілігі кезінде (құттыбай мен 
Аталайдың елшілігі) де, Орыс сұлтан бастаған елшілікте де қазақтар Цин императоры Цянь Лунға: «Іле 
жері қазақтардың қонысы болса» деп талап қояды [2, 548 б.]. Бірақ бұл жолы да император жартымды 
жауап бермейді. Цин патшалығынан (Ежен ханнан) күдер үзген қазақтар, енді шығыстағы жерлерге өз 
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беттерімен жаппай қоныс аударуды бастады. Бұл ретте олар Цин патшалығының əскери сесінен қорыққан 
жоқ. Осы көштің алдында Қабанбай, Көкжал Барақ, керей Жəнібек батырлар жүрді. Көкжал Барақ батыр-
дың Ертістің жоғарғы жағындағы ұраңқайлармен соғысы Цин империясын түршіктіргені сонша, импера-
тор оны ұстап беру туралы Аблайға ультиматум қояды. «Əбілмамбет, Абылай, Əбілпейіз, Қабанбай секіл-
ді ел ағаларына: былтыр сіздердің елден кейбір адамдар ұраңқайлардың жылқы жəне басқа малдарыны 
барымталап кеткеннен кейін, генерал, амбандарымыз аттаныс жасап оларды ұстамақ болған еді, арамызда 
қарым-қатынасы жасап тұрғанымызға біраз уақыт болып қалғандықтан, сол істің шын-өтірігіне көз жеткі-
зуді ойладым. Оның үстіне, сіздерден келген керуеншілердің мəлімдеуінше, ұраңқайларды талауға салған 
сіздердің елдегі Барақ батыр екен... Егер Барақ батырды ұстап берсеңіздер, адалдықтарыңызды тіпті де 
əйгілеген болар едіңіздер». Бірақ Цин армиясы Абылай көпке дейін үндемеген соң, Монғолия баытынан 
əскер аттандырмақ болады. Осы кезде барып Абылай кешірім сұрап хат жазады. Император көктің 
ұлымын деп кешірім береді [4,62 б.]. Бірақ жер дауы мұнымен тоқтаған жоқ. Қабанбай, Бөгенбай, 
Жəнібек батырлар елді байырғы мекендеріне қарай арт-артынан көшіре берді. Ол кезде Алтайды иелеп 
жатқан жеті тайпа ұраңқай мен дөрбіттердің, Тарбағатай жағына жаңадан келіп орныға бастаған торға-
уыттардың күші мығым еді [6, 249 б.]. Өр Алтай мен Тарбағатайға 1767 жылдан басталған көш ең əуелі 
Цин ұлықтары мен қарауылдарының тосқындығына ұшырады.  

Тағы бір құжатта былай делінген: «Елшілеріңіз Іледен қоныс беріп жарылқасын дегенді айтады. 
Тарбағатай бұрыннан Жоңғарға тəн қоныстар əрі қосынымыз тыныштандырған жер... Қазақтың жері аса 
кең. Жүйеге жүгінер болсаңыздар, сол бұрынғы шекараларыңызды сақтағандарыңыз жөн. Қоныс кеңейту 
ойында болмаңыздар... Абылай, сіздің Тарбағатайдан қоныс сұраған өтінішіңізді де мақұлдамаған едім. 
Солай бола тұра, енді мына басаламандыққа қалай барып отырсыздар (елді неге көшіресіздер демекші – 
авт.)?! Жоңғарлардың танауынан құрты түсіп тұрғанда шегімізге маңайлай алмаушы едіңдер. Біз Ілені 
тыныштандырғаннан кейін ғана бейбіт тұрмысқа қолдарыңыз жеткендей болды. Бұған да шүкірлік етпей-
сіздер ме!» [4, 60 б.]. 

Осылай деу арқылы император қазақтардың шығыстағы ата мекендеріне өз беттерімен көшіп барып 
жатқанына қатаң наразылық білдіреді. Бұларыңыз шектен асқандық деп ренжиді. Бірақ, тарихи фактілер 
қазақтардың қытай қарауылдарының тосқындығына қарамай байырғы мекендеріне тоқтаусыз көшіп, 
біртіндеп қоныстанғанын көрсетеді. Бұл үрдіс ХVIII ғасырдың соңына дейін жалғасты. Ақыр аяғында 
Цин үкіметі онда көшіп барған қазақтарды өз бұқарасы ретінде қабылдауға мəжбүр болды.  

Қабанбай батыр өз халқын сыртқы жаудың басқыншылығынан құтқарумен бірге башқұрт, қарақалпақ 
сияқты қазақпен бір туысқан бауырларына да жаны ашыр болып, оларды да қанат астына алып отырған. 
1751 жылы Барақ сұлтанның үлкен ұлы Ханбабамен бірге оңтүстікке жасаған жорығында жиырма мың 
адамдық үлкен қолға бас болған Қабанбай Сыр бойын, Сайрам, Ташкент қалаларын жоңғардан тазартып, 
Тəшкентте Төле бидің билікке келуіне көмектескен. Шыршық өңірінде Жоңғарияға айдалып бара жатқан 
бірнеше мың қарақалпақты құтқарып қалған. Артынан Ресейге қарсы Башқұрт көтерілісін ұйымдастыру-
шы Қарасақалдың қазақ даласынан, оның ішінде наймандарға келіп пана табуына байланысты, Қаракерей 
Қабангбайдың есімі орыс дерктерінде ұшыраса бастады. Қазақ билеушілерінің кейбірі Қарасақалды 
Ресейге, енді бірі Жоңғар хандығына ұстап беруге тырысады. Бірақ олардың барлығы оны Қабанбайдың 
соңында тұрған қалың найманнан тартып алуға əрекеттенбеді. Ресей деректері де оны Қабанбайдың 
қорғаштап отырғанын жазады [5, 568 б.].  

Қытай деректерінің кей жерлерінде Қабанбаймен қатарлас Қожаберген жыраудың да аты аталады. 
Қазақ мемлекетінің ірі саяси қайраткері ретінде ол Цин патшалығына баратын дипломатиялық миссия-
ның жағдайын ақылдасуға, оларды жіберуге қатысып отырған. «Бұрын біздің Чжао Хуэй есімді генералы-
мыз сіздердің Абылай, Ханбаба, Қабанбай, Қожаберген жəне Дəулетбай қатарлы адамдарыңызбен 
ақылдасқаннан кейін барып, Үрімжіде сауда базарын ашу жөнінде патшамызға мəлімдеме жазған еді» [1, 
41 б.] делінеді деректе (1759 ж.). Демек, Қабанбай батыр да Қазақ хандығының аса ірі саяси қайраткері, 
батыры Қожаберген жырау секілді тек қару алып ел шетінде жүрмей, мемлекет ісіне де араласып 
отырған. Бұған оның қарақалпақтар атынан Пекинге жолданған бір хатқа өз мөрін басқаны дəлел болады. 
Бұл мөрдің қағазға басылған көшірмесі жақында Пекиндегі Қытайдың бірінші тарихи мұрағатындағы 
«Əскери басқармаға жолданған ұлықтардың мəнжу тіліндегі мəлімдемелерінің көшірмесі» атты Цин 
патшалығының мұрағат құжаттары қорынан, ондағы құжаттардың микрофильмдері арасынан сақталу 
номері 1736-03 жəне микрофильм бойынша 051-001761 номерлі «шағатай» жазба тілінде хатталған 
тарихи құжаттан алынды [7, 11 б.]. Қожаберген жыраудың: 
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Қолбасшы батыр болмасам,  
Көбелі сауыт кимеймін. 
Ту ұстайтын болмасам, 
Арабы ақбоз мінбеймін. 
Талапты жігіт болмасам, 
Ұрандап жауға тимеймін. 
Қару-жарақ соқпасам, 
Зергер де болып жүрмеймін. 
Майданда жауды жеңбесем, 
Қызықты дəурен сүрмеймін. 
Дулығамның төбесі, 
Буылмаса маржанмен, 
Басыма оны кимеймін! – деп апайтөстенгені секілді, Қабанбай батыр да 

Жоңғарға қарсы күресте бірде елінің ол шетінен, бірде бұл шетінен шығып, ел іргесін кеңейтіп, батыр-
лықты ту еткен, елдің алыс келешегін ойлаған айтулы тұлға. Оның бір басының қадір-қасиетін, қазақ 
үшін қаншалықты керек екенін өз замандастары да айтып кетті. Қабанбай батыр науқастанып жатқанда 
оған келіп көңілін сұраған Сарышуаш жыраудың:  

Уа, Қабанбай, көзелім, 
Ескіден қалған көз едің. 
Бұл науқастан сауықсаң, 
Еркелігін кешірген,  
Ақ сүтін беріп өсірген, 
Қуанатын өз елің. 
Бұл науқастан оңалмай, 
Бақиға қарай бет бұрсаң, 
Жау тиді десе жата алмай, 
О шетіне бір шыққан, 
Бұ шетіне бір шыққан, 
Көкіректі кек кернеп, 
Көз жасыңды мың сыққан, 
Жылайтын тағы өз елің! [8, 235-236 бб.] – деп толғауы оның қиын-қыстау 

кезде нағыз еліне қамал, қорған болған ер екенін дəлелдейді.  
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Резюме 
Статья посвящена великому батыру Каракерею Кабанбаю, который внес значительный вклад в освобождении 

Казахской земли от Джунгарского нашествия. Операясь на достоверные источники автор описал политические, 
военные и торгово-экономические взаимоотношения великого батыра с Цинской империей Китая. Также автор 
проведя большую работу с источниками приводит новый материал, который ранее не представлялся широкому 
научному кругу на казахском языке.   

 
Summary 

The article is dedicated to the great batyr Karakerey Kabanbay, who has made a significant contribution to the liberation 
of the Kazakh land from the Junggar invasion. Leaning on reliable sources the author has described the political, military, 
trade and economic relationship of the great batyr with Qing Empire of China. Also the author having carried out a lot of work 
with sources gives new a material which wasn't presented earlier to wide scientific community in the Kazakh language. 
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Шығыс Түркістанның тəуелсіздігі мен еркіндігі жолында күрескен қазақ батыры Оспан Исламұлы 

тарихта өзіндік орны бар тұлға. Өр Алтай тарихында бірнеше: төре Оспан, қара Оспан жəне Оспан 
Исламұлы деген тұлғалар болған. Аталмыш тұлғалардың ішінде Оспан Исламұлы Шығыс өлкесі Алтай 
аймағы, Көктоғай ауылында туылған. 

Тəуелсіздікке дейінгі кеңестік дəуірде Отандық тарихта, Оспан батырдың  Шығыс Түркістандағы ұлт-
азаттық көтеріліс басшысы туралы мəліметтерде басқаша баға беріліп келді. Кеңестік дəуірде коммунис-
тік тоталитарлық идеология үстемдік құрып тұрған кезде, алыс жəне таяу шет елдердегі қазақтардың 
тарихын ғылыми тұрғыдан зерттеуге қолдау таппағанын былай қойғанда тіпті ол елдерде туған туысқан-
дары бар екендігін мойындау үлкен қылмыс есептелді. Өйткені КСРО коммунистік партиясының 
орталықтағы жəне жергілікті жердегі қайраткерлерінің солақай саясатының салдарынан, кезінде көптеген 
қазақтар өз Отанын тастап, шетелге жер ауып кетуге мəжбүр болғанын ашып айту партиялық жəне 
таптық принципке қарама-қайшы келгені баршаға мəлім. 

Міне, осындай жағдайлар мен тарихи оқиғаларды ескерсек, шет елдегі қандас бауырларымыздың 
тарихын шындық тұрғыдан зерттеуге шектеулер қойылғаны рас.  

Алпауытты КСРО мемлекеті ыдырап оның құрамындағы қазақ елі де тəуелсіздігін алып, өз тарихы 
мен мəдениетіне жəне тарихи тұлғаларына жаңаша тұрғыдан зерттеулер мен ізденістер жасауда. Сон-
дай тарихи тұлғалардың бірі Шығыс Түркістанның тəуелсіздігі мен еркіндігі жолында күрескен қазақ 
батыры – Оспан Исламұлы. 

Қазақ халқының бір бөлігі Шыңжаң өлкесінің солтүстігін мекендейді. Шыңжаң атауы ХVІІІ ғасырдың 
50-ші жылдары манчжуриялық Цин əулеті жаулап алған Шығыс Түркістан мен Жоңғария даласына 
берілген қытай атауы «Жаңа шеп» немесе «Жаңа шекара» деген мағына береді. Бүгінде Қытай мемлекеті-
нің құрамдас бөлігі.  

Қазақтар негізінен Іле, Алтай, Тарбағатай аймақтарына шоғырланған. Соңғы санақтарға қарағанда 
Шыңжаңда бір млн. екі жүз мың қазақ бауырларымыз өмір сүріп келеді екен [1, 240 б]. Қытай отаршыла-
ры қазақтарды уысынан шығармау үшін əр-түрлі амал-тəсілдерді қолданып келді. Сондықтан Қытайдағы 
қазақтар озбырлықтың небір қорлық-зорлықтарын бастарынан өткерді. «Қытай билеушілері қазаққа ауыр 
алым салық салу арқылы күшпен ұстаймыз деп сенді. Бірақ қазақ халқы қытайдың мұндай қанау, дінсіз-
дендіріп ассимиляцияға ұшырату, қолындағы құрал-сайманын тартып алып, ел бастайтын ерлер мен 
халықтың ар-ожданын қорғайтын көсемдерін, рухани дем беруші ақын, жазушыларын абақтыға жабу, 
олардың көзін біржолата жою құнарлы жерлерге ішкі қытайдан «тың игерушілерді» қоныстандыру...» [2, 
81 б.] сияқты жан түршігерлік қорлық-зорлығына қарсы күресті. Отаршылдықты əр-түрлі жолдарымен 
жүргізген қысым-қиянаттарына шыдамаған қазақ халқы азаттық, еркіндік үшін əрдайым қолға қару алып 
күреске шығып отырды. Олардың ішінен ел бостандығы, жер тұтастығы жолында күрескен: Демежан, 
Бөке, Зуха, Оспан, Елісхан, Əкбар, Сейіт, Бүркітбай, Сұлубай тағы басқа батырлар шығып, халықты 
артынан ерте білді. Елді бастап, отаршылдық пен озбырлыққа қарсы ұлт-азаттық көтерілістерге шықты. 
Бірақ басқаның басымдығына шыдамай елінің ертенің ойлаған батырлар мақсат-мұраттарына жете 
алмады. Шығыс Түркістандағы қазақ халқының азаттық жолындағы күресі жолында мерт болды. 

Қазақ халқының еркіндігі үшін болған ұлт-азаттық көтеріліс пен оның басшыларының Отандық тарих-
та алатын орны ерекше. Мəселен, Ресей империясының отарлау саясатына қарсы болған ұлт-азаттық 
көтеріліс басшылары Сырым Датұлының, Кеңесары Қасымұлының жəне тағы басқа батырлардың рөлі 
ерекше. Сол сияқты Шығыс Түркістандағы қазақтардың тəуелсіздігі мен еркіндігі жолында күресіп өткен, 
қазақ халқының батыры Оспан Исламұлының өзіне тиесілі орны бар деп, бүгінде үлкен мақтанышпен 
айта аламыз.  

Қытайдағы қазақтар арасында ұлт-азаттық көтерілісті басқарған батыр Оспан Исламұлының тарихта 
алатын орны мен рөлі туралы көптеген мəліметтерді Түркия, Қытай, Моңғолия жəне Европа елдеріндегі 
қазақ диаспорасы жəне сол елдердің зиялыларының еңбектерінен біле аламыз.  

Түркиядағы қазақ диаспорасының зиялы қауым өкілдері: Хасен Оралтай, Əбдіуақап Қара, Қызырбек 
Ғаритулла жəне тағы басқа ғалымдар мен зерттеушілердің Оспан батырдың Шыңжандағы ұлт-азаттық 
көтеріліс басшысы жəне оның ерлігі мен тарихтағы орны туралы еңбектері мол мəліметтер беруімен 
құнды. Сол зерттеулердің əрқайсысына жеке дара тоқталып, өтетін болсақ батырды өз көзімен көріп 
тілдескен, «Азаттық» радиосында қызмет атқарған, ғалым Хасен Оралтай оның тарихтағы орны мен қазақ 
халқының тəуелсіздігі жолындағы күресіне қатысты өз пікірінде: «Оспан Іслəмұлы Шығыс Түркістанның 
ұлт азаттығы үшін, шын күрескен нағыз батыр адам. Орыс, қытай отаршылары Оспан батыр Іслəмұлы-
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ның бұл күресінің мəн мағынасын төмендету мақсатында оған негізсіз жалалар жауып келді. Жалғыз 
мысал келтірер болсам, 1950 жылы Мəскеуден шығатын «Правда» газеті Оспанды «Американың 
шпионы» болған деп, өтірік жала жапты. Ал сол жылдары Кеңес одағының құрамындағы Қазақстанның 
баспасөзі жəне арнайы жарияланған кітаптар Оспан батырды «АҚШ шпионы» не «бір топ қарақшылар-
дың басшысы» ғана болды деп өтірік жала жауып жазды. Кейін Мəскеу мен Пекин арасындағы қарым-
қатынас салқындағанда, Мəскеу Оспан батыр жөніндегі бұрынғы көзқарасын өзгертіп басқаша жаза 
бастады» – деп мəлімдеген болатын «Азаттық» радиосының қазақ редакциясына 2001 жылы берген 
сұхбатында [3].  

Хасен Оралтай өзінің Стамбулда 1999 жылы түрік жəне қазақ тілдерінде жарық көрген «Елім – айлап 
өткен өмір» деген еңбегінде Оспан батырдың қасында бірнеше күн болғандығы туралы мəлімет берген. 
Кітапта: «Оспан батыр сом денелі, балуан бітімді, ұзын бойлы, кең жауырынды, қалың тұйық қабақты, 
қою сақал мұртты, қызыл шырайлы, сəл дөңестеу қыр мұрынды, көзшарасы үлкен əрі отты кісі екен. Бір 
таңғалғаным соншама жылдар бойы халқының ұлт азаттығы үшін күрескен батырдың тұрмыс тіршілігі-
нің ауыр жағдайда, əйелі, бала-шағасымен бірге бір жұпыны қоста отырғандығы... Сол жолы Оспан батыр 
өзінің жасы 51-ге келіп қалғанын айтып жəне жер ұзақтығын сылтауратып əкемнің Ғаскөлге көшіп кел, 
бірге қыстайық деген өтінішін қабылдамады. Сонымен туған ел жұртты тастап шыққан қазақтар көші үш 
жерде шоғырланды. Оспан батыр ауылы Қанамбал тауы етегінде, Құасайын Тəйжі ауылы Тажынорда, 
Қалибек Хакім ауылы Ғаскөлде қалды» деп жазған [4, 263 б.]. Ғалым Оспан батырға қатысты құжаттар 
мен деректер Қытай Халық Республикасы мен Моңғолия мұрағаттарында бар екендігін мəлімдейді. 
Шығыс Түркістандағы қазақтардың ұлт-азаттық күресін зерттеу барысында аталмыш елдер мұрағатта-
рындағы материалдардың үлесі мол деген сенімдеміз. 

Оспан батырдың аты бүкіл Шығыс Түркістан жұртшылығына əсіресе, ондағы қазақтарға отызыншы 
жылдардың аяғынан бері əйгілі болатын. 1943 жылдың күзінде Қызылқия деген жерде жұртшылық Оспан 
батырды ақ киізге отырығызып хан көтерген. 

Оспан Исламұлының тарихи тұлғалық болмысын зерттеуде Стамбулдағы Мимар Синар көркемөнер 
университетінде дəріс беретін тарих ғылымдарының докторы, профессор Əбдіуақап Қараның «Оспан 
батыр туралы ғылыми зерттеулер жəне шетел ғалымдарының пікірлері» деген ғылыми мақаласында 
батырдың басшылығымен болған ұлт-азаттық көтеріліс Шығыс Түркістанда болғанымен, ол жайлы басты 
деректер 1949 жылы Қытай коммунистік партиясы ондағы билікті өз қолына алғаннан кейін, гоминдан-
ның көптеген əскери жəне саяси қызметкерлері Тайванға қашқанда, өздерімен бірге ала кеткеніндігін 
жəне осы материалдарға сүйене отырып, Тайвандағы ғалымдар зерттеу жұмыстарын жүргізіп, еңбектер 
жариялағандығы туралы мəліметтер келтірген. Сонымен қатар ғалым: «Олардың ішіндегі ең танымал 
болған Жаң Дажұнның қытай тіліндегі 1980 жылы 12 томдық еңбегінің соңғы екі томы 1940 жылдардағы 
Шыңжанның саяси, шаруашылық, əскери, мəдени жəне ұлтаралық қатынастарға арналғаны» деп айтады 
[5, 24 б.]. 

Қызырбек Ғаритулланың «Ереулі атқа ер салған» деген еңбегінде: «Оспан батыр жастайынан ат 
құлағында ойнайтын, көздегенін атып түсіретін асқан мерген болып өсті... Бөке батыр оны жасынан 
ұстап, қазақ жеріне көз алартқан патшалық Ресей мен гоминдаңшыл Қытайға қарсы өшпенділік рухында 
тəрбиеледі, ұрыстың сан қилы тəсілдерін үйретті» деп жазған [6, 27 б.].  

Түркиядағы қазақ диаспорасының зиялы қауым өкілдерінің зерттеулері нəтижесінде жарыққа шыққан 
еңбектерде Оспан батырдың тұлғалық болмысы мен азаттық жолындағы күресі туралы көптеген мəлімет-
тер берілген.  

Моңғолия еліндегі қазақ диаспорасының зиялы қауым өкілдері: А.Сарай, Х.Мухамадиұлы, Р.Сұраған 
жəне тағы басқа ғалымдар мен зерттеушілердің Оспан батырдың ерлігі мен ұлт-азаттық көтеріліс басшы-
сы, қазақ халқының азаттық жолындағы күресте жанын пида еткен тарихи тұлға екендігі туралы, 
Моңғолия еліндегі мұрағат құжаттары негізінде жүргізілген зерттеулері нəтижесінде жарияланған еңбек-
тері мол мəліметтерге толы.  

Моңғолия шекарасы маңында шоғырланған халықты мал жанымен аман алып қалу мақсатымен 
моңғол мемлекетінің жəне ұлт-азаттық қозғалыс көсемдерінің алдында тұрған басты міндет болды. Алтай 
қазақтарының ұлт-азаттық қозғалысының көсемі Оспан батыр Моңғолия Ішкі Істер министрінің орынба-
сары Б.Дүйнхэржавпен Хайрт асуында кездесіп, босқын қазақтардың моңғол жеріне қоныстануына 
рұқсат алды. 1943 ж. тамыз айының соңында МХРП ОК жəне Үкімет қаулысы қабылданып, онда батыс 
шекара маңындағы саяси əскери жағдайға қатысты мəселелер талқыланып, Оспан батыр Исламұлымен 
келісім жасалды. Моңғолияның мұрағаттарынан Оспан батырға қатысты материалдар негізіне сүйене 
отырып, жүргізген зерттеуінде Рахметұлы Сұраған: «Абырой-атағы арта түскен оған 1943 ж. «Халық 
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батыры» деген атақ беріліп, Алтай өлкесіндегі қазақтар жиналып, Оспан батырды ақ кигізге салып 
ұлықтады» деді [7, 16 б.]. 

Сонымен қатар, Оспан батыр сіз, біздің үкіметтен гоминьданның басқыншы əскерімен күресуге қару-
жарақпен көмектесуді өтінген едіңіз. Мұны біз қабылдай отырып, зорлық-зомбылықтан құтылу үшін 
күресіп жүрген халықтың азаттығы күрескерлеріне 400 винтовка, 200 автомат, 6 ауыр пулемёт, 30 жеңіл 
пулемёт, 2000 граната, 5 дүрбі, 400.000 винтовка оғын беру шешімін қабылдадық» – деген Х.Чойбалсан-
ның сөзі Оспанды тандандырып тастады. Ол Х.Чойбалсанға ризашылығын білдіріп: «Гоминьдан басқын-
шыларымен күресуге бел байлаған күрескерлердің мақсатын қолдаған, мамандарды жолдауға ниет білдір-
ген Моңғолия мемлекетіне Шыңжан өлкесіндегі жалпы қозғалысқа қатысушылар атынан алғыс айтамын» 
дейді [7, 18 б.]. 

Маршал Чойбалсан Оспан батырдың күшін гоминдандық қытайға қарсы бағыттағысы келді. Ал, 
гоминдандық қытай əскери басшылары болса, Оспан батырды коммунистік қытайлар мен Мəскеу 
ықпалындағы Моңғолияға қарсы бірлесіп күресуге үгіттеді. Осындай екі жақты саясаттың арасында жүр-
се де, Оспан батыр қазақ халқының ұлт-азаттығы, үшін күресу керектігін түсіне білді. 1944 жылы 6 нау-
рызда Алатөбе заставасында екі жақтың үшінші кездесуі болып өтті. Х.Чойбалсан, КСРО-ның Моңғолия-
дағы елшісі В.Д. Иванов жəне Оспан батыр Іслəмұлы үшеуі оңаша кездесті. Үш жақты келісім осылай 
қысқа мерзім ішінде ойға алған мақсаттарын орындап, табысты аяқталды. Осы кездесуден кейін, Кеңес 
Одағының Оспан батырға жолдаған қару жарақ саймандары жеткізіліп берді. Қару-сайман барлығы 100-
ден астам түйеге жүк болды. Оспан батыр өз тарапынан МХР қарсы əрекет жасамайтынын мəлімдеп, бұл 
елге арқа сүйеп, құрал-сайман жағынан көмектесуін тілеп, ұлт-азаттық күресін жалғастыра беретінін 
айтқан. Берілген қару жайында Х.Мухамадиұлы: «Х.Чойбалсан құрал-сайман жағынан көмек беріп, 
И.Оспанның жанұясы мал-дəулетін Моңғолияда болуына келісіп, кепілдеме береді. Осы кезде бостандық, 
азаттық үшін күресіп жатқан Шығыс Түркістандағы қазақ бауырластарына көмектесуге Баян-Өлгий 
қазақтары шын ықыласпен кіріседі. Мыңдаған қазақтар кəрі-жасы бар партизан отрядтарына ілесуге тілек 
білдіреді. Ал, Б.Қаби, Ш.Ноғай, Д.Жеңісхан, О.Халхабай бастаған төрт мыңдық баян-өлгийлік қазақ 
жастары барып шайқасты...» деп өзінің еңбегінде көрсеткен [8, 104 б.].  

С.Рахметұлы Моңғолия мұрағаттарындағы құжаттарға сүйене отырып жазған ғылыми еңбегінде: 
«1934-1949 жылдар арасындағы Моңғолияның батыс шекарасында Оспан батыр мен Қытай жəне моңғол 
шекаралары аралығында болған ірі қарулы қақтығыстар соңы ұлт-азатшылар үшін нəтижесіз аяқталды. 
Екі жақ та Кеңес Одағының тапсырмасымен Оспан батырды бірнеше рет тұтқындауға əрекет жасап, 
ақыры 1951 жылы ауылын қоршау арқылы оны қолға түсіріп, сот шешімімен өлім жазасына кесумен 
Шыңжан өлкесіндегі өрбіген ұлт-азатшыларының қозғалыс тарихына соңғы нүкте қойылды» деп көрсет-
кен [9, 134 б.].   

Қызыл қытайлар Шыңжан өлкесіне жақындаған сайын Шығыс Түркістан республикасы дербес ел 
ретінде өмір сүре алатындығы белгілі болды. Ал Шығыс Түркістан республикасы қайраткерлері Қытай-
дың құрамына кіруді ұйғармады. Шығыс Түркістан республикасы басшыларының бұл əрекеті Сталинге 
де, Чойбалсанға да, қызыл қытайларға да жақпай қалды. Кеңестік большевиктер жəне Моңғолия үкіметі 
ендігі уақытта Оспанның көзін жою арқылы қызыл қытайларға батысынан қол ұшын беруді жөн көрді. 
Сөйтіп, Моңғолияның Ішкі Істер басқармасы бұрынғы ара-қатынасын пайдаланып, Оспан отрядына 
іштей кіріп, оның көзін жою үшін төтенше тапсырмамен Өбешұлы Сағадай бастаған топты жұмсады 
жəне Нэхийт бастаған шекара əскери тобын іле-шала аттандырды [10, 194 б.].  

Ал, физика ғылымдарының докторы, саясаттанушы Досан Баймолда Оспан батыр жайында орыс, қы-
тай, моңғол сонымен қатар батыс зерттеушілері де қалам тартып зерттеу жұмыстарын жүргізгенін, атап 
айтқанда Годфрей Лайастың 1956 жылы Лондонда жарық көрген «Қазақ көші», Шведцияның Уппсала 
университетінен Ингвар Сванберг жəне американдық Линда Бенсонның «Қытай қазақтары», Оуэн 
Латтиморенің «Азияның тірегі», Бэзил Дэвидсонның «Түркістан əлі тірі», Доак Барнеттің «Коммунистік 
төңкеріс қарсаңындағы Қазақстан» атты еңбектері жарыққа шыққанын мəлімдейді. Аталмыш зерттеуші-
лердің ішіндегі Досан Баймолда: «1948 жылы қыркүйек айында Оспан батырға барып, əдейі кездескен 
американдық зерттеуші Доак Барнет (Doak Barnett) (China on the eve of communist takeover) «Коммунистік 
төңкеріс қарсаңындағы Қытай» атты кітабында Оспан батырдың Мəскеу қолдауындағы Шығыс 
Түркістан Республикасына қарсы шыққандығын, Оспанның қасында сол кезде 15 мың əскерилері 
болған... Оспан батыр бет бейнесі жағынан сұстылау, бойының ұзындығы шамасы 185 см, ірі денелі, 
нағыз батырға тəн айбынды адам екендігі жайында жазған американдық зерттеуші» деп өзінің зерттеуін-
де келтірген [11, 64-65 бб.]. 

Жақсылық Сəмитұлы «Қытайдағы қазақтар»деген еңбегінде: «Түркиядағы жəне басқа да Европа 
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елдерінде көбіне оны Оспан батыр деп атайды... Қытайдағы қазақтарды бастап, Қытай үкіметі мен КСРО 
үстемдігіне, олардың жандайшабы қызыл Моңғолияға қарсы күрескен қаһармандықтары мадақталады» 
деп көрсеткен [1, 240 б.]. 

Қытайдың Алтай аймағында, Шығыс Түркістан мемлекетін құру жолында құрбан болған Оспан 
батырдың ерлік ісі мен оның ұлт-азаттық қозғалыс басшысы ретінде зерттеген ғалымдардың бірі Жəди 
Шəкенұлы: «Оспан батырдың қолы 1944 жылдың сəуірінде Шіңгіл ауданының Ағашоба деген жеріндегі 
жау бекінісіне шабуыл жасады... Оспан бастамшылығындағы Өр Алтай жауды қуып шығып,атамекенді 
азат етудің жеңісті шеруіне қадам басты... 1944 жылы қазанның орта шенінде «Алтай төңкерістік уақыт-
ша үкіметі» құрылады, 1945жылы сəуірдің орта шеніне дейін Көктоғай, Жеменей, Қаба аудандары солар-
дың қолында болады» – деп Оспан батырдың жаудан азат етудегі ерлігі туралы мəлімет береді [12, 145-
146 б.].  

Көтеріліс жылдарында Қытайда гоминьдан партиясының жағдайы күрт төмендесе керісінше, Қытай 
коммунистік партиясының ықпалы артты. 1945 жылдың аяғында Қытай коммунистік партиясының 
ықпалымен демократиялық тұрғыда жүргізген саясаты нəтиже бере бастады. Кеңестік үлгідегі азат 
етілген аудандар Қытайдың жалпы аумағының көп бөлігін құрады. Қытайдың оңтүстік батыс бөлігі, 
Шыңжан өлкесінде үстемдікке қарсы, гоминьдан үкіметіне наразы болғандар азаттыққа үн қосты. Бұл 
өлкеде жаңа демократиялық бағыттағы азат етілген аудандар КСРО үлгісімен жергілікті əкімшілік 
ұйымдарын толықтыра бастады. Іс жүзінде Оспан Алтай аймағының уəлиі болып тағайындалғанымен 
тəжірибе жүзінде КСРО-дан арнайы келтірілген адамдардың саяси биліктің тұтқасын ұстауы, Шығыс 
Түркістан республикасы тарихын тығырыққа тіреуге əкеліп соқты. Əр жақтан қысымда қалған Оспан 
батыр 1946 жылдың жазында үкіметтің жоғарғы лауазымынан бас тартуы ұлт бостандығы күресінің 
ыдырауын көрсетеді. 

Оспан батырдың халқы үшін ерлік еңбегі, көп жылдық күресі 1950 жылға дейін жалғасып келді. Соян 
Қажыбайұлы: «Оспан батыр 1951 жылы қолға түсіп, Үрімжі қаласында қытайлар қолында жазаланды» 
деп, айта келе Оспан батыр көтерілісіне Алтай, Қобда қазақтары қатысқаны жайында мəліметтер келтір-
ген [13, 168 б.].  

Шығыс Түркістанның ұлт-азаттығы үшін күрескен Оспан батырдың өмірі мен қызметі жайында 
зерттеу еңбектерімен қатар маңызы бар кітаптарда жарыққа шыға бастады. Шығыс Түркістан мен Қобда 
қазақтарының өмірінде үлкен із қалдырып, елінің қамын ойлаған батырдың ерлік əрекеттері көп көңілінде 
қалды, ұрпаққа өнеге болды. Сондықтан Қытай мен Моңғолияны мекендеген қазақ халықының ішінен 
шыққан ақын-жыршылар Оспан батырдың ерліктері жайында көптеген өлең-жырлар жазып жарыққа 
шығарды. Ұлтының азаттығы үшін күрескен ерлерді дəріптейтін мұндай тарихи жырлар ауызша тарап, 
халықтың рухани қажетін өтеп келеді. 

Қортындылай келе, Шыңжан Алтай өлкесінде Шығыс Түркістан мемлекетін құру жолында ерлікпен 
күресіп өз өмірін соған арнаған батыр Оспан Исламұлының тəуелсіздікке дейін атамекенде тек көзі қарақ-
ты оқырман ғана білетін. Қазақстан тəуелсіздігін алып, дүниежүзіне тарыдай шашылған қазақтар тарихи 
отанына жиналып, Отандық тарихта көпшілік қауымға белгісіз болған батырлардың тарихи тұлғалалық, 
азаматтық болмысын терең зерттеп зерделеу жұмыстары қолға алынды. 

Оспан батырдың ерлігі мен өмір тарихына байланысты мəліметтер алыс жəне таяу шетелдегі қазақ 
диаспорасының зиялы қауым өкілдерімен қатар,Отандық қоғамтанушы ғалымдардың ғылыми еңбектері 
мен зерттеулері көптеген бұқаралық ақпараттық құралдары басылымдарында соңғы жылдары көптеп 
жазылып жүр.            

2009 жылы 17 қараша күні Алматыда Қазақстан Жазушылар Одағы, Дүниежүзі қазақтар қауымдасты-
ғы, Мəдениет жəне ақпарат министрлігінің Тіл комитетінің ұйымдастыруымен, Оспан батыр  Исламұлы-
ның туғанына – 110 жыл толуына арналған «Азаттықтың өшпес рухы» атты халықаралық ғылыми-тəжір-
биелік конференция ұйымдастырылып, өткізілді.  

Дегенмен, Оспан Исламұлы қазақ халқының батыры ретінде əлі де терең танылуы үшін Шыңжан жəне 
Қобда жерінде өмір сүретін қандастарымыздың еркіндігі үшін, ұлт бостандығы жолында күрескен ерлігі 
Отандық тарихқа енгізіліп терең зерттелуі керек, өйткені оның ұлт намысын қорғаудағы ерлігі келер 
ұрпаққа үлгі. 
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Резюме 

В статье сделан обзор трудов интеллигентов казахской диаспоры Турции, Китая, Монголии и стран Европы, 
посвященных месту и роли в истории казахского батыра, борца за независимость Восточного Туркестана Оспана 
Исламұлы. Началось изучение личностной и гражданской позиции Оспан батыра, преданного забвению в отече-
ственной истории. 

 
Summary 

The review of labours of intellectuals of the Kazakh diaspore of Turkey, China, Mongolia and countries of Europe, 
sanctified to the place and role in history of Kazakh athlete, fighter for independence of East Turkestan Ospan Islamulu, is 
done in the article. The study of personality and civil position began Ospan athlete fallen into oblivion in home history. 
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аз�ПУ 

 
Бүгін барша əлем мойындап, үлкен беделге ие болып отырған тəуелсіз Қазақстанның тарихы күрделі 

кезеңдерден тұратыны белгілі. Қазақ халқы аса ауыр саяси, əлеуметтік-экономикалық процестерді 
басынан кешірді. Ең ауыр кезеңнің бірі – ХХ ғасырдың алғашқы жартысы болғаны күмəнсіз. Ресей 
империясының отарлық саясатының кесірінен қазақ халқының құнарлы да шұрайлы жерлерінен айыры-
луы, көшпелі мал шаруашылығының дағдарысқа ұшырауы, 1917 жылғы орыс революциялары, азамат 
соғысы, ашаршылық халыққа ауыр тиді.  

Қазақстан аумағының тең жартысы, яғни бүгінгі Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда 
облыстары мен Маңғыстау облысының бір бөлігі 1917-1924 жылдары əкімшілік жағынан Түркістан 
Республикасының құрамында болды. Революция мен азамат соғысы жылдарында Түркістанның басқа да 
мұсылман халықтары сынды қазақтар да үлкен əлеуметтік-экономикалық апатқа ұшырап, сұрапыл 
ашаршылықты басынан өткізді. Миллиондаған қандастарымыз жазықсыз опат болды. 

Елге аса ауыр болған осындай қиын-қыстау кезеңде Тəңірінің өзі туған халқына қызмет етуді несіп 
еткен тарлан тұлғалар аз болған жоқ, солардың бірі Орталық Азияның ірі саяси қайраткері – Тұрар 
Рысқұлов еді. Ол – Орталық Азия республикалары мен Қазақстанның болашақ саяси жəне экономикалық 
тəуелсіздігінің негізін қалаған тарихи тұлғалардың бірі болды. Тұрар Рысқұлов алдымен Түркістан Респу-
бликасының Орталық Атқару Комитетінің төрағасы, артынан Түркістан Халық Комиссарлар Кеңесін 
басқарды. Орталық Азияның халық шаруашылығын қалпына келтіру жəне өркендету, өндірісті дамыту, 
оқу-ағарту ісі жолға қою, сауатсыздықты жою, халықтардың саяси-экономикалық жəне əлеуметтік 
құқығын теңестіру жəне тағы басқа орасан зор ауқымдағы шараларды іске асырды.  

Тұрар Рысқұловтың (1894-1938) қоғамдық-саяси жəне мемлекеттік қызметі біршама дəрежеде зертте-
лінген. Тұрар Рысқұловтың өмірі мен қызметін зерттеу өткен ғасырдың 60-шы жылдары басталған 
болатын. Алғашында мерзімді баспасөз бетінде көрініс тапқан жарияланымдар бірте-бірте ірі ғылыми 
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істеністерге жол ашты. 
1974 жылы, яғни қайраткердің 80 жылдығы қарсаңында белгілі қазақ тарихшылары – С.Б. Бейсембаев 

пен С.Б. Көлбаевтың [1], 90 жəне 100 жылдық мерейтойына арнап В.М. Устинов [2] пен                
О.М. Қоңыратбаевтың [3] еңбектері жарық көрді.  

Тұрар Рысқұловтың сан-салалы қайраткерлік қызметі кейінгі жылдары да үздіксіз зерттелініп келеді. 
Бұл бағытта О.М. Қоңыратбаев [4], М.Əбілтайұлы [5] мен Н.Əбілдаев, А.Исмаилов [6], М.Қойгелдиев [7], 
Т.Омарбеков [8], К.Нұрпейісов [9], Б.Байрактар [10], М.Қ. Қозыбаев [11], М.Х. Асылбеков [12],    
В.Н. Григорьев [13], Плосцких [14] пен А.Карымсакова, М.Жəпек [15], Қ.Зардыхан [16], А.Жүнісбаев 
[17], С.Шілдебай [18], Д.Қыдырəлі [19], Ж.Сүлейменов [20], Д.Қамзабекұлы [21], Ж.Əшірбекова [22], 
Е.Күзенбаев [23], М.Қазбек [24] пен Ғ.Маймақов, Қ.Раджабов [25], Д.Аманжолова [26], С.К. Рощин [27], 
Р.А. Нуруллин, М.Буттино [28], Ч.У. Хостлер [29], М. Дж. Пайн [30], И.Огайон [31] жəне т.б. қыруар іс 
атқарды. 2011 жылы «Аңыз адам» сериясының тұтас бір нөмері Тұрар Рысқұловқа арналып, онда көпте-
ген ғалымдар қайраткердің саяси, экономикалық қызметін сарапқа салды [32]. Жоғарыда аттары аталған 
зерттеушілердің көпшілігі Тұрар Рысқұловтың қоғамдық-саяси жəне мемлекеттік қызметімен қатар, өз 
еңбектерінде қайраткердің экономикалық қызметіне де тоқталып отырған. 

2008 жылы бір топ ғалымдар, атап айтқанда, А.Қошанов, О.Сəбден жəне А.Доголов Тұрар Рысқұлов-
тың экономикалық көзқарастарына арналған еңбекті [33] жарыққа шығарды. Сондай-ақ, О.Сəбден [34] 
бұл тақырыпта бірнеше мақала жариялады. 

Түркістан-Сібір темір жолын салудағы Тұрар Рысқұловтың еңбегі туралы Ф.Осадчийдің [35] құжат-
тық повесі мен Түркістан-Сібір темір жолын салуға Жəрдемдесу комитетінің құжаттары жарияланды [36]. 

Осы кезеңде қайраткердің төл туындыларын жинастыру, кітап етіп бастыру жұмыстары қолға алынды. 
1984 жылы Тұрар Рысқұлов еңбектерінің 1 томдық таңдамалы жинағы [37], 1997 жылы академик 
К.Нұрпейісов пен В.Н. Григорьевтің құрастырумен 3 томдығы [38], ал 2007 жылы 5 томдығы жарық 
көрді [39]. Қайраткер еңбектерін жинастыруға белгілі тұрартанушы М.Серікбаев, баспаға даярлауда 
Х.Алдажұманов пен С.Смағұлова үлкен жұмыс атқарды. Бұл жинақтарда қайраткердің экономикалық 
көзқарастары мен Орталық Азиядағы экономикалық қызметін талдауға негіз болар тарихи құжаттар мен 
деректер мол қамтылған. 

Жоғарыда есімдері аталған авторлардың Тұрар Рысқұловтың өмірі мен қайраткерлік қызметін зерттеу-
де үлкен еңбек сіңіргені айқын. Десек те тұрартанудың жаңа кезеңі енді ғана басталды.   

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында Қазақстан мен Орталық Азия, Ресей мен Моңғолия тарихында өшпес 
із қалдырған Тұрардың 44 жыл ғана өмір сүріп, сталиндік репрессияның құрбаны болғаны белгілі. Саяси 
дүрбелең дəуірде тез есейіп, ел басқару ісіне ерте араласқан Тұрар табиғи талантының арқасында талай 
белестерге көтеріліп, қыруар істер тындырды.  

Тұрар Рысқұлов сынды ірі тарихи тұлғаның 1917-1937 жылдардағы сан-салалы экономикалық қызме-
тін бір мезетте зерттеп шығудың мүмкін еместігін ескере отырып, авторлар аталған жоба аясында басты 
назарды қайраткердің Орталық Азиядағы экономикалық қызметінің негізгі кезеңдері мен бағыттарын 
зерттеуге күш салды. Қайраткердің саяси-мемлекеттік қызметіне қатысты тыңғылықты зерттеу жұмыста-
ры жүргізілгенімен де, оның экономикалық қызметінің ашылмаған тұстары жеткілікті, сондықтан да 
авторлар оқырманға ұсынылып отырған «Тұрар Рысқұловтың Орталық Азиядағы экономикалық қызметі» 
атты кітапта осы мəселелерді кешенді зеттеуді мақсат тұтты.  

Ал, Тұрар Рысқұловтың экономикалық қызметінің Моңғолия мен Ресей кезеңдері арнайы жоба аясын-
да зерттеуді қажет етеді.  

Тұрар Рысқұловтың Орталық Азиядағы экономикалық қызметін жан-жақты талдау үшін алдымен 
қайраткердің өмірі мен қызметіне қысқаша тоқтала кеткен жөн, онсыз мəселенің ашылмасы анық.  

Тұрар Рысқұлов 1894 жылы 26 желтоқсанда қазіргі Алматы облысының Талғар өңірінде дүниеге келе-
ді [40]. Тұрардың əкесі – Рысқұл Жылқайдарұлы елге атағы жайылған кəнігі аңшы болған. Рысқұл батыр 
Талғар тауының табиғи жағдайын жақсы білген, 1903 жылы ол зерттеуші С.Д. Димитиревке Талғар тауын 
зерттеуге көмектеседі. Есік өзенінің бастауындағы мұзды алқап «Рысқұл алқабы» деп аталады [41]. Нақақ 
жалаға ұшыраған Рысқұл 1904 жылы 20 желтоқсанда патша болысын атып өлтіріп, Сібірге айдалады [42].  

Жастайынан жергілікті қазақ байлары мен келімсек орыс кулактарының қорлығын көрген Тұрар бала 
күнінен-ақ əлеуметтік теңсіздікті жою туралы армандап өсті. Есейе келе Тұрардың бойында əлеуметтік 
əділетсіздікпен қоса, ұлттық езгіге қарсы күрес рухы оянады. Қазақ даласына ішкі Ресейден орыс мұжық-
тарының қаптап келуі, көшпелі қазақтың атамекенде жүріп мүсəпір жағдайға түсуі – бала Тұрардың көз 
алдында өткен құбылыс.  

Рысқұл Сібірге айдалғаннан кейін, Тұрарды туыстары Əулиеата уезінің Меркі ауылына алып кетіп, 
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жергілікті орыс-түздік мектебінде оқытады. Тұрар жаз айларында Аспара байларының қойын бағады [43]. 
1910-1914 жылдары Тұрар Пишпектегі екінші дəрежелі ауыл шаруашылығы училищесінде оқиды [44].  

1916 жылы 25 маусымда патша үкіметінің майдандағы қара жұмысқа 19-43 жас аралығындағы бұрата-
налардан жұмысшы алу туралы жарлығы Орталық Азияда ірі ұлт-азаттық көтерілістің тұтануына септігін 
тигізеді [45]. Тұрар Меркі көтерілісіне қатынасады. Меркі көтерілісі қыркүйек айының соңына таман 
жазалаушы əскер күшімен басып-жаншылады [46]. 

Тұрар Рысқұлов 1916-1918 жылдары Ташкент мұғалімдер институтының екі курсын тəмамдайды. 
1916 жылы 19 қыркүйекте Тұрардың атына №31 жеке іс ашылады, ол істегі соңғы мəлімет 1918 жылы 6 
сəуірінде тіркелген [47]. Тұрар оқи жүріп бағбандық жұмыспен айналысып, күн көреді. Əлеуметтік 
жағынан қорғансыз, жетім Тұрардың қаншалықты дəрежеде қаражат қыспағына түскеніне оның 1916 
жылы қазан айында институт директорына жасаған өтініші дəлел бола алады [48].  

1917 жылы көктемде Тұрар Меркіде «Бұқара» ұйымын (Қазақ жастарының революциялық одағын) 
құрады. Тұрардың жетекшілігімен одақ мүшелері аштықпен күрес мəселесін қолға алады. Түркістан 
өлкесінде ең алғашқы қоғамдық тамақтандыру орындары Меркіде ұйымдастырылды [49].  

1914 жылдан бері жүріп жатқан бірінші дүниежүзілік соғыс Түркістан халықтарына аса ауыр тиді. 
Соғыс пен 1916 жылғы көтеріліс кезінде жергілікті халық қатты зардап шекті. 1917 жылғы қуаңшылық 
пен революциялық дүрбелең кесірінен Түркістан өлкесінде азық-түлік мəселесінде апатты жағдай қалып-
тасады. Əсіресе, аса ауыр жағдай Əулиеата уезінде орын алады.  

Жылдың соңына таман Түркістанда қарулы орыс жұмысшылары мен солдаттарының монополиялы 
билігі орнайды. Олар билікпен қоса азық-түлікке де монополиялы бақылау орнатады. Жұмысшы-солдат 
кеңестері қалалардағы еуропалықтар мен əскерилерді ғана асырауды қамтамасыз етіп, ал өлкенің негізгі 
тұрғындары – мұсылман жұртшылығын азық-түлік қорына жолатпайды. 

Мұсылман халықтарының ортасында басталып келе жатқан сұрапыл ашаршылықты сезінген Тұрар 
1918 жылы сəуірде институттағы оқуын тоқтатып, Əулиеатаға аттанады. Тұрар жергілікті сауатты 
жастарды саяси билік пен əскери күшке ие болып отырған кеңес үкіметіне кіруге үгіттейді, аштан қырыла 
бастаған қазақ жұртын арашалап алу үшін басқа жолдың жоқтығын түсіндіреді.  

1918 жылы 21 сəуірде Тұрар Рысқұлов Əулиеата қаласында алғашқы уездік қазақ съезін ұйымдастыра-
ды [50]. Жазда ол уездік кеңестің төрағасы болып сайланады.  

Тұрар Рысқұловтың 1918-1919 жылдардағы Түркістандағы сұрапыл ашаршылық кезінде Аштықпен 
күресетін Орталық комиссия құрып, миллиондаған мұсылман баласын арашалап алғаны белгілі; бірақ, 
өкінішке қарай, аталған комиссияның құжаттары толық зерттелінбей келеді. Орталық комиссияның 
құжаттары жинастырылып, бір жүйеге келтірілген жоқ. Ал, аталған комиссияның қызметі бүкіл Орталық 
Азия аймағын қамтыған болатын. 1919 жылы Орталық комиссияның құзырында 1200-дей қоғамдық 
тамақтандыру орындары, жетім балалар үйлері, қолөнер шеберханалары, көшпелі ауруханалар мен 
емханалар, егіс алқаптары, суландыру жүйелері жəне т.б. болды. Оларда екі миллиондай ашыққан халық 
жұмыс істеп, күнелтті. Орталық жəне жергілікті комиссиялардың құрамында 11 000 мұсылман жастары 
қызмет атқарып, халықты құтқару ісімен айналысты. Аса ауыр саяси-экономикалық ахуалда осыншама 
көлемдегі жұмыстарды тыңғылықты ұйымдастыра білген Тұрар Рысқұловтың экономикалық қызметі 
Орталық комиссияның құжаттары жарияланған жағдайда толық ашыла түсері хақ. 

1919 жылы Тұрар Рысқұлов мұсылман халқының саяси-экономикалық құқықтарын қорғаушы ұйым – 
Мұсылман бюросын басқарды. Мұсылман бюросының тарихы туралы зерттеу еңбектері жарияланғаны-
мен де, аталған ұйымның экономикалық қызметі жеткілікті дəрежеде зерттелінген жоқ. Мұсбюроның 
мəжіліс хаттамаларын жариялау қазіргі таңда аса маңызды болып отыр, онсыз мұсылман қайраткерлері-
нің қызметін толық түсіну мүмкін емес. Тұрар Рысқұлов Мұсылман бюросын ұйымдастыру арқылы 
Орталық Азияның мұсылман бұқарасына экономикалық жағынан үлкен қолғабыс көрсетті. Азамат 
соғысы жағдайында жұмыс істеген Мұсбюро Тұрар Рысқұловтың басшылығымен жүздеген мың мұсыл-
ман босқындарын экономикалық апаттан аман алып қалды. 

Тұрар Рысқұлов 1920 жылдың алғашқы жартысында Түркістан Республикасы кеңестерінің Орталық 
Атқару Комитетін басқарды, ол республика басшылығына келген жергілікті халықтың тұңғыш өкілі 
болды. Оның жетекшілігімен Түрікатком республиканың саяси, əлеуметтік, экономикалық, əскери жəне 
мəдени өмірінде аса маңызды өзгерістерге басшылық жасады. Республикасының заң актілері мен заңдық 
күші бар қаулыларын қабылдауға, əкімшілік-ұйымдастырушылық жəне бюджеттік сипаттағы практика-
лық мəселелерді шешуге, үкімет мекемелері мен комиссариаттардың қызметіне басшылық етті. Тұрар 
Рысқұловтың Түрікатком төрағасы ретінде ерекше көңіл қойған мəселесі – патша үкіметінің отарлау 
саясатының экономикалық зардаптарын жою болды. Орыс шаруаларын қарусыздандыруға жəне көшпелі 
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халықтардың ата қоныс мекендерін қайтаруына қол жеткізді. Ол 1916 жылғы босқындар мəселесі бойын-
ша үкіметтің арнайы комиссиясын құрады. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісінің босқындарына қолдан 
келген көмегін көрсетті. Босқындардың туған жеріне, ата қоныс мекендеріне орналасуына мүмкіндік 
туғызды. Тұрар 1920 жылы Кремльдің алдында Түркістанның саяси жəне экономикалық егеменді туралы 
мəселе көтереді. Тұрар  Рысқұловтың Түрікатком төрағасы қызметінде Орталық Азияның экономикасына 
сіңірген еңбегін ашып бере алатын тарихи құжаттардың көп бөлігі əлі күнге дейін жарияланған жоқ. Атап 
айтқанда, Тұрар Рысқұловтың басшылығымен өткен Түрікатком мəжілістерінің хаттамалары, экономика-
лық кеңестер мен жиындардың есептері, халық шаруашылығының түрліше саласын дамыту бойынша 
жасалған баяндамалар, федерациялық экономикалық ұйымдар мен мекемелермен арадағы қатынас хатта-
ры оқырманға мүлдем таныс емес. Ал, бұл материалдарда қайраткердің аталған кезеңдегі экономикалық 
қызметін ашып бере алатын тарихи мəліметтер мен деректер аса мол. 

Тұтас Түркістан идеясы үшін Кремль Тұрар Рысқұловты 1920 жылы жазда Түркістаннан кетуге 
мəжбүр етті [51].  

1920 жылдың екінші жартысы мен 1922 жылдың алғашқы жартысында Тұрар Рысқұлов Коминтерн 
мен РКФСР Ұлт істері жөніндегі халық комиссариатында қызмет атқарды. Комиссариатта Тұрар 
Рысқұлов Орталық Азия аймағына жауапты болды. Ол Қазақстанның, Түркістанның, Бұқара мен Хорезм-
нің, Татарстан мен Башқұртстанның өкілдерінен құрылған арнайы комиссияға жетекшілік етті. РКФСР-
дің ұлт аймақтарының өндіргіш күштерін дамыту съезін даярлау комиссиясының мүшесі, Мəскеу 
Шығыстану институтының қызметін тексеру комиссиясының төрағасы, қуашылыққа ұшыраған аймақ 
тұрғындарына жұмыс малын тарату комиссиясының төрағасы, жер мəселелері бойынша Федеральдық 
комитет туралы ереже жобасын даярлау комиссиясының төрағасы, РКФСР Ұлт істері жөніндегі халық 
комиссариаты жанындағы Халық ағарту ісі бойынша Федеральдық комитет туралы БОАК қаулысының 
жобасын даярлау комиссиясының төрағасы, Башқұрт АКСР-інің шекарасын анықтау комиссиясының 
төрағасы, Мəскеу Шығыстану институтының 1922-1923 оқу жылында Мемлекеттік қабылдау комиссия-
сының төрағасы, Петроградтағы Шығыстың тірі тілдерінің Орталық институты туралы ереже жобасын 
даярлау комиссиясының төрағасы, Мəскеу Шығыстану институты мен Петроградтағы Шығыстың тірі 
тілдері институтындағы студенттер вакансияларын бөлу комиссиясының төрағасы, Шығыс халықтары-
ның Орталық баспасын ұйымдастырып, басқармасын тағайындау жəне баспаның ережесін, штатын, 
сметасын белгілеп, БОАК-қа ұсынылатын қаулы жобасын даярлау комиссиясының төрағасы, Шығыс 
еңбекшілерінің Коммунистік университеті жанынан Жұмысшы факультетін ұйымдастыру жəне факуль-
тет туралы ережені, оның штаты мен сметасын белгілеп, БОАК-қа ұсынылатын қаулы жобасын даярлау 
комиссиясының төрағасы, Мəскеу қаласы мен Мəскеу облысындағы босқын мұсылман балаларына 
көмектесу комиссиясының төрағасы, Мəскеу Шығыстану институтының 250 студентіне арнап жеке 
жатақхана ашу комиссиясының төрағасы, Мəскеу қаласында Шығыс еңбекшілерінің үйін ұйымдастыру 
комиссиясының төрағасы жəне т.б. үкімет комиссияларының төрағасы ретінде Тұрар Рысқұлов Орталық 
Азия республикаларына тікелей қатысты, аса маңызды мəселерді шешіп отырды.  

Тұрар Рысқұловтың РКФСР Ұлт істері жөніндегі халық комиссарының орынбасары ретінде атқарған 
сан-салалы қызметінің маңыздыларының бірі – Шығыс халықтарының Орталық баспасын ұйымдастыруы 
еді. Тұрар Рысқұлов аталған баспаның тұңғыш төрағасы болды. Тұрар Рысқұлов Шығыс халықтарының 
Орталық баспасын құру туралы БОАК қаулысының жобасын, баспаның ережесін, штаты мен сметасын өз 
қолымен даярлап, баспаның мекен-жайын, материалдық-техникалық базасын жасақтап берді. Тұрар 
Рысқұлов құрған Шығыс халықтарының Орталық баспасы КСРО-ның түркі-мұсылман халықтарының 
сауатын ашу, ұлт тілдерінде оқулықтар мен кітаптар шығару мəселесінде ұзақ жылдар бойы Одақ 
көлеміндегі аса маңызды баспа рөлін атқарды. Аталған баспадан Орталық Азия халықтарының тілінде 
көптеген экономикалық жанрдағы кітаптар жарық көрді. 

1921 жылы 19 наурызда Тұрар Рысқұлов Ленин мен Сталинге арнайы хат жазып, оларды Орта Азияда 
патша үкіметінің отарлық саясатының зардаптарын тездете жою үшін кең көлемде жер-су реформасын 
жүргізуді ұсынады. 1921-1922 жылдардағы Түркістандағы жер-су реформасы – Тұрар Рысқұловтың 
Кремльге қысымынан кейін ғана қолға алынған шара болатын.  

1922 жылдың қазан айынан – 1924 жылдың қаңтар айына дейін Тұрар Рысқұлов Түркістан Республи-
касының Халық Комиссарлар Кеңесін басқарды. Тұрар Рысқұлов үкіметі Түркістанның халық шаруашы-
лығын қалпына келтіріп, жаңа экономикалық саясаттың механизмін енгізді. Ол Орталық Азия республи-
каларының экономикалық одағын құруға көп күш салды. Орталық Азия республикаларын (Түркістан, 
Қазақстан, Бұқара жəне Хорезм) экономикалық жағынан біріктірмей аймақтың шаруашылығын, əсіресе 
ауыл шаруашылығын қалпына келтіріп, өркендету мүмкін емес болатын. Соғыс пен қуаңшылық, аштық 
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жылдарында мал басының апатты көлемде кемуінің орнын толтырды. Аймақ экономикасы үшін мал 
шаруашылығының, əсіресе көшпелі мал шаруашылығының маңызы зор болды. Мал шаруашылығының 
дамуы ауа-райына, шабындықтың күйіне жəне табиғи жайылымның жағдайына тікелей тəуелді болған-
дықтан төрт түлік малдың тұқымын жақсарту, мал өнімдерімен сауда жасауды ұлғайту, жүн мен теріні 
өңдеу ісін жолға қойды. Суландыру жүйелерін қалпына келтіру тек өзара күш біріктіргенде ғана іске 
асатын проблемаға еді. Өзара ортақ өнеркəсіп, сауда, қаржы жəне көлік саясатын бірігіп жүргізу қажетті-
лігі туды. Осы мақсатта 1923 жылы 5-9 наурызда Тұрар Рысқұлов Ташкентте Орталық Азия республика-
ларының І экономикалық  конференциясын ұйымдастырады. Тұрар Рысқұлов қаржы, сыртқы саясат, ішкі 
жəне сыртқы сауда, транспорт, оқу-ағарту, мəдениет, мақта шаруашылығы, ирригация, аймақтағы су 
ресурстарын ортақ пайдалану, экономикалық аудандастыру мəселелері, орман шаруашылығын қорғау 
жəне дамыту, жер шаруашылығы саясаты жəне жер-су реформасын аяқтау, өндіріс пен мемлекеттік 
сауда, кооперация мəселелерін бірігіп шешу, біртұтас ақша айналымы аумағына кіру, біртұтас салық 
жүйесін құру жəне тағы басқа да аса маңызды салалар мен істерді бірлесе шешу үшін Орталық Азия 
республикаларының Экономикалық Кеңесін құрады. Оның құзырына: шаруашылық жоспарларын жасау, 
үйлестіру, бекіту, жалпы заңдар жүйесін əзірлеу, сауда мен қаржы саясатын біріктіру, азық-түлік саяса-
тын белгілеу жəне халыққа қажетті күнделікті тұтынатын тауар өндірісін жоспарлау, республикалардағы 
шикізат, отын-жанармай қорын бақылауға алу, əлеуметтік қамсыздандыру шараларын белгілеу міндеті 
кірді. Орталық Азия Экономикалық Кеңесінің жанынан сыртқы сауда, қатынас жолдары, байланыс, 
статистикалық басқарма, қаржы бөлімдері ұйымдастырылды.  

Сауатсыздықты жоймай халық шаруашылығын қалпына келтіріп, өркендету мүмкін емес еді, сондық-
тан да Тұрар Рысқұловтың ерекше көңіл бөлген саласының бірі – оқу-ағарту мəселесі болды. Тұрар 
Рысқұлов басқарған үкімет 1922 жылы халық ағарту ісіне мемлекеттік бюджеттің 30%-ға дейінгі, ал 
жергілікті бюджеттердің 24%-на дейінгі бөлігін босату туралы шешім қабылдайды. Мұндай көлемдегі 
пайыздық қаржы білім саласына одан кейінгі онжылдықтардың бірде-бірінде бөлінген емес.  

Орталық Азияның экономикасын өркендету ісінде Тұрар Рысқұлов басқарған Қаржы комитетінің 
орны ерекше. Экономиканы өркендету ісі ең алдымен қаржы мəселесінің дұрыс шешілуіне тəуелді еді. 
Қаржы мəселесі шешілмей экономиканы өркендету мүмкін емес еді. Тұрар Рысқұловтың ең алдымен 
қолға алған саласы – қаржы мəселесі болды.  

Тұрар Рысқұлов басқарған Қаржы комитетінің қызметі мүлдем зерттелінбеген, ол туралы осы уақытқа 
дейін бірде-бір ғылыми еңбек жарияланбаған. Қаржы комитетінің сан алуан қызметінен мəлімет беретін 
тарихи құжаттар жинастырылып, ғылыми айналымға енгізілмеген. Ал бұл құжаттар мен материалдардың 
Қазақстанның саяси жəне экономикалық тарихын қалпына келтіру ісінде маңызы орасан зор. Экономика 
тарихында орын алып отырған осындай олқылықтың орнын толтыру үшін Тұрар Рысқұлов басқарған 
Қаржы комитетінің құжаттары мен материалдарын жинастырып, жарыққа шығару қажет. Қаржы комите-
тінің құжаттары мен материалдары жеке томды құрайды. Бұл құжаттар мен деректік мағлұматтар 
болашақ зерттеулер үшін материалдық база болып табылады. Қаржы комитетінің мүлдем зерттелінбеуіне 
байланысты осы кітаптың қосымшасында оның мəжілістерінің бірнеше хаттамаларын тіркеп отырмыз. 

Кремльдің шешімімен 1924 жылы Орталық Азияда ұлттық-территориялық межелеу саясаты [52] іске 
асырылып, барлық жағынан Мəскеуге тəуелді республикалар құрылады да, Тұрар Рысқұловты Комин-
терннің орталық аппаратына жұмысқа ауыстырып жібереді. Тұрар Рысқұлов 1924-1925 жылдары Комин-
терннің өкілі ретінде Моңғолияға жіберіліп, ол бауырлас моңғол халқының қазіргі заманғы өркениетке 
қол созуына көмек көрсетті [53].  

РКП (б) Орталық Комитеті 1926 жылы көктемде Тұрар Рысқұловты Қазақстанға жібергенімен де, үш 
ай өтпей жатып қайтадан кері шақыртып алып, РКФСР үкіметі төрағасының орынбасары қызметіне 
тағайындайды. Бұл – Кремльдің Қазақстанды жеке-дара билеп-төстеуге кіріскен Ф.И. Голощекинге қарсы 
тұра алатын саяси тұлғадан құтылу саясаты болатын.  

РКФСР үкіметінің төрағасының орынбасары ретінде Тұрар Рысқұлов 1926-1937 жылдары Орталық 
Азия үшін тарихи маңызы бар талай істер атқарды. 1926 жылы ол ұлт республикаларының құқықтарын 
кеңейту, республикаларда жергілікті халықтардың мүддесіне сай келетін экономикалық саясат жүргізу 
мəселесі бойынша Мəскеудің рұқсатынсыз ұлт қайраткерлерінің жеке кеңесін ұйымдастырып, қабылдан-
ған қаулыны Кремль көсемдеріне тапсырады. 1926-1930 жылдары Тұрар Рысқұлов Орталық Азия халық-
тары үшін аса маңызды Түркістан-Сібір темір жолынының құрылысына Жəрдемдесу комитетін басқара-
ды. 1932-1933 жылдары Ф.И. Голощекиннің «Кіші қазан» саясатының кесірінен басталған Қазақстандағы 
сұрапыл ашаршылық кезінде Тұрар Рысқұлов босқын халықты құтқару үшін ерең ерлік жасады [54].  

Тұрар Рысқұлов 1929 жылдан бастап И.В. Сталиннің жеке-дара билігіне қарсы құрылған оппозиция-
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лық күштермен одақтасады [55]. Бұл кезде И.В. Сталиннің тобы саяси билікті өз қолдарына шоғырланды-
рып, жаңа орыс империясын құруға бағыт алған болатын. Басқа да кеңес республикалары сияқты 
Орталық Азия республикалары да саяси-экономикалық құқықтарынан айырылып, əкімшілік басқарылуы 
жағынан бірте-бірте Ресейдің ішкі облыстарының дəрежесіне дейін құлдыраған еді. И.В. Сталиннің озбыр 
саясатына қарсы оппозициялық күштердің бір тобы РКФСР үкіметінде шоғырланды. Ол топты Тұрар 
Рысқұловпен қызметтес С.И. Сырцов басқарды. Олар И.В. Сталиннің индустрализация мен коллективиза-
ция саясатын іске асыру тəсілдерін елді дағдарысқа, халықты қырғынға алып баратын саясат ретінде 
айыптайды [56]. С.И. Сырцов тұтқындалғаннан кейін арнайы органдар Тұрар Рысқұловты бақылауды 
күшейтеді. Мəскеудегі қызметінде Тұрар ұстараның жүзіндей қауіпті саяси ахуалда жұмыс істеді. Тұрар 
Рысқұловты 1937 жылғы сталиндік үлкен террор кезінде «халық жауы» деген жаламен тұтқындалып, 
жазықсыз опат болды.  

Тұрар Рысқұловтың Орталық Азиядағы экономикалық қызметіне қатысты тарихи деректер мынадай 
мұрағат қорларынжда сақталған: Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағаты (ҚРПМ), Қазақстан 
Республикасының Орталық Мемлекеттік Мұрағаты (ҚРОММ), Жамбыл облыстық мемлекеттік мұрағаты 
(ЖОММ), Қырғыз Республикасының Орталық Мемлекеттік Мұрағаты (ҚырРОММ), Өзбекстан Респуб-
ликасының Орталық Мемлекеттік Мұрағаты (ӨРОММ), Өзбекстан Республикасы Президенті Аппараты-
ның Мұрағаты (ӨРОММ), Ресей Федерациясының мемлекеттік мұрағаты (ГАРФ), Ресейдің əлеуметтік-
саяси тарихының мемлекеттік мұрағаты (РГАСПИ) жəне т.б. 

Сондай-ақ, Тұрар Рысқұловтың Орталық Азиядағы экономикалық қызметіне қатысты мəліметтерді 
ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында жарық көрген мерзімді басылымдардан табуға болады, атап айтқанда: 
«Наша газета» (Ташкент), «Бірлік туы» (Ташкент), «Военная мысль» (Ташкент), «Военно-исторический 
журнал» (Москва), «Жизнь национальностей» (Москва), «Известия ТурЦИКа» (Ташкент), «Исторический 
архив» (Москва), «Красная летопись Туркестана» (Ташкент), «Коммунистическая мысль» (Москва), 
«Новый Восток» (Москва), «Пролетарская революция» (Москва), «Революция и национальности» 
(Москва), «Советский Туркестан» (Ташкент), «Туркестанский коммунист» (Ташкент), «Туркестанский 
курьер» (Ташкент), «Большевик Казахстана» (Алма-Ата) жəне т.б.  
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Резюме 

В статье рассматриваются проблема изучения экономической деятельности видного государственного и 
общественного деятеля Турара Рыскулова в Центральной Азии. Турар Рыскулов занимая посты председателя 
Центральной комиссии по борьбе с голодом, председателя Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Туркестанской Республики, заместителя народного комиссара по делам национальностей 
РСФСР, заместителя председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР внес огромный вклад в экономическое 
развитие Центральной Азии. 

 
Summary 

In article the problem of studying of economic activities visible state and public figure Turar Ryskulov in the Central Asia 
is considered. Turar Ryskulov holding posts of the chairman of the Central commission on struggle against hunger, the 
chairman of the Central Executive Committee and Council of National Commissioners of Turkestani Republic, the assistant to 
the national commissioner on affairs of nationalities of RSFSR, the vice-president of Council of National Commissioners of 
RSFSR was brought by the huge contribution to economic development of the Central Asia. 

 
 
 
 
 
 
 
СҮЛЕЙМЕН ЖҮСІПБЕКОВ – КӨРНЕКТІ ҚОҒАМ ЖƏНЕ МЕМЛЕКЕТ ҚАЙРАТКЕРІ, 
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БЕЛГІЛІ ҒАЛЫМ-ПЕДАГОГ 
 

С.Шілдебай – т.ғ.к., доцент, Магистратура жəне PhD докторантура институты, Абай ат. 
аз�ПУ, 
А.Жүнісбаев – ты�даушы, Магистратура жəне PhD докторантура институты, Абай ат. 
аз�ПУ 
 
Сүлеймен Жүсіпбеков 1912 жылы 5 желтоқсанда [1] Түркістан генерал-губернаторлығының Шымкент 

уезіне қарасты болған Түлкібас болысының №5 ауылында (кейінгі Жаңаталап ауылы) қарапайым малшы-
ның отбасында дүниеге келген [2]. Сүлейменнің əкесі Жүсіпбек Зауырбекұлы ұзақ жылдары мал өсіру-
мен, ал анасы Хадиша үй шаруашылығымен айналысты. 1929 жылдан бастап Зауырбек Жүсіпбекұлы 
Түлкібас ауданында ұйымдастырылған «Азаттық» колхозына жұмысқа орналасып, онда отыз жылға 
жуық еңбек етеді. 

Жүсіпбек Зауырбекұлы арнайы білімге ие болғанына қарамастан көзі ашық, көкірегі ояу, саналы 
азаматтардың қатарына кірді. Оның ер жетіп, есейген тұста патша үкіметінің Түркістан өлкесіндегі 
отарлау саясаты өзінің шарықтау шегіне жетті. Жергілікті орыс отарлық əкімшілігі тарапынан жүйелі 
түрде жүргізілген «бөліп ал да, билей бер» саясаты қазақ халқының ұлт ретінде бірігуіне тосқауыл 
қоюмен қатар, қазақ жерінде ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи-географиялық, экономикалық, шаруа-
шылық, мəдени-рухани қарым-қатынастардың күйреуіне алып келіп, тарихи-табиғи дамуына айтарлық-
тай кедергі келтірді. Түркістан генерал-губернаторлығының құрамына кірген Шымкент уезінің қазақ 
көшпелі болыстарының [3] тұрғындары отарлық биліктің жергілікті жердегі сенімді өкілдері болған 
төменгі əкімшілік шенеуніктерінің (уезд бастықтары мен приставтары, болыс басшылары мен ауыл 
старшиналары) бассыздықтары мен өрескел заң бұзышылықтарынан зардап шекті. ХХ ғасырдың басында 
өлкеде қалыптасқан ауыр жағдайдың ішкі себептерінің астарлы мəнін жете түсініп білген Жүсіпбек өзінің 
төрт ұлына – Əбдіранбекке, Ибрайымбекке, Бейбітбекке, Сүлейменге заман талабына сай білім беруге 
шешім қабылдап, сол арқылы оларға үлкен өмірге жол ашып беруге барынша ұмтылды.  

1910 жылға қарай Шымкент қаласында жергілікті түркі-мұсылман халықтарының жəне еуропалық ұлт 
өкілдерінің балаларына білім беретін 30 оқу орны жəне небəрі бір ғана кітапхана қызмет етті [4]. 
Жүсіпбек мектеп жасына келген ұлдарын Шымкенттегі А.В. Малков басшылық еткен орыс-түздік бастау-
ыш училищесіне оқуға орналастырады. Бұл оқу орнында өзінің алғаш сауатын ашқан жас Сүлеймен 
училищенің оқу бағдарламасына кірген ана тілі, арифметика, тарих, география, жаратылыстану, бейнелеу 
өнері, əн, қолөнер, гимнастика жəне орыс тілі сынды пəндер бойынша білім алды. 1921 жылы бастауыш 
мектепті үздік аяқтап шыққан Сүлеймен құрбы-құрдастарынан өзінің білімге деген құштарлығымен, 
зеректігімен əрі ұқыптылығымен көзге түсті. 

Бұл уақытта өлкедегі білім беру жүйесін қайта ұйымдастыру ісін қолға алған Халық ағарту комиссари-
аты 1919 жылы наурызда өткен Түркістан Республикасы кеңестерінің VII төтенше съезіне арнайы баянда-
ма ұсынып, онда мектеп жасындағы балалардың еңбек тəрбиесін коммунистік тəрбиенің өзге маңызды 
міндеттерімен байланыстыруға, политехникалық білім беруге жəне ауыл шаруашылық еңбекке баса назар 
аудару кажеттілігі туралы мəселені көтерді [5]. Съезд аяқталысымен Халық ағарту комиссариатының 
мектеп бөлімі «Бастауыш (жеті жылдық) мектептерде қол еңбегін жəне орта мектептерде (үш жылдық) 
кəсіптерді оқытуды жүргізу туралы инструкцияны» даярлап шығарып, соның нəтижесі ретінде Түркістан 
өлкесінің көптеген ауылды мекендерінде тар маманданған бағытта білім беретін мектептің жаңа түрі – 
яғни, шаруа жастарының мектептері ашыла бастайды. Мұндай мектеп көп ұзамай Шымкент қаласында да 
ұйымдастырылып, Жүсіпбек Зауырбекұлы жастайынан оқуға деген ынтасымен ерекшеленген ұлы 
Сүлейменді осы оқу орнына орналастырады. 

Аталған оқу орны бастауыш мектептің негізінде құрылып, ондағы оқу мерзімі үш жылға созылды. 
Мектептің бұл түрі оқушыларға жалпы міндетті білім берумен қатар агрономия, техника жəне ауыл 
шаруашылығын ұйымдастыру [6] бойынша білім берді. Кеңес ауылдарының алдыңғы қатарлы мəдени 
еңбекшілерін дайындау мақсатымен қатар, шаруа жастарының мектебі өз түлектеріне екінші дəрежелі 
мектептердің жоғарғы сыныптарында (8-9 сыныптар) немесе техникумдарда оқуын жалғастыру мүмкінді-
гін де берді.  

Шаруа жастар мектебінің толық курсын аяқтап шыққан Сүлеймен өз оқуын одан ары жалғастыру 
мақсатында 1928 жылы Шымкент педагогикалық техникумына өз құжаттарын тапсырады. Қабылдау 
емтихандарынан сүрінбей өткен Сүлеймен қалада педагогика саласы бойынша арнайы орта білім беретін 
үздік оқу орындарының бірі болып табылған осы техникумның толыққанды студенті атанады [7].  

Жарты ғасырдан астам уақыт бойы Ресей империясының отар аймақтары болған Қазақстан мен 
Түркістан өлкелерінде патша үкіметінің жүйелі түрде жүргізген отарлау жəне орыстандыру саясатының 
салдары ретінде жергілікті ұлт өкілдері арасында білім беру мен ағарту ісі баяу қарқынмен дамыды. 
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Патша үкіметінің орнын басқан кеңес өкіметінің бастауыш жəне орта мектептердегі оқуды тегін негізде 
əрі ана тілінде жүргізу, барлық елді мекендерде оқу орындарын ашу, олардың техникалық базасын құрып, 
жақсарту, оқушыларды оқулықтармен жəне оқу құралдарымен қамтамасыз ету арқылы халық арасындағы 
сауатсыздықты жоюға бағытталған шараларының толықтай кешені бірден оң нəтиже бере алмағаны 
түсінікті. ХХ ғасырдың 20-шы жылдары облыс, əсіресе аудан орталықтарында жергілікті ұлт өкілдеріне 
ана тілінде сабақ бере алатын білікті маман кадрлардың жетіспеушілігі айқын сезілді. 1924 жылы күзде 
орын алған Орта Азия республикаларының ұлттық-территориалдық межеленуінен кейін Қазақ АКСР-нің 
басшылығы мұғалімдерді даярлаумен айналысатын тұрақты əрі қысқа мерзімді курстар ұйымдастырып, 
республиканың ірі қалаларында педагогикалық техникумдарды ашты. 1925-1932 жылдар аралығында 
республикадағы педагогикалық техникумдардың саны 14-тен 29-ға дейін өсіп, оларда 4821 студент білім 
алды [8].  

Қалыптасқан ауыр жағдайда ер жеткен Сүлеймен студенттік жылдарында-ақ өзінің болашағын нақ 
осы педагогика саласымен байланыстыруға бел буып, алдына мақсат етіп қояды. Педагогикалық техни-
кумды 1930 жылы үздік аяқтаған соң, Сүлеймен Шымкент облысы Жуалы ауданының №10 ауылында 
орналасқан мектепке мұғалім болып қызметке тұрады. Осы мектепте қызмет жолын бастаған Сүлеймен 
Жүсіпбекұлы екі жылдай уақыт бойы қазақ балаларына білім берді. Жуалы ауданының халық ағарту 
бөлімі қысқа мерзім ішінде өзінің ұйымдастырушылық қабілетімен көзге түскен Сүлейменді Калинин 
атындағы колхоз мектебінің меңгерушісі қызметіне тағайындайды. Шалғайда орналасқан мектепте өз 
мамандығы бойынша біліктілігін арттырып, бай өмірлік тəжірибе жинақтаған Сүлеймен өз оқуын одан 
əрі жалғастыруға ұмтылыс танытады. Сүлеймен жоғары басшылықтан оны Алматы қаласында ұйымдас-
тырылған Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтына оқуға жіберу туралы өтініш-хат жолдайды. 
Жетекшілік тарапынан рұқсат алған Сүлеймен Жүсіпбеков республиканың астанасы, болашақта оның 
ұзақ жылдар бойы ғылыми-зерттеу нысанына айналған – Алматы қаласына жол тартады. 

1932 жылы Сүлеймен Жүсіпбеков ҚазПИ-дің қабылдау комиссиясына құжаттарын өткізіп, емтихан 
тапсырады. Сыннан сүрінбей өткен Сүлеймен қазақ жоғары білімі мен ғылымының қара шаңырағы – 
Абай атындағы ҚазПИ-дің студенті болуға қол жеткізді. Жас кезінен бастап қазақ халқының тарихына 
үлкен қызығушылық танытып, алдымен мектепте, артынан техникумда тарих пəнін құлшыныспен оқыған 
Сүлеймен болашақта тарихшы болуды арман тұтты. Оның бұл шешіміне сол уақытта институт қабырға-
сында қызмет еткен республиканың алдыңғы қатарлы əрі білікті мамандары [9] да өз септігін тигізбей 
қоймады. Сондықтан да, Сүлеймен педагогикалық факультетте қызмет еткен оннан аса бөлімдердің [10] 
ішінен тарих бөлімін таңдаған болатын. 

Тарих бөлімінде білім алып жатқан студенттерге қазақ арасынан шыққан тұңғыш профессор 
С.Асфендиаров басшылық еткен «Тарих» кафедрасының [11] қызметкерлері дəріс оқып, тəлім-тəрбие 
берді. Кафедраның оқытушылары тарих бөлімінің студенттерін дəрістерді тыңдауға, кітап оқуға дағды-
ландыруға, конспект жасауға, семинар сабақтарына дайындалуға, қосымша əдебиеттерді, мерзімді жəне 
күнделікті баспасөзді пайдалана білуге үйретті. Сонымен қатар, талқыланған тақырып немесе өзекті мəсе-
ле бойынша пікір айтуға, қосымша сөйлеуге, хабарламалар мен баяндамалар жасауға, ғылыми пікірталас-
тарды жүргізуге баулыды. Осы уақытта С.Жүсіпбековпен қатар, артынан танымал қоғам қайраткерлеріне 
айналған Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген мектеп қызметкері Д.Дінасылов, профессор Қажым Жұмалиев, 
ғалым Мұхаметжан Қаратаев, Кеңес Одағының батыры Мəлік Ғабдуллин жəне тағы басқалар оқыды. 

Туған-туыстарынан шалғай жерде, өзі үшін мүлдем жаңа əлеуметтік-мəдени ортада өткен студенттік 
жылдар жас Сүлеймен үшін үлкен өмір мектебіне болды. Институттың тарих бөліміне арналған оқу 
бағдарламасына сəйкес С.Жүсіпбеков жалпы міндетті пəндерді, яғни, марксизм-ленинизм негіздері, 
диалектикалық жəне тарихи материализм, саяси экономия, педагогика, психология, педагогика тарихы, 
орыс тілі, шетел тілдері, əскери дайындық, дене шынықтыру, сондай-ақ мамандығы бойынша арнайы 
пəндерді, дəлірек айтқанда ежелгі дүние тарихы, орта ғасырлар тарихы, жаңа заман тарихы, КСРО халық-
тарының тарихы, БКП(б) тарихы, Шығыс пен Батыс тарихы, əдебиет тарихы, əлеуметтік ілімдердің 
тарихы, қазақ халқының тарихы сынды пəндерді оқып, мол білім жинақтады.  

Студент жылдары-ақ Сүлеймен Жүсіпбеков оқумен қатар, болашақта білікті маманға қажет болатын 
маманданған тəжірибе жинақтауды шебер ұштастыра білген санаулы курстастардың қатарынан көрінді. 
Ол институттың 2-ші курсында оқи жүріп, доцент Васильев жетекшілік еткен диалектикалық материа-
лизм кафедрасында лаборант қызметіне орналасады. Осы қызметте ол 1934 жылдың 19 мамырына дейін 
жұмыс жасайды [12]. Сонымен қатар, 1934 жылы жазда Сүлеймен Жүсіпбеков ІІ курсты ойдағыдай 
аяқтаған соң, өзінің туған ауданы Түлкібасқа демалысқа аттануға даярланады. Институт басшылығы сөзге 
шешен, жігерлі де жауапкершілігі мол студентке Оңтүстік-Қазақстан облысында мектепті аяқтап, өз 
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оқуларын жоғары оқу орнында жалғастыруға ұмтылған оқушылардың арасында ҚазПИ-ді таңдауға үгіт-
насихат жұмыстарын жүргізу ісін жүктейді [13]. Институт басшылығы тарапынан, арнайы іссапарға 
аттанған Сүлеймен Жүсіпбекұлы 1934 жылдың 7 шілдесі мен 7 тамызы аралығында туған жерінің мек-
тептерін аралап, болашақта ұстаз болуды арман тұтқан жоғарғы сынып оқушылары мен педагогикалық 
техникумдардың студенттері арасында үгіт-насихат жəне бағыт-бағдар беру жұмыстарымен айналысады. 

1935 жылы институт басшылығы оқуда үздік үлгерім мен нəтиже көрсетіп, үлгілі тəрбиесімен ерекше-
ленген қабілетті студенттерге шəкіртақы тағайындайды. Стипендианттардың қатарына тарих бөлімінің 4-
ші курсының өзге 12 студентімен қоса Сүлеймен Жүсіпбеков та кіреді. Тарих бөлімінің 4 курс студентте-
рі үшін осы кездегі шəкіртақының көлемі 139 сом көлемінде бекітілді [14]. 

1936 жылы тарих бөлімінің толық курсын аяқтаған Сүлеймен Жүсіпбекұлы бітіру емтихандарын 
ойдағыдай тапсырып, диплом жұмысын қорғап шығады. Өкінішке орай, қазіргі уақытта зерттеушілерге 
белгілі мұрағат құжаттарының ішінен студент Сүлеймен Жүсіпбековтың диплом жұмысының тақырыбы-
на қатысты қандай да бір мəлімет табылмады. Дегенмен, Алматы қаласына келіп, тамырын жібере баста-
ған Сүлеймен Жүсіпбеков осы кезден бастап қала тарихын кешенді түрде зерттеу ісін қолға алды деп 
айтуға толық негіз бар сияқты. 

1936 жылы 1 шілдеде Мемлекеттік емтихан комиссиясының шешімімен Сүлеймен Жүсіпбековке орта 
оқу орындарының оқытушысы біліктілігі берілді [15]. Қолына диплом алып, маман атанған Сүлеймен 
Жүсіпбеков өзіне ыстық болған Абай атындағы ҚазПИ-дің аспирантурасына түсуге бірнеше рет ұмтылыс 
жасайды. Бұл уақытта аспирантураға аяқталған жоғары білімі бар, дипломы сай келетін, педагогикалық 
жəне ғылыми-зерттеу жұмысына қабілетті адамдар алынды [16]. Аспирантураға қабылдауды тиісті 
кафедра меңгерушінің ұсынысы бойынша институт директоры іске асырып, Қазақ КСР-нің Халық ағарту 
комиссарымен бекітілді. Аспирантураға түсушілердің білім деңгейі КСРО Халық Комиссарлар Кеңесі 
жанындағы жоғары мектеп ісі бойынша Бүкілодақтық Комитеттің бекіткен тəртібіне сай тексерілді. 
Алайда, Сүлеймен Жүсіпбековтың барлық ұмтылыстары табыссыз аяқталып, ол өзіне жанашырлық 
танытқан институт оқытушыларының кеңес беруімен Қазақстан Коммунистік партиясының жанындағы 
тарих институтына ғылыми қызметкер болып орналасып, еңбек жолын бастайды. 1922 жылы қарашада 
РКП(б) Қырғыз (Қазақ) облыстық комитетінің жанынан бөлім негізінде əрі РКП(б) қарамағындағы 
Маркс-Энгельс институтының филиалы ретінде ашылған партия тарихының институтына «Қазақстанда-
ғы революциялық қозғалыс пен партия тарихына қатысы бар құжаттар мен естеліктерді, Қазан револю-
циясы бойынша осы уақытқа дейін жарық көрген барлық материалды жинастыру» [17] міндеті жүктеліп, 
ол осы бағытта он жылдан астам жемісті еңбек етті. 1934 жылы сəуірде БКП(б) Қазақ Өлкелік комитеті 
партияның тарих институтын жəне Қазақ марксизм-ленинизм ғылыми-зерттеу институтын біріктіру, 
олардың орнында Қазақ Өлкелік комитетінің жанынан бөлім құқығында Қазақ Маркс-Энгельс-Ленин 
институтын ұйымдастыру туралы шешім қабылдайды [18]. Алайда, 1940 жылға дейін бұл институт өзінің 
бұрынғы атын сақтап келді. Институт марксизм-ленинизм классиктерінің шығармаларын, олардың 
өмірбаяндарын қазақ тіліне аудару, маңызды партия құжаттарын жарыққа шығару, республикалық партия 
ұйымының тарихын, Қазақстандағы революциялық қозғалысты, азамат соғысын жəне шетел интервен-
циясын, республиканың зауыт-фабрикалардың тарихын зерттеу, ғылыми кадрларды даярлау жəне 
олардың біліктілігін арттыру сынды міндеттерді жүзеге асырумен айналысты [19]. 

Тарих институтында С.Жүсіпбеков өзінің алғашғы ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, мол 
тəжірибе мен білім жинады. Жетісу өңіріндегі кеңес билігінің орнауы мəселесімен шұғылдануға бел 
буған С.Жүсіпбеков республиканың ғылыми мекемелері мен мұрағат қорларында ізденіс жұмыстарын 
жүргізеді. Сүлеймен Жүсіпбековтың болашақтағы іргелі ғылыми-зерттеу жұмыстарының негізі нақ осы 
кезеңде қаланды.  

Институтта қызмет еткен жылдары С.Жүсіпбеков өзінің ғылыми ізденістерінің нəтижелерін баспасөз-
де жəне арнайы ғылыми басылымдарда жариялай бастайды. Бұл уақытта оның «Город Верный» [20], 
«Двадцать лет назад (К 25-летию Советской власти в Алма-Ате)» [21], «Из прошлого Алматы» [22], 
«Революционные традиции» [23], «Восстание казахов под руководством Исатая и Махамбета» [24], «Из 
прошлого Казахстана» [25], «Советтік Қазақстанның құрылуы тарихынан» [26], «Қазақтың Автономиялы 
Советтік социалистік республикасының құрылуы» [27] атты көлемді мақалалары жарық көрді. Сүлеймен 
Жүсіпбековтың қаламынан шыққан ғылыми мақалалардың басым көпшілігі Алматы қаласының тарихы-
на арналып, оларда Верный қаласының құрылуы мен дамуы, отарлық дəуірдегі Верный қаласының қо-
ғамдық-саяси, əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени-рухани жағдайы, ХХ ғасырдың басындағы Верный 
қаласы мен Жетісу облысындағы революциялық қозғалыс тарихы, Жетісу облысында кеңес өкіметінің 
орнау тарихы отандық тарихнамада алғаш рет кешенді əрі жан-жақты түрде зерттелінді. Ғалым Сүлеймен 
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Жүсіпбековтың ғылыми қызығушылығы аясына жоғарыда аталған мəселелермен қатар Қазақстан-      
дағы баспа ісінің тарихы да кірді. Көптеген ізденістерден соң ол тарихшы Д.Кацпен бірлесе отырып 
«Большевик Казахстана» журналында «Печать Советского Казахстана» [28] атты көлемді ғылыми 
мақаланы жариялайды. Бұл мақалада, Қазақстанда кеңес өкіметі орныққаннан кейінгі баспа ісінің тарихы 
тың құжаттар мен мол дерек көздерінің негізінде қарастырылып, жазылды. Сонымен қатар, 1939 жылы 
Сүлеймен Жүсіпбековтың тарихшы-ғалым О.Кузнецовамен бірлесе отырып жазған тұңғыш кітабы – 
«Алма-Ата – столица Казахской Советской Социалистической республики» [29] жарық көріп, көпшілік 
қауымның назарына ұсынылды. Бұл кітап сол жылы бірқатар толықтырулар мен өзгерістер енгізілгеннен 
кейін қайта жарыққа шықты [30]. 

ҚазПИ-ді аяқтағанына бірер жыл өткеніне қарамастан, өзін даярлығы жоғары деңгейдегі білікті маман 
ретінде көрсете білген Сүлеймен Жүсіпбеков 1940 жылы Я.Бажкиннің жалпы редакциясымен жарық көр-
ген «20 лет Казахской ССР» атты мерейтойлы кітаптың ІХ тарауын – «Культура Советского Казахстана» 
[31] атты бөлімін жеке-дара жазып шықты. Бұл бөлімде С.Жүсіпбеков 20 жылдың ішінде Қазақ республи-
касындағы халық ағартудың (оқу-ағарту ісі, мектепке дейінгі жəне мектеп жасындағы балаларға білім 
беру, ересектерге арналған кешкі жəне жексенбілік мектептер, жоғарғы білім), баспа ісінің, көркем 
əдебиет пен өнердің, ғылымның қалыптасып дамуына жан-жақты тоқталып өтіп, ғылыми түрде баяндап 
берді. Сүлеймен Жүсіпбековтың бұл академиялық сипатта жарық көрген ғылыми еңбегін ғалым-зерттеу-
шілер жоғары бағалады. 

Қауырт ғылыми-зерттеу жұмыстарымен бірге Сүлеймен Жүсіпбеков педагогикалық қызметті де 
ұштастырып, қатар алып жүрді. 1936-1940 жылдары ол Алматы қаласындағы Жоғарғы коммунистік 
ауылшаруашылық мектебінде аға оқытушы болып қызмет етіп, жастарға КСРО тарихы пəнінен дəріс 
оқыды [32]. 1932 жылы Алматы, Орал, Семей, Шымкент, Ақтөбе қалаларында қызмет еткен комвуздар-
дың (коммунистік жоғары оқу орындары) негізінде қайта ұйымдастырылған [33] мектептің бұл түрі ауыл 
шаруашылығында өндірісті ұйымдастырушы орта біліктілігі бар кадрларды даярлады. 

Партия жанындағы ғылыми-зерттеу институтында 4 жылға жуық қажырлы еңбек етіп, өзін қабілетті 
маман ретінде таныта алған Сүлеймен Жүсіпбековты институт жетекшілігі Мəскеу қаласында орналасқан 
Кеңес Одағы Коммунистік партиясының жанындағы Жоғарғы партия мектебіне оқуға жіберу туралы 
шешім қабылдайды. Бұл кезде Жоғарғы партия мектебіне жоғары білімі бар, 40 жасқа толмаған, партия-
лық өтілі 5 жылдан кем емес партия мүшелері қабылданды. Тыңдаушыларды қабылдау ісін одақтас 
республикалардың, партияның өлкелік жəне облыстық комитеттерінің ұсынысы бойынша БКП(б) 
Орталық Комитеті жүзеге асырды. Институт жетекшілігі қабілетті жас маман Сүлеймен Жүсіпбековке 
тиісті мінездеме бере отырып, жоғарғы басшылықтан оны Жоғарғы партия мектебіне оқуға қабылдауға 
қолғабыс көрсетуді өтінеді. Соның нəтижесінде, 1940 жылы қазанда Сүлеймен Жүсіпбеков партиялық 
жəне кеңестік мемлекеттік органдарда қызмет ететін кадрларды даярлаумен айналысатын Жоғарғы 
партия мектебінің тыңдаушысы атануға қол жеткізді [34].  

1939 жылы Я.М. Свердлов атындағы үгітшілердің жоғарғы мектебінің негізінде құрылған бұл мектеп-
те БКП(б) тарихы, маркстік-лениндік философия, ғылыми коммунизм, саяси экономия, партиялық 
құрылыс, қазіргі халықаралық коммунистік, жұмысшы жəне ұлт-азаттық қозғалыс, кеңес экономикасы, 
ауылшаруашылық экономикасы, мемлекеттік құқық пен кеңес құрылысы, журналистика мен əдебиет, 
орыс тілі, шетел тілдері кафедралары жұмыс істеді. Аталған кафедралар оқу-əдістемелік жұмыспен қатар 
іргелі зерттеу еңбектерін, монографияларды, оқулықтар мен оқу құралдарын, түрлі оқу бағдарламаларын 
даярлаумен де белсенді айналысты. Жоғарғы партиялық мектептің барлық кафедраларында 120-ға жуық 
оқытушы қызмет атқарды. 

Жоғары білімге ие тыңдаушылар үшін мектепте оқу мерзімі 2 жылды құрады. Алайда, 1941 жылы 
маусым айында басталған Ұлы Отан соғысы Сүлеймен Жүсіпбековті жəне онымен қатар оқыған тыңдау-
шыларды өз оқуларын уақытша тоқтатуға мəжбүр етті. Бұл зұламат соғыс азамат тарихында орын алған 
соғыстардың ішінде өзінің ауқымдылығы, оған тартылған елдердің саны, қатыгездігі, адам өлімі бойынша 
алғанда теңдессіз болып, Кеңес Одағының барлық материалдық жəне рухани күштерін қатаң тексерістен 
өткізді. КСРО құрамына кірген барлық халықтар өзінің ортақ Отанын неміс басқыншыларынан қорғау 
ісіне жаппай жұмылдырылды. 

1941 жылы қыркүйек айына таман Кеңес Одағының территориясына қарай ілгері жылжып отырған 
неміс əскері Мəскеу қаласына жақындап, одақтас республикалардың астанасын басып алуды мақсат етіп 
қойған «Тайфун» əскери операциясын іске асыруға даярлықты бастап кетеді. 30 қыркүйекте алдымен 2-
ші танк тобының, артынан 2 қазанда Мəскеу бағытындағы «Орталық» армия тобының негізгі əскери 
күштері шабуылға көшеді.   

1941 жылдың 15 қаңтарында КСРО-ның Мемлекеттік қорғаныс комитеті Мəскеуді эвакуациялау 
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туралы шешім қабылдап, келесі күні қалада орналасқан Бас штабтың басқармаларын, əскери академия-
ларды, халық комиссариаттарын жəне өзге де мемлекеттік мекемелерді Куйбышев, Саратов жəне басқа да 
қалаларға көшіру басталады [35]. С.Жүсіпбеков білім алып жатқан Жоғарғы партия мектебі бүкіл жетек-
шілік жəне оқытушылық құрамымен Уфаға эвакуацияланды. Жоғары оқу орындарының санатына кірген 
Жоғарғы партия мектебінің тыңдаушылары мен оқытушылары əскери мобилизациядан босатылғанына 
қарамастан, С.Жүсіпбеков Мəскеу қорғанысына қатысуға ерік білдірген мыңдаған жастардың қатарына 
қосылды. Мəскеуде орналасқан ЖОО-ның оқытушылары, аспиранттары мен студенттері əскери оқу 
орындарына қысқа мерзімді даярлыққа жіберіліп, артынан соғыс майдандарына аттандырылды. Олар 
қолдарына қару алып, неміс əскерімен шайқасқа түсумен қатар қорғаныс шептерін тұрғызуға, ауыл 
шаруашылық жұмыстарына, құрылыста жедел тапсырмаларды орындауға, əскери техника үшін қажет 
болған жанармайды тасымалдауға, əскери өнеркəсіпке жұмыс күші ретінде жан-жақты тартылды. 

1941 жылдың 30 қыркүйегі мен 5 желтоқсаны аралығында жүзеге асырылған Мəскеу стратегиялық 
қорғаныс операциясында кеңес жағы 658 279 жауынгерден айырылды [36]. Мəскеу қорғанысына 
қатысып, Отанын қорғауға ат салысқан С.Жүсіпбековты партия жетекшілігі 1941 жылы желтоқсан 
айында Қазақстанға қайта шақыртып алады да оны Гурьев (қазіргі Ақтау қаласы) қалалық партия комите-
тінің қарауына аттандырады. Осы жерде Сүлеймен Жүсіпбеков екі жылдай уақыт бойы Гурьев қалалық 
партия комитетінің алдымен инструкторы ретінде, артынан үгіт-насихат бөлімінің меңгерушісі жəне 
Қазақстан мұнай комбинатына қарасты болған «Байшонас» кəсіпшілігінде парторг (партиялық ұйымдас-
тырушы) болып қызмет етеді [37]. 

Мəскеу қорғанысы кезінде алапат соғысты көзімен көрген С.Жүсіпбеков республика жұртшылығын 
майданда неміс басқыншыларына қарсы соғысып жатқан қазақ батырларының ерлігімен таныстырып, 
үгіттеу əрі рухын көтеру мақсатында «Социалистік құрылыс» газетіне «Қазақ халқы Ұлы Отан соғысы-
ның белсенді қатынасушысы» [38] атты көлемді мақала жариялайды. Сүлеймен Жүсіпбеков аталған 
мақаласының орысша нұсқасын Гурьевте шығып тұрған жергілікті «Прикаспийская коммуна» газетінде 
де жарыққа шығарады [39]. Бұл мақалада С.Жүсіпбеков батыр қазақ халқының өткеніне қысқаша шолу 
жасап, соғыс майданында жаумен арпалысқа түскен Ораз Бұзақаров, Қартбай Бекжанов, Леуқабылов, 
Тілеубаев, Ахметов, Қоңырбаев, Ш.Ешімбетов, Кəрім Мыңбаев сынды ержүрек қазақ жауынгерлерінің 
ерліктерін жеке атап өтеді. Мақала авторы кеңес халқы жеңіс үшін қолынан келгенінше аянбай еңбек 
ететіне сенім білдірді.  

Қалалық партия комитетінің үгіт-насихат бөлімінің меңгерушісі ретінде С.Жүсіпбеков қалада орналас-
қан мəдени-ағарту орындарының жұмысын тексеріс жасап, көптеген кемшіліктердің бетін ашады. 
Мысалы, 1942 жылы қаңтарда жарық көрген «Соғыс күндеріндегі театрдың міндеті» [40] атты мақалада 
Сүлеймен Жүсіпбеков облыстық драма театрдың бастығы Хаймулдиннің жəне оның қол астындағы театр 
ұжымының өз жұмысында жіберген талай келеңсіз істерін анықтап, оларды жария түрде əшкерелейді. 
Сонымен қатар, Сүлеймен Жүсіпбеков соғыс күндері халықтың рухын көтеріп, мəдени деңгейін арттыру-
мен, өнерге баулып сүйсіндірумен айналысуға міндетті болған театрдың қызметкерлері қойылымдарға 
тиісті дəрежеде дайындалмай, өз істеріне жауапкерлікпен қарамағанын қатаң сынның астына алды.  

1942 жылы Сүлеймен Жүсіпбековке майдандағы жауынгерлерге Гурьев облысының жұмысшылары 
мен тұрғындары жинастырған сыйлықтарды жеткізу ісі тапсырылады. Бұл сыйлықтар 3 вагонға тиеліп, 
темір жол арқылы қызу ұрыстар жүріп тұрған майданға аттандырылды. Майданға жүкті жеткізіп, жауын-
герлер арасында сыйлықтарды таратқан іссапардан оралған соң, Сүлеймен Жүсіпбеков оның қорытынды-
сын «10 дней у бойцев, командиров, политработников в энской части» [41] атты мақалада жариялап, май-
дандағы қазақ жауынгерлері Қаспақбаевтың, Жігерхановтың, Талабаевтың, Жабасовтың, Шаншыбаев-
тың, Құлмағамбетовтың танытқан ерліктерін əдеби жанр түрінде баяндап береді. 

1943 жылы Қызыл əскердің жазғы-күзгі компанияларында шешуші сипатқа ие болған Курск жəне 
Днепр үшін шайқастарда айтулы жеңіске жетуі Ұлы Отан соғысының болашақ барысына түбегейлі 
өзгеріс алып келді. Ресейдің қызу майданнан алыстап бара жатқан ішкі аудандарында бейбіт өмір біртін-
деп орныға бастап, кеңес халқы қираған халық шаруашылығын қалпына келтіруге жаппай кірісті. Осы 
уақытта Мəскеу қорғанысы кезінде өз жұмысын уақытша тоқтатуға мəжбүр болған КОКП жанындағы 
Жоғары партия мектебі соғыстың кесірінен оқуын аяқтай алмаған тыңдаушыларға шақыртулар жолдай-
ды. Мұндай шақыртуға ие болған Сүлеймен Жүсіпбеков республиканың партия жетекшілігінен оны 
оқуын жалғастыру үшін Мəскеу қаласына жіберуге рұқсат беруді өтінеді. Сүлеймен Жүсіпбековтың 
Гурьев облысында атқарған қызметіне ризашылық танытқан партия жетекшілігі оның бұл өтінішін қабыл 
алады. Сонымен қатар, осы жылы Қазақ КСР-нің Жоғарғы Кеңес Төралқасы Сүлеймен Жүсіпбековты көп 
жылдық белсенді еңбегі үшін арнайы грамотамен мараппатайды [42]. 

БКП(б) Орталық Комитеті жанындағы Жоғарғы партия мектебіндегі өз оқуын Сүлеймен Жүсіпбеков 
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1943 жылдың 1 шілдесінен қайта бастап, 1944 жылдың 15 тамызына дейін жалғастырады. Сол жылы 
мектепте БКП(б) тарихы, диалектикалық жəне тарихи материализм, саяси экономия, КСРО тарихы, 
жалпы тарих (көне жəне орта ғасырлар, жаңа тарих, қазіргі заман тарихы), халықаралық қатынастардың 
тарихы жəне КСРО-ның сыртқы саясаты, ағылшын тілі сынды пəндерден бітіру емтихандарын тапсырып, 
арнайы куəлікке қол жеткізеді [43]. 

Мəскеуден оралғаннан кейін С.Жүсіпбеков Қазақ КСР-нің Сыртқы істер министрлігінің партиялық 
ұйымдарының хатшысы қызметіне орналасады. 1945 жылы 28 ақпанда Алматы қалалық партия комитеті 
пленумының мəжілісінде Сүлеймен Жүсіпбековты қалалық комитеттің екінші хатшысы етіп сайлау 
мəселесі қаралады [44]. Аталған мəжілістің төрағасы, Қазақстан Коммунистік партиясының сол уақытта-
ғы екінші хатшысы Ж.Шаяхметов қатысушыларды С.Жүсіпбековтың қысқаша өмірбаянымен танысты-
рып өтеді. Мəжілісте Сүлеймен Жүсіпбековтың кандидатурасына қатысты жағымды пікірлер айтылған 
соң, ол қалалық партия комитетінің екінші хатшысы болып бір ауыздан сайланады. 

1945 жылы 8 мамырда 1418 күнге созылған Ұлы Отан соғысы Германия қарулы күштерінің толық 
капитуляциясымен аяқталып, көптен бері күткен жеңіс туралы қуанышты хабар одақтас республикаларға 
тез арада тарайды. Мəскеу қорғанысына қатынасқаны үшін С.Жүсіпбеков «Отан соғысы» ІІ дəрежелі 
орденімен, «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қажырлы еңбегі үшін» жəне «1941-1945 жылдардағы Ұлы 
Отан соғысында Германияны жеңгені үшін» медальдарімен марапатталады [45]. Өкінішке орай, Кеңес 
Одағы халықтарына сан жетпес қайғы-қасірет алып келген алапат соғыс Жүсіпбековтар əулетін де шет 
айналып өтпеді; соғыстан аман-есен болып тек Сүлеймен жəне оның інісі Ибрайымбек оралды, 
Сүлейменнің туған ағасы Əбдіранбек шайқастардың бірінде ауыр жараланып, мүгедек болып Отанына 
қайтып оралды, ал Бейбітбек Жүсіпбеков өмірін сұрапыл соғыс мезгілінен бұрын аяусыз қиып кеткен еді. 

Соғыстан кейінгі жылдары Алматы қалалық партия комитетінде жəне Қазақ КСР-нің Сыртқы істер 
министрлігінде қауырт жұмыстармен айналысқан С.Жүсіпбеков республиканың алдыңғы қатарлы газет-
журнал беттерінде əр түрлі өзекті мəселелерге арналған мақалаларды жариялау ісіне қайтадан назар 
аудара бастады. Ұлы Отан соғысы аяқталған соң қазақ халқының бейбіт еңбекке қарай көшуі бүкіл Кеңес 
Одағының идеологиялық жəне рухани өмірінде түбегейлі өзгерістерге аяқ басу кезеңімен тұспа-тұс келді. 
Орталықта жəне одақтас республикаларда жоғарғы партия басшылығы қатаң жоспарға бағындырылған 
саяси мəнге ие мəдени-тəрбиелік қызметті жан-жақты əрі кешенді түрде қеңейту ісін қолға алды. Бұл 
жағдай республикада саяси үйірмелері мен мектептері, даярлық курстары, марксизм-ленинизм кешкі 
университеттері жүйесінің нығаюына ғана емес, сонымен қатар партиялық үгіт-насихат жұмысының, 
саяси ағартудың, оқытудың жаңа түрлері мен əдістерінің айтарлықтай жетілуіне алып келді. Осы себеп-
тен Сүлеймен Жүсіпбековтың жарық көрген мақалаларының басым көпшілігінде халық арасында тəрбие 
мен үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу, мектептердегі білімді, жас өспірімдер мен ерексектер арасында 
сауаттылық деңгейін көтеру, қаладағы мемлекеттік кəсіпорындар мен мекемелердің арасындағы бəсеке-
лестікті дұрыс жолға қою, партия мүшелері мен кандидаттары арасындағы идеялық-саяси даярлығын 
арттыру ісі сынды өзекті мəселелерге арнап жазды. 

Өзінің негізгі қызметімен бірге Сүлеймен Жүсіпбеков ғылыми-зерттеу жұмыспен айналысуды бір 
сəтке де тоқтатқан емес. Соның дəлелі ретінде 1949 жылы Сүлеймен Жүсіпбековтың жалпы редакциялау-
ымен «Алма-Ата в период октября и в годы гражданской войны (1917-1920 гг.): Летопись событий» [46] 
атты көлемді ғылыми еңбегі жарық көрді. Жылнамада 1917-1920 жылдар аралығындағы Алматы тұрғын-
дарының большевиктік партияның жетекшілігімен кеңес өкіметінің орнығуы мен нығаюы жолында жүр-
гізген күресі қатаң хронологиялық тəртіпті сақтай отырып берілді. Н.Копылов, И.Мознаим, Н.Тимофеев, 
И.Чумак, Ш.Шафиро сынды білімді əрі танымал мамандармен баспаға даярланған бұл ғылыми еңбекте 
тың мұрағат құжаттарының жəне бай фактологиялық материалдың негізінде революциядан кейінгі 
жылдары тек Жетісу облысында ғана емес, сонымен қатар Қазақстан мен Орта Азияда орын алған маңыз-
ды саяси, əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени оқиғаларға қатысты құнды мəліметтер келтірілді. 

1947 жылы наурызда Алматы қаласында өткен ІІ сайланған Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің пленумын-
да Сүлеймен Жүсіпбеков Қазақ КСР-нің Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жобасы 
туралы көлемді баяндама жасайды [47]. 1937 жылы наурызда өткен республика кеңестерінің Х төтенше 
съезінде қабылданған Қазақ КСР Конституцияның мəтініне соңғы 10 жылда саяси, əкімшілік, əлеуметтік 
жəне экономикалық салаларда орын алған өзгерістерге байланысты тиісті толықтырулар енгізу мақсатын-
да Қазақ КСР-нің Жоғарғы Кеңесі арнайы редакциялық комиссия құрып, оның төрағалығына 
С.Жүсіпбеков тағайындалды. Оның жетекшілігімен қызмет еткен бұл комиссия өз жұмысының қорытын-
дысында Жоғарғы Кеңес депутаттарының қарауына арнайы жоба ұсынып, өзіне жүктелген міндеттерді 
абыроймен атқарып шықты. 

1951 жылы тамызда Алматы облыстық партия комитеті іскер, білім саласында тəжірибесі мол 
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Сүлеймен Жүсіпбековты Алматы қаласында ұйымдастырылған облыстық мұғалімдерді жетілдіру инсти-
тутының директоры етіп тағайындайды. Бұл қызметте С.Жүсіпбеков орта мектептерде қызмет ететін 
педагогикалық кадрлардың біліктілігін үздіксіз жетілдіру, халық ағарту ісінде еңбек ететін қызметкерлер 
мен мұғалімдердің барлық санаттарын оқумен қамтамасыз ету, біліктілікті жетілдірудің формалары мен 
əдістерін жақсарту, педагогикалық жəне басқа да жоғары оқу орындарымен байланыстарды орнатып 
нығайту, педагогикалық кадрлардың өз бетімен білім алуына жағдай жасау, оларды қажетті оқу-əдістеме-
лік құралдармен қамтамасыз ету, мектептердегі білім беру процесін жəне оның сапасын қатаң бақылауға 
алу сынды маңызды мəселелерді жүзеге асырумен айналысады. Мұғалімдердің даярлығына баса назар 
аудару ең алдымен, 1949-1950 оқу жылында бүкіл Қазақстанда барлық мектептердің 7-жылдық, ал облыс-
тық жəне ірі өнеркəсіп орталықтарында 10-жылдық оқу жүйесіне жаппай көшуге байланысты еді. 1950 
жылы Қазақстанда 9088 жалпы білім беретін мектептер жұмыс жасап, оларда 1 438 266 оқушы тəлім-
тəрбие алды [48]. 

С.Жүсіпбеков қысқа уақыт ішінде өзі басшылық еткен институттың жұмысын дұрыс жолға қоя біліп, 
оны республикада орта білім беретін оқу орындарында қызмет ететін мұғалімдердің біліктілігін жетілді-
ретін үздік мекемеге айналдырады. Сонымен қатар, 1951 жылы қыркүйек айында С.Жүсіпбеков Абай 
атындағы Қазақ педагогикалық институтының КОКП тарихы кафедрасына аға оқутышы болып қызметке 
орналасады [49]. Осылайша, Сүлеймен Жүсіпбековтың көптен бергі арманы, дəлірек айтқанда өзіне 
ыстық болған туған білім ордасы ҚазПИ-де оқытушылық қызметпен айналысу орындалып, осы жерде ол 
студенттерге КСРО тарихы бойынша дəріс оқиды. Өкінішке орай, Сүлеймен Жүсіпбеков педагогикалық 
институтта небəрі екі жыл ғана жұмыс істеп, 1954 жылы шілдеде Қазақ ауыл шаруашылық институтының 
«Марксизм-ленинизм негіздері» кафедрасына аға оқытушы қызметіне ауысуға мəжбүр болады [50]. 
Мұндай өзгеріске оның қауырт əкімшілік-ұйымдастырушылық жəне педагогикалық қызметпен қатар 
белсенді ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысуы жəне кандидаттық диссертациясын даярлау қажеттігі өз 
септігін тигізбей қоймады.  

Бұл уақытта 20 жылдан астам уақыт бойы қызмет етіп келе жатқан Қазақ ауыл шаруашылық институ-
ты республикада ғана емес, сонымен қатар бүкіл Кеңес Одағында осы сала бойынша жоғары білімді 
маман даярлайтын үздік оқу орындарының қатарына кірді. 1950 жылдан бастап институтта 6 факультет 
қызмет етіп, студенттер бес жыл бойы білім алды. Аталған институтқа қызметке орналасу С.Жүсіпбеков 
үшін бірқатар қиыншылықтарды тудырды. Өйткені, институтта 1954-1955 оқу жылында қабылданған жа-
ңа штаттық кестеге сəйкес жоғары оқу орындарында 10 жылдан астам педагогикалық стажға ие Сүлеймен 
Жүсіпбеков Ф.Чернов басшылық еткен «Марксизм-ленинизм негіздері» кафедрасының аға оқытушысы 
ретінде доцент есебімен жалақы алуға жəне студенттерге дəрістердің толық курсын оқып шығуы тиіс еді. 
Сүлеймен Жүсіпбековке Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің білім жəне мəдениет 
бөлімі берген мінездемесіне қарамастан, оған өзінің педагогикалық өтілін дəлелдеп шығуға тура келді. 
С.Жүсіпбеков осыған дейін өзі қызмет еткен мекемелерден арнайы анықтамаларды жинақтап [51], Қазақ 
ауыл шаруашылық институтының жанындағы жоғары оқу орындарындағы еңбек өтілін анықтайтын 
комиссияға тапсырады. Комиссия С.Жүсіпбековтың тапсырған құжаттарымен, сондай-ақ бұрын онымен 
қызметтес болған адамдардың куəгерлік мəліметтерімен мұқият танысып, КСРО Жоғары білім министр-
лігі жанындағы ауыл шаруашылық жоғары оқу орындарының Бас басқармасынан С.Жүсіпбековке оның 
педагогикалық өтілі 10 жылға тең екендігін дəлелдейтін куəлікті беруді сұрау туралы шешім қабылдайды 
[52]. Осылайша, С.Жүсіпбеков ауыл шаруашылық институтына аға оқытушылық қызметке толықтай 
қабылданған болатын. Бұл жағдай, С.Жүсіпбековке тек өзі маманданған педагогикалық сала бойынша 
қызмет етуге ғана мүмкіндік беріп қана қоймай, оған кандидаттық диссертациясын М.В. Ломоносов 
атындағы Мəскеу Мемлекеттік университетінің жанындағы қоғамдық пəндер оқытушыларының біліктілі-
гін көтеру институтының Ғылыми кеңесінде қорғап шығуға жол ашты.  

Қазақстан Коммунистік партиясының жанындағы тарих институтында ғылыми қызметкер ретінде 
жұмыс істеген жылдары Сүлеймен Жүсіпбеков Жетісу облысында кеңес өкіметінің орнауы мен нығаюы 
тарихын зерттеу ісін қолға алып, ұзақ уақыт бойы Алматы, Ташкент жəне Мəскеу қалаларында орналас-
қан мұрағаттардың қорларында белсенді ғылыми-зерттеу жəне ізденіс жұмыстарын жүргізді. Өз зерттеу 
жұмысының қорытындыларын С.Жүсіпбеков баспасөз беттерінде, арнайы ғылыми журналдарда жария-
лап, республика жəне бүкіл одақ ауқымында өткен түрлі конференциялар мен жиындарда көлемді баянда-
малар жасап отырды. Сүлеймен Жүсіпбеков «Жетісудағы кеңес өкіметі үшін Коммунистік партияның 
күресі (1917-1918 жж.)» тақырыбына арналған кандидаттық диссертациясының негізгі нəтижелері мен 
ғылыми ойларын Алматы қаласында қызмет еткен республиканың алдыңғы қатарлы тарихшы-маманда-
рының, сондай-ақ Мəскеуде оқыған жылдары Орталықта жұмыс жасаған жетекші ғалымдардың назарына 
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ұсына отырып, талқыға салу арқылы құнды кеңестер мен сыни пікірлер алды.  
1955 жылы қаңтар айында С.Жүсіпбеков Қазақ ауыл шаруашылық институтының басшылығын оны 

жақын уақытта болатын қорғауға байланысты даярланған диссертация бойынша ғылыми кеңес алу үшін 
Мəскеу қаласына бір ай мерзімге іссапарға жіберуді өтінеді. Сонымен қатар, институттың «Марксизм-
ленинизм негіздері» кафедрасының оқытушысы ретінде осы жылы С. Жүсіпбеков марксизм-ленинизм 
пəнінен дəріс оқитын оқытушылардың біліктілігін көтеруге арналған арнайы курстардан өтуі тиіс еді. Сол 
себептен институттың сол уақыттағы директоры А.Ж. Жұматов тəжірибелі маманның өтінішіне өз рұқса-
тын береді [53]. 

Мəскеуге аттанбастан бұрын С.Жүсіпбеков 1954 жылы желтоқсан айында Алматы қаласында орналас-
қан Қазақ КСР-нің Мемлекеттік көпшілік кітапханасының (қазіргі ҚР Ұлттық кітапханасы) директоры 
Е.Н. Шмелевадан осыған дейін мерзімді баспасөз беттерінде жарық көрген өзінің ғылыми жəне публи-
цистикалық сипаттағы мақалалардың жарияланғандығы туралы арнайы анықтама беруді өтінеді. Кітапха-
на директоры Е.Н. Шмелева бұл өтінішті орындай отырып, С.Жүсіпбековке оның 1938-1953 жылдар 
аралығында қазақ жəне орыс тілдерінде жарық көріп, жалпы саны 42-ге тең болған мақалаларының 
тізімін тапсырады [54]. 

Мəскеуге келген С.Жүсіпбеков КСРО Жоғары білім министрлігінің 1955 жылы 29 қаңтарда 
шығарған бұйрығына орай ММУ жанындағы марксизм-ленинизм оқытушыларының біліктілігін көте-
ру институтының диссертанттар бөліміне (аспирантурасына) өзге 200 тарта үміткерлермен бірге оқу-
ға қабылданады [55]. Аспирантурада бір жылға жуық оқи жүріп, С.Жүсіпбеков «Жетісудағы кеңес 
өкіметі үшін Комму-нистік партияның күресі (1917-1918 жылы шілде)» тақырыбындағы өзінің канди-
даттық диссертациясын толық аяқтап шығып, оны 1956 жылдың 4 қаңтарында жоғарыда аталған уни-
верситеттің жанындағы қоғамдық пəндер оқытушыларының біліктілігін көтеру институтының Ғылы-
ми кеңесінде қорғап шығады [56].   

Алматы қаласына қайтып оралғаннан кейін Сүлеймен Жүсіпбеков 1956 жылдың 19 қаңтарынан бастап 
Қазақ ауыл шаруашылық институтының «Марксизм-ленинизм негіздері» кафедрасындағы өзінің оқыту-
шылық міндеттерін атқаруға қайта кіріседі. Институт басшылығы С.Жүсіпбековтың 10 жылдан астам 
педагогикалық өтілін, сондай-ақ жақын арада оның кандидаттық диссертациясын қорғап шыққандығын 
ескере отырып тиісті жалақыны тағайындап, демалыс уақытын бір айға кейін шегіндіреді [57].    

1956 жылы 4 маусымда ММУ-дың гуманитарлық ғылымдар бойынша университет Кеңесі секциясы-
ның мəжілісінде Сүлеймен Жүсіпбековке тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дəрежесін беру 
туралы шешім қабылданып, ол туралы тиісті хабарлама Қазақ ауыл шаруашылық институтына жолдана-
ды. Соның негізінде 1956 жылы 10 шілдеде Қазақ ауыл шаруашылық институты Ғылыми кеңесінің 
мəжілісінде кандидаттық диссертацияны қорғаған аға оқытушы Сүлеймен Жүсіпбековке «Марксизм-
ленинизм негіздері» кафедрасы доцентінің міндетін атқарушы қызметіне сайлау мəселесі күн тəртібіне 
қойылады. Ғылыми кеңес мүшелерінен құралған есеп комиссиясының мүшелері жабық дауысқа сала 
отырып, Сүлеймен Жүсіпбековты «Марксизм-ленинизм негіздері» кафедрасының доценті етіп сайлаған 
болатын [58]. 1956 жылы қыркүйекте тарих ғылымдарының кандидаты дипломын қолға алған Сүлеймен 
Жүсіпбеков 2 қазанда жарық көрген Қазақ ауыл шаруашылық институты директорының бұйрығымен 
«Марксизм-ленинизм негіздері» кафедрасының байқау бойынша сайланған доценті қызметіне ресми 
түрде тағайындалады [59].  

Бірнеше ай бойы «Марксизм-ленинизм» кафедрасының доценті міндетін атқарған Сүлеймен 
Жүсіпбеков 1956 жылдың аяғында КСРО Жоғарғы білім министрлігі жанындағы Жоғарғы Аттестация-
лық Комиссияға доцент ғылыми атағын алу үшін ереже бойынша талап етілген барлық құжаттарды 
тапсырады. 1957 жылы 27 ақпанда Жоғарғы Аттестациялық Комиссия Сүлеймен Жүсіпбековты 
«Марксизм-ленинизм» кафедрасының доценті ғылыми атағына бекіткен соң, 1957 жылы 24 наурызда ол 
доцент дипломын қолына алды [60]. 

Қысқа уақыт ішінде ұйымдастырушылық дарынымен, іскерлігімен жəне білім саласындағы тəжірибе-
лілігімен таныла білген Сүлеймен Жүсіпбеков қызмет еткен Қазақ ауыл шаруашылық институтының 
профессорлық-оқытушылық құрамының алдыңғы қатарлы өкілдерінің біріне айналады. Соның дəлелі 
ретінде, 1957 жылы қазан айында институт директоры А.Жұматов өз денсаулығын түзегенге дейін доцент 
С.Жүсіпбековты кезекті демалыстан мерзімінен бұрын шақыртып алып, оған уақытша институт директо-
рының міндеттерін атқару ісін арнайы сеніп тапсырады [61]. Сүлеймен Жүсіпбековтың өзіне жүктелген 
міндеттерді бірнеше ай бойы абыроймен атқарып шығуы институт басшылығының назарына тыс қалмай, 
оның артынан жеке қасиеттерінің арқасында қызмет бабымен жоғарылауына өз ықпалын тигізді. 

1957-1958 оқу жылы аяқталған соң ауыл шаруашылық институтының Ғылыми кеңесінде Сүлеймен 
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Жүсіпбековты «Марксизм-ленинизм негіздері» кафедрасының меңгерушісі етіп тағайындау мəселесі 
көтерілді. Бұл жағдайдың орын алуына келесідей факторлар себепші болды: а) осыған дейін кафедраны 
бірнеше жыл бойы басқарып келген аға оқытушы Ф.К. Черновтың денсаулығының нашарлауына байла-
нысты өз міндеттерін орындай алмауы туралы өтініш білдіруі; ə) бүкіл институт бойынша марксизм-
ленинизм ілімдерін оқыту міндеті жүктелген кафедраның жұмысын нығайту үшін тəжірибелі, ұйымдас-
тырушылық қабілеті зор, біліктілігі жоғары маманды тағайындау қажеттігінің туындауы; б) кафедрада 
қызмет еткен оқытушылардың ішінен ғылыми дəрежесі мен атағы сай келген, əрі үміткердің кандидату-
расын бекітетін жоғары басшылықтың алға тартқан барлық талаптарына жауап бере алатын жалғыз 
С.Жүсіпбеков қана болды. Жоғарыда аталып өткен себептерді ескере отырып, 1958 жылдың маусым 
айында институт директоры А.Жұматов Қазақ КСР Ауыл шаруашылық министрі Х.Арыстанбековтың 
атына Сүлеймен Жүсіпбековты «Марксизм-ленинизм» кафедрасының меңгерушісі ретінде тағайындау 
туралы ұсыныс-хатын жолдайды. Бұл хатта А.Жұматов министрді Сүлеймен Жүсіпбековтың кандидату-
расына Алматы қалалық жəне облыстық партия комитеттері, сондай-ақ Қазақстан Коммунистік партия-
сының мектептер мен жоғары оқу орындарының бөлімі өз келісімдерін бергендері туралы хабарлайды 
[62]. Жоғары басшылықтан рұқсат келгенге дейін, С.Жүсіпбеков ауыл шаруашылық институтының 
бұйрығымен 1958 жылы 19 тамызда «Марксизм-ленинизм» кафедрасы меңгерушісінің міндетін атқару-
шы болып бекітіледі [63].  

Жаңа қызметіне бірден кіріскен Сүлеймен Жүсіпбеков кафедраның жұмысын жаңаша құру ісін қолға 
алып, білікті мамандарды шақырта бастайды. Кафедраның меңгерушісі ретінде С.Жүсіпбеков профессор-
лық-оқытушылық құрамның саяси, теориялық жəне идеялық даярлығына, ғылыми-зерттеу жұмысының 
жоғары деңгейде атқарылуына айтарлықтай назар аударады. Сүлеймен Жүсіпбековтың институт басшы-
лығынан тапжылмай талап етуімен кафедра оқытушылары соңғы уақытта марксизм-ленинизмге, КСРО 
жəне қазақ халқының тарихына қатысты жарық көрген жаңа ғылыми əдебиетпен, оқу-əдістемелік құрал-
дармен қамтамасыз етіледі. Институт қабырғасында оқып жатқан студенттерге заман талабына сай білім 
беруге ұмтылған Сүлеймен Жүсіпбеков 1958 жылы оны бір ай мерзімге жоғары оқу орындарында 
марксизм-ленинизм жəне КСРО тарихы пəндерін оқыту мəселелері бойынша Мəскеу Мемлекеттік уни-
верситетінің жанындағы біліктілікті көтеру институтына жіберуді өтінеді. Оның бұл өтініші қабыл алын-
ған соң, Сүлеймен Жүсіпбеков алдымен 1958 жылы қыркүйекте, артынан 1959 жылы қазанда Қазақстан 
Коммунистік партиясының мектептер мен жоғары оқу орындары бөлімінің нұсқауы бойынша қатарынан 
екі рет бір ай мерзімге Мəскеу Мемлекеттік университетінің жанындағы біліктілікті көтеру институты-
ның курстарын тыңдап шығады [64]. Бұл жерде ол марксизм-ленинизм ілімін, КОКП тарихын жоғары 
оқу орындарында оқытудың жаңа түрлері мен əдістемелерімен жіті танысады. Мəскеуде болған уақытын-
да Сүлеймен Жүсіпбеков қалада орналасқан мұрағаттар мен кітапханалардың қорларында белсенді 
ғылыми-зерттеу жəне ізденіс жұмыстарымен айналысып, болашақ іргелі ғылыми еңбектеріне арқау 
болған құжаттар мен материалдарды қолға түсіреді.  

1958 жылы 9 қыркүйекте Сүлеймен Жүсіпбеков Алматы қаласында орналасқан В.М. Молотов атында-
ғы Қазақ мемлекеттік медициналық институтының директоры міндетін атқарушы профессор П.П. Очкур-
ға оны «марксизм-ленинизм» кафедрасына жарты ставкаға алу туралы өтініш-хат жолдайды [65]. 
Медициналық институттың басшылығы С.Жүсіпбековтың тəжірибелі əрі даярлығы жоғары маман екенді-
гін, сондай-ақ «Марксизм-ленинизм» кафедрасының меңгерушісі доцент Исаевтың мінездемелерін ескере 
отырып, оның өтінішін қабыл алу туралы бұйрық шығарады [66]. Сүлеймен Жүсіпбековты өзінің негізгі 
жұмысымен қатар медициналық институтқа қосымша қызметке орналасуына ең алдымен тұрмыс жəне 
отбасы жағдайы итермеледі деген қорытындыға келуге толық негіз бар. Себебі, бұл уақытта Сүлеймен 
Жүсіпбеков көпбалалы жанұяның жалғыз асыраушысы мен қамқоршысы еді. Ол зайыбы Райханмен бірге 
мектеп жасындағы Гүлнара жəне Гүлжан есімді екі қызды, Нұржан жəне Біржан атты екі ұлды тəрбиелеп 
өсірумен айналысты. Сонымен қатар, осы кезде Сүлеймен Жүсіпбеков туған ауылынан жасы келіп, 
денсаулығы нашарлай бастаған анасы Хадишаға қажетті күтім жасау мақсатында оны Алматы қаласына 
көшіріп алады. Сондықтан да Қазақ ауыл шаруашылық институтының директоры Х.О. Сарингулян 
Сүлеймен Жүсіпбековтың бір уақытта екі жерде еңбек етуіне еш қарсылық танытпай, керісінше түсініс-
тікпен қарады [67]. 1950-ші жылдардың аяғында Сүлеймен Жүсіпбеков өзінің үлкен отбасымен бірге 
Алматы қаласының Гоголь көшесінің бойында орналасқан №81-ші көп пəтерлі үйде өмір сүрді.  

Кафедраға меңгерушілік ету қызметімен қатар студенттерге КСРО жəне КОКП тарихы, марксизм-
ленинизм пəндерінен дəріс оқыған С.Жүсіпбеков республиканың баспасөз беттерінде тұрақты түрде 
тарихи мазмұндағы мақалаларды жариялап отырды. 1958 жылы өзі редакциялық алқада қызмет еткен 
«Қазақстан коммунисі» журналында оның «Қырық жыл бұрын» атты көлемді мақаласы [68] жарық 
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көреді. Верный қаласында кеңес өкіметінің орнауына 40 жыл толуына орайластырып жазған бұл мақала-
да Сүлеймен Жүсіпбеков отарлық кезеңде орыс отаршылары мен жергілікті ауқатты казактардың тірегіне 
айналған Верный қаласының тарихына қысқаша шолу жасап, кеңес дəуірінде оның гүлденген заманауи 
қалаға айналғанын қызықты мəліметтердің негізінде жан-жақты баяндап берді. Осы мерекелі датаға орай 
С.Жүсіпбеков кафедра бойынша қызметтес болған доцент Т.Əйтиевпен бірге ғылыми-көпшілік сипатта 
жазып шыққан «Алма-Ата» атты кітабы жарияланады [69]. 

Бұл жылдары Сүлеймен Жүсіпбеков ХХ ғасырдың басында Жетісу облысында орын алған револю-
циялық қозғалыста терең із қалдырып, артынан кеңес өкіметінің орнығып нығаюына айтарлықтай үлес 
Тоқаш Бокин жəне Ораз Жандосов сынды қазақ зиялыларының өмірі мен қызметтерін зерттеумен, 
оларды жас ұрпаққа насихаттаумен де айналысты. Осы бағытта Сүлеймен Жүсіпбеков Д.Мергенчинмен 
біріге отырып Ораз Жандосовтың өмірі мен қызметіне арналған «Семиречинский революционер» атты 
мақала жазып [70], оны Қазақстандағы таралымы ең үлкен болған «Казахстанская правда» газетінде 
жариялады. Өкінішке орай, Сүлеймен Жүсіпбековтың «Комиссар Тоқаш Бокин», «Ораз Жандосов», 
«Большевик П.Виноградов», «Семиреченская социал-демократическая группа» атты көлемді мақалалары 
[71] жарияланбай қалып, қолжазба күйінде қалып қойған болатын. 

С.Жүсіпбеков ауыл шаруашылық институтының «Марксизм-ленинизм» кафедрасының меңгерушісі 
ретінде оның жан-жақты дамып отыруына, осы бағытта қызмет еткен республикадағы жəне бүкіл одақта-
ғы алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарының кафедраларымен тығыз қарым-қатынас орнатуға, оқу-
əдістемелік жəне ғылыми-зерттеу жұмысында қол жеткізген тəжірибемен алмасып отыруға көп көңіл 
бөлді. 1960 жылы жазғы демалыс уақытында Сүлеймен Жүсіпбеков Қазақ КСР Жоғары жəне арнайы орта 
білім министрінің орынбасары М.А. Байтуриннің берген рұқсатын пайдалана отырып, 25 тамыз-15 қыр-
күйек аралығында Киев қаласында өткізілетін кеңес халқының интернационалды тəрбиесі бойынша жоға-
ры оқу орындары аралық кеңеске қатысу үшін іссапарға аттанады [72]. Кеңестің жұмысына белсене ара-
ласқан Сүлеймен Жүсіпбеков Қазақ ауыл шаруашылық жəне медициналық институттарында гуманитар-
лық пəндерді оқыту əдістемесі мен түрлері бойынша көлемді баяндама жасап, жергілікті мамандардың 
қол жеткізген табыстарына, осы бағытта туындап отырған қиыншылықтарға жеке тоқталып өтеді. 
Сүлеймен Жүсіпбеков кеңеске бүкіл одақтан жиналған əріптестермен кездесіп, олармен əр түрлі мəселе-
лер бойынша пікір алысады. 

Осы іссапардан қайтып оралған соң, С.Жүсіпбеков өзі басшылық еткен кафедраның жұмысын одан бе-
тер жандандыру ісін қолға алады. 1960-1961 оқу жылында кафедра атқарған жұмыстың басты нəтижелері 
С.Жүсіпбековтың «Қазақстан коммунисі» журналында жарық көрген «Марксизм-ленинизм кафедрасы-
ның жұмыс тəжірибесінен» атты мақалада [73] өз көрінісін табады. Осы мақалада Сүлеймен Жүсіпбеков 
кафедра қызметкерлері доценттер Т.Əйтиев, А.Асановтың, И.Даниловтың студенттерге Ресей жəне КСРО 
тарихы пəні бойынша оқып жүрген дəріс курстарының мазмұнынын жан-жақты талдай отырып, жоғары 
баға берді. С.Жүсіпбеков мақалада институтта білім алып жатқан жастардың арасында философия 
пəнінің аясында оқытылатын дінтану негіздері мен ғылыми атеизм дəріс курстарына баса назар аудару 
қажеттігіне жеке тоқталып өтті. Сүлеймен Жүсіпбекұлы ғылыми атеизм курсы бойынша қазақ жəне орыс 
бөлімдеріне дəріс оқитын аға оқытушылар С.Жаманқұловтың жəне Е.Устименконың сабақты өмір тəжі-
рибесімен, халық тұрмысымен байланыстыра отырып оқитындығын үлгі ретінде келтірді. С.Жүсіпбеков 
мақалада «Марксизм-ленинизм негіздері» кафедрасының жұмысындағы айтулы жетістіктерді тізбектеп 
шығумен қатар, əлі де түзетуді қажет ететін кемшілік тұстарын да жасырмай, ашықтан-ашық айтқан 
болатын. Кемшіліктердің қатарына Сүлеймен Жүсіпбеков кафедра қызметкерлерінің ғылыми-зерттеу 
жұмысында айтарлықтай нəтижелерге қол жеткізе алмайтынын жатқызып, мақаланың соңында оларды 
түзетуге бар күшін салатындығын мəлімдеді.  

1961 жылы 19 маусымда Сүлеймен Жүсіпбеков институттың «Марксизм-ленинизм негіздері» 
кафедрасының меңгерушісі қызметіне жарияланған байқауға қатынасуға ерік білдіріп, институт байқау 
комиссиясының атына өтініш-хат жолдайды [74]. 1961 жылы 29 маусымда институт Ғылыми кеңесінің 
отырысында С.Жүсіпбеков кафедра меңгерушісі қызметіне бір ауыздан сайланып, оның кандидатурасын 
бекіту үшін байқау комиссиясы тиісті құжаттарды Қазақ КСР Ауыл шаруашылық министрлігіне жібереді. 
Үміткерлердің тізімімен мұқият танысып шыққан жоғары басшылық 1961 жылы 23 қарашада Сүлеймен 
Жүсіпбековты «Марксизм-ленинизм негіздері» кафедрасының меңгерушісі қызметіне тағайындау туралы 
бұйрық шығарады [75].  

Кезекті тағайындаудан соң, С.Жүсіпбеков осы қызметінде үш жылға жуық уақыт бойы жемісті еңбек 
етіп, институт қабырғасынан білікті мамандарды тəрбиелеп шығару ісіне өзінің зор үлесін қосады. 1963 
жылы Сүлеймен Жүсіпбеков «Қазақстан коммунисі» журналында алдымен өзінің «Бейбіт қатар өмір 
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сүрудің лениндік принципін бұрмалаушылар» [76], артынан доцент Ə.Асановпен біріге отырып, Кеңес 
Одағы Коммунистік партиясының 60 жылдығына арнап «В.И. Ленин – жаңа тұрпатты партияны құрушы» 
атты мақаланы [77] жариялайды. Осы мақалада ғалым-тарихшылар В.И. Лениннің ХІХ ғасырдың аяғы – 
ХХ ғасырдың басында Коммунистік партияны құруға бағытталған қызметін жан-жақты баяндап, оның 
еңбегін ашып көрсетті. 1964 жылы Сүлеймен Жүсіпбеков доцент М.Трушпен қосалқы авторлықта       
В.И. Ленин шығармаларының 55 томдық толық жинағының басылып шығарылуының аяқталуына 
орайластырып мақала [78] жариялайды. Аталған мақалада екі ғалым көпшіліктің назарын баспадан 
шығуға даярланып отырған Ленин шығармаларының мазмұны мен құрылысына аудара отырып, оған 
бұрын белгісіз болып келген тың құжаттар мен жеке хаттардың енгендігіне жеке тоқталып, жан-жақты 
талдау жүргізеді. 

Арада он жылдан астам уақыт өткеніне қарамастан С.Жүсіпбеков өзінің туған білім ордасы болған 
Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтына қайтып оралудың сəтін іздестіріп, барынша ұмтылды. 
ҚазПИ-де қызмет етуді өзінің түлек ретіндегі парызы, педагог ретіндегі арманы деп есептеген Сүлеймен 
Жүсіпбеков 1964 жылы 22 мамырда Қазақ КСР-нің Жоғары жəне арнайы орта білім министрлігінің атына 
арнайы хат жолдап, онда оны Алматы қаласында орналасқан жоғары оқу орындарының біріне қызметке 
ауыстыру туралы өтініш білдіреді. Сол уақытта ауыл шаруашылық институты ректорының міндетін 
атқарушы И.Қ. Қыпшақбаев ұзақ жылдар бойы жемісті еңбегімен көзге түскен С.Жүсіпбеков сынды баға-
лы қызметкер мен қабілетті ұйымдастырушыдан қол үзгісі келмеді. Алайда И.Қ. Қыпшақбаев Сүлеймен 
Жүсіпбековтың өтінішін қабыл алған министрліктің шешіміне бағына отырып, оны 1964 жылы 23 
маусымда «Марксизм-ленинизм негіздері» кафедрасының меңгерушісі қызметінен босату туралы 
бұйрыққа қол қояды [79]. ҚазПИ-дің КОКП тарихы кафедрасының доценті қызметіне орналасуға ниетті 
болған Сүлеймен Жүсіпбековке Қазақ ауыл шаруашылық институтының ректоры Хайдар Арыстанбеков 
төмендегідей мінездеме берген: «С.Жүсіпбеков Қазақ ауыл шаруашылық институтында жұмыс істеген 
жылдары өзіне жүктелген міндеттерді абыроймен атқарды. Педагогикалық қызметпен қатар, тұрақты 
түрде ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысады. С.Жүсіпбеков қалалық партия жəне кеңес ұйымдарының 
жұмысына белсене араласып, бірнеше рет Фрунзе аудандық жəне Алматы қалалық партия комитеттерінің 
мүшесі ретінде əрі қалалық Кеңестің депутаты болып сайланды. С.Жүсіпбеков ұжымның мəжілістерінде 
жиі баяндамалар жасай отырып, институттың қоғамдық өміріне қатынасады. Сегіз жыл бойы ол институт 
партиялық бюросының мүшесі болып, соның 6 жылында партбюро хатшысының міндетін атқарды» [80].   

1964 жылы 3 маусымда педагогикалық институттың КОКП тарихы кафедрасының меңгерушісі доцент 
Ж.Амантаев сол уақытта ректор қызметін атқарған С.Толыбековқа хат жолдап, онда ағымдағы жылдың 
20 маусымынан бастап Сүлеймен Жүсіпбековты кафедраның штатына алу мүмкіндігі бар екендігін, 
сондай-ақ оны келе жатқан 1964-1965 оқу жылында əдебиет факультетінің сырттай бөлімі бойынша 120 
сағат көлемінде педагогикалық жүктемемен қамтамасыз ететіндігін хабарлады [81]. 1964 жылы 24 
маусымда ҚазПИ-дің ректоры С.Толыбеков Сүлеймен Жүсіпбековты 8 шілдеден бастап «КОКП тарихы» 
кафедрасына доцент қызметіне алу туралы бұйрық шығарады [82]. Осылайша, Сүлеймен Жүсіпбекұлы 
1964-1965 оқу жылында бір уақытта екі жоғары оқу орнында, дəлірек айтқанда Қазақ педагогикалық жəне 
медициналық институттарының КОКП жəне КСРО тарихы кафедрларында доцент қыметін атқарып, 
студенттерге дəріс оқумен айналысады.  

Алайда, бұл жолы да Сүлеймен Жүсіпбековтың туған ҚазПИ-дегі қызметі ұзаққа созыла қоймады. 
1965 жылы қазан айында Қазақ медициналық институты «КСРО тарихы» кафедрасының меңгерушісі 
қызметіне сайланып, министрлік тарапынан оның кандидатурасы ресми түрде бекітілуіне байланысты С. 
Жүсіпбекұлы Қазақ педагогикалық институтының ректоры Серғали Толыбековтен 22 қазаннан бастап 
«КОКП тарихы» кафедрасының доценті қызметінен босатуды өтінеді [83]. Осылайша, қызмет бабымен 
өзінің кезекті тағайындалуына қол жеткізген С.Жүсіпбекұлы Қазақ педагогикалық институтындағы 
жұмысын біржолата тоқтатып, толығымен медициналық институтқа қызметке ауысады. Қазіргі уақытта 
Сүлеймен Жүсіпбековтың өмірі мен қызметіне қатысты зерттеушілердің қолында бар мұрағат құжаттары 
оны мұндай айтарлықтай өзгерістерге итермелеген төмендегідей маңызды себептерге көңіл аударуға негіз 
береді: 1) бұл уақытта С.Жүсіпбеков өзінің докторлық диссертациясын даярлау ісін қолға алып, белсенді 
ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысты; 2) кезінде отбасы жағдайына байланысты бір уақытта екі жерде 
қызмет етуге мəжбүр болған С.Жүсіпбеков докторлық диссертацияны жəне өзге де ғылыми еңбектерді 
аяқтауға бағытталған ғылыми-зерттеу жұмысына тиісті назар аудара алмайтындығын айқын түсініп, 
өзінің бар күш-жігерін тек медициналық институттағы педагогикалық жəне меңгерушілік қызметке 
жұмылдыруға саналы түрде шешім қабылдады. 

С.Жүсіпбеков Алматы мемлекеттік медициналық институтының «КСРО тарихы» кафедрасының 
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меңгерушісі ретінде он жылдан астам уақыт бойы жемісті еңбек етіп, осы қызметке қатарынан екі рет 
сайланды [84]. Осы жылдары С.Жүсіпбеков медицина университетінде педагогикалық қызметпен 
айналыса отырып, сүбелі ғылыми еңбектерді жарыққа шығарды. 1967 жылы Сүлеймен Жүсіпбеков до-
цент Михаил Трушпен қосалқы авторлықта В.И. Ленин шығармаларының толық жинағының жарық кө-
руіне орайластырып, «Великое наследие (новые документы Полного собрания сочинений В.И. Ленина)» 
атты көлемді кітапты [85] жариялайды. Бұл кітапта екі ғалым өзінің басты назарын В.И. Лениннің он 
томдық хат алмасуларының ауқымды материалына аударып, «В.И. Лениннің кезекші хатшыларының 
күнделіктеріне» жан-жақты сипаттама берді. Бұл еңбектің жариялануы республиканың қоғамдық жəне 
рухани-мəдени өмірінде айтулы оқиғалардың қатарына кіріп, оқу құралы ретінде В.И. Лениннің бай 
тарихи мұрасын зерттеуге ерік танытқандарға өзінің үлкен көмегін тигізді.  

1970 жылы В.И. Лениннің туғанына 100 жыл толуына орай «Білім» қоғамы [86] республикада түрлі 
ғылыми жəне мəдени шараларды өткізу ісін өз қолына алып, жоғары оқу орындарында марксизм-
ленинизм негіздерін оқытуда, лениндік идеяларды таратуға ат салысып, айтарлықтай еңбегімен танылған 
білім жəне ғылым, өнер мен мəдениет салаларының қызметкерлерін алғыс грамоталарымен марапаттай-
ды. Бұл белді қайраткерлердің қатарына Сүлеймен Жүсіпбеков та кіріп, «Білім» қоғамы оны жұмысшы-
лар арасында саяси жəне ғылыми білімдерді насихаттауға белсене қатынасқаны үшін алғыс грамотасы-
мен марапаттаған болатын [87]. В.И. Лениннің 100 жылдық мерейтойына орайластырып, С.Жүсіпбеков 
баспасөз беттерінде «163 впервые публикуемые писем В.И. Ленина», «Бессмертные идеи В.И. Ленина», 
«О ленинских методах руководства хозяйством», «Ленинская теория социалистической революции – 
научная основа учения о мирном существовании», «Единство внутренней и внешней политики КПСС)» 
атты мақалаларды жариялайды [88].  

1971 жылы Сүлеймен Жүсіпбеков өзі меңгерушілік еткен кафедра бойынша қызметтесі мен ғылымда-
ғы пікірлесі болған Михаил Трушпен бірлесе отырып, «Идеи борьбы за мир в наследии Ленина» атты 
көлемді ғылыми еңбекті [89] жариялайды. Кітапта тарихи тұрғыдан алғанда отандық тарихнамада алғаш 
рет Лениннің бейбітшілік жəне екі əлеуметтік жүйенің бейбіт жағдайда өмір сүруі үшін жүргізген күресі-
нің басты кезеңдері, оның адамзат тарихындағы тұңғыш социалистік мемлекеттің сыртқы саясатын басқа-
ру ісіне қатысты теориялық ережелері мен мəселелері баяндалды. Еңбекті жазу барысында С.Жүсіпбеков 
жəне М. Труш В.И. Лениннің шығармаларын, кеңес сыртқы саясатының даму тарихынан көрініс беретін 
құжаттар мен мұрағат материалдары, Лениннің жақын-туыстары мен серіктестерінің, əр түрлі уақытта 
онымен қызметтес болған мемлекет қайраткерлерінің, дипломаттардың естеліктерін кеңінен пайдаланды. 

1973 жылы С.Жүсіпбеков өзінің «1917-1920 жылдардағы Қазақстан жұмысшыларының кеңес өкіметі 
үшін күресі» атты докторлық диссертациясын қорғап, келесі жылы медициналық институттың КСРО 
тарихы кафедрасына меңгерушісі болып қайтадан сайланады. Бұл уақытта жоғары білім мен ғылым 
саласында 40 жылдан астам қызмет етіп, өзекті мəселелер бойынша кешенді зерттеу жұмыстарын жүргіз-
ген Сүлеймен Жүсіпбекұлының осыған дейін жариялаған ғылыми еңбектерінің жалпы көлемі 360 баспа 
табаққа жақындап қалған болатын. Осыған қарамастан, бізге белгісіз себептермен оның докторлық 
диссертациясы бекімей қалды. 

С. Жүсіпбековтің баспасөз беттерінде жарық көрген ғылыми жəне көпшілік сипатта жазылған мақала-
лары қалың жұртшылық арасында үлкен сұранысқа ие болды. Жетісу өлкесінің жəне Алматы қаласының 
тарихына қызығушылық танытқан жастар ғалымның ғылыми еңбектерін кітапханалардан іздестіріп 
тауып, үзбей оқыды. 1970-ші жылдары республиканың алдыңғы қатарлы орыс тілді мерзімді басылымда-
ры болып саналған «Казахстанская правда» газетінің, «Кооператор Казахстана» жəне «Простор» журнал-
дарының редакциялық алқалары Қазақ КСР-нің астанасы – Алматы қаласының тарихымен республика 
жұртшылығын таныстыру мақсатында Сүлеймен Жүсіпбековтың «Город у снежных гор», «Рожденный 
сто лет назад», «Семиречье и город Верный», «Столица Семиречья» мақалаларын жариялауға шешім 
қабылдап, үлкен таралыммен жарыққа шығарды.  

1980 жылы 14 қарашада медициналық институттың басшылығы КСРО Жоғарғы жəне арнайы орта 
білім министрлігінің 1973 жылы 15 мамырда жарық көрген «Жоғары оқу орындарында профессорлық-
оқытушылық құрамның қызметтерін ауыстыру тəртібі туралы» бұйрығына сəйкес Сүлеймен Жүсіпбеков-
ты сайлаудың екі мерзімі аяқталуына байланысты кафедра меңгерушісі қызметінен босатып, байқау бо-
йынша қайта сайлану құқығын қалдырды [90]. Алайда, жасы келе бастаған С.Жүсіпбеков байқауға қаты-
суға ерік танытпай, құрметті демалысқа шыққанға дейін осы кафедраның доценті болып үш жылдай қыз-
мет етеді. Нақ осы кезде, медициналық институттың ректоры Қуаныш Маскеев Сүлеймен Жүсіпбековке 
көпжылдық қажырлы еңбегі мен институттың қоғамдық өміріне белсенді араласқаны үшін алғыс жария-
лайды [91].  

1980 жылы Сүлеймен Жүсіпбековтың ондаған жылдарға созылған ғылыми-зерттеу мен ізденіс жұмыс-
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тарының басты нəтижесі ретінде «Город Верный (Верный қаласы)» [92] атты жеке авторлық монография-
сы жарық көреді. Бұл еңбегінде Сүлеймен Жүсіпбеков бұрын ғылыми айналымға еңбеген тың мұрағат 
құжаттарының негізінде əрі бай фактологиялық материалға сүйене отырып, Алматы қаласының 1854-
1921 жылдар аралығындағы саяси, əлеуметтік-экономикалық жəне рухани-мəдени даму тарихын баяндап 
берді. Кітаптың соңындағы қорытынды бөлімінде Сүлеймен Жүсіпбеков Алматы қаласының кеңес өкіме-
ті жылдарында қол жеткізген табыстарына жеке тоқталып өтті. С.Жүсіпбеков отандық тарих ғылымында 
алғашқылардың бірі болып Алматы қаласының тарихы ежелден басталатынын, қаланың негізін жергілікті 
халықтар қалағанын айтып, оның тарихын кешенді түрде зерттеу ісін қолға алды. Оның 1938-1980 
жылдары жарық көрген 70-ке жуық ғылыми еңбегі мен публицистикалық сипаттағы мақалаларының 
ішінен 6 кітап жəне 15 мақала нақ осы Алматы қаласының тарихына арналып жазылған болатын. 

Сүлеймен Жүсіпбекұлы өмірдегі адал серігі мен зайыбы Райханмен бірге екі қыз бен екі ұл баланы 
тəрбиелеп өсірді. Жас кезінен бастап ұл-қыздарын адал еңбек етуге, саналы азамат болып өсуге, білім мен 
ғылымға ұмтылуға баулыды. Тұрақты түрде қауырт жұмыстармен айналысқан Сүлеймен Жүсіпбеков ұл-
қыздарына заман талаптарына жауап бере алатын үздік біліммен қамтамасыз етуге ұмтылып, төрт бала-
сының барлығына жоғары білім беріп шықты. Сүлеймен Жүсіпбековтың балалары ішінен тек үлкен қызы 
Гүлнар ғана əкесінің жолын қууға ерік танытып, тарихшы болуды арман тұтты. Гүлнар Жүсіпбекова 1971 
жылы Мəскеу қаласында «Аграрные преобразования в 1917-1930 гг. (На материалах Южного Казахста-
на)» атты диссертациясын [93] қорғап, тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дəрежесіне ие болды. 

Осылайша, 1930 жылы Жуалы ауданының мектебінде бастауыш сыныптардың қарапайым мұғалімі 
ретінде қызмет жолын бастаған Сүлеймен Жүсіпбеков бойында туы біткен дарыны, еңбекқорлығы мен 
ерік-жігерінің арқасында кеңес дəуірінде тұңғыш рет Алматы қаласының тарихы ежелден басталатынын 
тұжырып айтқан жəне оның тарихы туралы ғылыми еңбек жазған қазақ ғалымы бола білді. Сонымен 
қатар, С.Жүсіпбеков ұзақ жылдар бойы республиканың алдыңғы қатарлы Қазақ мемлекеттік ауыл шаруа-
шылық, Қазақ мемлекеттік педагогикалық жəне Алматы мемлекеттік медициналық институты сынды 
жоғары оқу орындарында педагогикалық жəне ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысты. 30 жылға 
жуық уақыт бойы алдымен ауыл шаруашылық институтының «Марксизм-ленинизм негіздері», артынан 
медициналық институттың «КСРО тарихы» кафедраларының меңгерушісі қызметін атқарған жылдары 
Сүлеймен Жүсіпбеков жұмысқа белді ғалымдарды, дарынды жас мамандарды тартып, оларды қазақ 
халқына аянбай еңбек етуге ынталандырды. Ұлағатты ұстаз əрі дарынды ғалым С.Жүсіпбековтан тəлім 
алып, қол астында жұмыс жасаған жас мамандардың ішінен артынан кеңес жəне партия органдарында, 
жоғарғы білім жəне ғылым мекемелерінде, халық шаруашылығы мен медицина салаларында қызмет 
еткен білікті кадрлар, республиканың қала мен елді мекендерінде жасөспірім ұрпаққа білім берумен 
айналысқан педагогтар өсіп-жетілді. 

1983 жылы құрметті демалысқа шыққан С.Жүсіпбеков тəуелсіздік таңы атқан бақытты күндерді көріп 
барып, 1994 жылы 17 сəуір күні 82 жасқа (шариғат жолымен алғанда 85 жасқа) қараған шағында дүние-
ден озды. 

 
1. С.ЖCсіпбеков кейінгі жылдары ;з /олымен толтырған жеке іс пара/тарында ;зіні� туған жылын 1913 жыл 

немесе 1914 жыл деп к;рсеткен. С.ЖCсіпбековты� ;мірі мен /ызметіне /атысты əртCрлі м%рағат /орларынан 
табылған /%жаттарды� ішінде уа/ыты жағынан алғанда е� алғаш/ыларыны� біріне жататын əрі ;з /олымен 
толтырылған жеке іс пара/ пен ;мірбаянында /айраткер туған жылын 1912 жыл деп к;рсеткен. 
азіргі уа/ытта 
/олда бар м%рағат /%жаттары жəне оны білетін туған-туыстары мен к;зін к;рген адамдар С.ЖCсіпбековты� 
дCниеге келген на/ты уа/ыты ретінде 1912 жылды к;рсетеді. 

2. С.Асфендиаров атындағы 
аза/ %лтты/ медициналы/ университетіні� м%рағаты (одан ары – 
аз�МУ 
м%рағаты). 2-т., 1406-іс, 1, 8 пп.  

3. Сырдария ауданыны� к;ші-/он істері бойынша бас/армасыны� шенеуніктері жина/таған материалдар 
бойынша 1910 жылға /арай Шымкент уезіндегі /аза/ болыстарыны� саны 28-ге те� болды // Материалы по 
киргизскому землепользованию собранные и разработанные чинами Сыр-Дарьинского переселенческого района. 
Сыр-Дарьинская область, Чимкентский  уезд. Том ІІ. Выпуск 2-й. – Ташкент: 1910. – 515 с.   

4. Адрес-справочник Туркестанского края с иллюстрациями, календарем на 1910 г., картой края и 
объявлениями. – Ташкент: 1910. – С. 113-114.  

5. Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865-1924 годы). – М.: Академия 
педагогических наук РСФСР, 1960. – С. 413-414; Культурное строительство в Туркестанской АССР (1917-1924 гг.). 
Сборник документов. Т.1. Культурное строительство в Туркестанской АССР в период установления Советской 
власти и гражданской войны (1917-1920 гг.). – Ташкент: Узбекистан, 1973. – С. 95-96. 

6. Шаруа жастар мектебіні� о/у бағдарламасына 3 жылды� ішінде келесідей бағыттар бойынша білім беру 
/арастырылды: ауыл шарушылығын %йымдастыру бағыты бойынша – жер шаруашылығы (топыра/, оны� 
/%рылымы мен ;ндеу техникасы, ты�айту, асты/ егу техникасы, дəн тазарту, ауыспалы егіс, ауыл шаруашылығы-
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на зиян келтіретін жəндіктермен кCрес жəне т.б.), бау-ба/ша, мал шаруашылығы (т%/ымды жа/сарту, малды 
д%рыс кCту мен асырау), ветеринария, физика, химия, ботаника; /оғамды/-саяси тəрбие беру бағыты бойынша – 
/ыс/артылған тCрдегі экономикалы/ география негіздері, тарих, /%/ы/ негіздері // Каменев С.А. Советская трудо-
вая школа. – Ростов-на-Дону, 1925. 

7. 
аз�МУ м%рағаты. 2-т., 1406-іс, 1, 8 пп. 
8. Мышко Н.С. Рост образовательного уровня населения Казахстана в период построения социализма (1917-

1937 гг.). (Историко-демографическая характеристика). Автореферат ... к.и.н. – Усть-Каменогорск, 1984; 
Утебалиев Ж.Е. История развития народного образования в Казахстане в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.). 
Автореферат ... к.и.н. – Алма-Ата, 1985.   

9. С.ЖCсіпбековты� студент жылдары институтта профессорлар – 
%дайберген Ж%банов, 6лімхан Ермеков, 
Санжар Асфендиаров, П.Н. Барышников, доценттер – Телжан Шонан%лы, Сəрсен Аманжолов, Сəкен Сейфуллин, 
М%хтар 6уезов, Егор Федоров, Мырзағазы Ж%лдыбаев, Бəймен Алманов, С.Брайнин сынды республиканы� бетке 
%стар %стаздары мен білікті мамандары /ызмет етті.  

10. 1933-1934 о/у жылында 
аза/ педагогикалы/ институтыны� педагогика факультетінде келесідей б;лімдер 
студенттер Cшін /ызмет етті: экономика, тарихи, тіл мен əдебиет, география, биология, химия, физика, матема-
тика, шет тілдер, мектеп педагогикасы, мектепке дейінгі педагогика, педология, дефентология. Б%л б;лімдер келе-
сі жылдан бастап, яғни 1934 жылы факультеттер болып /айта /%рылды // 
Р ОММ. Р-1142. 1-т. 16-іс. 15-15 а.п. 

11. 1934 жылды� 1 сəуіріне /арай 
азПИ «Тарих» кафедрасыны� профессорлы/-о/ытушылы/ /%рамы келесідей 
болды: профессор С.Асфендиаров (ме�геруші), доцент Б.Алманов, ассистенттер Коваленко мен Момынов, профес-
сор Корбут // 
Р ОММ. Р-1142-/. 1-т. 16-іс. 19 п.  

12. 
аза/стан Республикасыны� Орталы/ Мемлекеттік м%рағаты (
Р ОММ). Р-1142-/. 1-т. 19-іс. 158 п. 
13. 
Р ОММ. Р-1142-/. 1-т. 19-іс. 108 п. 
14. 
Р ОММ. Р-1142-/. 1-т. 22-іс. 132-132 а.п. 
15. 
аз�МУ м%рағаты. 2-Л-т.51-іс. 9 п.; Абай атындағы 
аза/ %лтты/ педагогикалы/ университетіні� м%раға-

ты (
аз�ПУ м%рағаты). ЛС (Личный состав – Жеке /%рам)-т. 787-іс. 20-20 а.п.; 
аза/ %лтты/ аграрлы/ универси-
тетіні� м%рағаты (
аз�АУ м%рағаты). 11-т. 872-іс. 3-3 а.п.  

16. 1930-шы жылдарды� ортасында 
азПИ-ді� аспирантурасы келесідей маманды/тар мен кафедралар бойын-
ша ғылыми кадрларды даярлау ісін жCзеге асырды: /аза/ тілі, /аза/ əдебиеті, орыс тілі, КСРО тарихы, жалпы 
тарих жəне педагогика // 
Р ОММ. Р-1142-/. 1-т. 31-іс. 11-12 пп. 

17. 
аза/стан Республикасы Президентіні� м%рағаты (
РПМ). 139-/. 1-т. 460-іс. 4 п.; Коммунистическая 
партия Казахстана. Летопись событий. Часть вторая. 1917-1927 гг. – Алма-Ата: Казахстан, 1985. – С. 217.   

18. Институт истории партии при ЦК КП Казахстана. – Алма-Ата, 1973. – С. 21.  
19. Тулепбаев Б.А., Янулов В.К. Историческая наука в Казахстане в 1935-1946 годах // Великий Октябрь и со-

циально-экономический прогресс Казахстана (историография: опыт и проблемы). Под редакцией Козыбаева М.К. – 
Алма-Ата: Наука, 1987. – С. 217-219.  

20. Джусупбеков С. Социалистическая Алма-Ата. – 1938. – 10 февраля. – №33 (525). 
21. Джусупбеков С., Кузнецова О. Двадцать лет назад (К 25-летию Советской власти в Алма-Ате) // 

Казахстанская правда. 1938. – 61 (3138). – 16 марта. 
22. Джусупбеков С., Кузнецова О. Из прошлого Алма-Аты: (Основание Алма-Ата 1854 г. Описание города до 

революции) // Казахстанская правда. –  1939. – №38 (3417). – 16 февраль 
23. Джусупбеков С. Революционные традиции: [ г. Верного] // Казахстанская правда. – 1939. – 24 октября. – 

№245 (3624). 
24. Джусупбеков С., Ахинжанов М. Восстание казахов под руководством Исатая и Махамбета // Ленинская 

смена. – 1939. – 10 ноября. 
25. Джусупбеков С. Из прошлого Казахстана // Правда Южного Казахстана, 1939. – 5 декабря. – №278 (2481). 
26. ЖCсіпбеков С. Советтік 
аза/станны� /%рылуы тарихынан // Социалистік 
аза/стан. – 1940. – 1 июнь. – 

№123 (5429). 
27. ЖCсіпбеков С. 
аза/ты� Автономиялы Советтік социалистік республикасыны� /%рылуы // 
аза/стан 

коммунисі. – 1940. 
28. Джусупбеков С. Печать Советского Казахстана // Казахстанская правда. – 1940. – 5 мая.; Джусупбеков С., 

Кац Д. Печать Советского Казахстана // Большевик Казахстана. – 1940. – № 5. – С. 27-35. 
29. Джусупбеков С., Кузнецова О. Алма-Ата – столица Казахской Советской Социалистической республики. 

Под общей редакцией Д. Кулитова и Н. Тимофеева. – Алма-Ата: Казгосиздат, 1939. – 55 с. 
30. Джусупбеков С., Кузнецова О. Алма-Ата – столица Казахской Советской Социалистической республики. 

Под общей редакцией Кулитова Д. и Тимофеева Н. (2-е переработанное издание). – Алма-Ата: Казгосполитиздат, 
1939. – 44 с. 

31. Джусупбеков С. Культура Советского Казахстана // 20 лет Казахской ССР. Под общей редакцией     
Бажника Я. – Алма-Ата: Казгосполитиздат, 1940. – С. 192-216. 

32. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 10-12 пп. 
33. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5 томах. Том 4. Победа Великой Октябрьской 

социалистической революции и строительство социализма. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1977. – С. 572-573. 
34. 
аз�МУ м%рағаты. 2-Л-т. 51-іс. 5-5 а.п.; 1406-іс. 1-1 а.п.    
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35. Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия. – Гл. ред. Козлов М.М. Редколлегия: Барабаш Ю.Я., 
Жилин П.А. (зам. гл. ред.), Канатов В.И. (отв. секретарь) и др. – М.: Советская энциклопедия, 1985. – С. 801-803. 

36. Россия и СССР в войнах ХХ века: Статистическое исследование. Под общей редакцией кандидата военных 
наук, профессора АВН генерал-полковника Г.Ф. Кривошеева.  – Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – С. 273-274.  

37. 
аз�МУ м%рағаты. 2-Л-т. 1406-іс. 1 а.п.; 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 13 п. 
38. ЖCсіпбеков С. 
аза/ хал/ы �лы Отан соғысыны� белсенді /атынасушысы // Социалистік /%рылыс. – 1941. – 

11 декабрь. – №293 (2495). 
39. Джусупбеков С. Казахский народ – активный участник Великой Отечественной войны (на фронте и в тылу) 

// Прикаспийская коммуна. – 1941. – 12 декабря. – №295 (2490). 
40. ЖCсіпбеков С., Т. Малаев. Соғыс кCндеріндегі театрды� міндеті // Социалистік /%рылыс. – 1942. – 13 

январь. – №10 (2524). 
41. Джусупбеков С. 10 дней у бойцев, командиров, политработников в энской части // Прикаспийская коммуна. – 

1942. – 5 июня. 
42. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 8 а.п. 
43. 
аз�МУ м%рағаты. 2-Л-т. 51-іс. 12-12 а.п.    
44. 
РПМ. 412-/. 29-т. 66-іс. 17-19. 26 пп. 
45. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 8 а.п.; 
аз�МУ м%рағаты. 2-Л-т. 51-іс. 5-6 пп.    
46. Алма-Ата в период октября и в годы гражданской войны (1917-1920 гг.): Летопись событий / Под общей 

редакцией С.Джусупбекова. – Алма-Ата: Казахское объединенное государственное издательство, 1949. – 412 с. 
47. Джусупбеков С. О внесении изменений и дополнений в текст конституции (основного закона) Казахской ССР 

// Казахстанская правда. – 1948. – 17 марта.  
48. Сембаев А.И. История развития советской школы в Казахстане. – Алматы, 1962. – С. 293.   
49. 
аз�МУ м%рағаты. 2-Л-т. 1406-іс. 1-1 а.п. 
50. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 1 п. 
51. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 13, 17 пп. 
52. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 10-12 пп. 
53. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 22 п. 
54. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 18-21 пп. 
55. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 23 п. 
56. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 6 п. 
57. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 24 п. 
58. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 28 п. 
59. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 27 п. 
60. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 30 п.; 
аз�МУ м%рағаты. 2-Л-т. 51-іс. 10-10 а.п. 
61. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 33 п. 
62. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 34-35 пп. 
63. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 39 п. 
64. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 40, 44 пп. 
65. 
аз�МУ м%рағаты. 2-Л-т. 1406-іс. 3 п. 
66. 
аз�МУ м%рағаты. 2-Л-т. 1406-іс. 4 п. 
67. 
аз�МУ м%рағаты. 2-Л-т. 1406-іс. 6 п. 
68. ЖCсіпбеков С. 
ыры/ жыл б%рын // 
аза/стан коммунисі. – 1958. – № 3. – 16-24 б. 
69. Джусупбеков С., Т. Айтиев. Алма-Ата. – Алма-Ата, 1958. – 55 с. 
70. Джусупбеков С., Мергенчин Д. Ураз Джандосов – Семиреченский революционер // Казахстанская правда. – 

1959. – 14 ноября. 
71. СCлеймен ЖCсіпбековты� ;з /олымен жазған б%л к;лемді ма/алаларды� жалпы к;лемі 208 бетке те� келді.  
72. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 49 п. 
73. ЖCсіпбеков С. Марксизм-ленинизм кафедрасыны� ж%мыс тəжірибесінен // 
аза/стан коммунисі. – 1961. – 

№ 7. – 21-25 бб. 
74. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 53 п. 
75. 
аз�АУ м%рағаты. 11-т. 872-іс. 61 п. 
76. ЖCсіпбеков С. Бейбіт /атар ;мір сCруді� лениндік принципін б%рмалаушылар // 
аза/стан коммунисі. – 1963. 

– № 5. – 26-30-бб. 
77. С. ЖCсіпбеков, 6. Асанов. В.И. Ленин – жа�а т%рпатты партияны /%рушы (КПСС-ті� 60 жылдығына) // 


аза/стан коммунисі. – 1963. – №6. – 34-39 бб. 
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Резюме 
В данной статье авторы основываясь на новых, ранее не опубликованных архивных материалах рассматривают 

жизнь и деятельность общественно-государственного деятеля, историка и педагога Сулеймена Джусупбекова. К 
сожалению, жизнь и деятельность С.Джусупбекова, одного из основателей изучения истории Семиречья и г. Верно-
го (ныне Алматы) в отечественной исторической науке, долгие годы оставалась неизвестной для широкой 
общественности. В этой статье сделана первая попытка вернуть имя славного сына казахского народа, хронологиче-
ски освещены важнейшие этапы жизни и научной деятельности С.Джусупбекова.  

 
Summary 

In given article authors being based on the new, earlier not published archival materials consider life and activity socially-
statesman, the historian and teacher Suleimen Dzhusupbekov. Unfortunately, S.Dzhusupbekov’s life and activity, one of 
founders of studying of history of Jetysu and Vernyi (nowadays Almaty) in a domestic historical science, many long years 
remained the unknown person for the wide public. In this article the first attempt to return a name of the nice son of the 
Kazakh people is made, the major stages of  S.Dzhusupbekov's life and scientific activity are chronologically shined. 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
 

АРАБ ХАЛИФАТЫНДАҒЫ ТҮРІК ƏСКЕРЛЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ 
 

З.С. Ильясова – т.ғ.к., доцент, Шығыстану кафедрасы, Л.Н. Гумилев атындағы Е�У 
 
VIII ғасырдың аяғы мен IX ғасырдың басынан бастап, Ислам дінін қабылдаған түркі жəне парсы 

халықтарының белсенділігі бірінші орынға шығып, кейінгі ислам тарихында олардың рөлі үлкен мəнге ие 
бола бастайды. Солардың ішінде, əсіресе түркі халқының орны ерекше. Түркі халқы Ислам дінін қабыл-
дауының нəтижесінде Исламның жан-жақты дамуына атсалысып, ғасырлар бойына біте қайнасса да, 
өзінің түркі атауын əрқашан биік ұстаған. Араб халифатында түрік əскери жасақтарының құрылуы жəне 
олардың қызметі туралы зерттеулер қазіргі таңда тарих ғылымында қызығушылық тудырады.  

Түркі халқының арасынан, ислам тарихының ортағасырлық кезеңінде əлемдік аты бар алдыңғы қатар-
лы ғалымдар, тарихи тұлғалар мен батырлар өте көп шыққан. Олар: əл-Мансұрдың (754-775) əскербасы 
Хаммад ат-Түрік (Бағдад қаласын құрылысында маңызды рөл атқарған), əл-Махдиде (775-785) қызмет 
еткен Мүбарак ат-Түрки, философ, ғалым Əбу Наср əл-Фараби, сопы Ахмет Ясауи, сұлтан Ахмад Ибн 
Тулун, тарихшы Ибн Тағри-берди, сұлтан Рукн Ад-Дин аз-Захир Байбарыс, сұлтан Сайф Ад-Дин 
Қалауын, сұлтан Ан-Наср Мухаммад Ибн Қалауын жəне т.б. [1, 23 б.]  

Омейяд халифалар үкіметі құлаған соң араб мемлкетінің тізгінін аббастықтар (Аббас-Мухаммадтың 
нағашысы) əулеті алады. Олар үкімет басына ирандық дихандар көмегі арқылы келеді. 749-754 жылға 
дейін Аббасидтер халифатының негізін салушы, бірінші халифасы Əбу-л-Аббас таққа отырды. 1258 
жылға дейін билік құрған аббасидтер əулетінің негізін қалап, жаңа халифаттың астанасы Бағдад қаласы 
болады. Осы аббасидтер тұсында Араб мемлекеті өзінің шырқау шегіне жетті. Араб мемлекетінің гүлде-
нуіне зор еңбек сіңірген халифалар: əл-Мансур (754-755), Харун-ар-Рашид (786-809), əл-Ма皇мун (813-
833), əл-Му皇тасим (833-842), əл-Му皇тадид (892-902) болды. Əл-Му皇тадидтен кейін халифаттың құлды-
рауы басталады.    

Аббасидтер билігінің алғашқы кезінде олардың əскерлері негізінен хорасандықтар мен ирандықтардан 
тұрған жəне оларды Дамаскідегі омейядтарға қарсы көтерістерде қолдап отырған. Ол əскерлер араб 
əулетінің жағында болып, Иранға қызмет ету өздерінің міндеті деп есептеді. Бірақ, 820 жылдан бастап 
халифалардың ірі вассалдары тахиридтер толығымен тəуелсіз болып Иранның дербестігін қамтамасыз 
етіп, қайта өркендеуіне жағдай жасады. Сондықтан да, жат жерліктерден əскер жасақтау өте қажет болды.  
Арабтардың түріктермен ең ертедегі байланысы ұлы жаулап алу дəуіріне дейін болғандығы туралы дерек-
тер бар. Бұл туралы ортағасырлық араб тарихшысы ат-Табари (ІХ ғ.), «терезе соғысы» қарсаңында 
Мұхаммед пайғамбар демалыпты-мыс дейтін əлдебір түрік шатырын еске алады. [2, 21 б.]. 674 жылы 
Басраның билеушісі Бұхарада тұтқынға алынғандардан төрт мың шебер түрік садақшыларынан мықты 
жасақ құрған. Олардың əскери сапасы бағаланып, арабтар оларды пайлануды шешеді [3]. 

Түріктердің жоғары жауынгерлік қаситеттері туралы жазған əл-Жахиз былай сипаттайды «Ол (түрік) 
ат үстіне екпіндеп шауып келе жатып алға жəне артқа, оңға жəне солға, жоғары жəне төмен ата береді. 
Хариджит (араб) бір оғын жақтың кірісіне салғанша, ол он оқ атып үлгіреді. Түріктердің төрт көзі бар, 
екеуі маңдайында, екеуі желкесінде» [4,138 б.].  

Аббас əулетінен шыққан Бағдат халифасы əл-Му皇тасим (833-842) Мауараннахр – Өзеннің ар жағын-
дағы жерлерден – Самарқан, Ферғана, Шаш құл базарларынан əкелген түркілерден арнайы əскери топ 
құрған алғашқы билеуші саналады. Бірақ əл-Му皇тасимнің болашақ түрік гвардиясының негізі əл-
Ма皇мун (813-833) кезінде құрылған. И.М. Фильштинский əл-Ма皇мун түріктерден арнайы халифа 
гвардиясын жабдықтағаны жəне олардың саны төрт мың адамға жеткендігі туралы айтады [5, 89 б.]. Араб 
тарихшыларының көрсетуі бойынша, Сейхун (Сырдария) өзенінің ар жағындағы жерлерден əкелінген 
мəмлүктердің саны бірнеше түменге жеткен. Тарихшылар осы орайда Хорезмде атақты құл базарлары 
болғандығын, оның құл саудасы арқасында байығанын атап өтеді. Халифаттың əскер құрамы араб тайпа-
сының жасақтары мен жалдамалы ғұламдар секілді бірнеше əскер топтарынан тұрған. Ғұламдар деп 
халифаларға шын берілген қызметі даярлау мақсатымен жас кезінде отанынан жыраққа əкетіліп оқыты-
лып тəрбиеленген, түрлі түркі, славян, зəңгі текті құлдарды атаған. Олар өсе келе халифаларға өз айтқа-
нын істеткен қауіпті үлкен күшке айналған [6, 82 б.]. 

Араб деректеріндегі келесі бір қолданылатын термин «мамлүк». Мамлүктер жайында алғашқы мағлұ-
маттар VIII ғасырдың аяқ кезінде пайда бола бастады. «Мамлүк» көпшесі «мамалик» араб сөзі, оның 
мағынасы «егесі, қожайыны бар мүлік немесе құл». Басында тек «ақ құлдарға» қатысты айтылған бұл сөз 
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нақты тарихи уақиғаларға байланысты уақыты келе терминдік мағынаға ие болып, текті құл-жауынгер-
лерге қатысты ғана қолданылатын болды. Ортағасырлық ислам кезіңінде Византия, Венеция жəне Таяу 
Шығыстың басқа да елдері мен үлкен қалаларында құл сататын базарлар көп болып, құл саудасы гүлде-
ніп тұрған кезең еді. Бұл құл базарларында əр-түрлі жолдармен түскен құлдардың ішінде, ертеден өзінің 
атқамінерлік жəне соғыс өнеріне бейімділігімен əйгілі болған көшпелі түркі халқының жасөспірім балала-
рының өтімділігі мен бағасы ерекше биік болды. Түркі текті құлдарын көптеп сатып алған Мысыр мен 
Таяу Шығыс елдерінің билеушілері оларды «мамлүк» деген атаумен атап, оларға арнайы ислами тəрбие 
беріп, соғыс өнеріне жаттықтырып, өздерінің негізгі əскери тірегіне айналдырады [7, 43 б.].  

Таңдап алынған жас құлдар – мəмлүктер немесе ғұламдар (жасөспірімдер немесе қызметшілер) хали-
фаның сарайында арнайы мектептерде тəрбиеленіп, соң халифаның гвардиясына қабылданып, ол тəжіри-
белі түрік шабандоздары мен садақшыларымен толықтырылып отырды. Олардың ішінде Хорасанның 
омеядтық билеушісі Насыр ибн Саййар-Рафи皇ибн Лайстың жасағында шайқасқандары да бар [5, 89 б.]. 

Түрік гвардиясы туралы басқа бір зерттеулерде əл-Му皇тасим (833-842) анасының тегі түрік болуы 
түрік гвардиясын құру үшін шешуші мəнге ие болған деген пікірге қосылады, алайда, оның пікірінше, əл-
Му皇тасимнің билеуіне қанағаттанбаған əскердің басым бөлігі əл-Мамунның ұлы Аббастың халифа 
болуын қалаған, ал əл-Му皇тасимді биліктен тайдырып, орнына Аббасты отырғызбақ болған сəтсіз 
қастандық орын алған қиын саяси жағдайда жеке басының қауіпсіздігін ойлаған əл-Му皇тасим түрік 
гвардиясының санын күрт арттыру туралы ойға келді [2, 21 б.]. 

И.М. Фильштинский ғалым жəне əдебиетші əл-Жахиздің (775-868) түріктер туралы трактатында бүкіл 
гвардияны, халифа сарайы мен пошта кеңсесін түрік əмірлерінің басқарқандығы туралы жазады. Түрік 
атты əскер бөлімі Бағдад казармаларында орналастырылып, астанадағы халық тəртіпсіздіктерін басу үшін 
пайдаланылды жəне оларға жергілікті жерден үйленуге тыйым салынып, арнайы олар үшін халифаттың 
шығысынан əйелдер əкелді. Ал, жалдамалы-дейлемдіктерден тұратын жаяу əскерлер шыққан жерлеріне 
байланысты орналастырылды деген мəліметтер береді [5, 91 б.]. 

Түрік əскерлерінің жоғарылауы халифат əскерінің негізі болған хорасандықтар мен арабтардың бірте-
бірте жойылуына алып келді. Бағдадта түркілер мен тұрғын халық арасында жауылқ етек ала бастайды. 
Түріктер мен бағдадтықтардың арасындағы дүрдараздық, Бағдадта орналасқан əскерге деген сенімсіздік 
(сондай-ақ, Тахиридтердің билігінен құтылу үшін) əл-Му皇тасимнің (833-842), Самарра жаңа қала тұрғы-
зуына себеп болды жəне оған өзіне адал түрік гвардияшыларымен орнықты: əл-Му皇тасимнің өз сөзіне 
қарағанда, құрлықпен де, сумен де Бағдадқа жете алатын жəне қажетсіз көтерілістерді басу үшін жаңа 
астана үшін орын іздеген. Əл-Му皇тасим өзінің жаңа елордасында түріктер орналасқан кварталдарды 
қаланың басқа аудандарынан оқшаулауға тырысты .  

Əл-Уасик (842-847) халифа тұсында түрік əскер басшылары халифаттың үлкен облыстарының сардар-
лары болады. Мəселен, Ашинастың өзі «сарайдың есік алдынан бастап, Батыстағы шеткі округке дейінгі» 
жерлерге қарады, тағы да бір түрік əскер басшысы Итахқа Хорасан мен Синд берілді [8, 191 б.]. Шынды-
ғында, бұл тағайындаулардың барлығы да ерекшеленген əскери басшыларға құрмет көрсетіп, менмендік-
терін қанағаттандыру үшін жасалған даңғазадай лауазымдар болатын, себебі, мəселен, Синд бұл уақытта 
халифаттан мүлдем қол үзіп қалған, ал Хорасанда əл-Мамун кезінен Тахиридтер сардарларының динас-
тиясы орныққан.  

VIII-IX ғасырларда жаулап алынған жерлерде арабтарға қарсы халық көтерілістері болды. Соның бірі 
776 жылы Орта Азиядағы Мары қаласы маңында Хашим ибн Хаким басқарған Муканна көтерілісі. 816 
жылы Бабек басқарған Əзербайжанда көтеріліс басталады. Көтеріліс Əзербайжаннан Арменияға соң, 
Иранға ауысады. 835 жылы əл-Му皇тасим халифа Бабекке қарсы Афшиннің басқаруымен өзінің негізгі 
əскерін жіберіп, 20 жылға созылған көтеріліс аяқталады.  

ІХ ғасырдың бас кезінде араб халифатының бұрынғы саяси бірлігі бұзыла бастады. Мауараннахр 
халықтарының арабтарға қарсы толассыз күресі мұнда жергілікті феодал ақсүйектердің билікті басып 
алуына қолайлы жағдай туғызды. ІХ ғасырдың 20-жылдарынан бастап Хорасан мен Мауараннахрды 
жергілікті Тахирилер мен Саманилердің əулеті биледі, олар Бағдатқа салық төлеп тұрды, ал басқа 
жағынан шын мəнінде тəуелсіз болды. 

Харун ар-Рашид тұсында бармакидтердің ықпалы күшті болса, əл-Му皇тасим халифа тұсында Бағдад-
та Тахиридтердің ықпалы болды. Тахиридтер əулеті – Шығыс Иранды ІХ ғ. (821-873 жж.) билеген əулет. 
Самани əулеті – Орта Азияда үстемдік еткен (819-999 жж.) феодалдық əулет. Саманилердің арғы атасы 
Саман-Худат, ұлты – тəжік. Балх маңындағы (Солтүстік ауғанстан) Араб үстемдігіне қарсы Рафи Ибн 
Лейстің көтерілісін (806-810) басуда көрсеткен көмегі үшін Саманның балалары мен немерелері 819 
жылы Мауреннахрдың ең маңызды қалалары мен облыстарына басқарушы болып тағайындалады. 
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Халифа əл-Ма皇мун Саманның немересі Нұхқа Самарханды, Ахмедке Ферғананы, Яхияға Шашты берді. 
Олар алғашқы кезде Хорасан (Ауғанстан) басқарушылары Тахир əулетінің вассалы болды. 873 жылы 
Тахир əулеті құлағаннан кейін Самани əулеті толық дербестікке ұмтылды [9, 89 б.].    

Араб халифасының түркі жауынгерлеріне арқа сүйеуі сол кезде үкімет пен əскер басшылығындағы 
арабтар мен парсылар арасындағы ашық та жасырын бəсеке себеп болады. Алайда, арабтардың менменді-
гі мен парсының билік құмарлығынан таза, жастай əкелініп арнайы əскери тəрбиеден өткен түркі мəмлүк-
тердің халифаттың саяси өміріндегі орындары күннен күнге күшейіп, көп ұзамай мемлекетті басқару ісіне 
араласа бастайды, 861 жылы халифа əл-Мутауаккилдің өлімінен соң халифаттағы билік олардың қолына 
біржолата көшеді. Абу Шаманың айтуы бойынша «халаифалар олардың қолында тұтқын секілді 
болатын». Олар оны қажет деп тапса таққа қалдыратын, қажет деп тапса тақтан түсіретін немесе 
өлтіретін» [10, 44 б.]. 

Түрік гвардияшыларының қолынан қайтыс болған əл-Мутауаккилдің (847-861) қазасынан кейін, араб 
деректері бойынша, түріктер мемлекет пен халифтердің тағдырларына араласа бастайды. Олар билік 
басына өздері қалаған адамдарын отырғызып, мұсылмандармен ақылдаспай, дінді басшылыққа алмай, 
өздеріне ұнамаған адамдарды биліктен тайдырып отырды. Түркілер туралы мынадай бір қызықты əңгіме 
бар: «Астрологтан халиф əл-Му'таз қанша жыл өмір сүреді жəне билік құрады деп сұрағанда, сол жерде 
тұрған бір адам: «Түріктер қанша қаласа, сонша жыл» деп жауап берген екен». Алайда, көп ұзамай түрік-
тердің өз арасында дүрдараздық пайда болып, оның құрбанына тек халифалар ғана емес, сонымен қатар, 
түрік əскер басылары да айналады. Шиеленістердің нəтижесінде бір кездері күшті болған Утамыш, Итах, 
Багир қатігездікпен өлтіріледі [11, 1512 б.].   

Л.Н. Гумилев «Түріктер жай ғана пайдаланатын халық болған жоқ. 861 олар халифа əл-Мутауаккилді 
өлтіреді, соң тоғыз жылдың ішінде онын төрт мұрагерін өлтіргенде Багдад халқы толық немкұрайлы 
қарады» деп жазады [12, 82 б.]. Л.Н. Гумилевтың келесі бір еңбегінде X ғасырдың басында түрік ғұламда-
ры (Фатимидтер билігі кезінде) үкіметтегі бүкіл билікті қолдарына алып, арабтардың тек қана Египетте 
емес халифаттың барлық жерінде түріктерге орын беріп, олардан əскери адамнан билеушіге, ақынға, 
ғалым жəне саудагерлерге айналғандары туралы мəліметтер береді [13, 234 б.].     

Түрік гвардиясының халифалардың қарамағында тыңдағыш қару болулары көпке созылмады. Бұл 
туралы Əл-Жахиздің (775-868) «Фатх ибн Хаканға түріктердің жəне бүкіл халифа əскерінің қадыр-қасиеті 
туралы жолдаудан» қысқа ғана үзінді келтіре кету дұрыс болар еді: «Түріктер кек алуды, өтірік айтуды, 
екіжүзділікті, өсектеуді, көлгірсуді, əлдекімді мазақтауды, жақындарына менмендік танытуды, жолдаста-
рына қысым көрсетуді білмейді, олар дінбұзарлыққа бой ұрмайды, заңды əртүрлі түсіну себептерінен 
мүлікті иемденбейді. Олардың кемшіліктері жəне қиналыстарының себептері – туған елге деген 
сағыныш, саяхатқа талпыну, барымташылыққа əуестік жəне өз салт-дəстүрлеріне шын берілгендік... 
Олардың қашуына, кейін шегінулеріне жəне жек көрулеріне түрткі болған жайттар бір жерде ұзақ уақыт 
болулары, өз қабілеттерін туралы бейхабарсыздық, өз бағаларынан беймəлім болу жəне оларды қолдану 
жəне пайдалануда қолайлы сəттерге мəн бермеу. Оларды өз сарбаздармен бірдей жағдайға қойғанда 
(турасын айтқанда: оларды өзге сарбаздар үлгісінде жасады), олар соңғы қатарда жəне əр түрлі адамдар-
мен бірге болғылары келмеді, қарапайым əскер құрамында болу оларға ұнамады, бұның бəрін өздеріне 
лайық емес деп, өздеріне не қажет екенін көрсетті, сондай-ақ, қысымға шыдап, бейхабарсыздыққа төзбеу 
қажеттігін түсінді, саналы түрде оларды құқықтарынан айырмақ болған адамдарға қарағанда, олардың 
құқықтарын білмейтін адамдарды олар жек көретін. Ал мұндай жағдай орын алған жағдайда адам тағды-
рынан хабардар, теріс қылықтарға жол бермейтін, пенделік құмарлықтардан таза, басқа елдің алдында 
екінші елге жақтаспайтын, қайда басқарса да істі біліммен басқаратын, қандай əрекет жасамасын əділетті-
лікті жақтайтын шыдамды билеушілерінің болғаны дұрыс – сол кезде өзінің жолы болды деп түсінгендер 
қалады, шындықты таратады, теріс қылықтардан бас тартады, өзі үшін алдына əділет жолын таңдайды, 
туған елінен бөлінеді, зорлық-зомбылық алдында имаматты таңдайтын, құштарлықтарына қарамастан, 
саналы күйінде қалады» [14, 28 б.]. 

Аббасидтер халифаты билігі тұсында тарихта маңызды із қалдырған түрік мұсылман əулетінен 
шыққан бірқатар мемлекеттерді айтып кетуге болады. Олар: Тулун мемлекеті (868-905 жж.) мен 
Ихшидидтер (935-969 жж. Египетте), мамлүктер (1250-1517 жж. Египет пен Сирияда), Газнауи мемлекеті 
(977-1186 жж. Хорасанда), Қарахан мемлекеті (922-1211 жж. Мауреннахр жəне Шығыс Түркістанда). Бұл 
мемлекеттердің билеушілері түркілер еді. 

Əл-Кинди (IX ғ.) өзінің шығармаларында халифа əл-Му'тасимнің өзінің сенімді адамдарының бірі 
Қайдар деген түркіге Мысырдағы араб əскер басыларын орнынан түсіріп, сол жерде тəртіп орнатуды 
жүктейді. Қайдар халифаның бұйрығын бұлжытпай орындап, жиналған бес жүздей адамнан тұратын 
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топты шашыратып, басшыларын тұтқынға алғанын жазады. Сол кезден бастап Мысырды түркілер билей 
бастайды. 

Мұсылмандар аймағында тоғыз-оғыздарды тұтқын ретінде көрсететін дерек бар, осы тоғыз-оғыздар-
дан тулондар пайда болады, ол Ахмет Тулонның əкесі, 869 жылы қайтыс болған, Египетте Тулунид 
əулетін құрған. [9, 157 б.]. Тулун Бұқара əмірі 850 жылы Бағдат халифасы Мамунға сыйға тартқан түркі 
мəмлүктерінің бірі еді. Баласы Ахмад ибн Тулунның 868 жылы Мысырға уəли болып тағайындалуына 
көмектеседі. Ибн Тулун түркілерді көптеп сатып алып, мемлекетті басқару ісінде соларға арқа сүйейді. 
Араб тарихшылары Ибн Тулунның əскеріндегі түркі мəмлүктерінің саны 24 мың, зəңгілер 40 мың, ал 
бастары азат жалдамалы араб əскерлерінің саны 7 мың болған деп көрсетеді [10, 45 б.]. Тулун мемлекеті-
нің ізінше дүниеге келген, 935-969 жылдар арасында билік құрған түркі Ихшидтер əулетінде 8 мың түркі 
мəмлік болған екен. Олар сұлтанның жеке күзет қызметін атқарып, ұйықтаған кезде оны əр түні мың 
мəмлік күзеткен екен.  

Барлық көрсетілген себептердің субъективті сипатқа ие екенін байқау қиын емес жəне халифа əскері-
нің жартысын құрайтын бүтіндей гвардия емес, саны шектеулі оққағарлардың болғанын түсінуге болады, 
жəне оған көз жеткізу мүмкіндіктеріміз де болмақ. Ағылшын арабтанушысы Х.Гиббтің пікірі бойынша 
түрік гвардиясы Тахиридтерге қарсылық көрсету үшін құрылды десе, Х.Кеннеди Тахиридтердің анағұр-
лым ықпалы бар кезеңде аббасид мемлекеті жақсы құрылған механизм ретінде əрекет етті жəне Хорасан-
нан қазынаға түсетін пайда да ерекше көп болды дейді [2, 22 б.]. 

Көріп отырғанымыздай, халифалардың қарамағында жергілікті тұрғындармен ешқандай байланысы 
жоқ, елде ешбір түп-тамыры жоқ жат жұрттық жауынгерлердің болуы маңызды болған деп есептейтін 
зерттеушілердің көзқарастары шындыққа жанасады. Мұндай жауынгерлер халифаның жеке өзімен байла-
ныста болып, соған ғана адал болып қала алатын, алайда, бұл жауынгерлер елдің заңымен қорғалатын 
қандай да бір материалдық мүддеге қол жеткізе салысымен, басшылары үшін сенімді тірек болудан 
қалатын. Мұндай пікірлерді əл-Му皇тасимнің гвардияшыларды жергілікті тұрғындардан оқшаулау үшін 
қолданған шаралары туралы ал-Йакубидің деректерінен де кездестіруге болады. Тағы бір жағы бар, яғни, 
алға қойған əскерді оқшаулау мақсатына қол жеткізу үшін жат жұрттықтар мен құлдардың халифа тұсын-
да жоғарғы дəрежеге ие болып, өзге тұрғындардың табыстарынан ерекше жоғары жалақы алуы жергілікті 
тұрғындар арасында жек көрушілік, жақтырмаушылықтың орын алуы да себеп болды.   

Жоғарыда айтылған пікірлердің дұрыстығын мойындай отырып, түрік гвардиясын құрудың басты 
себептері тереңде жатқанын көруге болады. Мемлекеттік табыстарды бір деңгейде ұстап тұру халифат-
тың экономикалық саясатының заңға сыйымды тенденциялары болып табылады. Бұл мақсатқа түрлі 
жолдармен қол жеткізілді, мемлекеттік астықпен алыпсатарлық, диванға кіргендердің санын қысқарту, 
қатардағы шенеуніктер мен əскердің жалақысын қысқарту мақсатындағы түрлі айлалар, алайда, ең басты 
құрал салық режимін қатаңдату бойынша түрлі шаралар болатын. Жалпы араб халифатында диван – 
негізгі əкімшілік мекеме болды. Оған кеңсе, қаржы жəне əскерді басқару бөлімдері қарады. 1) Хат жібе-
руші кеңсе (Диван ар-раса皇ил), 2) Əскери кеңсе (Диван əл-жайш), 3) Қаржы мекемесі (Диван əл-мал).   

Сөзсіз салық төлеушілердің наразылығын тудырған бұл шараларды іске асыру үшін жергілікті тұрғын-
дармен ешқандай да байланысы жоқ, олардан мүлдем оқшауланған, кəсіби адамдардан құрылған күшті 
əскер қажет болды. Түрік гвардиясы бастапқы уақытта бұл талаптардың барлығына да сай келетін. 
Халифалар өз гвардияшыларының бұл қасиеттерін сақтауға тырысты, оған оларды Самаррада оқшаула-
мақ болған əрекеттері дəлел.  

Түрік гвардиясының саны туралы тарихшы əрі географ əл-Йакубидің (ІХ ғ.) айтуынша, əл-Ма皇мун 
билік жасаған уақытта əл-Му皇тасим Самарқандтағы Нух ибн Асадқа түрік құлдарын сатып алу үшін өз 
адамын жіберген, жыл сайын барлық саны шамамен 3 мыңға жетпейінше жылына белгілі бір мөлшерде 
келіп тұрған. Əл-Му皇тасим ел ішінде де құлдарды сатып ала бастаған: осылайша оның қол астына 
Ашинас, мамлүк Ну皇айма ибн Хазима, Итах,Уасиф, Фадл ибн Сахладан сатып алынған Сима ад-
Димашки келді. 

Əл-Мас'удидің айтуынша, Самарраның құрылысы кезінде əл-Му皇тасимнің 4 мың түрік гвардия-
шылары болған [15, 928], анағұрлым кейінірек жазылған деректерде əл-Му皇тасимнің гвардияшыла-
рының саны 70 мыңға дейін жеткен деп жазылған. Əл-Му皇тасимнің замандасы ақын Əли ибн Жахма 
халифаны былай сипаттаған: «Қарамағында жиырма мың түркі бар, садақты жылдам ататын имам» – 
деп жазады [2, 22 б.].   

Деректердегі жазбалардың мұншалықты қарама-қайшы болуы себепті əлі күнге дейін түрік гвардиясы-
ның саны туралы нақты дерек жоқ, сондай-ақ, бүкіл аббасид əскерінің саны мен оларға кеткен шығын 
туралы сұрақтарға нақты жауап беру мүмкін емес. Соңғы жылдары кейбір шығыстанушылар Аббасид 
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халифатындағы əскер саны 50 мыңға жеткен, ал оларды ұстауға жыл сайын 14 млн. динар қажет болған 
деген пікірді айтып, қолдап жүр. Олай болса, айына əрбір жауынгерге 23,3 динар қажет болған – осы 
сомаға жауынгердің керек-жарағының құны кірген күннің өзінде өте жоғары жалақы, білікті қолөнер 
шеберінің жалақысынан 8 есе көп.   

Əскер мен гвардияның жалпы саны туралы хабарламаға қарағанда, олар қашанда нақты бола бермейді, 
нақты жасақтар мен бөліністердің саны туралы мəліметтер анағұрлым сенімдірек көрінеді. Үлкен əскер 
басы Уасиф ат-Турки 248 (862) жылы Византия жерінде небəрі 10 мың жауынгермен шайқасқа шыққан. 
Басқа тағы да бір беделді əскер басы Мұса  ибн Бугидің қол астында 2 мың жауынгер болған [12, 1595 б.]. 

Кейбір зерттеушілер көрсеткендей, жауынгерлерді қамтамасыз ету халифат қазынасының мүмкіндігі-
нен жоғары болатындай, жиырма бес мың жауынгер соншалықты көп емес. Алайда, гвардиядан өзге саны 
шамамен 20 мыңға жететін басқа да əскерлердің болғанын айта кету керек. Рас, бұл сарбаздардың 
жалақысы жоғары болмаған, айына орташа 2,4 динар – аттылы сарбазға, 1,2 динар – жаяу сарбазға. Бұдан 
мұндай əскерді қамтамасыз ету үшін жылына 400 мыңнан аспайтын динар қажет болғанын анықтауға 
болады, себебі, жаяу сарбаздарға қарағанда аттылы жауынгерлерге аз төлегені сөзсіз [2, 22 б.]. Бұл сан 
бүкіл халифа əскерін қамтамасыз ету үшін жылына 2 млн. динар қажет деп жазған ат-Табари деректері-
мен салыстыру үшін аса қажет [12, 1612 б.]. Енді, гвардияшылардың жылдық жалақысын анықтауға 
болады, ол шамамен 1600 динарға тең жəне бір гвардияшының орташа жалақысын анықтауға болады – 
айына 5,3 динар. Бұл нəтиже зерттеушілердің ерекше назарына ілінген түрік гвардияшылары туралы 
жазған ат-Табаридің кейбір мəліметтеріне сəйкес келеді.  

Қорытындылай келе, бірнеше жүзге дейінгі нақтылықпен IX ғасырдың орта тұсында халифа гвардия-
сында 25 мың жауынгердің болғанын нақты айта аламыз. Гвардияшының ең төменгі жалақысы айына 4 
динар болуы мүмкін, ал ең жоғары жалақысы бұдан екі есе көп болған.   

Аса танымал əрі сенімді дереккөзге айналған тарихшы Хилал ас-Сабидің (969-1056) «Уəзірлер кітабы» 
(Китаб əл-узара皇) туындысынан күндізгі жəне айлық жалақы сомасы көрсетілген гвардия бөліністерінің 
толық тізімін таба аламыз. Онда басты тұжырымдар төмендегідей келтіріледі.  

IX ғасырдың соңы — X ғасырдың бас кезінде Аббасидтердің түрік гвардиясы 5 бөлімшеден тұрған, 
жалпы саны – 20-25 мың жауынгер. Жаяу гвардияшының айлық жалақысы 4 жəне 7 динар арасында 
болып, орташа 5 динарды құраған. Аттылы гвардияшы одан екі есе жоғары алған. Бұл гвардияны қамта-
масыз ету үшін жылына 1,6 млн. динар қажет болған. Көріп отырғанымыздай, сандар көп өзгертілмеді. 
Гвардия саны мен оларды қамтамасыз ету үшін шығатын шығын Х ғасырдың басына дейінгі халифат 
пайда болуы кезеңінен өзгермеген. Біздің барлық есеп бірыңғай ақша бірлігінде жүргізілді – тоғызыншы, 
оныншы ғасырларда қолданыста болған жəне теориялық салмағы 4,27 г. болған алтын динарлар [2, 22 б.]. 
Х ғасырдың бірінші жартысындағы  қаржы дағдарысы арнайы зерттеулерді қажет ететін экономикалық 
жəне əлеуметтік себептерден туған мемлекет табысының төмендеуі тенденциясын білдіретін салдар 
болуы мүмкін.   

Қорыта айтқанда халифаттың əскер құрамы негізі түркі жауынгерлерінен пайда болу себебі сол 
тынышсыз дəуірдің сұранысынан туындағандығы. VIII ғасырда араб қолбасшысы Кутайба ибн Муслим-
нің Түркістанның оңтүстігіндегі жерлерді, арабша Мауаранахрды жаулап алған заманында түркі құлдары 
мұсылман билеушілерінің сарайларының маңында пайда болғаны жəне тарихшылардың көрсетуі бойын-
ша түркілер «сенімділігіне, батырлығына, тұрқының əдемілегіне» үлкен сұраныстарға ие болғандығын 
айта аламыз. Аббасид халифалары кезінде түркілер, өздерінің санының аздығына, құл ретінде əкелгендік-
теріне қарамастан мұсылман қоғамындағы маңызды ұлттардың қатарына жататын дəрежеге жетеді. 
Сондықтан, түркілерден құралған əскерлермен мен түркілерден тұратын əскербасылар халифаттың 
иерархиясында өздеріне лайық берік орын алды. Халифа оларды араб империясының түрлі ықлымдарын-
дағы тəуелсіздік бағыттағы қозғалыстарды басуда да қолданды. Осыған байланысты олардың мемлекетті 
басқару ісіндегі рөлдері артып, олардан уəзірлер, уəлилер жəне тағы басқа да жоғары лауазым иелері 
шықты. Халифат ыдырағанда одан бөлініп шыққан əмірліктердің басында негізінен түркілер тұрды жəне 
басқа да түркі емес иеліктердегі де əскерлер негізінен түркілерден тұрды. 
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Резюме 

В статье рассматриваются история становления тюркских ополчений и гвардий в составе арабского халифата. 
Опираясь на средневековые письменные источники автор показывают роль молодых тюрков в системе государ-
ственного управления страны. Сумевшие впоследвии перерости из воинных должностей до правителей и наместини-
ков в отдельных регионах Халифата. 

 
Summary 

The article discusses the history of formation of the Turkic militias and guards in the Arab Caliphate. Leaning on medieval 
written sources the author shows the role of young Turkic peoples in the public administration of the country managed in a 
consequence overgrowth from military positions to governors and deputies in certain regions of the Caliphate in system of 
public administration caliphate. 

 
НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ «АЗИАТСКОЙ ТОРГОВЛИ» РОССИИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОРЕНБУРГСКОГО ТАМОЖЕННОГО ОКРУГА) 
 

А.Б. Кушпаева – КГУ им. Ш.Уалиханова 
 

Все более углубленное изучение взаимоотношений России с государствами Средней Азии вскрывает 
многочисленные и разнообразные факты, свидетельствующие о том, что история экономических, полити-
ческих и культурных связей между ними уходит в далекое прошлое. Особая роль в их упрочении принад-
лежит периоду ХVIII- ХIХ вв., отмеченному интенсивным развитием капиталистических производствен-
ных отношений в России. Это обстоятельство и обусловило выдвижение в качестве первоочередной 
задачи политики царского правительства в регионе всемерное расширение и укрепление торговых 
взаимосвязей с ханствами Средней Азии. Другими словами, в своем стремлении установить добрососед-
ские отношения с правителями Хивы, Бухары, Коканда и Ташкента русское правительство было движимо 
не только желанием умиротворить обширные степные пространства, граничащие с этими владениями; не 
забывая о благоразумной осмотрительности, Россия старалась упрочить, упорядочить, а тем самым и 
«обезопасить торговые сношения с Средней Азией». 

В обеспечении поступательного движения в глубь Азии особая роль была отведена Оренбургскому 
краю: он, прилегая, с одной стороны, к Волге, а с другой – к устьям рек Сыра и Аму-Дарьи, «по одному 
положению cвоему приобретал важность государственную, рождая надежды на блистательную 
будущность» [1]. 

То обстоятельство, что основание Оренбурга должно было стать решающим событием в развитии 
экономических отношений со Средней Азией, недвусмысленно подтверждается в донесении в Госу-
дарственную Коллегию иностранных дел Симбирского и Уфимского генерал-губернатора Апухтина 
(1782-1784 гг.): «Торг там с начала построения города Оренбурга для того наипаче и учрежден, дабы 
все азиатской стороны купцы с товарами тамошнего продукта, так же с золотом, и серебром, и каме-
ньями сюда приезжали, и торг производили… причем они не только в обиде охраняются, но и во вся-
ких случаях по справедливости защищаются, что могут хану их свидетельствовать бывшие в 
Оренбурге для торгу купцы их» [2].  

В этой краткой выдержке из документа, на наш взгляд, заключен весь смысл устремлений России: 
каждое слово проникнуто заботой об обеспечении, по возможности, непрерывного и значительного 
поступления  сюда всего, чем была богата Азия. Под «товарами тамошнего продукта» есть все основания 
подразумевать ценнейшее сырье – хлопок и пряжу, – нехватку которого испытывало развивающееся в это 
время текстильное производство, что вынуждало выписывать его (сырье) через иностранные конторы с 
большими издержками, сказывавшимися впоследствии на непомерном росте цен. 

Очевидно, что забота об укреплении торгового могущества побуждала Российскую империю предпри-
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нимать меры не только по овладению рынками сбыта своей промышленной и сельскохозяйственной 
продукции. Перспективные планы шли намного дальше: удовлетворение насущной потребности в источ-
никах ценного сырья. 

Об активности правительства в области среднеазиатской политики свидетельствуют многочисленные 
законоположения, призванные преодолеть противоречие между потребностями, пользой торговли с 
ханствами и предполагаемыми выгодами в ней России. Для этого, прежде всего, требовалось: 

1. Определить права и преимущества по среднеазиатской торговле в России ее подданных, а также 
иностранцев; 

2. Обеспечить условия для безопасного прохода караванов через казахские степи; 
3. Определить права и обязанности русских купцов в среднеазиатских ханствах. 
Чтобы определить степень действенности принимавшихся для решения поставленных задач мер, 

необходимо обратиться  к изучению состояния среднеазиатской торговли в исследуемый период. 
Официальные источники и документы свидетельствуют, что в незамедлительном решении вопросов, 

касавшихся улучшения организации среднеазиатской торговли, были заинтересованы как частные 
предприниматели, так и руководители различных департаментов и ведомств. Отличительной особенно-
стью любого дипломатического решения Российской империи, принятого в исследуемый период в 
отношении Средней Азии, является сочетание и даже тесное переплетение политических и торговых 
интересов, имевших целью, прежде всего, создание наиболее благоприятных условий для русско-средне-
азиатской торговли. 

Так, например, целый ряд правительственных указов, изданных со времени основания Оренбурга, 
регламентировал, как отмечалось, права и преимущества купцов (как русских, так и среднеазиатских), 
съезжавшихся на меновой двор для непосредственного участия в выгодных торговых сделках. 

Следует отметить, во-первых, что, согласно «Устава по Азиатской торговле», пределы Оренбург-
ского таможенного округа «назначались от города Гурьева до Звериноголовской крепости с включе-
нием в его состав: 

1. Оренбургской таможни с заставами ее ведомства – Орской, Илецкой, Уральской, Калмыковской и 
Гурьевской; 

2. Троицкой таможни с подведомственной ей Звериноголовской заставой» [3]. 
Что касается торговли в пределах созданного округа, то «высочайше дарованная» Оренбургу привиле-

гия (7 июня 1734 г.) разрешала розничный и мелочной торг на деньги только жителям города. Подобное 
ограничение в производстве торговых операций представляется несколько излишним и даже нецелесо-
образным, поскольку многочисленные сведения по истории Оренбурга обращают внимание, прежде 
всего, на то, что торговля носила меновой характер, в значительной степени связанный с сезонностью. 
Некоторое несоответствие данного законоположения складывавшейся на Oренбургском меновом дворе 
ситуации, вероятно, и побудило тайного советника И.И. Неплюева подготовить представление в Прави-
тельствующий Сенат с целью «совершенно применить правила к образу бытия и нравов азиатцев, ходу 
дел и цели  правительства» [4]. Подобная характеристика развивающейся здесь торговли и отношение к 
ней российского купечества подали идею признать торговлю на меновом дворе ярмарочной, что и было 
подтверждено впоследствии целым рядом узаконений, а именно: определением Правительствующего 
Сената от 10 января 1752 г., указами 14 октября того же года, 6 февраля 1780 г., Уставом об Оренбургской 
торговле 29 ноября 1753 г., Таможенным уставом по Азиатской торговле 30 мая 1807 г. и др. Это означа-
ло, что представители всех без исключения сословий и состояний были наделены правом беспрепятствен-
но производить торговлю, как оптовую, так и розничную, на Оренбургском меновом дворе в течение всей 
ярмарки. Это же право было распространено и на Троицк. 

Однако необходимо заметить, что «знатнейшие купцы», каковыми были признаны среднеазиатские 
торговцы, на меновом дворе занимались, согласно сведениям, полученным от местного начальства, 
«меновным торгом с киргизцами и им подобными ордынцами». Оптовые же операции осуществлялись 
ими в большей степени на крупных российских ярмарках – Нижегородской, Ирбитской и Коренной: 
отправление туда крупных партий товаров иностранцами (в данном случае  – азиатцами) было позволено 
правительственным манифестом, изданным 1 января 1807 г. Примечательна статья 10 документа: «сила 
сего манифеста в пользу приезжающих торговцев на Европейских послабляется, так что по временам в 
дополнение имеют издаваться свойственные учреждения. Такое изъятие именно допускается по всей той 
границе, где действуют особые тарифы, а не общий» [5]. 

И действительно, ярким подтверждением неизменности курса официальных кругов России на всемер-
ную поддержку так называемой азиатской торговли, производимой через Оренбургскую линию, являлись 
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все новые и новые положения, издававшиеся Азиатским Комитетом. Например, в целях поощрения тор-
говой деятельности купцам Оренбургской губернии, объявившим капитал по 2-й и 3-й гильдиям, в тече-
ние 5 лет было разрешено отправлять свои товары в азиатские области и вывозить их оттуда на основе 
существующих узаконений (8 августа 1824 г.). Повышению интереса бухарцев, хивинцев и др. к торговле 
на Оренбургской линии должна была способствовать также и отмена для них гильдейских пошлин. 

Как видим, эти и другие меры, принимавшиеся на протяжении всего рассматриваемого периода, 
призваны были, в первую очередь, облегчить «азиатскую торговлю» созданием режима наибольшего 
благоприятствования в пределах Оренбургского таможенного округа. 

«Регламент торговый» и «Уставы о сборе пошлин» служили своеобразным дополнением к упомяну-
тым постановлениям. 

Так, тариф для  Оренбургской и Троицкой таможен, изданный в 1777 году, предусматривал уплату 
пошлин за привозные и отпускные товары исключительно российскими купцами. Пошлина с азиатцев, 
торговавших в Оренбурге, была оставлена прежней, по 5 копеек с рубля; внутреннюю же, 13-копеечную, 
должны были платить те купцы из числа русских, которые покупали азиатские товары или привозили их 
из-за границы. Этим же тарифом запрещался проезд азиатских купцов внутрь России для продажи загра-
ничных товаров; однако при уплате ими сверх названных 18 копеек еще по 10 коп. «проезжей» пошлины 
с рубля русскими деньгами допускалось исключение. За российские товары, проданные азиатским 
купцам для отпуска за границу, 13-копеечная пошлина взималась с русских купцов. Беспошлинным для 
последних было лишь отправление уже купленных ими азиатских изделий как внутрь государства, так и 
за границу [6]. 

Такой порядок взыскания пошлин, естественно, вызывал крайнее недовольство российского купече-
ства. Однако указание на то, что устав предусматривает освобождение азиатских купцов от уплаты 
пошлин с целью избавить их от неизбежных (ввиду иностранного подданства) затруднений в пошлинных 
расчетах, а также притеснений со стороны нижних таможенных чинов, – свидетельствует о приверженно-
сти России политике расширения торговых связей со Средней Азией. 

Небезынтересно отметить в связи с этим и факт учреждения в 1786 году Государственного Заемного 
Банка, из которого городам была выделена ссуда в 11 млн. рублей сроком на 22 года. Условия займа были 
следующие: ежегодный взнос 4% за заем и на уплату капитала 3% под залог в городах каменных домов, 
фабрик и заводов, застрахованных в Банке. Как отмечалось в манифесте, главным назначением денежной 
ссуды было «распространение рукоделий, внутреннего торгового обращения, разных промыслов. Не 
менее же того в подкрепление торгу подданных наших с … соседними Азиатскими областями» [7]. В 
документе обращает на себя внимание и положение о том, каким гражданам городские думы могут 
выдавать ссуды, изучив предварительно состояние местных торговых оборотов и уровень развития 
ремесленного производства. Как следует из источника, в число таких городских обывателей должно было 
войти то «благонадежное и добропорядочное» купечество, которое, отличившись своей честностью в 
торговых делах, отправляло «российские товары в чужие края и доставляло государству нужные для 
фабрик вещи» [8]. 

К сожалению, среди большого числа архивных документов, помогающих воссоздать историю разви-
тия русско-среднеазиатской торговли на материалах Оренбургского края, нет ни одного, который 
подтвердил бы получение местным магистратом заемного капитала. Известно, что для удобного распре-
деления сумм все города были разделены на два разряда в соответствии с их положением, нуждами, 
развитием в них промыслов и т.д.: 

1. приморские, пограничные города, торгующие с Китаем, Персией и прочими Азиатскими областями; 
2. города, имеющие большое обращение и связь с портами, «пристанные» и удобные для своза всяких 

российских товаров, а также расположенные вдоль самых больших государственных дорог. 
Следует полагать, что Оренбург был отнесен к городам первой категории, предусматривавшей, 

соответственно, и первоочередной отпуск денежной ссуды. Эта мысль подтверждается таким обстоятель-
ством: вся сумма заемного капитала, по решению Государственного Банка, была разбита на две части, 
предназначение одной из которых определялось вполне конкретно – «подкрепление российского торгу, с 
азиатцами производимого» [9]. 

Все это являлось частью обширной программы правительства в сфере среднеазиатской торговли, и 
отмеченное отсутствие архивных материалов по этому факту не мешает предположить, что Государ-
ственный Заемный Банк выполнил свою задачу, тем более, что отдаленные упоминания об этом мы нахо-
дим и в некоторых дореволюционных изданиях, содержащих сведения о торговле со Средней Азией [10]. 

Что же касается действительного состояния последней, то в «Проекте правил о раздаче в ссуду денег 
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купечеству по городам» особое внимание привлекает стремление России к достижению «надлежащего в 
привозе и выпуске товаров равновесия» [11]. 

Установление баланса между привозными среднеазиатскими и отпускными российскими товарами, 
действительно, представляло собой сложную проблему в торговых отношениях с ханствами. 

Купцы, вернувшиеся оттуда по окончании своих торговых дел, генерал-губернаторы, составлявшие 
официальные записки о русско-среднеазиатской торговле в периоды их правления, неизменно отмечали 
данное обстоятельство. «Баланс русской торговли с владениями среднеазиатскими до сих пор, как извест-
но, был постоянно на стороне последних, от того, что не мы с ними торгуем, а они приезжали торговать 
на наши меновые дворы и внутренние рынки» [12], – писал по этому поводу В.Долинский.  

Для наглядного подтверждения неудовлетворительного состояния торговли России со Средней Азией 
обратимся к одному из многих документов – выписке из дел Оренбургской Пограничной таможни о 
товарах, привезенных бухарцами на меновой двор за период с 1787 по 1796 гг., а также российских 
товарах, отпущенных за границу в эти же годы [13]: 

 
Годы На какую сумму вывезено из-за границы бухарских 

товаров 
Напротив того бухарцами на какую сумму вывезе-
но за границу российских и портовых товаров 

 руб. коп. руб. коп. 
   

1787                  379.083                                   94                                      341.175                                 54 
1788                  198.863                                  19 ¾                                   176.992                               69 ¾  
1789                  493.148                                  36                                        443.833                               56 
1790                  365.153                                  22 ½                                   346.895                               57 ½   
1791                  467.579                                  20 ¼                                   420.821                               29 ¼ 
1792                  381.449                                  11 ½                                   305.159                               29 ½ 
1793                  479.112                                  30                                        440.783                               34 
1794                  407.500                                  11 ¼                                    366.750                              10 ¼ 
1795                  501.945                                    -                                         426.653                               25 
1796                  484.476                                  65                                        411.805                               13 

 
ИТОГО              4.158.311                              10 ¼                                    3.680.869                             78 ¼ 

 
Но особенно разительным контрастом отличался 1800 год, когда бухарских товаров было привезено в 

Россию на сумму 665.852 руб., а отпущено из Оренбурга за границу российских изделий общей стоимо-
стью 59.059 руб. [14]. 

Как видно, отдельные колебания в ценах привозных и отпускных товаров не меняют общей картины: 
тенденция к преобладанию импорта над экспортом во все годы остается неизменной. 

Приведенные данные показывают, что пессимистические оценки русской торговли со среднеазиатски-
ми странами, в частности, с Бухарой, действительно имели под собой самые серьезные основания. 
Именно это обстоятельство побуждало заинтересованные круги – пограничную администрацию, 
«капитальное» купечество – искать выход из создавшегося положения. Благоприятный результат – 
преодоление дисбаланса в торговле, приносившей все барыши исключительно среднеазиатским купцам, – 
мог быть достигнут, по общему мнению, лишь при совместных усилиях представителей торгового сосло-
вия и администрации, а также непременном материальном содействии центра. 

Но, как известно, любому административному мероприятию или реформе в области торгово-таможен-
ной политики должно было  предшествовать весьма тщательное изучение компетентными лицами совре-
менного состояния среднеазиатской торговли. Возникла масса вопросов, требовавших незамедлительного 
решения с помощью, прежде всего, тех, кто на практике был знаком с торговым делом. Например, 
необходимость объяснения обстоятельств, влиявших на значительные изменения в ценах, возникла в 
связи с усилившейся тенденцией так называемого «унижения» российских товаров; если раньше за 
чугунный котел русский купец мог взять пуд хлопчатой бумаги, то позже, как жаловались торговцы, и 5 
котлов не обеспечивали такого обмена [15]. Важно было выяснить размеры действительных потребно-
стей России и среднеазиатских государств в тех или иных товарах, конкретные условия, в которых разви-
валась торговля, в том числе и политическую обстановку в ханствах, влияние размера пошлины на 
«движение» привозного и отпускаемого за границу товара. Очень злободневным был вопрос о путях 
сообщения между Россией и Средней Азией, степени их безопасности и проходимости, а также мерах 
предотвращения грабежей караванов по пути их следования к пунктам назначения и т.д. 

Предметом крайней озабоченности русского купечества, к примеру, были многочисленные привиле-
гии, которыми пользовались среднеазиатцы в России. Оно неоднократно обращалось как к руководству 
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таможенного округа, так и в вышестоящие органы (в частности, Азиатский комитет) с требованием запре-
тить азиатским купцам проезд во внутренние районы империи. Об отрицательных последствиях «дарова-
ния» азиатцам этой льготы вполне определенно высказался Е.К. Мейендорф: «…она сократила рознич-
ную торговлю в наших пограничных городах, поставила бухарцев в известность о действительной цене 
товаров, которые они везут из России, а также помешала русским купцам извлекать, как ранее, большие 
выгоды при коммерческих сношениях с бухарцами» [16]. 

Свидетельством того, что это мнение не было частным, и сложившаяся ситуация в действительности 
на протяжении многих лет была источником серьезной обеспокоенности оренбургского купечества, явля-
ется записка, составленная флигель-адъютантом Игнатьевым, о причиненном местной торговле ущербе 
[17]. Этот документ рассматривался на заседании Азиатского комитета с приглашением Оренбург-    
ского военного губернатора генерал-адъютанта П.П. Сухтелена, выразившего свое суждение  по этому 
вопросу на основе анализа точнейших сведений. Признание того, что покровительство по отношению к 
тем или иным представителям торгового сословия неминуемо наносит вред другой его части, не помеша-
ло, однако, губернатору прийти к следующему заключению: «…если (русским) даровать все требуемые 
ими преимущества, то полезная оборотистость азиатцев, будучи стеснена, произведет неблагоприятные 
последствия в отношении богатства и хода караванов. Равно несправедливо было бы и вовсе отказывать в 
даровании каких-либо преимуществ Оренбургскому краю» [18]. 

Ответ примечателен: никакие проблемы, возникшие в связи с наделением азиатцев названной льготой, 
не могут затмить всех тех выгод, которые обещает дальнейшее развитие и расширение торговых связей 
со Средней Азией. 

И действительно, практика подтверждала, что только этот регион мог обеспечить на ближайшее буду-
щее сбыт российских изделий, все больше и больше уступавших свои позиции по качеству изготовления 
западноевропейским товарам. На фоне таких неопровержимых сведений, которыми изобилуют историче-
ские исследования многих дореволюционных авторов, представляется крайне тенденциозным мнение 
Ю.А. Гагемейстера: то значение, которое придают торговым отношениям России со Средней Азией, не 
соответствует реальному положению дел. Рост товарооборота с ханствами не способен повлиять на уро-
вень развития российского фабричного производства. Наоборот, прекращение торговых связей не нанес-
ло бы ему ощутимого урона. Отсюда следует, что русско-среднеазиатской торговле навсегда суждено 
остаться незначительной. Иначе говоря, Ю.А. Гагемейстер пытается убедить читателя в том, что «Хива, 
Бухара и Коканд в торговом отношении несравненно больше зависят от России, чем Россия от них» [19]. 

Правительство не могло и не должно было руководствоваться подобными взглядами на торговую 
политику в среднеазиатском регионе, доказательством чему является решение Азиатского комитета 
оставить просьбу оренбургского купечества без удовлетворения. 

Данное решение было продиктовано целым рядом обстоятельств, которыми в создавшейся ситуации 
ни в коем случае нельзя было пренебрегать: 

– ущемление в правах азиатцев могло неблагоприятно сказаться на развитии товарообмена с ханства-
ми, причиной чему было отмечавшееся ранее незначительное число «капитальных» купцов в Оренбурге и 
на линии. Вследствие этого возникала опасность монопольного влияния на торговлю нескольких лиц, 
имевших возможность закупать азиатские товары и заботившихся лишь о собственных выгодах; 

– это, в свою очередь, могло обернуться неблагоприятными последствиями и для владельцев россий-
ских мануфактур, заинтересованных, естественно, в возможно более широком сбыте своих изделий, в то 
время как несколько монополистов могли ограничить их реализацию в прямом соответствии со своими 
потребностями, отнимая при этом у первых возможность установить непосредственные контакты с азиат-
скими купцами – оптовиками; 

– малое число первогильдейского купечества в Оренбурге, наделенного правом вести заграничный 
торг, а также опасность путей и риск, неизменно сопровождавший торговлю русских купцов в ханствах 
(что, кстати, заставляло их приостанавливать на время непосредственное участие в ней, доверяя это 
занятие посредникам из числа татар и казахов) делали бы невозможным распространение в Средней Азии 
большого количества российских товаров. При сложившихся  условиях это могли сделать лишь азиатские 
купцы, из года в год приезжавшие не только в Оренбург, но и в другие крупные торговые центры России; 

– и, наконец, еще один веский аргумент в пользу того, чтобы оставить в силе названную привилегию, 
сводится к следующему: требуемое русскими купцами стеснение азиатцев непременно повлечет за собой  
принятие ответных мер со стороны правителей среднеазиатских ханств, ухудшит их отношение к россий-
скому купечеству, что неблагоприятно повлияет не только на торговлю, но и осложнит политические 
отношения со Средней Азией. 

Как видим, царское правительство в своем стремлении всячески заинтересовать оборотистых азиат-
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ских купцов в широком товарообмене с Оренбургом, не нашло возможным признать доводы русских 
торговцев убедительными. Однако их полное игнорирование также не обещало успеха. Важно было, не 
вступая с ними в противоречие, подать повод к тому, чтобы принимавшиеся в отношении среднеазиат-
ской торговли меры расценивались ими как выгодные для обеих сторон. Надо полагать, что именно 
желание поддержать и даже поощрить местное купечество в деле «распространения торговли» с ханства-
ми и обусловило принятие в 1824 г. указа о «дозволении купцам Оренбургской губернии 2-й и 3-й 
гильдий пользоваться правом заграничного торга в продолжении 5 лет» (позже этот срок был продлен до 
01.01. 1842 г.) [20]. Кроме того, было отменено действие указа 1807 г. о заграничных паспортах за подпи-
сью министра иностранных дел: Оренбургской Пограничной комиссии было возвращено право выдавать 
их «от себя» всем купцам, отправлявшимся с караванами для торговли в Среднюю Азию. 

Поскольку развитие связей происходило большей частью при невыгодных для России обстоятель-
ствах, вопрос о поиске путей выхода из этого положения никогда не сходил с повестки дня.  

Обеспечение же относительного динамизма оренбургской торговли со среднеазиатскими ханствами 
явилось результатом огромных усилий царского правительства и руководства Оренбургского таможенно-
го округа. Проблема расширения и упрочения экономических связей с ними, рассматривавшаяся как 
неотъемлемая часть военно-стратегического плана России в этом регионе, была настолько актуальна, что 
требовала к себе повышенного внимания. Оренбург принимал исключительные меры: будучи направлен-
ными на широкое привлечение сюда азиатцев, они в некоторой степени даже задевали интересы русских 
торговцев. 

Однако отсутствие в действиях главного начальства края определенной преемственности не всегда 
позволяло говорить о достижении надежных результатов. Вот что писал об этом министр коммерции  
Г.П. Гагарин директору Оренбургской таможни П.Е. Величко: «Азиатская торговля для нас весьма важна, 
в десять лет прилежной над нею работы могла она для нас быть несколько раз важнее европейской. Но 
для сего потребна система, а где людей меняют так, как туфли, там ничего доброго не выдет, ибо всякий 
преемник не может в точности войтить в мысли своего предшественника. Из этого и выходит, что Россия 
всегда остается и оставаться будет при благих начинаниях» [21]. 

Вместе с тем достижение главной цели в области торговли со Средней Азией – преодоление дисбалан-
са – осложнялось поведением самих ханов и эмиров, ограничивавшихся в лучшем случае пассивностью. 
И в той ситуации, когда монопольные позиции среднеазиатского купечества пробудили противостояние 
русских торговцев, Россия, еще не отказавшаяся от проведения покровительственной политики в этой 
области, предстала перед необходимостью активной разработки вопроса о немедленном присоединении 
Средней Азии путем вооруженного наступления. 
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Автор аталған мақалада ХVШ-ХIХ ғ. орыс-ортаазиялық сауда байланыстары тарихын империяның шығыс 
аймағында орналасқан бекініс-қала үлгісіндегі Орынбор қаласының қалыптасып жəне даму тарихы арқылы айқын-
дауға назар аударады. Қаланың өлкенің Ресеймен шаруашылық байланыстарын нығайтудың экономикалық өмірін-
дегі орталыққа айналғандығын саралайды. Патша өкіметінің Қазақстан, Орта Азияда сауда саласымен қатар əскери-
отаршылдық саясатын белсендендіруге мəн бергенін ашып көрсетеді.   

 
Summary 

The article is devoted to the role of Orenburg in the trade connection between Russia and Middle Asia in XVII-XIX 
centuries. Orenburg was the centre of economic life in Eastern part of Russian Empire. The war and colonial Policy of tsarizm 
in the territory of Kazakhstan and Middle Asia is shown. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
 

ТƏУЕЛСІЗДІК ҚАРСАҢЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҰЛТАРАЛЫҚ 
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЖАҒДАЙЫ 

 
Т.С. Қаленова –  т.ғ.к., доцент, еуразиялы/ зерттеулер кафедрасы, Л.Н. Гумилев атындағы Е�У 

 
Еліміз тəуелсіз мемлекет болып қалыптасу жолында күрделі де, түбегейлі өзгерістерге əкелген саяси-

экономикалық, мəдени-əлеуметтік қайта құрулардан өтті. Қазіргі кезде Қазақстан еңселі елге, мəртебелі 
мемлекетке айналды. Елбасы ұлтаралық жəне дінаралық келісім мəселелерін қашан да болсын еліміздің 
күш-қуатын арттырудың басты бағыттары ретінде айқындады. 

1991 жылдың 10 желтоқсанында өткен Жоғарғы Кеңестің мəжілісінде сөйлеген сөзінде Қазақ КСР 
Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев: «Мен Қазақстан территориясында біздің қазақ ұлты жандана-
тын, мұндағы барлық ұлттар мен ұлыстар өзін еркін сезіне алатын  жоғары деңгейде дамыған полиэтника-
лық өркениет құра алатындығымызға сенемін», [1] – деп мəлімдеген болатын. Шынымен де, Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ə. Назарбаев əрдайым мемлекетімізде ұлтаралық жəне дінара-
лық татулық пен келісімді нығайтуға, елімізде тұрақтылық пен бейбітшілікті сақтау ісіне жіті көңіл бөліп 
келеді. Алайда, тəуелсіздік қарсаңында Қазақстанда береке мен бірлікті сақтап қалу оңайға түскен жоқ. 
Бұл кезде алдымен 1989 жылы «Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының Тіл туралы» Заңының 
қабылдануы, одан «Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының Мемлекеттік егемендігі туралы» 
Декларация жобасының жасалуы елдегі кейбір өзге ұлттардың қарсылығын туындатқан болатын. 
Мəселен, «ҚазКСР Тіл туралы» Заңының қабылдануы республиканың шығыс аймағында тұратын орыс 
ұлты өкілдерінің үлкен дау-дамайын тудырған. Мұрағат құжаттарына жүгінетін болсақ, сол кезде Шығыс 
Қазақстан облысының орыс тұрғындарының қатысуымен ірі өнеркəсіп орындары, ұйымдар мен облыс 
мекемелері, соның ішінде, «Үлбі металлургия зауыты», автокөлік кəсіпорындары, ғылыми-зерттеу инсти-
туттары мен медициналық мекемелерде жиналыстар өткізіліп, онда «ҚазКСР Тіл туралы» Заңына өзгер-
тулер енгізу туралы бірқатар талаптар қойылған. Атап көрсеткенде, олар: аталған Заңға қазақ тілімен 
қатар орыс тілін де мемлекеттік тіл ретінде енгізу, осы Заңды жүзеге асыру туралы Үкімет бағдарламасы-
ның, яғни барлық азаматтардың мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін міндетті түрде үйрену, мамандардың 
мемлекеттік тілді білу деңгейін анықтау үшін аттестациялау жүргізу туралы бөлімдердің күшін жою жəне 
т.б. [2]. Сондай-ақ, олар Қазақ КСР-інің КСРО құрамынан шығу туралы шешімді «байырғы ұлттың» 
пікірі ескеріле отырып қабылданатыны туралы айтылатын Мемлекеттік егемендік туралы Декларация 
жобасының 11 бөлімшесіне қатысты өздерінің ерекше наразылықтарын білдірді [2, 35]. Бұл арада  
аталмыш облыс территориясында орыс ұлтының бірнеше ұрпақтары өмір сүріп келе жатқандығы алға 
тартылды. Əрі бұл наразылықтар 1990 жылғы 25-26 қыркүйекте республикалық, одақтық көлемдегі 
депутаттардың қатысуымен өткен Өскемен, Үлбі, Октябрь қалалық жəне аудандық Кеңестері халық 
депутаттарының біріккен сессияларында қарастырылған. Мəжілісте Өскемен қалалық жəне аудандық 
Кеңесі мен КСРО Жоғарғы Кеңесінің 28 халық депутатымен Өскеменде жəне іргелес территорияларда 
ұлттық аудан құру туралы ұсыныс жасалынған болатын [2, 35]. Мұндай келеңсіз жағдайдың орын алуына 
аталған облыста орыс ұлт өкілдерінің басым болуы əсер етті.  

Шын мəнінде кеңестік дəуірде Кеңестер Одағының барлық аймағында орыстардың үлес салмағын 
көбейтіп, байырғы халықтардың үлес салмағын азайту саясаты жүргізілгені белгілі. Мысалы үшін, 1989 
жылғы санақ бойынша байырғы халықтың саны Арменияда – 93,3; Əзербайжанда – 82,6; Ресейде – 73,6; 
Беларусьте – 78,1; Украинада – 72,8; Түрікменстанда – 71,8; Грузияда – 70,2; Өзбекстанда – 68,7; 
Молдовада – 64,4; Тəжікстанда – 62,2; Эстонияда – 61,7; Қырғызстанда – 52,4; Латвияда – 52,1; 
Қазақстанда – 39,7 пайызды ғана құрады [3].  

Тоқсаныншы жылдар басында Батыс Қазақстан облысында да ұлтаралық қарым-қатынас мəселесі аса 
шиеленісті еді. Орал казактары 1991 жылы маусым-шілде айларында Оралда Бүкілодақтық казак атаман-
дары съезін өткізіп, казак əскерлерінің Ресей патшалығына адал қызмет етуінің 400 жылдық мерейтойын 
атап өтпек болған. Бұл іс-шараның өткізілуіне Орал қалалық казак тарихи-мəдени қоғамының көшбасшы-
лары мен елдегі казактар Одағы мұрындық болды. Олардың түпкі мақсаты – бұрынғы Орал казак əскер-
леріне іргелес болған жерлерді, атап айтқанда, Орал, Атырау, Ақтөбе жəне Орынбор облыстары террито-
рияларының бір бөліктері қайта біріктіріліп, Орал казактары қолына өтуі, сонымен қатар, аталған қоғамға 
аймақтық деген мəртебе қоса берілуі тиіс-тін [4]. Орал казактары осы мақсатқа жету үшін кезінде «Орал 
казактары жерлері» Қырғыз (Қазақ) АКСР-і құрамына берілуіне негіз болған 1920-1922 жж. Кеңес билігі 
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Декретінің күшін жоюды жоспарлады [4, 36]. Осылайша үй ішінен үй тікпек болған 1991 жылғы 14-15 
қыркүйектегі Орал казактарының ұлттар арасында іріткі салу сепаратистік пиғылдағы əрекеті жергілікті 
ұлт тарапынан үлкен наразылық тудырды. Көрсетілген жылдың 16 желтоқсанында республикалық 
«Азат» азаматтық козғалысы мен «Егеменді Қазақстан» газеті редакциясы мүшелерінің қатысуымен 
наразылық митингісі өткізіледі. Митингіде қабылданған қарарда келесідей нақты талаптар қойылды: 

Біріншіден, 400 жылдық секілді «мерейтойларды» өткізу казак сепаратистерінің ашықтан-ашық 
империяны аңсауы деп бағалансын. Олардың қазіргі іс-əрекеттері егеменді Қазақстанның тəуелсіздігіне 
қол сұғу деп танылсын. 

Екіншіден, 1991 жылдың қазан айында «Орал өңірі халықтарының күні» деген айдармен өткізілетін 
мерекеге тыйым салынсын. Өйткені оның астарында Орал казактарының патшаға қызмет етуінің 400 
жылдығын атап өтуді жалғастыру ұғымы жатыр. 

Үшіншіден, қазақ мемлекетінің заңымен республика территориясында патша заманындағы казактар-
дың əскери формасын киіп жүруге тыйым салынсын. 

Төртіншіден, казак қауымына араға іріткі салушы əлеуметтік топ, басқыншылықты көксейтін əскери 
құрама ретінде тыйым салудың мемлекеттік актілері қабылдансын. 

Бесіншіден, отаршылдықты насихаттап, ұлтаралық қатынастарды ушықтыратын казактардың қоғам-
дық жəне əскериленген ұйымдары таратылсын. 

Алтыншыдан, Қазақстан парламенті «казак» деген ұлттық атауы емес, ол царизмнің басқыншылық 
мақсаттарына жан-тəнімен қызмет еткен əскери сословие екендігі жөнінде заң актісін қабылдасын. 

Жетіншіден, Орал облыстық Кеңесінің төрағасы Н.Есқалиевтің, оның орынбасары В.Гартманның 
жəне қалалық Кеңес төрағасы Б.Молдашевтің қызметтен кетуі талап етілсін [5].  

Қазақ КСР Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев Қазақ елі атынан осы түйткілді мəселенің мəн-
жайын түсіндіріп РКФСР басшылығы атына ресми хат жолдайды. Хатта Елбасы «Қазақ КСР Мемлекет-
тік егемендігі туралы» Декларацияға сəйкес республикада барлық ұлт өкілдеріне мемлекеттік билік 
органдары мен басқармалар уəкілдігіне ұмтылуға нақты мүмкіндіктер жасалып, қолдау көрсетіліп 
отырғандығын, сонымен қатар, əрбір ұлттық қауымға мəдени орталықтар, діни жəне басқа да ассоциация 
құруға құқық берілгендігін баса көрсетеді. Сондай-ақ, мұнда Қазақстанда қоғамдық-саяси жағдайдың 
шиеленісуіне Орал казактары басым бөлігінің автономистік жəне сепаратистік пиғылды əрекеттері 
жайында айтылады: «Особую озабоченность в Казахстане вызывают автономистские и сепаратистские 
настроения и действия определенной части уральского казачества. Так, экстремистски настроенная 
группа Уральского историко-культурного казачьего общества стала распространять в городе Уральске 
декларацию о возвращении казакам бывшей территории Уральского казачьего войска, о создании Ураль-
ской автономной области, обратилась в областной и городской Советы народных депутатов с предложе-
нием широко отметить 400-летний юбилей служения уральских казаков Российскому государству. 

Поддерживая возрождение исконно народных обычаев и традиций, национального самосознания, 
нельзя не признать, что действия отдельных представителей Уральского казачества мало имеют общего с 
благами, гуманными целями. Это относится и к готовящемуся юбилею – отмечать какую-то дату «служе-
ние России», нам представляется, надо не в Казахстане или какой-нибудь другой республике, а только в 
России. В другом же случае – это раскручивание спирали напряженности, обострение межнациональных, 
межреспубликанских отношений...» [6]. Бұдан əрі құжатта Орал казактарының арандатушылық əрекетте-
рі Мəскеу, Самара, Волгоград жəне Орынбордағы жайықтық казактар мен Дон, Кубань казактарының 
айдап салуымен ұйымдастырылып отырғандығы, бұлардың белсенді қатысуымен Орал казактары Одағы-
ның құрылғандығы, олардың Орал сағасынан бастап Каспий теңізіне дейінгі территорияларды казак 
əскерінің бұрынғы жерлері ретінде қайта қалпына келтіру туралы мақсатының тек қана Орал облысында-
ғы бірнеше ұлтты тұрғындардың ғана емес, барша Қазақстан халқының наразылығын тудырғандығы 
баяндалады. Осыған байланысты, Н.Ə. Назарбаев Қазақ КСР-і жəне РКФСР арасындағы Шарттың 1,6 
бабына сəйкес Ресей Мемлекет басшысынан: 

- Орал казактарын конфронтация мен сепаратизмге айдап салып отырған республикаға іргелес РКФСР 
облыстары мен басқа да аймақтарындағы казак қоғамдық құрамаларының Қазақстанның ішкі істеріне 
араласудан арашалауды;   

- Ресейде (Орынбор облысында) тіркеліп, басылып шығатын, бірақ Қазақстанда Орал казактарының 
жеке өкілдерінің сепаратистік, экстремистік идеяларын насихаттау үшін таратылатын Орал казактары 
қоғамының «Орал хабаршысы» газеті мəселесін қарастыруды сұраған болатын [6, 116]. Ал 1991 жылы 30 
мамырда республикалық актив жиналысында сөйлеген сөзінде Н. Ə. Назарбаев ел бірлігін бұзуға бағыт-
талған Орал казактары əрекеттеріне қатысты келгенде Республикааралық шарттарда жəне мемлекеттік 
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егемендік туралы Декларацияда қол сұғылмайды деп танылған республикалар арасындағы шекаралардың 
өзгертілуіне ешқашанда жол берілмейтінін жəне Қазақстан территориясында казактардың патша режимі-
не қызмет етуінің жылдығын мерекелеудің қандайына болсын, казак бөлімдерінің құрылуына жол беріл-
мейтінін мəлімдейді. Өз тарапынан РКФСР Президенті Б.Н. Ельцин 1991 жылы 17 тамызда Алматыда 
өткен баспасөз конференциясында казактардың əлдебір территориялық көз алартушылығына жол бермеу 
керектігін айта келіп, казактар мерекесінің шекарасын Ресейдің түкпіріне қарай жылжытуға тырысатыны 
туралы уəде бергенімен [7], Орал казактары өз дегендеріне жету үшін барынша əрекеттеніп қалған еді. 
Егер сол кезде республика үкіметінің дер кезінде осы арандатушылық оқиғасына тосқауыл қойып, бұл 
мəселені Мемлекет басшысы Н.Ə. Назарбаевтың мемлекетаралық деңгейде шешу туралы мəселе қойма-
ғанда сол кездегі Əзербайжан мен Армения арасында туындаған Таулы Карабақтағыдай қан төгіс болары 
анық еді. Өйткені, «ата-бабаларымыз сан ғасырлар найзасының ұшымен, білегінің күшімен қорғаған, 
сонау Алтайдан Атырауға созылған, түстігі қарт Алатаудан қалың орманы мүлгіген Сібірге дейін алып 
жатқан қазақ даласында өз алдарына автономия құрғысы келген кімдер? Олар – келте ойлы, таным-
түсінігі от басы, ошақ қасынан əріге аспайтын, «асын ішіп, киізін тілетін», əдептілікті аяққа басқан, 
«беймаза» қонақтар. Бұлардың қылығы мен іс-əрекеті, қандай ұранды жамылса да, шектен шығып, сайын 
даланың, киелі жердің шын иелерін мықты ойландырды» [8]. 

1991 жылдың ішінде еліміздің оңтүстігінде де ұлтаралық қарым-қатынас шиеленісі орын алған еді. 
Бұл жолғы келеңсіз жəйт Алматы облысы Еңбекші қазақ ауданындағы жергілікті ұлт өкілдері мен түрік-
месхетин тұрғындары арасында болды. Оқиға көрсетілген жылдың мамыр айында Еңбекші қазақ ауданы 
Рахат ауылындағы қазақ қызының өліміне түрік-месхетин өкілінің айыпталуына байланысты туындады. 
Бұрын істі болған сол ауылдың аталған ұлттан шыққан азаматы өз қылмысын мойнына алғаннан кейін 
қаза болған жақтың туыстары мен ауылдың жергілікті тұрғындары тарапынан осы ұлт өкілдеріне қатыс-
ты наразылық білдіріледі.  

1991 жылдың 2 маусымында көрсетілген ауылда шамамен 280-300 адам қатысуымен санкцияланбаған 
жиылыс өткізіледі. Онда 25 адам сөз сөйлеп, Ферғанадан келген түрік-месхетин келімсектерінің арасында 
құқық бұзушылық пен тəртіпсіздіктер жиі орын алатыны айтылады [9]. Олардың ішінде жұмыссыздары 
көп болғанымен олардың басым көпшілігі белгісіз табыстар нəтижесінде күн көретіні туралы мəселе 
көтеріледі. Осыған орай, ауданнан сол жылдың қазан айына дейін тəртіпсіздіктерге себепкер болып 
отырған түрік-месхетиндерді көшіру туралы талап қойылады [9, 2]. Əрине, мұндай шешім аудандағы 
Александровка, Рахат, Красный Восток, Қарасай, Көктерек ауылдарында тұратын түрік-месхетиндердің 
жиналуына себеп болады. Олар өз тараптарынан Алматы қаласының «Бірлік» ұлтаралық қозғалысы жəне 
республика Үкіметі атына өздеріне қауіпсіздік қамтамасыз етуді сұрап өтініш жасайды. Бұдан кейін 
республиканың құзырлы органдары аудандағы бұл келеңсіз жағдайды анықтау үшін тиісті іс-шаралар 
жүргізеді. Соның барысында Еңбекші қазақ ауданында 27 тұрғылықты мекен-жайға тіркелмеген жəне 599 
жұмыссыз түрік-месхетин өкілдері анықталады [9, 3].  

1990-жылдың басында Алматы облысында орын алған осындай ұлтаралық шиеленісті жағдай тек қана 
құзырлы органдардың өз уақытында қажетті шаралар қолдануы мен екі жақтың үлкендерінің тоқтау 
салуы нəтижесінде ғана оңды шешіледі.  

Қорыта айтқанда, Елбасының басшылығымен тəуелсіздік қарсаңында ұлтаралық татулықты қалыптас-
тыру мақсатында жүргізілген игі бастамалар бүгінгі күні де жалғасын тауып келеді. «Қазақстан – біртұтас 
жер, біртұтас халық, біртұтас болашақ. Мен барша қазақстандықтарды ұлтаралық жəне конфессияаралық 
келісімді одан əрі нығайтуға шақырамын. Олар біздің мəңгілік құндылықтарымыз. Осынау бұлжымас 
ақиқатты сақтай отырып қана, біз мəңгілік халық, мəңгілік елорда жəне мəңгілік мемлекет туралы айта 
аламыз» [10], деген болатын Елбасы Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің 20 жылдығына арналған 
салтанатты жиналыста сөйлеген сөзінде. 

Жалпы, елімізде ұлтаралық татулық пен келісімнің берік орнауы бойына өр мінезімен қатар қайыспас 
төзімділік пен шыдамдылықты дарыта білген қазақ ұлтының даналығы мен Елбасының ұлтаралық 
қатынастар мəселесіндегі салиқалы саясатының нəтижесі.  
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Резюме 
В данной статье рассматриваются некоторые вопросы межнационального отношения накануне независимости 

Казахстана. На основе архивных документов проанализированы состояние межнациональных отношений на восточ-
но-западной и южной части республики в конце 1980 – в начале 1990-х гг.  

 
Summary 

In this article some questions of the international relation on the eve of independence of Kazakhstan are considered. On 
the basis of archival documents are analysed a condition of the international relations on the east western and southern part of 
the republic at the end of 1980-in the early nineties. 
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ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ КƏСІПТІК ДЕҢГЕЙІ 

 
Л.Б. Абдильдинова – Абай атындағы 
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Магистратура жəне PhD докторантура институтыны� І курс магистранты 
 
Түркістан мен Сібірді темір жол арқылы байланыстыру туралы жобалардың ең аз дегенде 30 жылдық 

тарихты бар. Түркістан мен Сібірді темір жол арқылы байланыстыру 1898 жылдан бастап басты мəселеге 
айналған болатын. Бірақ бұл мəселе тек азамат соғысынан кейін ғана қолға алынады.  

1925 жылы өндірістегі экономикалық жəне техникалық қажеттіліктерді талқылау үшін арнайы комис-
сия құрылады. Комиссия өзіне қажетті мəліметтер жинағанымен, есептеулер темір жол тарабының 
салынуындағы эконмикалық қажеттіліктерді ашып көрсетпеген еді. Осының нəтижесінде кеңестердің 
шешімі бойынша 1926 жылы аталған мəселені бірінші кезекке қойған болатын [1, 7]. 

Азамат соғысы жылдары (1918 жылы) Семейден Сергиопольге (қазіргі Аягөз) дейінгі аралықта 
салынатын темір жолдың табаны төселді. Ал, 1925 жылға дейін Новосибирскіден Семейге, Арыстан 
Фрунзеге (Пішпек) дейінгі аралықта темір жол қатынасы болды [1, 312]. 1925 жылы желтоқсан айында 
БК(б)П XV съезінде белгіленген Кеңес Одағын индустрияландыруды жүзеге асыру ісі Қазақстанда бірқа-
тар қиындықтарға кездесті, олар қазақ елінің əлеуметтік-экономикалық, мəдени артта қалуымен байла-
нысты болды. Бұл қиындықтардың көбі республикада халық шаруашылығын, əсіресе өнеркəсіп пен 
транспортты қалпына келтіру ісінің тым созылып кетуінен де асқына түсті жəне осы жағдай Қазақстан-
ның индустрияландыру жолымен табысты ілгерілеуі үшін басты кедергіге айналды [2, 312]. 

Жоғарыда аталған қиындықтар мен ерекшеліктер, сондай-ақ күрделі қоғамдық-саяси ахуал жəне 
Қазақстанның артта қалған экономикасының ауыр жағдайы 20-жылдарда жəне 30-жылдардың басында 
республиканы индустрияландыру жəне ұлттық жұмысшы кадрларды даярлау мəселесі маңайында қым-
қиғаш күрес туғызды. Бірнеше көзқарас пайда болды. Біреулер «көшпеліліктен социализмге» өтудің мүм-
кін еместігін жəне көшпелілік өмір салтының қазақ халқының ерекшелігі екендігін, сондықтан да индус-
трияландырудың «ұлттық табиғи ерекшелікті» бұзатындығын көлденең тартты. Енді біреулер, өнеркəсіп-
ті тықпалау, жұмысшы тапты қалыптастыру «табиғаттан тыс», «Қазақстан үшін мүмкін емес», «артта қал-
ған көшпелі халық» индустрияландырудың қарқынын көтере алмайды, «қазақтандыру өндірісті қымбат-
татады», «ал қазақ бəрібір жұмыс істемейді, ол даланы аңсайды», сияқты пікірлерді дəлелдеуге тырысты. 
Үшінші жақ, республиканың Одақ құрамында дəйекті дамуының қажеттігі, бірақ Қазақстанның ерекше 
мүдделерімен санаспау идеясын жақтады. Олар «шикізат базасы ретіндегі ауыл шаруашылығымен байла-
нысты ұсақ өнеркəсіпті ұлғайту мен оның жұмысын жақсарту жөніндегі партия ұстанған бағыт шүбəсіз 
дұрыс», деп дəлелдеді. Төртіншілер, шет аймақтар шикізат базасы ғана болып қалмауы керек жəне 
индустрияландыруды жүргізгенде республиканың ерекшеліктерін ескеру қажет, деген пікірді ортаға 
салды [3, 113].  

1927 жылы 15 шілдеде Семей қаласының солтүстігінен ең алғашқы рельстер салынады. 2 қарашада 
оңтүстіктікте Луговой станцасынан алғашқы рельс жолдары іске қосылады. Түріксіб жұмысшыларының 
атқарған істерінің нəтижесі: солтүстіктен – бір бағыты, оңтүстіктен – бір бағыты бір-бірімен келіп түйісе-
ді. Түріксіб – социалистік құрылыстың үлкен жетістіктерінің біріне айналды [4, 16]. 

Түріксіб құрылысшылары өте ауыр жағдайларда жұмыс істеді. Екі бағыттағы құрылыс жұмыстарында 
жұмысшылардың саны 50 мыңға дейін жетті [4, 17]. 

Барлық қиыншылықтардан шығу үшін, жұмыстың жоспары қажет болды. Ондай жоспар құрылды да. 
Құрылыс жұмысы солтүстіктен де, оңтүстіктен де бірдей, бір уақытта басталды. Қазақстан даласы екіге 
бөлінеді. 

Ең алғашқы құрылыс жұмыстары басталғанда, құрылыста жергілікті халықтың көліктері қолданылған 
болатын [4, 17]. 

Инженер-техниктердің арасында тəжірибелі мамандар да болды, олар бұрын үлкен жол құрылыстарын 
салуға қатысқандар, сол сияқты жас инженер мамандар мен өндірістік іс-тəжірибеден өтетін студенттер 
де болған болатын. 

1927 жылдың көктемде темір жол салынатын жерлерді игеру ісінде солтүстік бөлімде, ал күзде оңтүс-
тік бөлімде жұмыс басталды. 

Құрылыс жұмыстарына көрші жатқан ауылдардан көшпелі қазақтар тартылды. Олар жылқылармен, 
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түйелермен, өгіздермен су, жанармай жəне басқа да жүктерді тасыды; 315 арбалы көлік ұйымдастырлды. 
Құрылыс барысында жұмыстың көпшілігі қол еңбегін қажет етті. Сатып алынған экскваторлар, автомо-
бильдер, мотовоздар жəне вагондар тек ауыр жағдайларда ғана қолданылды, мысалға, тас тасығанда 
немесе жерді терең қазу кездерінде [54, 58]. 

Т.Рысқұлов пен М.Тынышбаев магистраль құрылысын жұмыс күшімен, жергілікті қордың есебінен 
қамтасыз етуге, қазақтарды құрылыс жəне теміржол жұмысшылары қатарына тартуға, оларды оқыту ар-
қылы теміржол мамандарын дайындауға ерекше көңіл бөлді. Олардың ұсынысы бойынша жұмысшы кү-
шін Қазақстаннан тысқары жерлерден əкелуге шектеулер қойылды. Маман жұмысшыларды алдын-ала 
белгіленген мөлшерде ғана əкелу қарастрылды. Жергілікті тұрғындарды магистральдегі құрылыс жұмыс-
тарына барынша кеңінен тарту «ендігі жерде жергілікті теміржол пролетариатын жасақтау мəселесінің 
принципті түрде қойылуы ретінде, – деп көрсетті Т.Рысқұлов, – құрылыс жұмыстарының шығынын кемі-
туге нақты көмек көркөрсете алады..., сөйтіп, Түркістан-Сібір теміржолы құрылысын табысты жүргізуге 
ықпал етеді» [2, 337]. М.Тынышбаевтың ұсынысымен, магистраль құрылысының жұмысына Мəскеу, Ле-
нинград, Ташкентте жəне Кеңес Одағының басқа да ірі қалаларында оқып жатқан қазақ студенттері тар-
тылды. Олар жазғы демалыс кездерінде жұмысқа кіріп, практикалық тəжірибе жинақтады жəне еңбек ақы 
алды, бұл олардың көпшілігі үшін үлкен материалдық көмек болды. Түріксібтің оңтүстік бөлігінде ғана 
Орта Азия мен Қазақстанның жоғары оқу орындарының 100-ден астам студенті жұмыс істеді [2, 337]. 

КСРО Темір жол халық комиссариаты 1927 жылдың қаңтар айынан бастап Түрксібке жұмысқа соттал-
ғандардың күшін қолданудан бас тартты. Себебі, ешқайда айтылмады. Магнитагорскідегі респрессияға 
ұшыраған кулактардан, не болмаса еңбекпен түзету лагерьлерінде жіберілгендерге қарағанда, Түріксібтегі 
əрбір жұмысшы өз қалауы бойынша келген болатын [3, 113]. 

Ал, 1928 жылдың жазынан кейін жұмысшылардың саны 50 мыңға жетеді. Жұмысшы санының көптігі-
нің нəтижесінде, Түріксіб бірінші бесжылдықтың басты құрылыс жобасына айналды. Түріксібтегі жұмыс-
шылар, сондай-ақ олардың отбасылары жұмыспен, еңбекақысымен, баспанамен, тамақпен жəне медици-
налық қызметпен қамтасыз етіліп отырды. Түріксіб құрылысы Қазақстандағы ең үлкен құрылысқа айнал-
ды. Құрылыстағы адамдардың 9 пайызы басшылық-əкімшілік қызметтегілер мен инженерлер, 14 пайызы 
кіші қызметкерлер жəне 77 пайызы қарапайым жұмысшылар болды. Осы аталған пайыздық көрсеткіштер 
көп уақытқа дейін тұрақты болып қалды.  

Түріксіб жаңа қалыптасып келе жатқан Қазақстан жұмысшы табы ұлт мамандарының, əсіресе 
құрылысшылар мен теміржолшылардың ірі ұстаханасына айналды. 1927-1930 жылдары магистраль 
құрылысында 20 мыңнан 30 мыңға дейін адам жұмыс істеді; олардың ішінде қазақтардың қатары үздіксіз 
өсіп отырды. 1934 жылдың 1 қазанында Қазақстан теміржолшыларының саны 56,6 мың адамнан асты, 
олардың жартысына жуығы, яғни 25,3 мыңы, яғни 44,7 пайызы) жаңадан салынып жатқан Түркістан-
Сібір магистральіне шоғырланды. Республикадан 18 мыңнан астам қазақ-теміржолшы болды, олардың 
9,8 мыңы, яғни 54,1 пайызы Түріксібте жұмыс істеді. Олардың қатарынан Д.Ж. Омаров, М.Т. Қазыбеков, 
М.Қаптағаев, Б.Спаев, О.Байтұлақов жəне т.б. сияқты беделді басшылар мен танымал теміржолшылар 
шықты [2, 337]. 

Түріксібтегі үлкен көлемдегі құрылыс жұмысы көп жұмысшы күшін талап етті. Түріксіб арқылы 70 
мыңнан астам жұмысшы тобы өтті. 1929 жылдың жазына қарай жұмысшылардың саны 41 мың адамға 
дейін жетті. Осы аталған жұмысшылардың санына байланысты оларды баспанамен, сумен, бірінші кезек-
те қажетті заттармен қамтамасыз ету қажет болды [6, 13].  

Құрылыс жұмыстарына көбінесе кəсіби маманданған жұмысшылар тартылды. Ал қалған бөлігі жұмыс 
барысында тəжірибе жинақтады. Құрылыс жұмыстарына жергілікті халықты (қазақтарды) 100%-ға тарту 
мүмкін болмады, оған бір жағынан орыс шовинизмі де кедергі келтірген болатын. Алайда, қазақтарды 
құрылыс жұмысына тарту алдыға қойылған істердің бірі болған болатын. Жалпы алғанда, қазақ жұмыс-
шыларының көлемі шамамен 25-30%-ды құрады. Ал, арнайы мамандандырылған жұмысшылардың саны 
санаулы болды.  

Тек 1929 жылы Қазақстан Еңбек халық комиссариатының көмегімен жергілікті қазақтардан кəсіби 
мамандар дайындау жұмысы қарқынды жүргізіле бастайды [6, 14].  

1930 жылдың 20 сəуірінде КСРО Еңбек жəне Қорғаныс кеңесі мен КСРО Темір жол халық комисса-
риаты: «Түріксібтің қызметін қамтамасыз ететін мамандар даярлау, оларды жергілікті ұлттың өкілдерімен 
толықтыру» туралы қаулы қабылдайды.  

1930 жылы Түркісібте арнайы маманданған жұмысшы қазақтардың саны 11,6 пайыз болды. Қазақтар 
көбінесе жер тегістеу, жер қазу жұмыстарымен айналысты. Жолдағы негізгі мамандықты меңгеру үшін 
арнайы курстарға, мектептер мен училищелерге бару қажет болды. 1931-1932 жылдары осы аталған оқу 
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орындарын 5 747 қазақ теміржолшылары тəмамдап шығады [5, 64]. 
Түріксібтегі жергілікті тұрғындардан жұмысшыларды дайындау құрылыс басталған сəттен бастап 

қолға алынғанымен, əкімшілік-техникалық басшылар жағынан көптеген қиыншылықтарға тап болады, 
олардың ойынша қазақтар бұл жұмысқа бейім емес жəне бейімделе де алмайды, оларды бұл жұмысқа 
тарту мүмкін емес деген ойлар айтылады. Еуропалық құрылысшылар арасында контрреволюциялық 
үгіттің нəтижесінде қазақтарға деген теріс көзқарастар, жеккөрушілік, Сергиопольде бой алған қазақтарға 
қарсы ұйымдасқан топтар қалыптасады. 

Осыған қарамастан, құрылыс жұмыстарының екінші жылында əкімшіліктің өзі қазақ жұмысшыларын 
құрылыс жұмыстарына тартуда т.б. кəсіптік қызметтерін қалыптастыруда европалықтардан кем түспейті-
гін дəлелдеп шықты.  

Атап өту керек, Түрксіб құрылыс жұмыстарына қазақтарды тарту саяси жəне мəдени құрылыста үлкен 
мазмұнға ие болды. Қазақ жұмысшылары өндірістік мектептен өте отырып, жиналыстарға, қызыл бұрыш-
тарға жəне клубтарға қатыса отырып, əлеуметтік бəсекеге түсті [6, 16]. 

Осы жағдайларға қарамастан, Түріксібтегі құрылыс жұмыстарының басталған уақытынан бастап 
сауатсыздықпен күрес жұмысы да белсенді қызмет атқара бастады. Осы мақсатпен солтүстік бөлімдегі 
құрылыста 80 мектеп құрылған болатын. Жергілікті халықтардың сауатсыздықпен күресуіне Түріксібте 
іс-тəжірибеден өтуші техникумдар мен жоғарғы оқу орындарының студенттері көмектесті. Құрылыс 
жүргізілген уақытта қазақтар орыс тілін, орыстар қазақ тілін үйреніп, бір-бірімен байланысқа түсуге 
септігін тигізді [5, 64]. 

Құрылыс барысында Түрксіб басқармасыда жергілікті тұрғындардан жиналған жұмысшылардың 
кəсіптік деңгейін өсіру үшін арнайы іс-тəжірибеден өтушілер (студенттер) көмек көрсетеді. Сонымен 
қатар, олар маманданбаған батырақтар мен кедейлерге арналған кешкі курстарды ұйымдастыруды өздері-
не міндет етіп алады.  

1928 жылдары оңтүстіктіктегі құрылыс жұмыстарында 803 қазақ жұмысшысы болды. Барлық жұмыс-
тарда (жер қазу, қара жұмыстарды), пайыздық есеппен жергілікті тұрғындар 34,2 пайыздық көрсеткішті 
құрады. Осы пайыздық көрсеткіш қанағаттанарлық болғанымен, өзекті мəселелердің бірі болып қалды. 
1928 жылы 29 мамырдағы Қазақ АКР-інің Халық Комиссарлар Кеңесі коллегиясының есептеуіне 
қарағанда 3 бөлімдегі жұмысшылар тобына қазақтардан 100-ге жуық адам тартылған, сондай-ақ, тапсы-
рыс бойынша тағы да 4 445 жұмысшы алу көзделген, ал  негізгі жұмысқа 2 790 жұмысшыны қазақтардан 
алу керек болды. Осылайша, оңтүстік бөлімде 8 339 адам жұмыспен қамтамасыз етілсе, соның ішінде,  
қазақтардың саны 3 593 адамды құрады [7, 49]. 

Түркістан-Сібір теміржолы құрылысы жүргізілген сəттен бастап, жергілікті халықтан жұмысшы 
мамандар даярлау осылайша жақсы жолға қойылған болатын. Алайда, құрылыстағы ұлтаралық шиеленіс-
тер мен жергілікті тұрғындардан жұмысшылар даярлау жоспарының толық деңгейде орындалмауы темір-
жол құрылысында кемшіліктердің пайда болуына əкеледі. Бұл кемшіліктер солтүстік жəне отүстіктегі 
теміржол құрылыстарында да болған. 

1931 жылы 1 мамырда Түріксіб құрылысындағы негізгі міндеттер аяқталды. Сібір, Қазақстан жəне 
Орта Азия республикалары темір жолмен байланысатын болды.  
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Резюме 
Сведения о профессиональном уровне рабочих на строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги анали-

зированы на основе новейших архивных источников. 
 

Summary 
Information about the professional level of workers on building of Turkistan- Siberia railway is analyzed on the basis of  

the newest archived sources. 
ҚОҒАМДАҒЫ ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ ЖЕТІСУ ӨҢІРІНДЕГІ 
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ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫНА ƏСЕРІ (XIX Ғ. II-ЖАРТЫСЫ – XX Ғ. БАСЫ)  
Л.А. Бисембаева – магистрант, Абай атындағы 
аз�ПУ 

 
Қазақтардың тұрғын үй тарихына үңілсек, оның тамыры тарих қойнауына еніп кететінін көреміз. 

Заман алға озған сайын тұрғын үй құрылысы дамытылып, өзгеріске ұшырап отырғанына да куə боламыз.  
Деректерде XX ғасырға таман Қазақстанның көптеген аймақтарында тұрақты қыстық үйлер болғанды-

ғы туралы айтылғанымен, ХХ ғасыр басында Жетісу, Оңтүстік Қазақстан, Сырдария мен Арал теңізі 
аймағындағы қазақтардың едəуір бөлігінің əлі де тұрақты қыстық тұрғын үйлері болмағаны да айтылады. 
«Жетісуда қыстауларда жаппай тұрғын үйлер салу үрдісі өте кеш, ХХ ғасыр басында басталды» – 
делінеді /1/.  

Бірақ, бұл деректер отарлаушы патша үкіметінің мүддесі тұрғысынан берілгендіктен, сын көзбен 
қарауды қажет етеді. Ол көзқарастардың шындыққа мүлдем жанаспайтындығына төмендегі жолдарды 
оқығанда анық көз жеткізуге болады: 

«Жетісу аймағы тек сулы ғана емес, сонымен бірге таулы, қыратты, жоталы да аймақ. Осы тау төбеле-
рі мен шың-құздарына қыс бойы түскен қар жаз бойы еріп, Іле Алатауының сайларымен ағып, халық 
игілігіне жараған. Ал таулардың күнгей беткейлерін қазақтар ежелден қыс айларында тұрақты мекен етіп, 
қыстаулар салған. Жетісу аймағының жер бедерінің адам баласының өмір сүруіне қолайлылығы, қоңыр-
жай климатының пайдалылығы бұл аймақта қазақ халқының жартылай отырықшылықпен өмір сүруіне 
ерте кезден-ақ мүмкіндік беріп келеді» – делінеді /2/.  

Қазақ жеріне орыс қоныс аударушылары келгенге дейін-ақ Жетісу аймағын, оның ішінде Верный уе-
зін қазақтар ежелден тұрақты мекен етіп, қыстаулар (Мысалы: Керейқұл қыстауы; Əйтек қыстауы; Даржы 
қыстауы) салған. Мысалы, зерттеу жұмыстарының нəтижесінде Əйтек қыстауындағы тұрғын үй ішінен 
астық сақтайтын шағын қойма, қыстау маңынан қора-жайлардың орны да табылған. Қоралар кейбір 
қыстақтарда тұрғын үйге қарама-қарсы салынса, келесі бір қыстауларда үйдің алдын айналдыра қоршаған 
ауласы болған, мал қораны соған жапсарлас салғаны белгілі болып отыр. Балқаш бойы қазақтарының да 
XVIII ғасырдың өзінде тұрақты қыстаулары болған, малға арнап жабулы қора-жай сала бастаған /3/.  

Осы мəліметтердің өзі-ақ Жетісу өңірі халқының ертеден мал шаруашылығымен қатар егіншілікпен де 
айналысқанына, дəстүрлі киіз үйлермен қатар тұрақты үйлері болғанына да дəлел бола алады.  

Балқаш сияқты сулы, қамысты жерлерде үйді қамыстан тұрғызған. Қамыс қабырғалар екі қатар қабат-
талып тұрғызылып, ортасы көңмен толтырылған. Екі жағынан сазбен сылаған. Кей жағдайда бума қамыс-
ты тігінен қатарластыра, үйдің жобасы бойынша қойып, төменгі жағы жерге көмілген де, қабырғалары 
көлденеңінен екі-үш жерінен қамыс жіптермен бекітілген. Бума қамыс орнына көп жағдайда ағаш каркас-
тар да қойған. Қамыстан жасалған тұрақтар берік болмағандықтан оны шаруашылыққа (шошала, қора 
ретінде) қолданды /4/.  

Балқаш өңірінде жаз айларында тоқылған қамыстан үй жасап, төбесін қақпақ тəріздес қылып, тоқыл-
ған қамыспен жапқан. Қабырғасын іші-сыртынан саз балшықпен сылаған. Бұндай үйлерді шошала үйлер 
деді. Дəл осындай қамыстан тоқылып жасалған шошала үйлер Балқаш өңірінде 1930 жылдарға дейін 
сақталған /5/.  

XIX ғасырда қабырға негізінен шым кірпіштерден, қамыстан, тоқылған қамыстан тұрғызылған. Шым 
кірпіштерді құрылысқа пайдалану экономикалық жағынан өте тиімді, сонымен бірге жылы, əрі берік 
тұрғын үй болды. Оның қабырғаларының қалыңдықтары əр түрлі (80 см-1,5 метр аралығында) болды. 
Шымнан үй тұрғызғанда жерге шөп төсеп, үстіне шым кірпіштерді бір-біріне бекітпей-ақ қоя берген. 
Қабырғаларын соңынан күрекпен тегістеген. Шым кірпіштерді шөбі аласа, əрі қалың өскен жерлерден 
күрекпен əр түрлі көлемде, төрт бұрышты кірпіш тəріздес қылып ойып алу арқылы дайындаған.  

XIX–XX ғасырлар тоғысында Жетісу, Сырдария өңірлерінде жертөлелер де кездесіп отырған. Əдетте 
ондай үйлерді биіктігі адам бойындай (1-1,5 метрден артық емес) қылып қазып, жоғары жағынан жер 
бетіне аз ғана шығарып, шымнан, кірпіштен, тас, т.б. сол заманғы құрылыс материалдарынан қалап 
жапқан. Бұндай үйлерді қазба үй, жеркепе, жертөле, жер үй деп атаған /6/.  

Дегенмен, XIX ғасырдың II-жартысынан бастап қазақ жеріне қоныс аударушылардың көптеп келуімен 
өлкедегі бірқалыпты тіршілік, натуралды шаруашылық ыдырап, қазақ халқы өмірінің барлық саласында 
серпінді өзгерістер басталады. Қоғамның барлық саласындағы өзгерістерден тұрғын үй саласы да шет 
қала алмады.  

Біз қарастырып отырған кезеңде қазақтардың дəстүрлі тұрғын үй түрлерінің өзгеріске ұшырауына 
себеп болған – қазақ жеріне орыстардың көптеп қоныстануы, капиталистік қатынастардың дендеп еніп, 
əлеуметтік-экономикалық даму мен еңбек құралдарының, шаруашылық түрлерінің өзгеріске ұшырауы-
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ның əсер етуі. Бұл өз кезегінде халықтың дəстүрлі мал шаруашылығын да дағдарысқа ұшыратты /7/.  
Жартылай отырықшылық пен отырықшылыққа көшуге байланысты тұрақты қыстақтар көптеп салына 

бастады. Соған қарамастан, біз қарастырып отырған XIX ғасырдың II-жартысы мен XX ғасыр басында 
қазақтар тұрмысында киіз үй əлі де негізгі тұрғын үй ретінде маңызды орын алып отырған. Сондықтан 
оған деген сұраныс та кеміген жоқ. Киіз үйдің қаңқасын (ағаш бөліктерін) шеберлер (ағаш ұстасы, үйші) 
жасады. Кейбір орманды жерлерде киіз үй жасайтын орталықтар да пайда болды /8/.  

Құрылыс техникасы жетілдіріліп, кірпіштен, ағаштан тұрғызылған құрылыстар кең тарай бастады /9/.  
Құрылысқа ағашты пайдалану Қазақстан жеріне ежелден таныс болғанымен, ағаштың өзінен үй 

тұрғызу XIX ғасырдың II-жартысының үлесіне тиеді /10/.  
XIX ғасыр аяғындағы, əсіресе 1870-1890 жж. Верный уезінің тұрғын ұй құрылысының тарихына келер 

болсақ, Ресейдегі сияқты бұл өңірде де кірпіштен үй салу кеңінен өрістеді. Кірпіш қолжетімді болғандық-
тан құрылыс саласына жаппай қолданыла бастады. Одан тек тұрғын үй ғана емес, қоғамдық орындар, 
мектеп, аурухана, сауда, өндіріс орындарын салды /11/.  

1887 жылғы 28 мамырда (9 маусымда ) Верныйда болған ірі жер сілкінісінің салдарынан қалада 
ағаштан тұрғызылған құрылыс нысандарынан басқасы түгел қирап қалады. Кірпіштен қаланған 1799 
құрылыс нысанының 1-еуі, сонымен бірге Үлкен жəне Кіші станицалардың ағаштан салынған құрылыс 
нысандары ғана апаттан аман қалады. Осыдан кейін-ақ өлкеде құрылыс саласында ағаш кеңінен пайдала-
ныла бастады. Одан кейін 1910 жылдың 22 желтоқсаны (1911 ж. 4 қаңтар) күні болған жер сілкінісінен 
қаладағы ағаштан тұрғызылған құрылыс нысандары ғана аман қалады /12/.   

Осыдан кейін өңірдің жоғарғы сейсмикалық қауіптілігі ендігі жерде негізгі құрылыс материалы ретін-
де тастың өзін ғана пайдаланбай, ағашпен біріктіріп пайдаланудың тиімділігін көрсетті.  

XIX ғасырдың II-жартысынан бастап қазақ жерінде құрылыс материалдарының өзгеруімен бірге, 
тұрғын үй түрі мен жобасы (жоспары) да өзгерді. Бір бөлменің орнына қоржын үйлер, төрт бұрыштың 
орнына сопақша түрдегі үйлер пайда болды. Үй формаларының өзгеруінің өзі қазақ жеріне орыс пештері-
нің келе бастауымен де байланысты. Бұндай пештердің түтін шығатын тұрбасы болды жəне ол үйді 
жылыту қызметін де атқарды. Бұрын бір бөлмелі үйдің іші тамақтанатын, жатып-тұратын, асхана, қойма 
орнының ролін атқарған жəне пештің тұрбасы жоқ, үйдің ортасында орналасқан еді. Түтінді тысқа 
шығаратын тұрбалы пештердің келуі, қазақтардың өздеріне ыңғайлы қылып үй салып алуларына ықпал 
етті. Пеш ұзынша түрде салынған бөлменің ортасына, қабырғаға жабыстырыла, кіретін есікке қарсы 
орналастырылды. Кірер есік үйдің қабырғасының дəл ортасында емес, бір бұрышына қарай орналасты. 
Сонда бөлменің бірі үлкен, екіншісі кішірек болды. Бірі негізгі бөлме болса, екіншісі – ас үй, шаруашы-
лық бөлмелерінің ролін атқарды. ХХ ғасыр басында бұндай ұзын бөлмелердің ортасы, көбіне төбесіне 
дейін жеткізбей, бөлініп қойылды. 

Революцияға дейін қатардағы малшылырдың үйі бір бөлмелі болып қала берді. Ал, байлар, көпестер 
ағаштан, кірпіштен үлкен үйлер, əр түрлі шаруашылыққа арнап тұрақтар, ақырында өздеріне жұмыс 
істейтін туыстары мен батрактарға да арнап жертөлелер мен шошалалар салып берді. Байлардың үйін 
орыс-татар шеберлері салғандықтан орыс үлгісінде болды. Яғни биік іргетас үстіне кірпіш немесе ағаш-
тан салынды, төбесі шатырланды, еденіне тақтай төселіп, қабырғасына сөрелер орналастырылды. Үй бір-
неше бөлмелерден тұрды. Орыс пеші немесе «голландка» орнатылды, терезелеріне əйнек салынды /13/.  

Жаңадан салынған үйлердің ішіне мүліктер киіз үйден көшті. Негізінен киіз төселді, пештің алды, кіре 
беріс есік алды бос қалдырылды. Бөлменің таза жағына жүк (оралған киіз, көрпе, ішіне зат салынған киіз 
қап т.б.) жиналып, оның оң жағына төсек жиналды. Қабырғаға киім-кешек, ер-тоқым, қару-жарақтар 
ілінді. Ыдыс-аяқ, т.б. шаруашылық ыдыстары бұрышта пеш қасына немесе бөлек суық бөлмеге орналас-
тырылды. Көші-қонның қысқаруы тұрмысқа самаурын, əсіресе нəзік əйнектен, фарфордан жасалған 
ыдыстардың енуіне жол ашты. Орыстың тұрмыстық мəдениетінің қазақтардың күнделікті тұрмысына 
енуіне сауда-саттықтың дамуы ықпал етті. Ол өз кезегінде қазақтардың күнделікті тіршілігін, тұрмыс-
салтын өзгеріске алып келді, тұрмыстық мəдениетін жаңа деңгейге көтерді, жаңа тұтыну заттары пайда 
болды. Фаянс, фарфор, самаурын, таба, айна, сандық, шкафтар қазақтар арасында кең тарады. Қалада 
тұратын байлар төсек, комод, шкаф, үстел, орындық сияқты орыс жиһаздарын алдырды. Майшамдарды 
керосин лампалар алмастырды. 

Қазақтарда киіз үй жиһаздары да сақталды, бірақ жаңадан салынған үйлерде олардың орналасу реті, 
киіз үйдің ішіндегідей, қатаң сақталмады. Киіз үйге қарағанда, қыстау үйлер иелерін қыстың аязы мен же-
лінен жақсы қорғады. Бірақ қазақтар көктем шығысымен киіз үй тігіп, көшіп алуға тырысты. Олар қыстау 
үйлерді уақытша, қосымша үйлер деп санады да, оны жабдықтауға аса көңіл бөлмеді. Қазақтар жайлауға 
көшерде көп жағдайда үйдің есік, терезесін, жазда қажеті жоқ көптеген заттарын қыстаудағы қоймалары-
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на тығып кетті. Кейбіреулері есік, терезелерін жайлауға өздерімен бірге алып та кетіп отырған /14/.  
XIX ғасырдың II-жартысы мен XX басында киіз үйдің негізгі кең таралған жиһаздарының бірі - ағаш 

төсек болды. Оны шымылдықпен бүркемелеп қойды. Ал ағаш төсектің тұсындағы керегеге түскиіз ілінді. 
Байлардың киіз үйлерінің есігі ойып өрнек салынған ағаштан жасалынды жəне екі жаққа ашылды. 

Босағасы, кей жағдайда шаңырағы да ойып, өрнектелінді. Байлардың киіз үйінің төрінде бірнеше сандық, 
кілем, бірінің үстіне бірі жиналған, бірнеше қатардан тұратын жүктер болды. Ол жүктер кілемдермен 
жабылып қойылды. Бұндай киіз үйлерден бұхар кілемін де кездестіруге де болады. 

Жалпы киіз үйдің ішкі жинақталуы өте əдемі болды. Жеріне түгелдей кілем төселінді. Бірнеше 
кішкене кілемдер кіре беріс есік алдына да төселінді. Түбіт кілемдер мен алтын немесе күміс жіптермен 
айналдыра тігілген, өрнектелген барқыттан, жібектен жасалған жастықшалар өте көп болды. Əрине, 
байқап отырғанымыздай, бұның бəрі байлардың киіз үйлеріне тəн еді. 

Ал, кедейлердің киіз үйінің жағдайы əлдеқайда төмен болды. Үйлері 5-6 қанаттан тұрып, тұрғын үй 
жəне шаруашылық мақсатында да қызмет етті. Суық күндерде асты да осы жерлерде дайындады. Бұндай 
киіз үйдің ішкі жалпы көрінісі: қажетті ыдыс-аяғы, шаруашылық құралдары, киімдері, бірнеше артық 
киіз, шыт көрпе. Бұл үйлердің бір артықшылығы-басы артық зат болмағандықтан ыстық күндерде таза 
ауа, қоңыр салқын болып тұрды. 

XIX ғасырдың II-жартысы мен XX басындағы қазақтардың тұрғын үйлері бұрынғыға қарағанда бірша-
ма дамып жетілгенімен, бірқатар кемшіліктері де бар еді: Үйдің іргетасының болмауы, еденінің салынба-
уы, құрылыс материалдарының (шым кірпіштердің) кептірілмей пайдаланылуы, ондай тұрақ-жайлардың 
сыз тартып тұруына, көп жағдайда қирап қалуына да əкеліп соғып отырды. Жеткілікті мөлшерде желде-
тілмегендіктен бөлме ауасы да ауыр болды.  

Жаңадан салынған осындай үйлер қазақтар арасында аурулардың пайда болуына да себеп болды. 
Мысалы: өкпенің қабынуы, тері аурулары, т.б. Киіз үйде жарық мол, ауасы таза болғандықтан, бұндай 
ауру түрлері бұрын-соңды байқалмаған еді. Сондықтан да кедейлер ескі болса да киіз үйлерін сақтауға 
тырысты, жаз шығысымен үйлерінің алдына тігіп қойды /15/.  

Осы деректерден-ақ, біз қарастырып отырған кезеңнің өзінде қазақтардың қыстау үйлерді емес, киіз 
үйлерді жабдықтауға аса көңіл бөлгендігін, киіз үйлердің қыстау үйлермен бірге кеңінен қолданыста 
екендігін көреміз. 

Тұрғын үй түрі мен оны қоныстану типтерінен халықтың тарихи тағдыры, тұрмысы, оның иесінің 
тұрмыс деңгейі анық байқалып тұратыны белгілі.                                                      

Тұрғын үйлердің көлеміне, ішкі мүліктеріне де қарап, оның иесінің əлеуметтік жағдайын бірден 
ажыратуға болады. 

Біз қарастырып отырған кезеңде қазақ байларының барлығы орыс үлгісімен жаңа үй салып алған 
десек, жаңсақтық болар еді. Киіз үйдің қазақ байлары үшін де əлі маңызын жоймағандығына жоғарыдағы 
мəліметтер куə. 

Дегенмен, XIX ғасырдың II-жартысы мен XX ғасыр басындағы қазақтардың тұрғын үй құрылысынан 
олардың тұрмысына орыс мəдениетінің ене бастағанын байқаймыз.  

Қазақ жеріне келіп қоныстанушылар өздерімен бірге төл мəдениеттерін де ала келетіні белгілі. 
Нəтижесінде, қазақтың байырғы мəдениеті мен қоныс аударушылар мəдениеті араласып, бір-бірін 
байытып, өлкеде тың серпілістер орын алды. Соның бірі біз сөз еткен тұрғын үй саласы. Бұл саладағы 
өзгерістер де отарлаушы үкіметтің еркінен тыс объективті түрде орын алып отырды. 

Қорыта айтқанда, XIX ғасырдың II-жартысы мен XX басында қазақтардың күнделікті өмір салты да 
сол кездегі қоғамның əлеуметтік-экономикалық талаптарынан шет қала алмады. Қазақ халқы өздері өмір 
сүріп отырған ортаның барлық заңдылықтарына көнді, яғни заманның талабынан қалмай, күнделікті 
өмірін қамтамасыз етуге ұмтылғанын көреміз. 
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Резюме 
В статье рассматриваются социально-экономическое положение и его влияние на повседневную жизнь народа 

Семиреченского региона ІІ-ой половины ХІХ и начало ХХ века. А так же говорится о том, что у жителей Семиречья 
с давних пор были постоянные зимовые дома, переселенческая политика России и сейсмическое положение местно-
сти повлияло на изменение строительство жилых домов. Описывается социальное положение народа. 

 
Summary 

The paper describes the socio-economic situation and its impact on the daily lives of the people of the region Semirechiya 
II- half Х1Х and the beginning of the XX century. And also said that the residents of Semirechie has long had permanent 
winter quarters at home, migration policy of Russia and the position of the seismic area influenced the change construction of 
residential houses. Describe the social condition of the people. 

 
МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК ЖƏНЕ ДІН: ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ ҰСТАНЫМЫ 

 
Ильяс Ералай – Ахмет Ясауи унивеситеті, 
аза/стан тарихы кафедрасыны� докторанты 

                                                             
Зайырлылық ұстанымы қалыптасқалы бері ол əртүрлі мағыналарда қолданылып, үнемі пікір талас 

тудырып келген мəселе. Қоғам өмірі үздіксіз дамып, өзгеріп отыратын динамикалық үдерістен тұратын-
дықтан да қоғамның əрқашан дамып, өзгеріп отыруы бұл бір заңдылық болып саналады. Бірақ, діндегі 
иман-сенім ережелері (шарттары) өзгермейді. Сол себептен құқықтық заңдар бірте-бірте дінмен парал-
лель түрде жүріп, кейде бір-бірінен ажырап қоғамның жəне дəуірдің шарттарына қарай өзгеріске ұшырай-
тын үкім-ережелері айқын ерекшеліктері байқалып отырған. Мемлекет діннен күш-қуат ала отырып, дінді 
қорғау үшін қатаң іс-əрекеттерге барған кезеңдерді бастан өткізгендігі секілді, керісінше діннің де мемле-
кеттің қатаң бақылауында болып, дінге тиым салынған, тіпті дінсіздік жайлаған кезеңдерді де кездестіру-
ге болады. Бірақ, қазіргі жаңа кезеңде діни жəне саяси күштер өзіндік бағыт-бағдары тұрғысынан бір-
бірінен ажырап, тарихта жаңа мемлекеттік жүйені қалыптастырған. Осы жаңа мемлекеттік жүйе жалпы 
алғанда, діннің мемлекет істеріне жəне мемлекеттің дін істеріне араласпауын талап ететін зайырлылық 
жүйесі болып табылады.        

“Христиан діні алғашқы кезде “Құдайдың ақысы Құдайға, Кайзердің ақысы Кайзерге” деген принцип-
ті ұстанғанымен, шіркеудің рөлі бірте-бірте күшейіп діни сипат басым болған. Яғни, орта ғасырда шіркеу 
тек мемлекеттің істеріне ғана емес, сонымен бірге қоғамдық өмір мен жеке тұлғаның өміріне де билік 
жүргізуге тырысқан. Сөйтіп католик шіркеуінен басқа шіркеулерде ойлау мен өмір сүру жағдайы қиынға 
соққан” [1, 41 б.]. 

Тарихта мемлекеттің билікті өз қолына алуы өте ұзақ үдеріс əрі қиын болған. “Зайырлылық принципі-
нің қалыптасуы, дін мен мемлекет істерінің  бір-бірінен бөлінуі алғаш рет кайта өрлеу кезеңінде бастал-
ған. Бұл кезеңде адамзат санасының дамуы жəне баспаханалардың ашылуы адамзат санасына жаңа 
қарқын алып келді. Мартин Лютер негізін қалаған протестант ағымы бір жағынан папаның билігін жойса, 
екінші жағынан ұлттық сананы күшейту үшін зайырлылық принципінің туындауына ықпал етті. ХVIII 
ғасырға дейін дін – мемлекет қатынастары туралы мəселе пікір-талас тудырған мəселеге айналып, мемле-
кет те діни сипатын жалғастырды. ХVIII ғасырдың екінші жартысында Америка мен Францияда бой 
көтерген көтерілістердің нəтижесінде мемлекет жəне дін қатынастары жаңа тəртіп-жүйемен жүргізілуі 
керек деген қорытындыға келді. Бұған Американың 1776 жылғы Адам құқықтары декларациясы мен 1789 
жылғы француз көтерлісінің Адам құқықтары декларациясы үлкен əсер етіп, зайырлы мемлекет үлгісі 
пайда болды. Бұл декларацияларда барлық адамдардың тең жəне олардың діни тұрғыдан алғанда қалаған-
дарынша ойлай алатындығы əрі іс-қимыл жасауда ерікті екендігі туралы мəселелер қарастырылған” [2].           

Бір жағынан ХVIII ғасырдың ойлау жүйесіне билік жүргізген ұлттық қалау-ерік, ұлттық құндылықтар-
дың қалыптасуында діннің ықпалы мен маңыздылығын төмендетті. Яғни, бір мемлекетте өмір сүретін 
азаматтардың бір дінді ұстануы керек деген қағида жойылып, əртүрлі дінді ұстанатын азаматтардың 
арасында бөлінушілікке, алалаушылыққа жол берілмейтін болды. Сөйтіп үкімет толығымен зайырлылық 
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принципіне өтіп, жаңа мемлекет ұғымы қалыптасты. Мемлекет адамдардың о дүниелік бақытымен емес, 
керісінше осы дүниедегі материалдық қажеттіліктерімен айналысатын болды. Осыған орай шіркеу 
рухани биліктің үстемдігі туралы мəселені бір шетке ысырып қойып, енді шіркеудің тəуелсіздігі туралы 
мəселені алға тарта бастады [2]. ХVIII ғасырдағы философтардың бірі Жан Жаксс Руссо (Jean Jacques 
Rousseau) пікіріне қарағанда, саяси биліктің əртүрлі күштер тарапынан жүргізілуі қоғамдық тəртіптің 
бұзылуына себеп болады. Оның пікірінше, дін билікке ортақтасу мақсатынан гөрі саяси билікке ықпал ету 
жағын қарастыруы керек. Дін, бұл жеке тұлғаға тиісті қажеттілік болғандықтан қоғам өміріне қажет. 
Бірақ өз шеңберінің ішінде болуы керек. Бір жағынан Россау иман-сенім еркіндігін қолдаушы ретінде 
саяси биліктің сенім мəселелерімен айналыспауы туралы мəселені алға тартса, екінші жағынан қоғамда 
діни түсініктің бар екендігін ұғынып, мемлекетке тəуелді əрі оның саяси бірлігін құрайтын қоғамдық 
дінді мемлекет қызметіне ұсынады [3].          

“Зайырлылық” сөзі латын тіліндегі “laique” сөзінен туындаған француз сөзі. Ол рухани, діни емес нəр-
се, пікір, мекеме, жүйе, принцип деген мағыналарды да білдіреді. Католик мазхабындағы діндарлардан 
басқа шіркеуге қатысы жоқ христиандарды “зайырлы” деп атайды. Бұл сөздің алғашқы мағынасы кеңей-
тіліп, діни емес жəне рухани маңыздылығы жоқ пікір, мекеме, принцип жəне құқықты да “зайырлылық” 
деп атаған. Бұл жағдайда зайырлы құқық дегенде діни емес əрі дінге негізделмеген құқықты, ал зайырлы 
мемлекет дегенде діни сенім-негіздерге негізделмеген мемлекетті түсінуге болады [4, 151-152 б.]. Зайыр-
лылық принципі ежелгі заманнан бері діндар емес, рухани мəселелерге қатысы жоқ, діни қызметпен айна-
лыспайтын тұлғаларға, мекемелерге қатысты қолданылып келген. “Христиан дінінде алғашқы ғасырдың 
аяғынан бастап шіркеу қызметкерлері “Clerici”, ал мұсылмандар қауымы “Laici” деп аталған” [2].      

Зайырлылықтың терминологиялық мағынасын қарастыратын болсақ, оның мазмұны мен қамту аясы 
туралы ортақ түсінік қалыптаспаған. Жүздеген жылдар бойы қолданылып келе жатқан зайырлылық 
ұғымы жайлы əртүрлі анықтамалар бар. Негізінде зайырлылық принципі дін мен мемлекет істерінің бір-
бірінен бөлінуі, бір-біріне араласпауы, адамдарың діни сенімге немесе дінсіздікке, сондай-ақ діни парыз-
міндеттерді орындап-орындамауына байланысты жазаға тартылмауы, бір-бірін бөлектемеуі, еркін түрде 
құлшылық жасау, зорлықпен күштеп құлшылық жасамау туралы мəселелерді алға тартады [5, 14 б.] 
Саяси биліктің əкімшілік ресурстарын діннен алмауы, тəртіп-ережелерін дінге негіздемеуі, мемлекеттің 
əртүрлі діндер арасында бейтарап болуы, дін істері мен мемлекет істерінің бір-біріне араласпай бөлек 
қабылдануы сияқты мəселелер зайырлылықтың негізін құрайды. Осылайша зайырлылық принципі ақыл-
ойға жəне оның адамдарды біріктерін күшіне басымдылық беретін ағым болып табылады [5, 15 б.]. 
Жалпы зайырлылық – бұл иман-сенім еркіндігі немесе дін жəне мемлекет істерінің бір-бірінен бөлінуі 
сондай-ақ зайырлылықтың негізгі мақсаты жеке тұлғаны əртүрлі діндер мен идеологиялардың шабуылы-
нан қорғау. Зайырлылық мемлекеттің  дін негіздеріне емес, керісінше демократияға, ақыл-ой негіздеріне 
сүйенуді талап етеді. 

Зайырлылық принципі білім-ғылымға, ақыл-ойға, еркін ойлауға сүйену болганмен ол дінге қарсы 
шығу деген сөз емес. Зайырлылық, бұл тек мемлекет өміріне қатысты іс-əрекет принципі болып табыла-
ды. Зайырлылық жеке тұлғаның өмірі мен оның отбасылық жағдайына қайшы келмейді жəне діндарлық-
ты жоққа шығармайды. Зайырлылықты дінсіздік деп есептеу қателік. Осыған байланысты “Зайырлылық 
дінді мойындамаушылық,  дінді жоққа шығару болып саналмайды. Зайырлылық, бұл жалпы қоғам өмірін 
белгілі бір жүйемен, тəртіп-ережелермен басқару болып табылады. Зайырлылық діннің рухани əлемінде 
жəне жеке тұлғаның өмірі мен отбасы аясында, ал мемлекет болса материя əлемінде жəне қоғамның 
жалпы өмірінде үстемдік жүргізуі болып табылады” [2, 164 б.] деген тужырымды қуаттауға болады.   

Осындай əртүрлі мағыналарға ие зайырлылық сөзінің түбірінде дінсіздікке, діни дұшпандыққа қатыс-
ты ешқандай мағына жоқ екендгіне көз жеткіземіз. Бірақ, философиялық термин болып саналатын 
“laisizim” қатаң идеологияға негізделеді. “Бұл ілімнің негізі əр нəрсенің жəне əрбір адамның зайырлы 
болуын, дінді күнделікті тұрмыстан, қоғам өмірінен алыстатуды алға тартады. “Laisizim” басқаша айтқан-
да саяси күш қолдану арқылы қоғамда діннің рөлін, ықпал-əсерін жою деген сөз. “Laisizim” атейзм, яғни 
дінсіздікке негізделген идея болып саналады. “Laisizim” бұл қоғамды түбегейлі дінсіздендіруді мақсат 
еткен атейстік жүйе болып саналады. Зайырлылық прнципінде құқықтық ұғым, ал «laisizim»-де филосо-
фиялық ұғым басым болып келеді” [5] Демек “Laisizim” мен зайырлылық арасындағы айырмашылық 
осылайша қарастырылуы керек.       

Дін – дегеніміз қасиетті сөздердің, əдеп-тəрбие қағидаларының, əртүрлі əдет-ғұрыптар мен құндылық-
тардың, сенімдер мен құлшылықтардың жиынтығы болып табылады. “Дін, бұл рухымызбен сезіп, ақыл-
ойымызбен қабылдайтын діни заң-ережелер болып табылады” [4, 68 б.]. Дін, тек жеке тұлғаға қатысты 
нəрсе емес. Діннің қоғам өмірінде алатын маңызды орын бар. Қоғам жеке тұлғалардан құралатындығы 
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секілді, жеке тұлғалар да рух пен ар-ожданнан тұратын, жауапкершілік сезімін арқалаған жаратылыс. 
Сондай-ақ, дін қоғамдық тəртіпке, ұжымдық іс-əрекетке əмір береді [6, 8 б.].  

Зайырлы мемлекеттегі дін еркіндігі дегеніміз үкімет арқылы немесе жеке тұлғалар тарапынан заңмен 
не болмаса басқа да жолмен қысымға, үрей-қорқынышқа жол бермеу. Ал, бұл төмендегі тəртіпке негізде-
леді: 1. Қалаған дініне сену жəне сенім негіздерін еркін түрде орындау. 2. Ұстанған дінінің құлшылық 
негіздерін сол діннің əдеп-тəртібімен, тілімен еркін түрде орындау. 3. Ұстанған діні туралы ой-пікірлерін, 
білімін, сүйіспеншілігі мен таңданыстарын еркін түрде ауызша немесе жазбаша өзгелерге насихаттау. 4 
Қабылдаған дінінің діни заң-ережелерін еркін түрде үйрену жəне оны басқаларға үйрету. 5. Мемлекет 
тарапынан бекітілген заңмен орындалуын немесе орындалмауын əмір ететін мəжбүр жағдайлардан алшақ 
болу, сондай-ақ мемлекет заңдарына қарсы шықпау шартымен діни парыз-міндеттерін еркін түрде 
орындау. Заң-ережелердің орындалуын əмір етіп, діннің тиым салған нəрселерін жасау немесе керісінше 
заң-ережелердің тиым салған, бірақ діннің əмір еткен нəрселеріне діндар азамат заңға бағынумен өзінің 
ұстанған діни сенімі бойынша күнə жасаған болып есептелмейді. Өйткені ол бұған мəжбүр əрі тəуелді 
болып табылады [4, 145-146 б.] 

Зайырлылық принципін қуаттамайтын мемлекет жүйесінде діни фанатизм немесе саяси фанатизм кең 
қанат жайып билікке ұмтылады. Соданда діннің еркіндігін діни əрі саяси фанатизмге қарсы қою үшін 
зайырлылық принципі болуы керек. Себебі, зайырлылық сақтық шарасын қамтамасыз етеді. 

Қазақстан сияқты халқының басым көпшілігін мұсылмандар мен православие христиандары құрайтын 
елде мемлекеттің мұсылмандар мен христиандардың діни қажеттіліктерін қамтамасыз етулеріне қолдау-
көмек көрсетпейді деген сөз емес. “Мемлекеттің басты міндеті халыққа қызмет ету болғандықтан, халық-
тың талап-сұраныстарын, діни қажеттіліктерін қамтамасыз ету үкіметтің міндетіне жатады” [4, 175 б.] 
Осындай мысалды өзге елдердің тəжрібелерінден де көреміз. Бүгінгі күні Англияда шіркеу шығыстары-
ның жартысы мемлекет тарапынан төленеді жəне шіркеу басқа шығыстарына байланысты салықтан  
босатылады. Шіркеу əртүрлі іс-шараларын еркін атқара алады. Мемлекеттік оқу орындарында дін сабақ-
тары мемлекеттік оқу бағдарламаларына енгізілген [7, 61 б.] Германияда шіркеулер мемлекеттің көмегі-
мен салық салу құқығына ие. Сондықтан да адамдар шіркеуге салық төлейді жəне бұл шіркеудің негізгі 
кіріс көзі болып табылады [7, 64 б.] Ал Испанияда дін қызметкерлері тұрғын үй салығынан босатылады. 
Католик дінінің қызметкерлеріне мемлекеттен қаржылай көмек беріледі. Католиктер өз еліндегі барлық 
құқықтар мен мүмкіндіктерден пайдаланады. Католик дінінің уағызшылары барлық мектептерде, ауруха-
налар мен əскери бөлімшелерде қызмет атқару құқығына ие. Мектептерде дін сабағы шіркеу тарапынан 
жүргізіледі. Бастауыш мектеп пен орта мектептерде шығыстар мемлекет тарапынан төленеді [7, 67 б.]  

Сол сиякты Грекия елінің конститутциясында Православие шіркеуі мемлекеттің ресми діні ретінде 
қабылданған. Шіркеу бүгінгі күні əлі де мемлекеттік министрлік (əсіресе діндер жəне ұлттық білім беру 
министрлігі) ретінде жұмыс жүргізеді. Грекияда діни ой-пікірлердің бəсекелестігі еркін түрде таралмаған. 
Өзінің діни наным-сенімін жайған (насихатттаған) адам жауапқа тартылады. Өйткені православие 
сенімінен басқа наным-сенімдердің таралуы мемлекеттің Православиелік сеніміне айтарлықтай қауіп 
төндіреді. Шіркеу мемлекеттің қолдауымен насихатталған діни наным-сенімдерге қауіп төндіретін ой-
пікірлердің алдын алуда [7, 63 б.].  

Ал Францияда мемлекет бірнеше діни қажеттіліктерді қамтамасыз етуге көмектеседі. Талап-ережеге 
сай мектептер мен колледждерде, ауруханаларда, түрмелерде, əскери бөлімшелерде діни тұрғыдан тазару 
үшін арнайы орын бөлініп, діни қызметкер болуына рұқсат беріледі жəне бұл тек мемлекет тарапынан 
жасалады [7, 69 б.]        

Түркия зайырлылық моделін Францияның зайырлылық моделіне қарай құрып, зайырлылықтың 
құрылымын жасап конституцияға 1937 жылы енгізген. Франция дін мен мемлекетті бір-бірінен бөлек 
қарастырса, Түркия дінді бақылауға алып өзгеше модель қалыптастырды. “Түркияда тарихи жəне қоғам-
дық динамикалар, зайырлылықты жүзеге асыруда əртүрлі ой-пікірлер мен ұстанымдардың қабылдануына 
жол ашты” [7, 69 б.]. Дін мəселесінде мемлекеттің бейтараптылықты емес, керісінше өзінің таңдаған 
жолына қарай бағытын айқындауы түрік зайырлылығына тəн ерекшелік болып табылады” [8, 155 б.]. 
Мемлекет діннің өз алдына бөлек құрылуына рұқсат бермеген жəне дінді тек наным-сенімдер мен құлшы-
лықтардың жиынтығы ретінде қабылдап мешіт, медресе сияқты діни орындарды басқаруға жауапты 
мекеме ретінде Премьер министрге қарасты Дін істері басқармасын ашқан. Дін істері басқармасының 
төрағасы Премьер министрдің ұсынысымен Президент тарапынан тағайындалады. 

Дін істері басқармасының бюджеті мемлекет тарапынан қамтамасыз етіледі. Бұған қоса Дін істері 
басқармасына қор, қоғам, ұйым сияқты құрылымдық мекемелер қолдау-көмек көрсетеді. Сондықтан да 
Түркия дін мен мемлекетті бір-бірінен бөлек қарастыра отырып, мемлекетке діни мəселелерге бақылау 
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жүргізу жəне діни істерге араласу құқығын берген.  
Діни білім Ханафи мазхабы бойынша Дін істері басқармасына қарасты Құран үйрету курстарында, 

мешіттерде берілумен қатар Ұлттық Білім беру министрлігіне қарасты барлық оқу орындарында “Дін 
мəдениеті жəне əдептану” негізгі пен, “Құран жəне Мұхаммед пайғамбардың өмірі” пəндері таңдамалы 
пəн ретінде оқытылады. Сонымен бірге дін сабақтары Ұлттық Білім беру министрлігіне қарасты “Имам 
Хатип” лицейлерінде тереңірек оқытылады. Сондай-ақ жоғары оқу орындарындағы Дінтану факультетте-
рі мектептерде “Дін мəдениеті жəне əдептану” пəнінен, ал Имам Хатип лицейлерінде Құран, Араб тілі, 
Ислам құқығы (фыкх), Мұхаммед пайғамбардың өмірі, Кəлəм жəне т.б. пəндерден сабақ беретін мұғалім-
дер мен муфти, имам, уағызшы сияқты діни мамандар дайындайды. Діни қызметкерлердің, муфтилердің, 
имамдар мен уағызшылардың еңбек ақысы мен мешіттердің электр жарығы, жылу жəне күтім жұмыста-
рына кететін шығындар мемлекет тарапынан төленеді.    

Қазақстан Республикасы 1991 жылы тəуелсіздігін алғаннан бастап əрбір азаматқа дін мен құқық 
бостандығын берген, сондай-ақ діни ұйымдар мен мекемелерге барынша толеранттылықпен қарайтын 
жəне оны конституциясында бекіткен демократиялық, зайырлы жəне адам құқығын жоғары қойған 
əлеуметтік мемлекет болып табылады. Қазақстан Республикасы Атазаңының бірінші бабында “Қазақстан 
Республикасы өзiн демократиялық, зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықтырады, 
оның ең қымбат қазынасы – адам жəне адамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары” [9, 1 бап] деп атап 
көрсете отырып зайырлылық принципін ұстанып, осы принципке сəйкес дін мен мемлекет істерін бір-
бірінен бөлек қарастырған.  

Қазақстан көп ұлтты жəне сонысымен мақтанатын, көп ұлттылығын дұрыс бағытта пайдаланып келе 
жатқан алдыңғы қатарлы елдердің бірі болып табылады. конституцияның 14-ші бабының 2-ші тармағын-
да “Тегiне, əлеуметтiк, лауазымдық жəне мүлiктiк жағдайына, жынысына, нəсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге 
көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жерiне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша 
ешкiмдi ешқандай кемсiтуге болмайды” – делінген. Осылайша адамдар арасында ешқандай айырмашы-
лықтың жоқ екендігі жəне Қазақстан азаматтарының өзара бірдей тең екендігі атап көрсетілген.    

Конституцияның 19-шы бабында дін бостандығы қамтамасыз етіліп, адамдардың діни сенім мəселе-
сінде құқықтарының еркін екендігі, ешқандай сыртқы күштің əсеріне, зорлық-зомбылыққа жол берілмей-
тіндігі жəне кімнің қай дінді ұстанатындығы өз еркінде екендігі атап көрсетілген. Сондай-ақ мұны сырт 
көзге көрсету-көрсетпеу тағы да адамның өз құқығына байланысты. Яғни, қандай да бір дінге сену немесе 
сенбеу адамның өз еркіне тəн нəрсе. Ешкімнің адамдардың діни өміріне шектеу қоя алмайтыны сияқты 
зорлықпен, күшпен дінге сендіруге құқы жоқ. Сондықтан да дін жəне құқық бостандығы адамдардың 
еркіндігін көрсететін құқық болып табылады. Конституцияның 22-ші бабында əркiмнiң ар-ождан бостан-
дығы мен құқығына кепілдеме беріліп, ар-ождан бостандығы құқығының шеңбері нақты көрсетілген.   

Қазақстан Республикасы тəуелсіздіктің алғашқы жылдарында 1992 жылы 15 қаңтарда қабылдаған 
“Діни сенім бостандығы жəне діни бірлестіктер” туралы заңмен барлық діни конфессиялардың діни 
наным-сенімдеріне кепілдеме берді. Барлық діни бірлестіктер заң алдында тең құқыққа ие болды. 
Сонымен бірге əртүрлі діни топтар мен діни ұйымдар Қазақстанда кеңінен тарады. Бұл діни топтардың 
басым көпшілігі өзге мемлекеттерде қолдау таппаған тиым салынған топтар болды. Аталмыш заңның 
азаматтардың діни наным-сенімдерін қамтамасыз ететінін пайдаланған əртүрлі секталар мен зиянды 
ағымдар мемлекеттің ішкі құрылыстарына дейін кіріп алды. Бұлардың көпшілігі мемлекет заңдарына 
қарсы шығып əскерге бармау, балаларды мектепке жібермеу сияқты ой-пікірлерді насихаттап, тіпті 
террорлық əрекеттер ұйымдастырып мемлекеттің тұтастығын, адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасын 
бұзуға əрекет жасады. Бастапқыда зайырлылықты барлық діндерге бейтарап қарау, мемлекетті діни 
танымдардан бөлектеу, кез-келген діни топтарға еркіндік беру деп түсінсе, жылдар өте зайырлылық бірте-
бірте өзгеріске ұшырап басқаша түсініле бастады. Нəтижеде, заңға өзгерістер енгізіліп 2011 жылдың 11 
қазанында “Діни қызмет жəне діни бірлестіктер туралы” жаңа заң қабылданды.    

Бұл заңның 3-бабында мемлекет пен дін арасындағы қатынастар қарастырылған. Бұл заң бойынша 
мемлекет діннен жəне діни ұйымдардан бөлек болып табылады. Діни ұйымдар, азаматтар жəне елдегі 
шетелдік азаматтар діни наным-сенімдеріне қарамастан заң алдында тең болып саналады. Ешқандай дін 
мемлекеттің ресми діні немесе əркімнің міндетті діні бола алмайды. ҚР-ның білім жəне тəрбие жүйесі 
дінге, діни ұйымдарға араласпайтын зайырлы жүйе болып табылады. Бірақ, бұған діни оқу орындары 
жатпайды. Дінді насихаттауда заңға қайшы əрекет етуге, діни сенімге байланысты азаматтық құқықтарды 
шектеуге, діни сезімдерді бұзуға, белгілі бір діннің қасиетті (киелі) болып саналатын жерлері мен затта-
рына зиян келтіруге рұқсат етілмейді. Азаматтар осы заңның аясында діни міндеттерін орындауға, өз 
алдына немесе өзгелермен бірге дінді насихаттауға, діни ұйымдардың іс-шараларына қатысуға жəне 
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миссионерлік іс-əрекеттер жүргізуге құқылы. Ешкім діни наным-сенімін алға тарта отырып ҚР-ның 
конституция мен заңдарында көрсетілген жауапкершіліктерін орындаудан бас тарта алмайды.   

Мемлекет діни ұйымдарға мемлекеттік мекемелердің міндеттерін жүктемейді. Заңға қайшы əрекет 
жасамайынша діни ұйымдардың істеріне араласа алмайды. Қандай да бір діннің өкілі болып саналатын 
немесе саналмайтын Қазақстанда тұратын шетелдік азаматтар мен əртүрлі діни ұйымдардың арасында 
толеранттылық пен құрметтің қалыптасуына себеп болады.  

Заң бойынша мемлекетке тіркелмеген діни ұйымдар жұмыс істей алмайды. ҚР-ның азаматтарының 
елдегі шетелдік азаматтардың дінін қабылдауға, діни ұйымдардың іс-шараларына, діни рəсімдер мен 
салт-жоралғыларға қатысуына немесе қатыспауына ешкім күштеп мəжбүрлей алмайды.  

Денсаулыққа зиян келтіруге, ерлі-зайыптылар арасындағы отбасылық қарым-қатынастарды немесе 
туыстық қарым-қатынастарды бұзуға, азаматтардың заңда көрсетілген міндеттерін орындаудан бас 
тартуына немесе заңға қайшы əрекет ететін діни ұйымдардың жұмыс жүргізуіне рұқсат етілмейді.  

Осы заң аясында Қазақстан Республикасы өзінің əрбір азаматына сенім жəне құқық бостандығын 
берген. Азаматтар діни сенімдеріне қарамастан заң алдында бірдей тең құқыққа ие. Мəдениет пен халық-
тың рухани өмірінің дамуында Исламның Ханафи мазхабы мен христиан дінінің Ортодокс мазхабын 
қабылдаған Қазақстан өзге діндерге құрмет көрсете отырып дінаралық келісім мен татулықты, діни 
түсіністік пен бейбітшілікті ту еткен демократиялық зайырлы мемлекет болып табылады.    

Осы заңмен Қазақстан өзіне тəн зайырлылық түсінігін қалыптастыра бастады. Зайырлы мемлекетте 
жеке тұлғалардың діни наным-сенімдері мен құлшылықтарына мемлекет араласпайды. Бірақ, діни 
құлшылықтар мен салт-дəстүрлер қоғамдық сипат алған жағдайда, қоғамда болатын əр іс-əрекет сияқты 
зайырлы мемлекетке тиісті жағдай болып саналады. Сондықтан да мемлекет қоғамның қорғаушысы 
ретінде қоғамдық деңгейдегі құлшылықтар мен əдет-ғұрыптарға  араласа алады əрі оларға тиым сала 
алады. Яғни, бұл діни іс-шаралардың жеке адам немесе көпшілік тарапынан жасалып-жасалмайтындығы-
на қарамайды. Іс-шараны ұйымдастырушалар мен өзге адамдар арасындағы қарым-қатынасқа қарайды. 
Егер бұл іс-шара өзгелердің құқығы мен бостандығына шектеу қойып, зиян келтіретін болса онда бұл 
жеке тұлғалық сипатын жоғалтып, бүкіл қоғамға ықпал ететін жағдайға айналады. Дін мемлекеттен 
бөлек, бірақ қоғам мемлекеттен бөлек емес. Қоғам да діннен бөлек емес. Сондықтан да бүгінгі күндегі 
зиянды секталар қоғамның, мемлекеттің дамуына нұқсан келтіреді. Осы орайда қоғамдағы діни тəртіпті 
қамтамасыз ету – мемлекеттің міндеті болып табылады. Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев айтып кеткендей: 
“Қазақстанда қоғам діннен бөлінбеген, сондықтан да мемлекет осы саладағы қоғамдық қатынастарды 
реттеуден бойын аулақ сала алмайды. Бұл ретте, діни сенімдердің өнегелі-рухани бастауларға негізделе-
тіндігін жəне орасан зор гуманистік əлеуетке ие екендігін есепке алу маңызды. Бей-жай қарауға, осынау 
мол əлеуетті қазақстандық қоғамның рухани құндылықтарын дамыту, қазақстандық патриотизмді нығай-
ту, ұлтаралық жəне дінаралық келісімді бекіту жəне діни экстремизмнің алдын алу ісіне пайдаланбауға 
енді болмайды” [10, 1 б.]. 

Қорыта айтқанда, зайырлылық тепе-теңдікті қамтамасыз ететін жүйе болып саналады. Бұл жүйеде 
мемлекет пен дін бір-біріне араласпай, əрқайсысы бөлек жұмыс жүргізеді. Дін еркіндігі мен одан 
туындайтын құқықтардың қамтамасыз етілуі тек зайырлылық принципімен жүзеге асады. Зайырлылық 
принципі жүзеге асырылған мемлекеттерде дін мен мемлекет қатынастары өз орнымен жүргізіліп, келең-
сіздіктер жойылған. Сондықтан да адамдардың бір-бірінің құқықтарын пайдалануына жол берілмейді. 
Бірақ, бүгінгі күнде көпшілік қауым қабылдайтындай етіп рационалдық тұрғыдан анықтамасы берілмей, 
жан-жақты қарастырылмай конститутцияға енгізілген бұл ұғым көптеген елдердегідей Қазақстанда да 
ұзақ уақыт пікір-талас тудыратын мəселеге айналуы мүмкін.     
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Резюме 
Статья посвящена раскрытию взаимоотношений между религией и государством. В первый период становления 

христианства в управлении государством религия была отделена от власти. Со временем религия получила государ-
ственную власть, это был долгий исторический процесс. В средние века церковь не только вмешивалась в государ-
ственную власть, но и пыталась управлять обществом и личностью. В конце ХVIII в., в эпоху Возрождения, с 
формированием принципов лаицизма, впервые начался процесс отделения церкви о государства. В результате проти-
водействия народа власти церкви в Европе впервые возникло светское государство. В данной статье с исторической 
точки зрения рассматривается значение и период возникновения лаицизма, отношения между религией и лаицизмом 
в некоторых европейских государствах и в Казахстане.       

 
Resume 

This article deals with the disclosure of relationship between religion and the state. During the first period of Christianity 
formation in government the religion was separated from the power. Over time the religion received the government, it was 
long historical process. With the Middle Ages the church not only interfered with the government, but also tried to operate 
society and the personality. At the end of the XVIII century, in Renaissance, with formation of the principles of a laitsizm, 
process of church office from states for the first time began. As a result of counteraction of the people of the power of church 
in Europe for the first time there was a secular state. In this article from the historical point of view value and the period of 
emergence of laitsizm, the relation between religion and a laitsizm in some European states and in Kazakhstan is considered. 

 
«КӨШБАСШЫЛЫҚ» ПЕН «БАСШЫЛЫҚ» ҰҒЫМДАРЫНЫҢ АРАСАЛМАҒЫ: 

МƏСЕЛЕГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 
 

М.М. Ермеков – Мемлекеттік жəне жергілікті бас/ару магистрі, 
аза/стан Республикасы 
Президентіні� жанындағы Мемлекеттік бас/ару академиясыны� докторанты 

 
«Басшылы/ мəдениетін алмастыратын ешнəрсе жо/. 

Бас/ару жCйесі басшыларды тудырмайды. 
Керісінше, ол басшы болу мCмкіндігін арттыратын 

немесе жаншып  тастайтын жағдай тудыра алады». 
К.Киллен 

 
Əлем ғалымдарының көшбасшылық мəселесін жүз жылдан аса уақыттан бері зерттеп келе жатқаны 

бəрімізге белгілі. Осы уақыт ішінде көшбасшылық туралы көптеген еңбектер жазылып, бірнеше теория-
лар да қалыптасып үлгерді. Дегенмен, қаншалықты зерттеліп жатса да, көшбасшылық құбылысы əлі 
күнге жұмбақ күйінде қалғандай əсер қалыптастырады. Сол жұмбақтың кілтін табу мақсатында, көшбас-
шылардың жасын, басқару мəнерін, олардың өмірлік ұстанымын жəне т.б. факторларды қарастыру секіл-
ді талпыныс жасалуда. Көшбасшылықты зерттеу кезінде ескерілмей қалып жатқан əлсіз тұстардың бірі 
«көшбасшылық» пен «басшылық» ұғымдарының арасалмағы туралы мəселе екендігін мойындаған абзал. 
Қазіргі таңға дейін осы екі ұғым нақтылануда, олар туралы пікір-таластар да орын алып жатыр. Мұны біз 
басқару саласындағы жаңа жұмыстармен оқып-танысу барысында байқауымызға болады. Бұл ретте, 
«Вызов лидеров», /авторлары – Б.Карлоф, С.Седерберг/; «Психология управления рыночными структура-
ми. Преобразующее лидерство», /авторы – Л. фон Мизес/; «Лидерство. Психологические проблемы в 
бизнесе», /Т.Н. Ушакованың редакциялығымен/ жəне т.б. кітаптарды атап өту қажет. «Көшбасшылық» 
пен «басшылық» – басқару ғылымындағы басты түсініктер. Сондықтан басқару тиімділігіне қол жеткізу 
бұл екеуіне тікелей тəуелді деуге келеді. 

Көшбасшылық пен басшылықты бірыңғай процесс ретінде қарастыру, көшбасшылар мен басшыларды 
екеуара салыстыру – қазіргі кезде əлемдік ғылымға тəн үдеріс. Біздің ойымызша, ғылымдағы соңғы 
жетістіктерден тыс қалмас үшін, еліміздегі ғылыми жұмыстардың деңгейі сол жаһандық ғылым талапта-
рына сай болуы шарт. Мақалада ресейлік ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып талдау жүргізуге тура 
келеді. Себебі кеңес заманында қалыптасқан басқару саласындағы ортақ тарих айтарлықтай ерекшеліктің 
жоқтығын көрсетеді. Кеңестік кезеңнен бері көшбасшылық пен басшылық ұғымдарын бір-біріне қарама-
қарсы қою қағидаты қатаң бекітіліп қалған. Бұл екі ұғымның бір-бірінен мұншама бөлінуін сол кездегі 
басқару идеологиясымен де түсіндіруге болады. Ал олардың көпшілігі «көшбасшы» мен «басшы» 
ұғымдарын бөліп қарастырса, кейбірі көшбасшылықты зерттей келе, аталған түсініктердің ұқсастығын 
жəне оларды мүлдем ажыратудың қажеті де жоқ екенін атап өткен. 
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Мысалы, Б.Д. Парыгин өз еңбектерінде көшбасшы мен басшының айырмашылықтарын келесідей 
салыстырмалы түрде көрсетеді [1, 5-12]: 

 
1-кесте. Көшбасшылық пен басшылық белгілерін салыстыру 

 
 Көшбасшылық Басшылық 

Нені реттейді? Топтағы тұлғааралық қарым-қатынасты Топтағы ресми қарым-
қатынасты 

Қандай жағдайда байқалады? Микроортада Макроортада 
Қалай пайда болады? Стихиялы түрде Əлеуметтік құрылымдардың 

бақылауымен. Тағайындалады 
немесе сайланады. 

Топтағы көңіл-күй мен 
өзгерістерге қаншалықты тəуелді? 

Топтың көңіл-күйіне байланысты, 
тұрақсыз 

Тұрақты 

Санкцияларды қалайша 
қолданады? 

Анықталмаған Ереже шеңберінде қолданады 

Беделінің негізі Жеке ықпал Ресми мəртебе 
Шешім қабылдау сипаты қандай? Көбінесе тура сипатта Жанама сипатта 

Қызмет аясы қандай? Шағын топтар Ауқымды, əлеуметтік жүйе 
элементі 

 
Жоғарыда келтірілген ой-пікірден мынадай қорытындыға келуге болады: көшбасшы мен басшы 

өздерінің іс-əрекеті барысында ұйым персоналын ынталандыру, оларды белгілі бір міндеттерді шешуге 
бағыттау жəне соған лайық жағдай жасайтын ортақ мəселелермен бетпе-бет келіп отырады. Яғни айтқан-
да, əңгіме басқаруды екі жағы туралы болса да, оның бəрібір біреу екенін көреміз. 

О.С. Виханский мен А.И. Наумов та көшбасшы мен менеджер (ағылшын тілінде «manager» – басшы, 
ұйымды басқарушы) арасында өзгешелік бар деген пікірді ұстанады. Олардың негізгі сипаттамалары 
төмендегі 2-кестеде көрсетілген [2, 464]. 

Тағы бір тоқтала кететін жағдай, екі ғалым да басшылық пен басшы – көшбасшылық пен көшбасшы 
ұғымдарының мағынасы жағынан ұқсас екендігін атап өткен. Демек, бұл терминдерді мағынасы жағынан 
тектес емес деу шындыққа жанаспас. Сондықтан олардың бір-бірімен өзара байланысы туралы батыл 
айтуға болады. 

 
2-кесте. Басшының көшбасшыдан айырмашылығы 

 
Басшы Көшбасшы 
Əкімгер 

Тапсырма береді 

Басқалардың мақсаты бойынша жұмыс істейді 
Іс-əрекет негізі – жоспар 

Жүйеге арқа сүйейді 

Жаңашыл 
Жігерлендіреді 

Өз мақсаты бойынша жұмыс істейді 
Іс-əрекет негізі – келешек көрінісі 

Адамдарға арқа сүйейді 
Эмоция қолданады 

Дəлел қолданады 
Бақылаушы Сенеді 

Қозғалысты тежейді 
Кəсіпқой 

Шешім қабылдайды 
Істі дұрыс атқарады 

Сыйлаймыз 

Қозғалысқа серпін береді 
Энтузиаст 

Шешімді жүзеге асырады 
Дұрыс іс атқарады 

Құрметтейміз 
 
Қазіргі менеджмент ғылымында көшбасшылық біркелкі мағынада сипатталмайды. «Көшбасшылық» 

термині Оксфорд сөздігіне сəйкес, 1300 жылы пайда болған. Алайда, Р.Стогдилл бастаған мамандар оны 
1800 жылдардың шамасында пайда болды деп есептейді. Көшбасшылыққа анықтамалардың бірін Ч.Кули 
(1902 жыл) берген: көшбасшылық – бұл топтық процестердің түйіні. 1906 жылы Е.Мамфорд жəне 1911 
жылы Ф.Блекмар басқаша модель ұсынды: көшбасшылық – күш-жігердің бір тұлғаға шоғырлануы, 
баршаның билік əлпеті. 1924 жылы Ч.Бернард көшбасшы топ назарын белгіленген бағытқа жинақтауды 
жүзеге асырады деп көрсетті [3, 413-418]. 

Біздің пікірімізше, табысты басшыны көшбасшы емес деп айту қиынға соғады. Мүмкін ол ұйымдағы 
бірден-бір көшбасшы болмас, бірақ бойында міндетті түрде көшбасшылық əлеует пен қасиет болуы тиіс. 
Көшбасшылықта «бедел сабақтастығы» деген түсініктің бар екенін естен шығармауымыз керек. Ол 
дегеніміз – басшы өз лауазымын алмастырса да, персонал біраз уақыт оны беделді адам ретінде бұрынғы-
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сынша сыйлап құрметтейді. Персонал тарапынан мұндай қатынас басшының күшті көшбасшылық əлеуе-
тінің өзгермеген күйінде əсер етіп жатқанын білдіреді. Яғни адам басшы болуын доғарғанымен, көшбас-
шы болып қалды деген сөз. 

Көшбасшылықты зерттеушілер В.Алиев пен С.Дохолян «көшбасшылық» пен «басшылықты» əртүрлі 
ұғымдар деп ажыратуды ұсынады. Олар ресми көшбасшы мен табиғи көшбасшының арасында айырма-
шылық бар деген пікірге сенімді. Көп жағдайда бұл екеуі белгілі бір дəрежеде шырмала түседі. Сондай-
ақ, көшбасшылық – жекелеген топ мүшелерінің психологиялық сипаты, ал басшылық – топтағы əлеумет-
тік қарым-қатынас сипаты деген ой да анықталған. Көшбасшылыққа қарағанда басшылық қоғаммен 
реттелетін құқықтық процесс ретінде көрініс табады. Басшы – ол басқалардың жұмысын бағыттаушы 
жəне соның нəтижесіне жекелей жауапты адам. Қарамағындағылармен өзінің қарым-қатынасын көбінесе 
белгіленген мақсатқа сүйене отырып құрады. Ал көшбасшы болса топқа өзгеріс əкелуші жəне өзінің 
келешек көрінісін қалыптастыра отырып, адамдарды соған жігерлендіреді. Ұйымның ресми тағайындал-
ған басшысы топ ішінде жетекші позицияға қол жеткізу барысында басымдылыққа ие. Сондықтан оның 
басқаларға қарағанда көшбасшы болу мүмкіндігі жоғары деуге болады. Десек те, басшы болу дегеніміз 
бірден көшбасшыға айналу дегенді білдірмейді. Өйткені көшбасшылық көбінесе ресми емес жайттарға 
негізделеді [4, 205-208]. 

Көріп отырғанымыздай, зерттеушілердің «көшбасшылық» пен «басшылық» терминдерін түсіндіру 
кезіндегі пікірлерінің арасалмағы əртүрлі. Аталған ұғымдардың ортақ заңдылықтарын айқындай келе, 
олардың өзара байланысын жəне бұл мəселеге жаңаша көзқарастың пайда болып келе жатқанын байқауға 
болады. Батыстық теоретиктер əр менеджер көшбасшы болуы керек дегенді баяғыда-ақ айтып кеткен. 
Əлеуметтану, саясаттану ғылымдарында да ресми жəне ресми емес көшбасшылықты ажыратып көрсете-
ді, алайда бұл терминдердің басшылық түсінігімен байланысын əрқашан байқауға болады жəне оны естен 
шығармаған жөн. 

Жоғарыда зерделенген менеджмент теорияларында басшы мен көшбасшының функцияларын бөліп 
қарастыру басым болғанымен, іс жүзінде олардың ұқсастығы орын алуда. Себебі нарық жағдайында 
кеңестік басқару стилінен жаппай бас тарту жүргізіп жатыр. Алайда, кейбір басшылар əлі күнге дейін 
қоластындағы қызметшілерге жоғарыдан қарауды тоқтатар емес, бұл біздің басшылардың негізгі қателігі. 
Мұндай келеңсіздік персоналдың ынталылығына, олардың өзін-өзі жетілдіруіне кері əсерін тигізбей 
қоймайтыны анық. Егер ұйымдағы «көшбасшы» мен «басшы» ұғымдарын бөліп-жармай, бірге қарастыр-
са мүлде басқаша жетістік болар еді. 

ХХІ ғасыр басшысы – ең алдымен, мақсатшыл жəне өзінің жағымды мінезімен басқаларға рух беретін 
энтузиаст. Осындай маңызды қасиетсіз басқарудың басты қағидаты «тиімділікке» қол жеткізу мүмкін 
емес. Нарықтық экономика жағдайында басшылық лауазымға табиғатынан көшбасшы болып табылатын 
адамдар жиі келеді. Мүмкін, алдағы уақытта бұл түсініктердің айырмашылықтары білінбей бір-бірімен 
біте қайнасып кетер. Пайда болу жағынан көшбасшы мен басшының айырмасы болғанымен, қызметтік 
сипаты жағынан олардың ортақ белгілері бар екенін білеміз [5]. 

Сондықтан да нарықтық экономикаға көшуімізге орай, практикада ғана емес, іргелі зерттеулерде де 
көлемді өзгерістер орын алуы керек. Өкінішке орай мұндай жағдай сирек кездесуде. Ғылыми процесс бір 
орнында тұрмайды, ескі терминдер жаңа мазмұнға ие болып жатыр. Көп жағдайда еліміздегі менеджмент 
саласындағы зерттеулерде көшбасшылар мен басшылар бөліп көрсетеді. Ал көшбасшылық теориялары 
пайда болған батыс елдерінде бұл екеуі бірыңғай немесе тектес ұғымдар ретінде қарастырылады. Осы 
теорияларды зерттей келе бізге де неге өзара ұқсас екі ұғымдарды жақындатпасқа? Бұл көшбасшы мен 
басшы арасына теңдік белгісін қою дегенді білдірмейді, бірақ біздің ойымызша, осы мəселеге жіті көңіл 
бөлу қажет. Себебі басқару ғылымының қайнар көзі саналатын батыс елдеріндегі біртектес ұғымдар неге 
бізде əртүрлі түсіндіріледі деген сұрақ көкейден кетпейді. 

Бұл мақалада біз «көшбасшылық» жəне «басшылық» ұғымдарының қалыптасқан арасалмағы туралы 
түсінікті түгелдей өзгертуді мақсат еткеніміз жоқ. Тек қана осындай мəселенің бар екеніне жəне оны 
шешу қажеттігіне көңіл бөлгіміз келді. 
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Резюме 
В статье рассмотрены различные труды исследователей лидерства при определении понятий «лидерство» и 

«руководство». Автор, придерживаясь позиций современной мировой науки, предлагает рассматривать эти 
родственные понятия не отдельно, а постепенно сближать их. При этом автор не ставит своей целью полностью 
изменить представление о существующем соотношении понятий «лидерства» и «руководства», а лишь хочет 
привлечь внимание к данной проблеме.    

 
Summary 

The article describes the various works of scholars of leadership in defining the concepts of "leadership" and " 
management". The author, following the positions of the modern world of science, proposes to consider these related concepts 
are not alone, and gradually bring them closer. The author does not aim to completely change the perception of the existing 
relationship between the concepts "leadership" and "management", but only wants to draw attention to the problem. 

 
ХХ ҒАСЫРДЫҢ 20-40 ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ МЕКТЕПТЕРІНІҢ ХАЛ-АХУАЛЫ 
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археология, этнология жəне Отан тарихы кафедрасыны� доценті 
 
Қазақстанда жалпы білім берудің саяси алғышарты Кеңес өкіметі орнағаннан кейін жасалды. Деген-

мен, бұл мəселені шешуде сонымен қатар экономикалық жəне əлеуметтік алғышарттарды жасау аса 
қажет болды. Олардың ең бастылары: материалдық база, педагогикалық кадрлар дайындау, мектеп 
құрылысын кеңейту, мектептерді қайта жөндеу мен олардың оқу-шаруашылық шығындарын қаржылан-
дыру болып табылды. Көшпелі мал шаруашылығына бейімделген Қазақстанда, аталған алғышарттарды 
жасау үлкен қиындықтар туғызды. Соған сəйкес, Қазақстанда жалпы білім беру жүйесін қалыптастыру 
үрдісі баяу дамыды. 20-жылдардың екінші жартысында, Қазақстандағы балалардың оқуға тартылу деңге-
йі, Одақтағы басқа республикалармен салыстырғанда, төменгі сатыда тұрды.  

 
1-Кесте. 1926-1928 жж. КСРО-дағы мектеп оқушыларының үлесі 

 
1000 адамға шаққандағы мектеп оқушыларының үлесі Республикалар 

1926-27 жж. 1927-28 жж. 
Қазақ 
Қрым 

Дағыстан 
Бурят-Монғол 

Чуваш 
Татар 

Башқұрт 
Қырғыз 

28,6 
85,3 
33,2 
51,5 
63,2 
63,3 
48,3 
30,6 

34,2 
88,8 
... 

59,0 
72,4 
68,0 
56,5 
35,1 

Ескерту – мəліметтер [1], 1-т., 1367-і., 39-п. алынды 
 
Қазақстанның халыққа білім беруде соңғы орында тұруы, көбінесе ауыл балаларының оқуға тартыл-

май қалуымен сипатталды. Үлкен территорияда шашыраңқы орналасқан ұсақ ауылдарды мектеппен 
қамтамасыз ету, шын мəнінде, шешілуі қиын мəселелердің біріне айналды. Оның астарында ең алдымен, 
экономикалық себептер жатты. Əсіресе, балаларды жаппай оқуға тарту барысын, мектеп ғимараттарын 
салу жұмыстарының баяу жүргізілуі тежеді. Ол туралы 1927 жылы С.Садуақасұлы: «Ауылдық мектепте-
ріміз мұғалім мен оқытушылар ғана. Шынына келгенде мектептің алдымен үйі болуы керек. Сосын 
оқушысы, содан кейін мұғалімі. Бізде мұның ең керектісі жоқ» [2, 138 б.], – деді. Сонымен қатар, 20-
жылдардың соңында М.Шоқай қазақ ауылдарындағы мектеп мəселесіне байланысты өз пікірін білдірді. 
Ол Кеңес өкіметінің тарапынан қазақ мектептеріне қатысты өнімді ешнəрсе істелмегендігіне тоқталады: 
1927-жылға дейін 1 600 қазақ мектебі болса, олардың ғимаратпен қамтамасыз етілгендері 40-қа жуық. 
М.Шоқай одан əрі Голощекиннің VІ-партия конференциясында жасаған баяндамасынан үзінді келтіреді: 
«Қағаз жүзінде ауыл мектептерінің саны өте көп болғанымен, шын мəнінде ауылда ешқандай мектеп жоқ. 
Егер ауыл мектебіне арналған ғимарат болса, ол ғимаратта орындықтар жоқ, ал орындық болғанның 
өзінде, оқытатын оқулықтар жоқ» [3, 60-61 бб.]. 

Қазақ мектептеріне қарағанда, орыс мектептерін ғимаратпен қамтамасыз ету көрсеткіші біршама алда 
тұрды. 1928 жылы Қазақ АКСР-ның ХКК-сі РКФСР-ның ХКК-не республикадағы мəдени құрылыстың 
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барысы туралы баяндамасында ғимаратпен қазақ мектептерінің тек 3% жəне орыс мектептерінің 20% 
қамтамасыз етілгендігі көрсетілді [4, 6-т., 20-і., 101-п.]. Қалған мектептер талапқа сай келмейтін үйлерде 
орналасты. Осыған байланысты, қазақ балаларының мектеп орындарымен қамтамасыз етілуі жəне оқуға 
тартылу көрсеткіші Қазақстандағы басқа ұлт өкілдерімен салыстырғанда соңғы орындарда тұрды.  

 
2-Кесте. Қазақстандағы оқушылардың мектепке тартылу көрсеткіші 

 
Ұлттар Мектептегі орынмен қамтамасыз етілу %-ы 8-11 жастағы балалардың оқуға тартылу %-ы 
Қазақ 
Орыс 

Украин 
Татар 
Өзбек 

Басқа ұлттар 

22,5 
63,2 
58,8 
65 

21,6 
62 

9,5 
37 

34,8 
38 

12,4 
32 

Ескерту – мəліметтер [1], 1-т., 1545-і., 101-п. алынды 
 
Ауылдық жерлердегі мектеп ғимараттарының аз салынуы, сол уақыттағы ұйымдастыру жұмыстарын-

дағы тəжірибесіздікке де қатысты болды. Соның бір мысалы, 20-жылдардың соңында жаңа мектепті салу 
үшін, жер таңдау кезінде біраз қателіктерге жол берілді. Тұрғындары аз, бірнеше ұсақ ауылдарға ортақ бір 
мектеп ашу қажет деген принцип қате түсінілді. Нəтижесінде, мектеп үйлері нақты ауылдың ішінде емес, 
сол ауылдардың барлығынан 5-10 шақырым қашықтықта жатқан иесіз далаларға салынды [5, 21 б.]. Ал, 
ол мектепке балалар мен мұғалімдердің күн сайын ұзақ жол жүріп барып-қайтуына ешқандай мүмкіндік-
тің болмағандығы белгілі. Осының салдарынан, салынған мектеп пайдаға аспай, қазақ ауылдары мектеп-
сіз қалды. 

Жоғары билік орындары жергілікті білім беру мекемелерінен оқушылар санын көбейтуді талап етті. 
Бірақ, соған сəйкес мектеп қорын жасай алмады.1930-1933-жылдары Қазақ АКСР-ның ОХК-ның комис-
сары қызметін атқарған С.Меңдешұлы мектеп құрылысына байланысты: «1931 жылы жоспар бойынша 
салынбақ мектептің көбі салынбай қалды. 1932 жылы жергілікті бюджеттен 361, өнеркəсіп орындары 
арқылы 38 мектеп салынбақ еді. Совхоздар соған 274,5 мың сом арнап еді. Не салынып, не салынбағаны 
белгісіз. Сөйтіп, соңғы 2 жылда бұл жағымыз айтарлықтай бола алмады» [6, 3 б.], – деді. Бұл жерде 
мектеп құрылысына қаржы бөлудің нəтиже бермеуі, көбінесе құрылыс материалдарының тапшылығына 
тəуелді болды. ОХК Мемлекеттік жоспарлау комитетіне аса қажетті материалдарға сұраныс жолдағаны-
мен, ол сұраныс қанағаттандырылмады [7, 8-т., 249-і., 48-п.]. 

Мектеп құрылысында орын алған жүйесіздіктің салдарынан, мектептерді бейімделген ғимараттарға 
орналастыру тəжірибесі кеңінен қолданылды. 1927/1928 оқу жылында республика мектептерінің 36%-ы 
бейімделген ғимараттарда орналасса, 1930/31 оқу жылында ондай мектептердің үлесі 44,5%-ға дейін 
жоғарылады. Бейімделген ғимараттардың басым бөлігін, бұрынғы конфискацияланған «бай-кулактар-
дың» үйлері құрады. Ал, осы жылдары жалданған мектеп ғимараттарының саны, алдыңғы жылдармен 
салыстырғанда (1927/1928 оқу жылында – 20%; 1930/1931 оқу жылында – 16,7%), біршама төмендеді [4, 
3-т., 1082-і., 69-п.]. 

Ауылдың бастауыш мектебі, 3,4-сыныптарды қалыптастыра алмағандығы белгілі. Оның басты 
себебі – халықтың сирек орналасуы болғанымен, төрт сыныпты толтыратын оқушы жинақталған жағдай-
дың өзінде, оларды оқытатын талапқа сай ғимарат өте аз болды. Ондағы мектептердің 48,4%-ы (22,6%-
арнайы, 29% – бейімделген) жалдамалы ғимараттарда орналасты [4, 3-т., 1082-і., 69-п.]. Осындай жағдай, 
білім беру үшін өте қолайсыз болды. Оны С.Садуақасұлы былайша бейнеледі: «Балалар жерде отырып, 
жерде жазады. Терезенің əйнегі жоқ, есіктің тақтайы жоқ, жағатын дұрыс пеші жоқ. Бүйтіп көрінген 
қазақтың шым үйін мектеп қыла берсек, біз халық ағарту жұмысында ілгері кете алмаймыз. Мектепте 
тəрбие берудің орнына, біз одан балалардың көбін ауру қылып шығуымыз мүмкін» [2, 320 б.]. Ауылды 
санамағанда, селоның өзінде ең жақсы деген мектепте 15-20 адам өте тығыз отыратын екі бөлме ғана 
болған [7, 8-т., 249-і., 47-п.]. 

Өндірістің қолға алынуына байланысты, халық саны жедел өсіп келе жатқан қалаларда да мектептерді 
арнайы ғимаратпен қамтамасыз ету, өзекті мəселеге айналды. Бірақ, ауылдық жерлерден бір ерекшелігі: 
қалалардағы мектеп ғимараттарын тұрғын үй ретінде пайдалану жиі орын алды. Мысалы, 1932 оқу 
жылында Алматы қаласындағы мектепке арналған ғимараттардың 12-сінде пəтершілер тұрақтаған. Сол 
жылы, олардың екеуі ғана босатылады. Нəтижесінде, қала бойынша оқуға тартылуға тиісті 3 мың оқушы-
ның өтініші кері қайтарылады [8, 4 б.]. Мектеп ғимараттарын өз мақсатында пайдаланбау жағдайларының 
жиі орын алуы, 1932 жылы КСРО ОАК мен ХКК-ның бірлесіп «Мектеп ғимараттарын пайдалану 
туралы» [4, 3-т., 1074-і., 5-п.] қаулысын шығаруына себеп болды. Онда оқу ғимараттарын оқу-тəрбие 
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жұмыстарына ғана пайдалану, аталмыш ғимараттарды оқу-тəрбие жұмысына қатысы жоқ мекемелер мен 
ұйымдардың, жеке тұлғалардың пайдалануларына тыйым салу туралы мəлімденеді. 

Қазақстан мектептерінің ғимараттарға деген сұранысының жыл сайын өсуіне қарамастан, мектеп 
құрылысын жүргізу барысында жыл сайын кері кетушілік байқалды. 1931 жылы салынуға тиісті құрылыс 
объектісінің тек 41,6%-ы ғана пайдалануға берілген. 1932 жылы олардың 20,4%-ы, ал 1933 жылы 24%-ы 
ғана салынады [9, 56 б.]. 

Оқушылар санының жыл сайын артып, мектеп ғимараттарын салу деңгейінің төмендеуі, мектептердің 
үш ауысымдық тəртіпке көшуіне, демалыссыз оқуға итермеледі. Тіпті, астаналық мектептердің өзінде 40 
оқушыға арналған бөлмелерде 62 оқушының білім алатындығы айтылады [4, 3-т., 1074-і., 8-п.]. 1933 
жылы ДХК Қазақстан бойынша мектеп ғимараттарына тексеріс жүргізеді. Тексеріс барысында, олардың 
басым көпшілігінің əсіресе, ауылдық-селолық мектептердің білім алуға толық мүмкіндік бермейтіндігі 
көрсетіледі. Мысалы, бөлмелердің тарлығы, жарықтың дұрыс орналаспауы, киімілгіш, желдеткіштің жоқ-
тығы, нашар пештер, көпауысымдық тəртіп т.б. ДХК аталған кемшіліктер, оқушылардың денсаулығына 
кері əсер еткендігін баяндады. Онда Қазақстандағы оқушылардың 60-75% – қанның аздығына, 70% – 
туберкулез интоксикациясы, 68%-жүйке жүйесінің бұзылу дертіне шалдыққандығы анықталады [4, 3-т., 
1082-і., 68-п.]. Сонымен бірге, ғимарат салу кезінде, қауіпсіздік шараларына аз көңіл бөлінді. Ол əсіресе, 
Қазақстанның оңтүстік аудандарындағы мектептерге тəн болды. Құрылыс саласының мамандары сейсми-
калық аймақтардағы мектеп құрылысында, қабырғалардың қиылысының талапқа сай бекітілмейтіндігін 
үлкен қауіп деп бағалады [4, 5-т., 852-і., 7-п.]. Аталмыш кемшіліктің орын алуына құрылыс материалда-
рының жетімсіздігі себеп болды. 

30-жылдардың басында орын алған əлеуметтік-экономикалық құбылыстар, бұрын пайдалануға беріл-
ген ғимараттардың бұзылу қауіпін туындатты. 1933 жылдан бастап Қазақ АКСР-ның оқу-ағарту халық 
комиссары қызметінде болған Т.Жүргенов, 1934 жылы халқы көшіп кеткен аудандардағы мектеп 
ғимараттарының бұзылып жатқандығына назар аударады. Ол мектептердің 30%-ның ғана белгіленген 
талапқа сай келетіндігін жазды [10, 26-27 бб.]. 

Келесі бесжылдық, яғни 1933-1937 жылдары жалпы білім беру жүйесінің материалдық базасын жасау-
дағы ең басты қиыншылық – ғимарат мəселесіне қатысты туындады. Мектептерді арнайы ғимаратпен 
қамтамасыз ету мəселесі қалада да, ауылда да өзектілігін жоймады. 1933 жылы қалаларда бірде-бір жаңа 
мектеп салынбады. Тек, Шымкент қаласында ғана жетіжылдық мектепке арналған бір ғимарат пайдала-
нуға беріледі [9, 57 б.]. Осы уақытта Алматыда бірде-бір мектеп салынбағанымен, 1933 жылы астана 
мектептеріне 14,7 мың бала, 1934 жылы 18,5 мың бала қабылданды [4, 3-т., 1074-і., 8-п.]. Соның нəтиже-
сінде, Алматы мектептерінде аптаның барлық күнінде демалыссыз, үш ауысымдық оқу тəртібі енгізіледі. 
Сонымен бірге, оқушыларды жартылай подвалды, қараңғы əрі ылғалды бөлмелерде оқытуға мəжбүр 
болады. Бірақ, сол қолайсыз ғимараттардың өзіндегі оқушылар саны, белгіленген нормадан асып кетті. 

Ауыл-село мектептеріндегі жағдай керісінше болды. Ондағы қазақ ауылдарының есебінен, бір мектеп-
тегі оқушылардың орташа тығыздығы қала мектептерімен салыстырғанда төмен тұрды. Соған байланыс-
ты, ғимараттар толығымен пайдаланылмады. Арнайы салынған мектептерді толығымен пайдалану, 
олардың жанынан интернат үйлерін салғанда ғана мүмкін екендігі белгілі. Бірақ, сол жылдары, көршілес 
жатқан, ұсақ қазақ ауылдарына ортақ мектеп пен интернат салуға əлі де дұрыс мəн берілмегендігін 
жоғарыдағы сандар дəлелдейді. Соның салдарынан, 30-жылдардың ортасында да Қазақстандағы ауыл 
мектептердің басым бөлігі төртжылдық деңгейге дейін көтеріле алмай, бір-екіжылдық білім берумен 
шектелді. Мектеп бітірген балалар əрі қарай білім жалғастыратын сыныптардың жоқтығынан, шала 
сауаттылардың санын көбейте түсті. Осы жағдайды қалыптастырушы, 1925-1927 жылдар аралығында 
ОХК-ның комиссары қызметін атқараған С.Садуақасұлы деп танылды [11, 2-3 бб.]. Дегенмен, 20-жылдар-
дың ортасында-ақ, ауылдың жағдайын терең меңгерген С.Садуақасұлы, ауыл мектептерінің материалдық 
базасын жасамай тұрып, оларды бірден көпжылдыққа көшірудің мүмкіндіктерінің аздығын дəлелдеуге 
тырысты.  

Əсіресе, мектеп ғимараттарының жоқтығы, мұғалімдердің білімінің төмендігі ең басты кедергілер 
болып табылды. Оның үстіне бір-екіжылдық мектептердің өзінің материалдық деңгейі төмен жағдайда 
тұрды. Мысалы, ғимараттың тарлығынан, 30-жылдардың ортасында Оңтүстік Қазақстан облысының 
кейбір аудандарының мектептері төрт ауысымдық тəртіпке көшуге мəжбүр болды. Оқу таңғы сағат 5.50-
де басталып, кешкі сағат 9.00-де аяқталған. Бұл мектептің бес бөлмесінің екеуінде ғана сабақ өткізіліп, 
қалған бөлмелері интернат пен кеңсе ретінде пайдаланылған [12, 90 б.].  

Сондықтан, бұл жерде бар мəселе комиссарға емес, ауылдағы білім беру жүйесінің материалдық 
базасының əлсіздігіне байланысты болғандығы белгілі. 
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30-жылдардың ортасына дейін мектептерді арнайы ғимаратпен қамтамасыз ету көрсеткіші 50%-ға да 
жете алмады. 1934 жылғы есеп бойынша, барлық мектеп ғимаратының 44%-ы ғана арнайы мектеп үшін 
салынса, қалған 56%-ы оқу үрдісіне бейімделген ғимараттар құрады [9, 56 б.].  

Сонымен қатар, республика бойынша барлық мектеп ғимараттарының 31% ғана жарамды болып, 
қалған 31% мүлдем жарамсыз деп танылып, ал 38% күрделі жөндеуді қажет етті [9, 56 б.]. 

Сол жылдары жоспарды орындау мақсатында, жыл сайын жаңа мектептердің құрылысы басталып, ал 
əлі аяқталмаған құрылыстар сол күйінде қалып отырды. Мысалы, 1934 жылы республика бойынша 1928-
1931 жылдар аралығында басталып, əлі аяқталмаған 159 құрылыс объектісі есепке алынады [9, 56-57 бб.]. 
Бұл жағдай көбінесе, Қазақстан бойынша құрылыс материалдарының жетіспеушілігімен сипатталды. 
Жабдықтаушы мекемелер мектеп құрылысына қажетті құрылыс материалдарын толығымен бере алмады. 
Мысалы, 1934 жылы жоспарда белгіленген бөренелердің – 33%-ы, кесілген тақтайлардың – 4,3%-ы, əй-
нектің – 60,4%-ы, шегенің – 10,3%-ы, цементтің – 10%-ы ғана құрылыс алаңдарына жеткізіледі [9, 58 б.]. 

1934 жылы Қазақстан үкіметі, ОХК-ның алдына бұрынғы жылдардан қалған барлық мектеп құрылыс-
тарының аяқталуын бақылауды міндет етіп қояды. Осы жылы жоспар бойынша 186 құрылыс объектісін 
салу белгіленді. Қалаларда 39 жаңа мектеп салу көзделді.  

Қазақ мектептері 30-жылдардың ортасына дейін орта мектеп деңгейіне жете алмады. 1934/35 оқу 
жылында қазақ мектебінің тек 13,6%-ы толық төртжылдық, 16,7%-ы үшжылдық, 48,3%-ы екіжылдық 
жəне 21,4%-ы біржылдық білім берді. Тек, 1935 жылы ғана алғаш рет Алматы қаласында 11 оқушыдан 
тұратын бір 10-сынып ұйымдастырылады [13, 92-94 бб]. Сол 11 оқушының өзі əр облыстан жинақталды. 
Қазақстан жағдайында бастауыш мектептерді төртжылдық деңгейге көтеру шаралары дұрыс қолға 
алынбай жатқанда, 1934 жылы РКФСР ХКК-сі жеті жылдық міндетті білім беруге дайындық туралы 
қаулысын қабылдайды [14, 115 б.]. Онда, қалалар мен жұмысшы поселкелерінде 1935/1936 оқу жылында, 
ал селолық жерлерде 1937/1938 оқу жылында барлық бастауыш мектептерді бітірген оқушыларды 
бесінші сыныпқа қабылдау міндеттеледі. 

Осыдан кейін, толық емес орта мектептер мен орта мектептерді ұйымдастыруға республиканың билік 
орындары тарапынан назар аударыла бастайды. 1935 жылдың 13 қарашасында БК(б)П Қазақ өлкелік 
комитеті мен Қазақ АКСР-ның ХКК-нің «Қазақстан мектептерінің құрылымын тəртіпке келтіру жəне 
қазақ орта мектебін жетілдіру туралы» [13, 95-96 бб.] қаулысы қабылданады. Ол қаулыға сəйкес бір-екі-
үшжылдық мектептерді төртжылдыққа айналдыру бекітілді. Сонымен бірге, оқушылар саны 6-7 адамнан 
жоғары болмаса да 4-10 сыныптарын құру көзделді. Осындай шаралардың қолға алынуына байланысты, 
жергілікті басқару орындары мен мекемелерге мектептерді ғимаратпен, қаржымен, құрал-жабдықтармен 
қамтамасыз ету міндеті жүктеледі. 

Осы жылдары мектеп құрылысында айтарлықтай жетістіктер байқалды. Əсіресе, 1936 жылы мектеп 
құрылысы аса жоғары қарқынмен жүргізілді. Бұл жылда қала мектептеріне арналып 15470 орындық 37 
мектеп салынды. Ауыл-селолық жерлерде 8680 орындық 57 мектеп пайдалануға берілді. Сөйтіп, белгі-
ленген жоспар 114%-ға асыра орындалады. Жоспардан тыс басталған 3840 орындық 25 мектептің 
құрылысы аяқталмай, 1937 жылға өтеді [15, 4-т., 41-і., 57-п.].  

Мектептерді ғимаратпен қамтамасыз етуде, халықтың үлесі ерекше болды. 1936 жылы халықтың 
бастамасымен, колхоздарда 87915 орындық 936 мектеп салынады [13, 103 б.]. Басқаша айтқанда, ауыл-
селодағы мектептерді ғимаратпен қамтамасыз етуде, үкіметке қарағанда, халықтың күші мен қаражаты-
ның маңыздылығы жоғары болды. Халықтың мектеп құрылысына араласуына оқушылар санының артуы 
əсер етті. 1934/35-1936/37 оқу жылдарының аралығында оқушылар саны үздіксіз өсті. Осы кезде үкімет 
тарапынан мектеп ғимараттарын салу қарқыны, оқушылар санынан артта қалды. Сондықтан, 30-жылдар-
дың ортасынан бастап мектеп құрылысына халықтың қаражатын пайдалану шараларының күшейгендігі 
байқалады. 1935 жылғы мектеп құрылысы, негізінен халықтың өз еркімен қаражат жинауы есебінен 
жүзеге асты. Қазақ өлкелік комитеті мен ХКК-сі 1935 жылы ауыл-селодағы мектеп құрылысының жоспа-
рына тек 30 ауданды ғана енгізеді [9, 58-59 бб.]. Оның өзінде, ол құрылысты қаржыландыру мөлшерінің 
басым бөлігі халықтың өз қаражатына жүктелді. Ал, жоспарға енбей қалған аудандарға өз еркімен жаңа 
мектептің құрылысын ұйымдастыру ұсынылады. Құрылысты қаржыландыру, мұнда да халықтың қаража-
тына жүктеледі. Сол жылы, ауыл-селода 55 550 орындық 866 мектеп пайдалануға беріледі. Оның 38-і 
үкімет жоспары бойынша [9, 58 б.], ал 828-і халықтың өз қаражаты есебінен салынды. Сонда, мектеп 
қорын қалыптастыруда халық қаражаты шешуші роль атқарды. Егер, үкімет есебінен салынған 38 
ғимаратпен шектелгенде, 1935/1936 оқу жылында 103711-ге өскен оқушыларды оқуға тарту мүмкін емес 
еді. Оқушылардың жоғары өсімі 1936/1937 оқу жылында да (96103 оқушы) байқалды. Бұл жылы да, 
мектеп құрылысының басым бөлігінің халықтың тарапынан жүзеге асқандығы жоғарыда айтылды. 

Бұл көрсеткіштерден, қарастырылып отырған жылдардағы мектеп ғимараттарының көбінесе бастау-
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ыш мектептерге арналғандығын байқаймыз. Көршілес ауылдарға ортақ мектеп пен интернат салу жұмыс-
тарына екінші бесжылдықтың соңында да аса үлкен мəн берілмеді. Мысалы, мектеп құрылысы ең жоғары 
қарқынмен дамыған 1936 жылдың өзінде 1400 орындық 13 интерант салу жоспарланды (оның 3-уі 
жұмысшы поселкелеріне арналды). Ол жоспардың өзі толық орындалмай, 1000 орындық 10 интернат 
қана салынады [15, 4-т., 41-і., 57-п.]. Аяқталмаған құрылыс объектілері 1937 жылға шегеріледі. Бірақ, 
1937 жылы интернат салу жоспарының орындалу көрсеткіші алдыңғы жылғыдан да төмен болды. 
Жоспар бойынша салынуға тиісті 9 интернат үйінің тек 2-уі ғана пайдалануға беріледі. Ал, қалған 7 
интернат үйін салу, 1938 жылға қалдырылады [16, 1-т., 28-і., 128-п.]. Осылайша, қарастырылып отырған 
кезеңде жүздеген мектеп салынғанымен, интернат үйлерінің құрылысы баяу жүрді. 

Үшінші бесжылдықтың соғысқа дейінгі жылдарында толық емес орта жəне орта мектептерді дамыту 
шаралары жалғасты. Соның нəтижесінде, толық емес орта мектептердің жылдық орташа өсімі – 222-ге, ал 
орта мектептер – 126-ға тең болды. Бірақ, осы жылдары бастауыш мектептердің жылдық өсімі, орта 
есеппен алғанда 386-ға төмендеп кетті. Бұл өзгерістер, қала мен ауыл-селоны жеке қарастырғанда, анығы-
рақ көрінеді. 1937/38-1940/41 оқу жылдарының аралығында, қаладағы бастауыш мектептерінің жылдық 
орташа өсімі – 14, толық емес орта мектеп – 11, орта мектеп – 45-ке сəйкес келді. Ауыл-селодағы мектеп-
тердің осы аралықтағы жылдық өсімі, толық емес орта мектептерде – 211, орта мектептерде – 81-ге теңес-
ті. Ал, бастауыш мектептердің саны өсудің орнына, керісінше, жылына орта есеппен 400 мектепке кеміп 
отырды.  

Бастауыш мектептердің азаюы, селоға қарағанда ауылдарға көбірек тəн болғандығы белгілі. Оның 
бірқатар себептерін қарастыруға болады. Ең алдымен, ауыл мектептерін ірілендіру мəселесін алайық. 30-
жылдардың екінші жартысында ауылдардағы оқушысы аз, шағын мектептерді ірілендіруге билік орында-
ры ерекше назар аударды. Дегенмен, ауылдағы бастауыш мектептерінің жыл сайын 400-ге азайып 
отыруы, шын мəнінде, ондағы мектептердің іріленгенін білдірмеді. Өйткені, мектептерді ірілендіру 
барысында, мектеп саны азайып, оқушылар саны көбеуі қажет. Бірақ, 30-жылдардың соңында ауыл-
селоның бастауыш мектептеріндегі оқушылар саны бұрынғы деңгейде қалды. Тіпті, 40-жылдардың 
басында олардың саны 20-жылдардың соңындағы көрсеткіштердің деңгейіне дейін түсіп кетті. Мысалы, 
1937/38 оқу жылында ауыл-селодағы бір бастауыш мектепке 68 оқушыдан келсе, 1940/41 оқу жылында, 
ол көрсеткіш 49 оқушыға тең болды. Жалпы, 1937/38-1940/41 жылдар ішінде бастауыш мектептердегі 
оқушылар саны, жыл сайын 20%-ға кеміп отырды. Бұл, бастауыш мектептерді ірілендіру мақсатымен, 
шағын мектептерді жауып, олардың орнына көп орынды мектеп салу жұмыстарының іске аспағандығын 
көрсетеді. Сөйтіп, ірі мектептерді ұйымдастыру шаралары, ауылдағы балалардың оқуға тартылу қарқы-
нын төмендетті. 

Келесі бір себеп – 30-жылдардың басында орын алған ашаршылық. Соның нəтижесінде, сол уақытта 
дүниеге келген балалардың қырылып, ал туу деңгейінің күрт төмендеп кеткендігі белгілі. Бұл жағдай да, 
30-жылдардың соңы – 40-жылдардың басында, ауылдың бастауыш мектептерін оқушылармен қамтама-
сыз етуге кері əсер етті. 

30-жылдардың соңында ауыл-село мектептеріне арналып салынған ғимараттардың көлемі ұлғайды. 
Мысалы, 1938 жылы салынған бір мектеп ғимаратында орта есеппен – 186, ал 1939 жылы – 212 орын 
болды. Осы уақытта толық емес орта жəне орта мектептер мен ондағы оқушылардың саны да үздіксіз 
өсті. 1940/41 оқу жылында ауыл-селодағы əрбір толық емес орта мектепке – 213, орта мектепке – 478 
оқушыдан келді. Сол жылдары мұндай тығыздықты барлық ауыл мектептерінің интернатсыз қамтамасыз 
ете алмайтындығы белгілі. Сондықтан, толық емес орта жəне орта мектептер көбінесе, селоларда 
ұйымдастырылды деген қорытындыға келуге болады. 

1937/38-1940/41 оқу жылдарында қаладағы бастауыш мектептердің саны өсті. Олардың жылдық 
орташа өсімі 14 мектепке тең келді. Бірақ, бастауыш мектептердегі оқушылардың саны жылына орта 
есеппен 6212-ге кеміп отырды. Осы өзгерістер оқушылар тығыздығын реттеуде қолайлы болды. Мысалы, 
1937/38 оқу жылында бір бастауыш мектепке – 235 оқушыдан келді. Бұл көрсеткішті төрт класқа бөлген-
де, əр класта 59 оқушы оқыды. Ал, 1940/41 оқу жылында бастауыш мектептердегі оқушылардың орташа 
саны – 150 болса, онда əр класта 38 оқушы білім алды. 

Қалалардағы бастауыш мектептерге қарағанда, толық емес орта жəне орта мектептерді дамытуда 
ғимарат тапшылығы басты мəселе болып табылды. 1938 жылы қалаларда 14 720 орындық 34 мектеп 
салынды. Дегенмен, оқушылар санының өсу қарқыны да жоғарылады. 1938/39 оқу жылында толық емес 
орта жəне орта мектептердегі оқушылар саны 30 327-ге көбейді. Келесі жылы қаладағы мектеп құрылы-
сының қарқыны өсудің орнына баяулады. Осы жылы, яғни 1939 жылы 7280 орындық 19 мектеп пайдала-
нуға берілді. Ал, 1939/40 оқу жылында толық емес орта жəне орта мектептердегі оқушылар санының 
өсімі – 29 700-ге тең болды.  
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Мектеп ғимараттарының жетіспеушілігі орталық билік орындарының назарын аударды. 1940 жылы 
КСРО-ның ХКК мен БК(б)П-ның ОК-і тағы да, «Мектеп ғимараттарын өз мақсатында пайдалану туралы» 
қаулысын қабылдайды [14, 522 б.]. Бұл 1932 жылғы «Мектеп ғимараттарын пайдалану туралы» қаулысы-
мен мазмұндас болды. 

20-жылдардың соңында Қазақстан мектептерінде оқулықтарға деген сұраныс жоғарылай бастады. 
Дегенмен, сол уақытта оқулықтар өте аз таралыммен басылып жəне бағасы қымбат болды. Ал, мемлекет 
тарапынан мектептерді оқулықтармен тегін қамтамасыз ету үшін, жыл сайын шамамен 100 мың сом 
бөлініп тұрды. Бұл қаржы, республикадағы барлық оқушылардың тек 10%-ның ғана тегін оқулық алула-
рына мүмкіндік жасады [17, 1-т., 1481-і., 17-п.]. 20-жылдардың ортасында мектептердегі оқулық мəселесі 
жөнінде С.Садуақасұлы орынды ұсыныстар айтты. Ол, бастауыш мектепті оқу құралдары мен толық 
қамтамасыз ете алмай жатып, жоғары сыныптарда оқитын оқулықтарды шығарудың қателігін атап өтті. 
Оның ойынша сол жылдардағы халықтың білім деңгейіне сəйкес тек бастауыш мектептерге ғана оқу 
құралын даярлау тиімді. Себебі, одан əрі оқулық шығаруға күште, қаражатта жетпейді. Дегенмен, 
С.Садуақасұлының «...бүкіл мектептердің оқу құралын біз аз уақытта даяр қылып шығарамыз деу үлкен 
қате нəрсе. Бұл қолымыздан келмейтін құрғақ қиял» [2, 321 б.] деген ұсыныстары партия талаптарына 
сəйкес келмеді. Бірақ, С.Садуақасұлының оқулық шығару жайында жасаған болжамдары, 30-жылдардың 
басында нақты көріністерін бере бастады. 

Қазақстанның полиграфия саласының материалдық-техникалық базасының əлсіздігі, жылсайын 
көбейіп кележатқан оқушылар санына сəйкес көлемде оқулықтар шығара алмады. Оқулықтарға деген 
сұраныс өскен сайын, оны қанағаттандыру деңгейі төмендеді. Мысалы, 1929/1930 жылы І-дəрежелі 
мектептерге арналған 24 түрлі оқулық шығару көзделгенімен, ол 45%-ға ғана (таралымы 66%-ға) 
орындалды. Ал, 1930/1931 оқу жылы ол көрсеткіш одан əрі төмендеді, яғни оқулық шығару жоспарының 
орындалуы 20%-ға, ал таралымы 19%-ға тең болды.Сол жылдары сауатсыздықты жоюға арналған 
оқулықтарды шығару қарқыны неғұрлым жақсы дамыды. 1929/1930 жылы аталған оқулықтарды шығару 
жоспары (415 мың таралыммен 7 түрлі оқулық шығару) толығымен іске асты. Ал, 1930/1931 жылы 
оқулық түрі – 60%-ға, таралымы – 56%-ға орындалды. Мектептерге арналған оқу-əдістемелік құралдар 
шығару барысы өте баяу жүрді. 1929/1930 жылы 10 оқу-əдістемелік құралын 55 мың таралыммен шығару 
жоспарланса, оқу-əдістемелік құралдардың түрінің – 30%-ы, ал таралымының 20%-ы ғана басылды. 
Келесі жылы, оқу-əдістемелік құралдарын шығару жоспарының орындалу көрсеткіші – 14%-ды, таралы-
мы – 12%-ды құрады. Жалпы, білім беру жүйесіне арналған баспа өнімдерін шығару жоспары орта 
есеппен 1929/1930 жылы – 59%-ға (таралымы – 80%), 1930/1931 жылы – 21%-ға (таралымы – 25%) жүзеге 
асты [4, 3-т., 1082-і., 63-64-пп.]. 

1932 жылы оқулықтар шығару көрсеткіштері алдыңғы жылдардан да төмендеп кетті. Мысалы, осы 
жылы І-дəрежелі мектептерге арналған оқулықтар шығару жоспары 86%-ға орындалмай қалса, ІІ-
дəрежелі мектептерге арналған оқулықтар толығымен шыққан жоқ [7, 8-т., 249-і., 25-п.]. Оның басты 
себебі – полиграфиялық базаның əлсіздігі, қағаз тапшылығы болып табылды. Сонымен қатар, білікті 
кадрлардың аздығы жəне соның əсерінен оқулық сапасының төмендігі де оқулық шығару жұмысына 
кедергі келтірді. 

Жеткіліксіз көлемде басылып жатқан оқулықтар мен оқу-əдістемелік құралдарын аймақтарға тарату ісі 
де дұрыс ұйымдастырылмады. Аталған өнімдерді аудандарға тарату міндеті, сол жылдары кітапорталығы 
мекемесіне жүктелді. Бірақ, ол мекеме 41 ауданды ғана қамтыды. Соған байланысты, Қазақстанның 80-ге 
жуық аудандарын оқулықтармен қамтамасыз етуде, бірқатар олқылықтар орын алды [7, 8-т., 249-і., 28-п.]. 
Сол сияқты, мектептерде басқа да оқу құралдарының жетіспеушілігі, ең алдымен аталған өнімдердің 
дұрыс таратылмауында болды. Мысалы, 30-жылдардың басында, мектептерге бөлінген дəптерлер аудан-
дық тұтынушылар одағы тарапынан басқа кеңселік қажеттіліктерге жұмсалады. Ал, Қарағанды қаласы-
ның қоймаларында дəптерлердің үлкен көлемі сақталып, бірақ ол өнімдер ешқандай мекеменің есебіне 
алынбады [7, 8-т., 249-і., 28-п.]. 

Бұл жағдай, сол жылдарда білім беру жүйесіне байланысты сандық мəліметтердің болмағандығын 
көрсетеді. Себебі, нақты сандар болмағандықтан, құрал-жабдықтарға деген сұраныс та анықталмады. Осы 
мəселенің маңыздылығына, 20-жылдардың ортасында С.Садуақасұлы көп көңіл бөлді. Ол: «…мектептер-
де қандай оқу құралы керек, оның қаншасы даяр, қаншасы жетпейді – бұл туралы біздің мағлұматымыз 
өте нашар. Сонымен бұл мəселені түбінен қопарып қайта шешу керек. Ең əуелі дұрыстап жалпы нысана-
ны белгілеу керек» [2, 321 б.], – деді. Ал, 20-жылдардың соңы – 30-жылдарда, оқу құрал-жабдықтарын 
бөлу барысында əр облыс, аудан бойынша нақты тұтыну жоспары жасалмады. Соның негізінде, бір 
мектепте жоқ жабдықтар, екінші мектепте көп мөлшерде беріліп, пайдаланусыз тұрды. Мысалы, Созақ 
ауданының мектептері географиялық карта, əр түрлі портреттер сияқты көрнекі құралдармен жеткілікті 
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жабдықталды. Оның ішінде көсемдердің портреттерінің көп берілгендігі соншалық, бір сынып бөлмесін-
де бір көсемнің портреті бірнеше дана болып ілінді. Карталар сол сыныптың бағдарламасына сəйкес 
келмеді [12, 95 б.]. Сондықтан, көбінесе олардың қажеттілігі болмады. 

1928-1941 жж. Қазақстанның білім беру жүйесі партияның назарында болды. Халық шаруашылығы-
ның барлық саласында кадрларға деген сұраныс жыл сайын артып отырды. Аталған сұранысты қанағат-
тандыру үшін, ең алдымен білім беру жүйесінің материалдық қамтамасыз етілу деңгейіне терең мəн беру 
талабы туындады. Бірақ, сол жылдары билік орындары мектептерге тартылатын оқушылардың санын 
барынша жоғарлатуға нұсқаулар бергенімен, мектептің материалдық жағдайын нығайтуда айтарлықтай 
жетістіктерге қол жеткізе алмады. Бұл, ең алдымен, мектептердің талапқа сай ғимараттарға жеткіліксіз 
орналастырылуымен сипатталды. Осы мəселенің маңыздылығы қала мен ауыл-село үшін бірдей болды. 
Қазақ ауылдарындағы балаларды оқуға тарту, мектеп ғимаратымен бірге интернат үйінің салынуын қажет 
етті. Дегенмен, аталмыш қажеттілік ескерілмей, ауылдық мектептердің басым бөлігі талапқа сай келмей-
тін, бейімделген немесе жалдамалы ғимараттарға орналасуға мəжбүр болды. Соның салдарынан, бұл 
мектептер ұзақ уақыт 1, 2 сыныптан жоғары өсе алмады. Ауыл мектептерін ғимаратпен қамтамасыз 
етуде, халықтың күші мен қаражаты маңызды роль атқарды.  

Сол жылдардағы мектеп құрылысын ұйымдастырудағы тəжірибесіздік, бақылаудың əлсіздігі мектеп 
қорының оқушылар санының өсіміне сəйкес дамуын тежеді. Бұл өз кезегінде мектептегі оқушылардың 
шектен тыс тығыздығын тудырды, балалардың оқуға тартылуын шектеді. 

Қарастырылып отырған кезеңде, мектептерді оқулықтармен қамтамасыз ету мəселесі де өзекті болып 
табылды. Жыл сайын өсіп келе жатқан мектептерге жеткілікті түрде оқулықтар шығару көбінесе, 
полиграфия саласының материалдық-техникалық базасының əлсіздігіне жəне білікті авторлардың 
аздығына байланысты, баяу дамыды. Сонымен бірге, сол жылдардағы мектептерге бөлінген оқулықтар 
мен оқу құрал-жабдықтарының бірқатар жағдайда орынды пайдаланылмауы, олардың жетіспеушілігін 
тудырды. Оған көбінесе, мектептерге қатысты статистикалық мəліметтердің қате берілуі немесе нақты 
тұтыну жоспарының анықталмауы əсер етті. 
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Резюме 
В статье рассматриваются проблема развития, состояния казахских школ Казахстана в 20-40-е годы ХХ века. 

Состояния казахских школ в 20-40-е годы ХХ века следует рассматривать в контексте культурной революции, 
которая создавала совершенно иные условия для формирования личности в данный период. В середине 20-х годов 
система начального образования в Казахстане далеко не соответствовала своим задачам.  

 
Summary 

In the article we consider the problem of development and conditions of Kazakh schools of Kazakhstan in the 20-40s of 
the twentieth century. The conditions of Kazakh schools in the 20-40s of the twentieth century should be viewed in the 
context of the Cultural Revolution, which created completely different requirements for the formation of the individual in a 
given period. In the mid-20s the primary education system in Kazakhstan was not consistent with its goals. 
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Еліміздің өткен тарихында Алаш қозғалысы қайраткерлерінің алар орны ерекше. Олар өз ұлтының 

бостандығы жолында басын бəйгеге тігіп, туған елін отаршылдықтың бұғауынан босату, тəуелсіз мемле-
кет құру жолында атқарған қызметтері мол. Жалпы, қазақ халқының тарихында азаттық аңсап, тəуелсіз-
дікке жету жолында күрескен тарихи тұлғалар аз емес. Дегенмен де, Алаш қозғалысы қайраткерлерінің 
өзіндік ерекшілігі бар екенін айта кеткен жөн. Бұған дейінгі бостандық үшін басын бəйгеге тіккен тұлға-
лар өз мақсаттарын ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен жүзеге асырмақ болса, Алаш қозғалысы-
ның қайраткерлері халықты оқу-білімге шақырып ағартушылық арқылы, ұлттық санасын ояту арқылы, 
саяси партия құрып күресті саяси жолмен жүргізді. Осы жолда аянбай еңбек етіп қызмет жасағандардың 
бірі, ұлт жанашыры, қайраткер Сейдəзім Қадірбаев болған еді. Олардың осы жолды таңдап ұлт мүддесіне 
қызмет жасауына өскен ортасы, алған тəрбиесі мен білімі, қазақ өлкесінде қалыптасқан əлеуметтік-саяси 
жағдай т.б. мəселелер əсер еткен болатын. Мақаламызда С.Қадырбаевтың тұлғалық қалыптасуына септі-
гін тигізген факторлардың бірі Орынбордағы қырғыз (қазақ) мұғалімдер мектебінде оқыған кезін, мектеп 
қабырғасында оқыған пəндері, сабақ үлгерімі жөнінде сөз етпекпіз. 

Сейдəзім Қадірбаев 1885 жылы Торғай уезі, Науырзым болысындағы Сарықопа (Тобыл алабындағы 
көл, қазіргі Қостанай облысы, Жангелдин ауданы) бойында ауқатты адамның отбасында дүниеге келген. 
Алғыр да зерек бала Сейдəзім  алғаш мұсылманша сауаты бар ауыл адамдарынан хат танып, кейін оқуын 
ауыл мектебінде жалғастырады. Одан соң Торғай қаласындағы екі жылдық орыс-қазақ мектебінде оқыған 
[1]. Ал, 1901 жылы Орынбордағы қырғыз (қазақ) мұғалімдер мектебіне қабылданып, оны 1905 жылы 
бітірген [2].  

Ол кезеңдегі қазақ өлкесінде ашылған орыс-қазақ мектептері екі түрде болды: 4 жыл оқытатын бір 
класты мектептер жəне 6 жыл оқытатын екі класты мектептер. Бір класты мектептер бастауыш білім 
берді. Ал екі класты мектептерде балаларға орыс тілі тереңдетіліп оқытылып, сонымен қатар арифметика, 
жаратылыстану, бейнелеу, тарих жəне жағрапия пəндерінен де білім берілді. 

Білім жүйесіндегі оқу бағдарламалары алғаш татар мұғалімдер мектебінің оқу бағдарламасы негі-
зінде жасалғанмен, кейін өкімде көрсетілгендей бұл мектептің оқу жоспарына біраз өзгерістер енгі-
зілген. Ал, 1892 жылдың екінші жартысынан бастап мектепке орыс тəлімгерлерінің қабылдануына 
байланысты оқу бағдарламасына «Құдай заңы» (Закон божий) пəнін оқыту да енгізілді. Сол өзгеріс-
терге сəйкес Орынбор қырғыз (қазақ) мұғалімдер мектебінің оқу жоспарында мынадай пəндерді оқы-
ту қарастырылды: «Құдай заңы» (Закон божий), арифметика, гимнастика, орыс тілі, əн-күй, геоме-
трия, тарих, педагогика, жаратылыстану, дидактика, ұқыпты жазу (чистописание), гигиена, бейнелеу, 
медицина, қырғыз (қазақ) тілі, еңбек [3]. 

Біз мақаламызда қарастырып отырған Сейдəзім Қадырбаев оқыған жылдары да оқу жоспарында осы 
аталған пəндер болған екен. Оның осы пəндер бойынша қалай оқығаны, жалпы сабақ үлгерімін тапсырған 
емтихандарынан байқауға болады.  

 
Орынбор қырғыз (қазақ) мұғалімдер мектебінің 3 сынып оқушыларының 

1904 жылдың 24 ақпанындағы жаратылыстану пəнінен емтихан тапсырған 
оқушылардың тізімі мен алған бағаларының көрсеткіші 

 
Устное испытание  

 
 

За 
год Ю.П. Сан-Лоран М.Н. Лещенков Н.М. Андрежев Общий 

балл 

Средний 
вывод 

Приме-
чание* 

 
Вашутин 3 3 4 4 4 3 11 билет 
Гаврилов 3 3 3 3 3 3 8 б. 
Журавлев 5 3 5 4 4 4 12 б. 

Зубков 3 3 3 3 3 3 5 б. 
Кадирбаев 4 4 5 5 5 5 1 б. 

Назаров 4 4 5 4 4 4 3 б. 
Сиротенков 4 3 3 3 3 3 7 б. 

Тайпаков 3 3 4 4 4 4 6 б. 
* ҚР ОММ. И-95-қор, 2-т, 183 іс, 1 п. [4]. 
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Кестеден жаратылыстану пəні бойынша С.Қадырбаевтың тапсырған емтихан нəтижелерін көруге 
болады. Емтихан тапсырғандағы ведомостағы бағаларына сыныптастарымен салыстырып қарағанда 
оның жақсы оқитын зерек оқушы болғаны байқалады. Оны емтихан тапсыру барысында алған «жақсы» 
жəне «өте жақсы» деген бағалары көрсетіп тұр.    

Адам анатомиясы жəне физиология пəні бойынша 1904 жылдың 27 сəуірдегі емтихан қорытындысы: 
Журавлев, Зубков, Сиротенков, Тайпаков, Гаврилов «жақсы» жəне «өте жақсы», ал Қадырбаев, Вашутин 
жəне Сиротенков «жақсы» жəне «қанағаттандырарлық» деген бағалар алады [5]. Емтихан тапсыру кезінде 
С.Қадырбаев алған №15 билетте мынадай сұрақ берілген екен: «Понятие о малом и большом круге крово-
обращения. Главнейшие кровеносные сосуды человеческого тела» [6]. 

Педагогика пəні бойынша 1904 жылдың 12 мамырдағы емтихан қорытындысы: Журавлев «өте жақ-
сы», Қадырбаев, Вашутин, Назаров, Тайпақов жəне Сиротенков «жақсы» жəне «өте жақсы», ал Гаврилов 
«жақсы» жəне «қанағаттырарлық» деген баға алады [7]. Оқушы Қадырбаевтың ауызша сынақтың барлы-
ғынан 5 деген жауап алса да, жылдық бағасы 4-ке қорытылады. С.Қадырбаев алған педагогика пəні 
бойынша №2 билеттің сұрағы: «Дидактический и научный метод. Общие методы: аналитический, синте-
тический и генетический» [8]. 

Орыс тілі пəні бойынша 1904 жылдың 29 сəуірдегі емтихан қорытындысы бойынша: Қадырбаев, 
Журавлев жəне Тайпақовтың орташа балдары «өте жақсы», Вашутин, Назаров, Сиротенковте «жақсы», ал 
Гаврилов, Зубковтың балдары «қанағаттандырарлық» деген үлгерім көрсетіп тұр [9]. С.Қадырбаевқа 
келген №6 билеттегі сұрақтар: «Внутренняя сторона сочинений. Элементы с которым слогается содержа-
ние сочинений, лирический элемент, описание, повествование, рассуждение. Образцы: 6-я глава и начало 
7-ой в поэме Гоголя «Мертвые души» [10]. 

 
2-кесте. Алгебра жəне геометрия пəні бойынша 1904 жылдың 4 мамырындағы емтихан 

 
Устное испытание  За 

год Ю.П. Сан-Лоран М.Н. Лещенков Н.М. Андрежев Общий 
балл 

Средний 
вывод 

Примечание 
(№ билетов) 

Вашутин 4/3 3 3/5 / 3/5 4/5 7 билет 
Гаврилов 3/4 3 3/4 / 3/4 3/4 8 билет 
Журавлев 5/5 5 4/4 / 4/5 5/5 10 билет 

Зубков 4/4 4 2/2 / 2/3 3/3 11 билет 
Кадирбаев 5/4 5 5/5 / 5/2 5/5 1 билет 

Назаров 5/4 4 3/5 / 4/4 4/4 12 билет 
Сиротенков 3/3 4 3/4 / 4/4 4/4 5 билет 

Тайпаков 5/5 5 5/5 / 5/5 5/5 4 билет 
*ҚР ОММ. И-95-қ, 2-т., 183 іс, 35 п. [11]. 

 
Алгебра жəне геометрия пəні бойынша алған №1 билеттегі сұрақ былай берілген: «Предварительная 

понятия из алгебры. Сравнение алгебры с арифметикой. Примеры общего решения задач. Знаки, употреб-
ляемые для обозначения алгебромических действий. Коэффициент. Возвышение в степень и извлечение 
корня. 

Общая мера двух линий и способ нахождения. Отношение двух линий. Пропорциональные линий. 
Пропорциональность отрезков, отсекаемых от сторон угла двумя параллельными линиями» [12].    

География пəні бойынша 1904 жылдың 7 мамырдағы емтихан қорытындысы: Кадырбаев, Сиротенков 
«жақсы», Журавлев «өте жақсы», Вашутин, Гаврилов, Зубков, Назаров, Тайпаков «қанағаттандырарлық» 
деген баға алған [13]. С.Қадырбаевтың алған №12 билет бойынша сұрағы: «Главные цепи Альп. Респуб-
лика Швейцария» [14]. 

 
3-кесте. Тарих пəні бойынша 1904 жылдың 1 мамырындағы емтихан қорытындысы 

 
Устное испытание  За 

год 
Ю.П. Сан-Лоран М.Н.Лещенков Н.М.Андрежев Общий 

балл 

Средний 
вывод 

Примечание 
(№ билетов) 

Вашутин 3 3 4 4 4 3 8билет 
Гаврилов 3 4 3 4 4 3 10билет 
Журавлев 4 4 5 5 5 5 9билет 

Зубков 3 2 3 3 3 3 7билет 
Кадирбаев 4 4 5 5 5 5 6билет 
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Назаров 3 3 3 3 3 3 5билет 
Сиротенков 4 4 4 4 4 4 2билет 
Тайпаков 3 3 4 4 4 4 1билет 

*ҚР ОММ. И-95-қ, 2-т., 183 іс, 39 п.[15]. 
 
Тарих пəні бойынша №6 билет сұрағы: «Избрание на царство Михаила Осодоровича Романова. 

Успокоение государства. Война с Швецией и Польшей. Патриарх Филарет» [16]. 
Жоғарыда көрсетілген кестелер бойынша Сейдəзім Қадырбаевтың сабақ үгерімдерін, əр пəн бойынша 

білім деңгейін де байқауға болады. Жаратылыстану пəнінен орташа балы 5, жылдық қорытындысы 4 
(жақсы), Адам анатомиясы жəне физиология пəні бойынша орташа балы 3, жылдық қорытындысы 4 
(жақсы), Педагогика пəнінен  – 5, жылдық қорытындысы 4 (жақсы), Орыс тілі пəні бойынша орташа  
балы – 5, жылдық қорытындысы 4 (жақсы), Алгебра жəне геометрия пəні бойынша орташа балы – 5/5, 
жылдық қорытындысы 5/4, География пəні бойынша орташа балы – 4, жылдық қорытындысы 4 (жақсы), 
Тарих пəні бойынша орташа балы – 5, жылдық қорытындысы 4 (жақсы) деген қорытындылар көрсетуде.  

1904 жылдың 12 мамырында өткен Педагогикалық кеңес отырысының №18 хаттамасында мынадай 
мəліметтер берілген: І мəселе бойынша осы жылы сыныптан-сыныпқа көшетіндер (ауысатындар) мен 
бітірушілер – А) IV сынып оқушылары Алмасов, Васильев, Гунин, Данилов, Исенгельдин, Казыев, 
Тюрганов, Утегулов, Чадьяров жəне Чугунов мектеп курсын бітірді деп саналсын жəне оларға бастауыш 
мектеп (училище) мұғалімі деген атақ берілсін; Б) ІІІ сынып оқушылары Вамутин, Гаврилов, Журавлев, 
Зубков, Қадырбаев, Назаров, Сиротенков жəне Тайпақовты IV сыныпқа; В) ІІ сынып оқушылары 
Байменов, Бетембаев, Иванов, Исфандияров, Кирилов, Субханов, Туяков, Узбек-Галиев, Хворов жəне 
Асанкинді ІІІ сыныпқа; ІІ сынып оқушысы Жұбановқа жазғы демалыстан кейін арифметикадан қосымша 
сынақ, осы сыныптың оқушылары Никитин, Данилов жəне Шабаринге жазғы демалыстан кейін орыс тілі 
пəнінен қосымша сынақ, оқушы Кужахмедовты ІІ сыныпқа қайталау курсына қалдыруды қаулы етті; Г) І 
сынып оқушылары Балтабаев, Бекбаев, Беркимбаев, Қаратаев, Көбесов, Муминов, Степанищев, Төлешев, 
Шилохвостов, Ивлиев, Ильясов, Капкин, Пивоваров, Сбродов жəне Яковлевті ІІ сыныпқа көшіруді қаулы 
етті, І сынып оқушылары Арызбаев, Асляминов жəне Таймасовты демалыстан кейін орыс тілінен қосым-
ша сынаққа; Арызбаев, Луканин жəне Ярочкинге жаратылыстанудан, Томарскийге арифметикадан, 
тəрбиеленуші Абдибеков, Исеналин жəне Морозовты мектептен шығарылған екен. Абдибековты 
«денсаулығына жəне əлсіз дамуына байланысты курсты толық жалғастыра алмайтындықтан оқудан 
шығару туралы қаулы етті»-деп көрсетіледі. Исеналинді нашар дайындығы жəне орыс тілін білмегені 
үшін, ал Морозовтың үлгерімі жəне қабілеті болмағаны үшін қайталау курсына қалдырғандықтан оқудан 
шығаруға қаулы етілген [17]. 

Орынбор қырғыз (қазақ) мұғалімдер мектебінің 4 сынып оқушыларының 1904-1905 оқу жылында 
өткізген сынақ емтихандарының кестесі бойынша Сейдəзім Қадырбаев 26 наурызда 1-ші сабақ орыс 
тілінен, 30 наурызда 2-ші сабақ арифметикадан  емтихан тапсырған [18]. 

Оқу инспекторы Н.Андрусеевичтің Торғай облыстық басқармасына 1905 жылдың 8 тамызында жолда-
ған хатында мынадай жолдар көрсетілген: «Осы жылы оқу бітірген Торғай облыстық басқармасы шəкірт-
ақысының иегері (степендиат) Сейдəзім Қадырбаевты Орынбор округтық сотына аудармашы ретінде 
тағайындауды сұраймын. Бірақ Қадырбаев алған білімі үшін 6 жыл мұғалім болып қызмет атқару қажет 
немесе оның оқуына жұмсалған соманы (90 р.×3+120 р.)=390 руб. қайтару қажет еді, бірақ ол тілмаш 
ретінде пайдалырақ болатындықтан Облыстық басқармадан Қадырбаевтың оқуына жұмсалған ақшаны 
қайтарудан босатуды сұраймын» делінген [19]. Бұл хаттағы мəліметтерге қарағанда С.Қадырбаев оқу 
ақысынан босатылған.   

Сонымен қатар айта кететін тағы бір мəселе, аталған мектепте С.Қадырбаевтың інісі де оқыған көріне-
ді. Ол туралы Орынбор қырғыз (қазақ) мұғалімдер мектебінің жоғары мəртебелі инспекторына 1909 
жылдың 7 тамызында жазған хатында: «Его Высокородию, Господину Инспектору Оренбургской 
Киргизской Учительской школы. Присяжного Переводчика Оренбургского Окружного Суда Коллежской 
Регистратора Сейдазыма Кулмухамедовича Кадырбаева. Прошение. Желая дать образование родному 
брату своему Аскарбеку Кулмухамедовичу Кадырбаеву, имею честь просить Ваше Высокородие принять 
его приходящим в младшее отделение начального училища при выбранной Вами Учительской Школы. 
1909 г. Август 7 дня. Сейдазым Кулмухамедович Кадырбаев» – деп көрсетіледі [20]. Кейін осы інісі де 
аталған мектепте оқыған екен. 

Алаш қайраткері Сейдəзім Қадырбаевтың Орынбордағы қырғыз (қазақ) мұғалімдер мектебінде бар 
ынта-жігерімен оқып білім алғаны байқалады. Оның тұлғалық қалыптасуына осы мектеп қабырғасында 
білім алуы да тікелей əсер етті деп ойлаймыз. Оның осы мектепте алған білімі, қоғамдық-саяси көзқарас-
тарының қалыптасуына, кейін ұлт мүддесіне қызмет жасауына өзіндік септігін тигізген деп ойлаймыз.  
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1. 
Р ОММ. И-95-/, 2-т., 176 іс, 175 п. 
2. 
Р ОММ. 95-/., 2-т., 176-іс. 
3. 
Р ОММ. И-95-/., 2-т., 350 іс., 14-18 пара/тар. 
4. 
Р ОММ. И-95-/, 2-т., 183 іс, 1 п. 
5. 
Р ОММ. И-95-/, 2-т., 183 іс, 17 п. 
6. 
Р ОММ. И-95-/, 2-т., 183 іс, 18 п.  
7. 
Р ОММ. И-95-/, 2-т., 183 іс, 27 п. 
8. 
Р ОММ. И-95-/, 2-т., 183 іс, 56 п. 
9. 
Р ОММ. И-95-/, 2-т., 183 іс, 34 п. 
10. 
Р ОММ. И-95-/, 2-т., 183 іс, 43 п. 
11. 
Р ОММ. И-95-/, 2-т., 183 іс, 35 п. 
12. 
Р ОММ. И-95-/, 2-т., 183 іс, 41 п. 
13. 
Р ОММ. И-95-/, 2-т., 183 іс, 36 п. 
14. 
Р ОММ. И-95-/, 2-т., 183 іс, 37-38 пара/тар. 
15. 
Р ОММ. И-95-/, 2-т., 183 іс, 39 п. 
16. 
Р ОММ. И-95-/, 2-т., 183 іс, 40 п. 
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Резюме 
В данной статье рассматриваются учеба в Оренбургской учительской семинарии с 1901-1905 годов, одного из 

деятелей движения Алаш – Сейдазима Кадирбаева. Дается сравнительный анализ в изучении успеваемости по 
предметам учеников данной школы. Расходы на образование и отзывы инспекторов семинарии о воспитаннике 
С.Кадирбаеве. 

 
Summary 

In this article are considered study in the Orenburg teacher's seminary since 1901-1905, one of figures movement Alash – 
Seydazim Kadirbayev. The comparative analysis in progress studying in subjects of pupils of this school is given. Expenses 
for education and comments of inspectors of seminary on pupil S.Kadirbayev. 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ 

ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЫНТАЛАНДЫРУШЫ ФАКТОРЛАР  
Ж.А. Қуатбеков – Мемлекеттік жəне жергілікті бас/ару магистрі, 
аза/стан Республикасы 

Президентіні� жанындағы Мемлекеттік бас/ару академиясыны� докторанты 
 
Қазіргі Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында өзекті болып тұрған мəселелердің   

бірі – ол мемлекеттік қызметшілердің жұмыс сапасы мен еңбек тиімділігі болып табылады. Яғни мемле-
кеттік қызметшілердің жұмыс тиімділігі, олардың еңбегін бағалауда қандай кемшіліктер орын алатынды-
ғына, бағалаудың қаншалықты объективті болатындығына тікелей байланысты. Алайда бұл мəселеге 
көңіл бөлмес бұрын мемлекеттік қызметшілердің жұмыс тиімділігін арттыруда негізгі рөл атқаратын 
мəселеге тоқталып кеткен жөн.  

Мемлекеттік қызмет жүйесінде мемлекеттік қызметшілердің тиімділігін арттырушы негізгі фактор    
ол – ынталандыру жүйесі.  

Ынталандыру – адамды белгілі бір іс əрекетке итермелеу мақсатында оған əсер ету процесі. Ынта-
ландыру процесі қаншалықты жақсы жүзеге асырылса, соншалықты басқару процесінің тиімділігі де 
артады [1]. 

Мемлекеттік органда еңбек ресурсы ретінде қарастыратын мемлекеттік қызметші экономикалық 
тұрғыдан белсенді жəне еңбек іс-əрекетіне қатысуға ниетті адамгершілік қасиеттері бар тұлға ретінде атап 
көрсетуге болады.  

Демек, қолданыстағы заңнамаларға сəйкес республикалық немесе жергілікті бюджет, немесе 
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі қаражатынан төленетін мемлекеттік органда лауазымы бар жəне 
лауазымдық міндеттерін мемлекеттің функциялары мен мақсаттарын жүзеге асыратын Қазақстан Респуб-
ликасының азаматтары болып табылады [2].  

Мемлекеттік қызметшілер өздерінің билік өкілеттіліктерін дұрыс пайдаланып, мемлекеттік орган 
жүйесінде басқаруды өз деңгейінде, табысты жəне тиімді орындауына байланысты сол қызметші жұмыс 
істеп отырған жеке мемлекеттік органның ғана емес, сонымен қатар жалпы мемлекеттік басқарудың 
тиімділігіне өз əсерін тигізбей қоймайды.  



Абай атындағы 
аз�ПУ-ды� Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 
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Мемлекеттік қызметшілерді ынталандыру шенеуніктің психологиялық бейнесінің маңызды бір бөлігі 
болып табылады. М.Вебердің (1864-1920) айтуы бойынша мемлекеттік қызметшіні ынталандыру спекті-
рің құрамына: субординация, регламент, қызметтік іс-əрекеттер сипаттамасы арқылы мансаптық өсу 
мүмкіндігі, ақшалай мазмұны бар деңгейлі өсім, қызметтік қамтылу кепілдігі жəне əлеуметтік сақтандыру 
кіреді [3]. 

Мемлекеттік қызмет үшін ынталандырудың орны ерекше, себебі мемлекеттік қызметшінің жаңа 
үлгісінің қалыптасуына ерекше əсер ете отырып, қызметтің барлық жүйесіне ықпал ететінгін байқатады.   

Мемлекеттік қызметтегі қызметшілердің еңбегі басқа салада жұмыс жасайтын қызметкелерден 
айырмашылығы неде? 

Осыған байланысты мемлекеттік қызметті кəсіби іс-əрекеттің маңызды түрі ретінде бағалайтын бірқа-
тар айырмашылықтар қалыптасқан, олардың ішінде келесілерді ерекше атап көрсетуге болады:  

1. Іс жүзінде мемлекеттің функциялары мен мақсаттарын жүзеге асырылуын, еңбек функцияларының 
мазмұны мен ерекшелігін білдіретін сипаттамалар.  

2. Шектеуі бар ресурстарға қол жеткізу мүмкіндігі (мысалы, ақпарат). Бұл ерекшелік мемлекеттік 
қызметшіге жеке мақсатында басқа азаматтарға жабық ақпараттарды қолдану (кейде құпия ақпараттар). 

3. Билік өкілеттіліктерінің болуы, өкілеттіліктер арқылы шешім қабылдау арқылы қоғам мүшелеріне 
өзіндік əсерін тигізеді (бұл əсер заңдар мен қаулылар қабылдаған жағдайда тура болуы мүмкін, жəне мем-
лекеттік қызметші ұсыныстар мен нормаларды əзірлеуге қатысқан жағдайда жанама əсер етуі ықтимал). 

4. Іс-əрекеттерді, мемлекеттік қызметшілердің міндеттері мен құқықтарын реттейтін қатаң құқықтық 
регламенттің болуы, себебі мемлекеттік қызмет басқа іс-əрекеттер түрлерінен ерекшелігі – ол тек Еңбек 
Кодексімен ғана емес, сондай-ақ бір қатар заңдармен, Президент Жарлықтарымен, Үкімет қаулыларымен 
реттеледі. 

5. Мемлекеттік қызметтегі еңбек іс-əрекетінің маңызды ерекшеліктерінің бірі ол мемлекеттегі саяси 
кезеңмен байланысты жəне билік ауысқан кезде (билеуші партия), сондай-ақ саяси бағыттың өзгреуі 
көптеген қызметшілер үшін басқа лауазымдарға ауысуға мүмкіндік берсе, кейде тіпті жұмыстан босау 
жағдайлары да орын алып жатады.  

Бірақ, дегенмен іс жүзінде ескеретін тағы бір жағдай, немесе келесі бір ерекшелік (жоғары лауазымдық 
позициялар үшін) ол егер адам мемлекеттік қызмет жүйесінде басшы лауазымдық орнында болуы оның 
жүйеден кетуіне емес, керісінше қаржылай қысым көрсетпей оны басқа лауазымға ауыстырылуы мүмкін.  

6. Қабылдаған шешімдердің салдары мемлекеттің миллиондаған халқына өзіндік əсерін тигізіп, 
жоғары деңгейдегі жауапкершілікті жəне жан-жақты талдауды, сондай-ақ оны таразыға салып, болатын 
тəуекелдерді барынша назарға алу қажет [4].  

Жоғарыда келтірілген мемлекеттік қызметтегі ерекшеліктерді ескере отырып олардың қатарына білік-
тілігі жоғары, бəсекеге қабілетті мамандар алу қажеттілігі туындайды. Білікті кадрлардың, оның ішінде 
шетелдік білімі бар мамандар мемлекеттік қызметте төленетін жалақының аздығына байланысты жеке 
секторға кетуде. 

Бір сөзбен айтқанда бүгінгі таңда замануи менеджмент пен мемлекеттік басқару замануи мемлекеттік 
қызметшілерді талап етеді, ал бəсекеге қабілетті заманауи мемлекеттік қызметшіні өз орнында қалдыру 
үшін, оны басқа салаға яғни жеке секторға кетпеуі үшін олардың еңбегін ынталандыру қажет. 

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегін ынталандыруда келесі əдістерге жүгінуге болады. Материалдық 
ынталандыруға:  

- Лауазымдық еңбекақыны жоғарылату, жұмыстың қиындығы мен оның көлеміне, кəсібилілігіне 
байланысты дамыту, лауазымдарды жəне функцияларды алмастыру барысында қиындығын ескере 
отырып еңбекақыны жоғарылаты; 

- Сыйақы тағайындау арқылы атқарып отырған сала бойынша нəтижелерді дамыту жəне оларды 
жақсартуға байланысты мемлекеттік шешімдерді жүзеге асыру мен оларды қабылдау сапасын жоғарыла-
ту, жылдық қорытынды бойынша еңбек өнімділігін жоғарылату.  

- Қосымша ынталандырулар арқылы нақты бір саланың дамуына қосқан үлестері бойынша бір реттік 
төлемдер жəне ерекше қиындық туғызатын тапсырмалар бойынша əртүрлі төлемдер жасау қажет.  

Адамды нақты бір іс-əрекеті үшін ынталандыруда оның осы сала бойынша жетістіктерін бағалап, 
ұйымның мақсаттарына байланысты ынталандырылуы тиіс. Қазіргі таңда материалдық сыйақы базалық 
болып табылатындықтан қызметшінің мінез-құлығын айқындайтын мотив ретінде белгіленіп, мемлекетте 
орын алып жатқан көптеген əлеуметтік-экономикалық процестерге байланысты болып келеді. Бірақ 
алдағы уақытта моралдық ынталандырулар мемлекеттік қызметшілердің еңбегін ынталандыруда ең 
маңызды рольді атқаруы тиіс [5]. 
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Əлемдік тəжірибеге жүгінетін болсақ, «орта статистикалық отбасы» ұғымына жолдасы, жұбайы жəне 
екі баласы кіреді. Сол отбасының басшысы жұмыс орынында алатын жалақысы барлық отбасы мүшелері-
нің қажеттілігін қамтамасыз ететіндей мөлшерде алуы қарастырылады, яғни олардың жан-жақты дамуы 
мен толыққанды өмір сүруін қамтамасыз ете алуы деген сөз. Бірақ ірі қалалардағы тұрғын үй бағасын, 
сондай-ақ көлік, білім беру, медициналық қызмет көрсету, демалу жəне т.б. ескерсек, бүгінгі таңда мемле-
кеттік қызметшілердің жалақысымен Қазақстанда мұндай жағдай жасау мүмкін емес. 

Сонымен қатар мемлекеттік қызметте жұмыс жасайтын кез келген азамат өзінің мүмкіндіктерін 
кеңінен пайдалана алмайды жəне ол заңды тұрғыда көптеген қоғамдық жəне қаржылық іс-əрекеттерден 
шектетілген (Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №453 «Мемлекеттік қызмет туралы» 
Заңының 10-шы бабы. «Мемлекеттiк қызметте болуға байланысты шектеулер») [2]. 

Сондықтан мұндай шектеулілік біршама қиындықтарды туындатып, қазіргі таңдағы еңбекті төлеу 
жүйесінде көптеген кемшіліктер бар екендігін байқатады, көп жағдайда ол жоғарғы басшының ерікті 
шешіміне байланысты жəне мемлекеттік қызметшілердің еңбек нəтижелерін мемлекеттің жалпы əлеумет-
тік-экономикалық дамуына тəуелділігін байқатпайды жəне оларды саналы түрде өзінің лауазымдық 
міндеттерін мақсатты түрде орындауға ынталандырмайды. 

Сол себепті мемлекеттік қызметте ынталандырудың тек монетарлық əдісін ғана қолданбай ротация-
лау, мансаптық жүйесін құру, кадр қызметінің рөлін күшейту, яғни моральдық, əлеуметтік, шынайы, пси-
хологиялық ынталандырулар белсенді қолдану қажет. Əлеуметтік мансаптық ынталандыруға өзінің білі-
мін үздіксіз жетілдіру арқылы өзінің шығармашылық потенциалын толыққанды жүзеге асырулары қажет.  

Замануи жағдайындағы қызметкер өнімді жəне сапалы жұмыс жасаса, егер ол ұйымның қызметіне 
қызығушылық танытып, басқарушылық шешімдерді қабылдауға белсене қатысса, оның өз еңбегіне деген 
көзқарасы жəне жұмыс істеуге деген ынтасы артады.   

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегін ынталандырудағы ерекшеліктер олардың жұмыс спецификала-
рымен жəне мемлекетік қызмет институттарының ерекшелігімен байланысты болып келеді. Себебі 
мемлекеттік органдардағы ынталандыру тетіктері негізінен əкімшілік-командалық ынталылық негізінде 
қарастырылып келеді.  

Мемлекеттік қызметтің жаңа моделінде ынталандырудың тиімді жүйесін қалыптастыру үшін еңбек-
ақы төлеу жүйесі мемлекеттік қызметшілердің кəсіби даярлығын, дағдыларын, еңбек жүктемесін (жұмыс 
қарқындылығын), сондай-ақ орындалатын жұмыс пен қабылданатын шешімдер үшін жауапкершілік 
деңгейін ескеретін болады делінген. Бірақ, мемлекеттік қызметші қоғам мүддесін қанағаттындыруда 
өзінің үлесі үлкен екендігін сезінбей, оған ынталы болмай, мемлекеттік орган ішінде транспаренттілік пен 
ашықтықты қамтамасыз ететін тетіктері əзірленбесе, еңбекақы төлеу жүйесін қаншалықты жетілдіргені-
мен күтілетін нəтижелерге жету мүмкін емес.  
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Резюме 
В статье описываются мотивирующие факторы в системе государственной службы Республики Казахстан, 

которая составляет научно-теоретическую базу для применения их в стимулировании персонала и рассматриваются 
отличительные признаки, которые позволяют оценить государственную службу как особый вид деятельности. 

 
Summary 

The article describes the motivating factors in the civil service of the Republic of Kazakhstan, which is the scientific 
theoretical basis for their use in promoting staff and considered distinctive features that track the public service as a kind of 
activity. 
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ЧИНГИСХАН: ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОЛКОВОДЦА  
Д.К. Майхиев – докторант Национального университета обороны 

 
Личность и жизнь Чингисхана (1155/1162-1227), основателя самой большой империи мира, – всегда 

являлись и продолжают являться предметом внимания ученых.  
В монгольской и мировой истории о создателе единой Монгольской империи, политике и государ-

ственном деятеле – полководце Чингисхане написано много.  
Некоторые страницы жизни, государственной и полководческой деятельности Чингисхана отражены в 

монгольских [1, 2, 3], китайских [4, 5], персидских [6, 7], тюркских [8] и западных источниках [9, 10], 
которые переведены на русский язык.  

Анализ источников и исторической литературы [11, 12, 13, 14, 15] о Чингисхане позволяет утверждать, 
что авторы в соответствии со своим временем и историческими условиями ставили перед собой цели и 
задачи, какие они считали необходимыми для освещения деятельности Чингисхана.  

Очевидно, что на протяжении всего прошлого времени исследователям было сложно дать однознач-
ную оценку деятельности Чингисхана, руководствуясь общепринятыми категориями своей эпохи.  

Учитывая данные обстоятельства, опираясь на результаты современных исследователей [16, 17], нами 
сделана попытка поиска новых граней личности Чингисхана, как государственного и военного деятеля, 
выявление которых приблизит наследие великого полководца к нашим современникам.  

В этой связи, на основании источников и исторической литературы, рассмотрим особенности условий 
формирования личности Чингисхана, которые, на наш взгляд, дополнят имеющиеся знания о Чингисхане. 

Несомненно, что личность Чингисхана сформировалась под влиянием жизненных обстоятельств, 
традиций и норм жизни монгольского общества в конкретный исторический период.  

В источниках и исторической литературе имеются сведения о прародителях Тэмужина-Чингисхана.   
Известно, что Тэмужин был из знатного у монголов рода боржигин. Прадед Тэмужина – Хабул-хан 

был первым ханом улуса Хамаг Монгол – начального государственного объединения ряда племенных 
союзов в бассейне рек Онон и Керулен в XII веке [1, с. 238]. 

Хабул-хан родил семерых сыновей: Охин бархаг, Бартан-батор, Хутугту мунгур, Хутула-хан, Хулан, 
Хадан, Тудугэн отчигин. 

Дед Тэмужина Бартан-батор родил четверых сыновей Мэнгэту хиана, Нэхун тайши, Есухэй-батора 
(отец Тэмужина), Даритай отчигина [1, с. 57]. 

Итак, Тэмужин был правнуком первого хана улуса Хамаг Монгол Хабул-хана. Младший брат Бартан-
батора, Хутула-хан также был ханом улуса Хамаг Монгол.  

Дед Тэмужина Бартан-батор и отец Есухэй-батор «были храбрыми войнами, грабили Китай и за свои 
военные подвиги получили название батырей (багату или багадур), т.е., выражая по-нашему, богатырей 
или степных героев – название лестное для них, которое дается не за одну храбрость, но и за ум» – 
отмечал в своем труде М.И. Иванин [11, с. 36]. 

Есухэй-батор «был выбран за свою доблесть главой племен кият и нирун, к которым принадлежала его 
семья. У него было много войн с другими монгольскими народами, с китайцами, с татарами…» [12, с. 44]. 

Вышесказанное определенно дает повод утверждать, что:  
- во-первых, происхождение и кровное родство Тэмужина с другими потомками Хабул-хана, не могли 

не сказаться на процессе формирования его личности как государственного деятеля и на становление его 
как воина и полководца;  

- во-вторых, личность и жизнь Тэмужина следует рассматривать в контексте с политической жизнью 
монгольского общества и во взаимосвязи с внешнеполитическими факторами.  

Главными противниками улуса Хамаг Монгол были татары, служившие императору чжурчжэньской 
империи Цзинь Алтан-хану. Империя Цзинь существовала на северо-востоке Китая. Первоначально 
чжурчжэни находились под властью киданей (династия Ляо), но в начале XII века они восстали и нанесли 
киданям поражение, в 1115 году объявили о создании династии Цзинь, т.е. «Золотой династии» (по-
монгольски Алтан-хан – Золотой хан) [1, с. 241].  

Монгольские племена испытывали особую враждебность от императора чжурчжэньской империи 
Алтан-хана, желавшего установить контроль над кочевыми племенами, всеми средствами вносившего 
раскол в их ряды и управлявшего ими в своих интересах. 

В 1161 году Цинский император отправил против монголов экспедицию. Объединенные войска Цинов 
и татар разгромили монголов в сражении вблизи Буир-нора, что привело к утрате единства народа и 
наступлению периода безвластия [13, с. 218]. 
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В тот период безвластия, по свидетельству «Сборника летописей» Рашид-ад-Дина, Есухэй-батору 
подчинялись и были подвластны большинство монгольских племен [7, с. 50].  

Среди подвластных Есухэй-батору племен особым, главенствующим положением среди прочих 
племен нирун монголов, входивших в состав улуса Хамаг Монгол, были тайчуды, «обладавшие в то 
время значительными людскими и военными ресурсами» [1, с. 240]. 

Следует отметить, для того, чтобы привести народ к повиновению, предводителю необходимо 
обладать как нравственными, волевыми, так и физическими данными, а также и материальными средства-
ми. Следовательно, данными свойствами обладал отец Тэмужина – Есухэй-батор. 

Рассмотрим известные в истории сведения о семье Есухэй-батора, которые позволят понять влияние 
членов семьи на формирование личности Тэмужина – Чингисхана в дальнейшем.  

Сведения о близких родственных отношениях Тэмужина с родными дядями также важны, так как они 
оказали в достаточной степени влияние на формирование личности Чингисхана. В дальнейшем, уроки 
жизни, полученные в семье, как и его размышления, легли в некоторые положения «Великой Ясы» и 
«Билик» [6, с. 18-25]. 

В «Сокровенном сказании монголов» упоминается о двух женах Есухэй-батора. Огэлун ужин и 
Сочигэл, известно, что Огэлун выполняла функции старшей жены.  

От Огэлун ужин родились четверо сыновей – Тэмужин, Хасар, Хачигун, Тэмугэ и дочь – Тэмулун 
[1, с. 61].  

От жены Сочигэл родились сыновья – Бэгтэр и Бэлгудэй [1, с. 67].  
У Тэмужина и его братьев детство прошло в полной семье с родителями. Вероятнее всего они воспи-

тывались, как и другие монгольские дети, в военных традициях своего времени.  
Монгольские дети с раннего детства учились ездить на лошадях, вначале не без помощи родителей 

или взрослых родственников, с 4-5 лет умели самостоятельно ездить без седла. С возрастом они обуча-
лись стрелять из лука на скаку по мишеням и ловить арканом животных [17, с. 81].  

В источниках говорится, что в 11 лет Тэмужин с андой-побратимом Жамухой играли на льду реки 
Онон в альчики, по весне «забавлялись они стрельбой из лука-алангир (алангир – особый вид лука, боевое 
оружие древних монголов [1, 259])» [1, с. 89].  

Следовательно, Тэмужин с раннего детства традиционно обучался различным военным знаниям, 
умениям и навыкам.  

В «Сокровенном сказании монголов» часто упоминается об умениях Тэмужина: стрелять из лука; 
скакать на лошади; ориентироваться на местности; опознавать следы, выслеживать и преследовать 
врага и т.д.  

Таким образом, жизнь в семье подготовила основу личности Чингисхана – воина, приобретенные 
способности в дальнейшем позволили ему успешно применять свои военные знания на практике.  

Уважение к традициям и обычаям монгольского общества были преподнесены Тэмужину отцом по 
достижению возраста 9 лет [1, с. 61].  

В этот период Есухэй-батор намерился найти будущую невесту для своего сына. У кочевников 
Центральной Азии существовал обычай: родители берут на себя заботу о будущей семейной жизни детей. 
Родители (при взаимном уговоре) проводят помолвку детей.  

В дальнейшем родители обоих детей поддерживают теплые родственные отношения. Совместно 
воспитывают и растят детей до создания ими семьи, а после свадьбы материально поддерживают и 
опекают их. 

Поиск Есухэй-батора будущей невесты для подрастающего сына был заботой любящего отца. Искать 
невесту для сына долго не пришлось. Они на своем пути встретили Дэй-сецена из племени хонгирад.  

Дэй-сецен, проявив гостеприимство, как это принято в степи, попросил путников погостить и посмо-
треть на свою дочь Борте (Борте была на год старше Темужина [1, с. 63]).  

Есухэй-батору дочь Дэй-сецена Борте очень понравилась и Дэй-сецену, пришелся по душе сын 
Есухэй-батора Тэмужин. На следующее утро Есухэй-батор засватал Борте Тэмужину. После взаим-
ных уговоров, Есухэй-батор по традиции преподнес родителям Борте подарки, в знак принятого 
предложения и взаимного уважения Дэй-сецен попросил Есухэй-батора, «а сына оставляй у нас. 
Отныне он наш зять» [1, с. 63].  

На обратном пути Есухэй-батор проехал через татарский стан, там проходил татарский пир и был он 
угощен едой на пиру. Вернулся Есухэй-батор в свои кочевья тяжело больным. Поняв, что татары отрави-
ли его, попросил Мунлига (одного из преданных своих подчиненных – Д.М.) сына старика Чараха из 
племени хонхотадай привести Тэмужина обратно, Мунлиг выполнил поручение Есухэй-батора.  
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Дальнейшие события происходят очень быстро. Тайчуды сговорившись, под незначительным предло-
гом, решаются покинуть семью Есухэй-батора. Главными заговорщиками явились жены погибшего 
Амбагай-хана – Орбай и Сохатай.  

«И стали они подбивать соплеменников: «Давайте откочуем все отсюда, а Огэлун здесь бросим вместе 
с сыновьями». 

Наутро следующего дня Таргудай хирилтуг и Тудугэн гиртэ, предводители тайчудов, во главе своего 
племени двинулись к реке Онон. Так соплеменники покинули Огэлун и ее сыновей» [1, с. 65]. 

Старик Чараха пытался уговорить тайчудов вернуться, «не вняли словам старца тайчуды и пошли 
дальше. А Тудугэн гиртэ ударил старика Чараху копьем в спину и погнал прочь» [1, с. 65]. 

Так был преподнесен Тэмужину жестокий урок, непосредственно коснувшийся семьи после смерти 
отца – Есухэй-батора. 

Уход тайчудов, вид раненого и умирающего старика Чараха, успевшего сказать Тэмужину: «Откоче-
вав, тайчуды увели с собою весь народ, что собран был отцом твоим достойным; его (говорит о Тудуген 
гирте – Д.М.) нагнал я, воротить, желая, да сам, как видишь, едва живым вернулся». И заплакал Тэмужин, 
и ушел от старика весьма опечаленным» [1, с. 65].  

Произошедшее было настолько тяжелым, что автор «Сокровенного сказания монголов» пишет о 
слезах Тэмужина, подчеркивая тем самым полученное им душевное потрясение.  

Именно с данного эпизода повествования «Сокровенного сказания монголов» наблюдается упадок 
условий жизни семьи вдовы Есухэй-батора Огэлун, а также заметно, что и у Тэмужина происходят 
переоценка духовных ценностей, которые естественным образом изменили восприятие им окружающего 
его мира.  

Владимирцев Б.Я. в своем труде «Чингис-хан» обратил внимание, что: «Детям Есугей-багатура прихо-
дилось уже не пасти табуны коней, не распоряжаться пастухами овец, а заниматься мелкой охотой и 
рыбной ловлей; не брезгали они также и диким луком, чесноком и другими растениями. С точки зрения 
степняка-скотовода такое существование было самым жалким» [14, с. 14-15]. 

Тяжелое (полуголодное) положение семьи Огэлун в «Сокровенном сказании монголов» описыва-
ется так: 

«От рожденья премудрая, мать Огэлун 
Дэл свой поясом повязала, 
По течению Онона то вверх, то вниз 
Все бродила она, кочевала. 
Что в степи съедобного было, 
Тем детей она и кормила… 
Был характер тверд, был порядок строг – 
Вот что в жизни детей укрепило… 
Строгих правил держится мать – 
Сыновьям державным стать. 
Тот рыбак и этот рыбак – 
Год за годом мужали так» [1, с. 66-67]. 

Из вышеприведенного текста видно, что положение семьи была таково, что всем членам семьи прихо-
дилось бродить и кочевать вдоль реки Онон, добывая пропитание в степи и выживать: копать коренья, 
собирать дикий лук, ловить рыбу, охотится на сурков и сусликов.  

Такие тяжелые условия жизни непременно должны были закалить характер Тэмужина и его братьев, 
следовательно, именно эта суровая жизнь, позволила им выработать в себе необходимые охотникам 
качества – воинственность, наблюдательность, выносливость, упорство и т.д. [16, с. 98]. 

«Тогда, в ранние годы его юности, проявилась у него уже та черта характера, которая потом развилась 
вполне: властность» [14, с. 15].  

Мать Темужина, ставшая главою семьи, не отчаялась от выпавшего на долю семьи несчастья, не 
подорвались у нее душевные силы. Она упорно продолжала воспитывать своих сыновей в духе семьи 
степной аристократии, передавая сыновьям через устные сказания о праматерях и праотцах; о подвигах 
отцов и дедов; о родственниках – ханах и багатурах улуса Хамаг Монгол [14, с. 14].  

Естественным было превращение Темужина, по утверждению Хаара-Давана Э., «в молодцеватого и 
даровитого юношу; его враги начали опасаться, что из него выйдет в будущем багатур, способный отпла-
тить им за перенесенные в детстве унижения. И в самом деле, Темужин уже начинал сознавать растущую 
в нем силу» [15, с. 39].  
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Таким образом, во-первых, монгольские дети с раннего детства традиционно обучались военным 
знаниям, умениям и навыкам, принятым у монголов-кочевников, среди них был и Тэмужин.  

Следовательно, такие условия жизни формировали Тэмужина, как охотника, умеющего выживать в 
суровых климатических условиях и вырабатывать личностные качества свойственные воину – сильную 
волю, наблюдательность, упорство, целеустремленность и т.д. 

Во-вторых, большое значение для растущего Тэмужина оказывало знание того, что в народе отца 
Есухэй-батора и деда Бартан-батора называли прославленными богатырями своего времени, они участво-
вали в войнах против татар и Китая.  

В-третьих, отец Тэмужина Есухэй-батор был главой племени кият-боржигин и тайчудов из нирун 
монголов, улуса Хамаг Монгол.  

Знание о своем происхождении из ханского рода, и гордость его, что он правнук Хабул-хана – первого 
хана улуса Хамаг Монгол, родоначальника государственного объединения ряда племенных союзов в 
бассейне рек Онон и Керулен в XII веке, имело для Тэмужина большое значение.  

В-четвертых, после смерти Есухэй-батора, его жене Огэлун с малолетними детьми, оставленными 
одними на выживание соплеменниками тайчудами в кочевье, было суровым уроком жизни.  

Возможно, в тот период основой для определения Тэмужином таких человеческих качеств, как 
верность и предательство, были устные рассказы матери Огэлун в виде сказаний о героических поступках 
отцов и дедов. 

В-пятых, происходящие события, жестокие уроки жизни от племенных вождей тайчудов и рассказы 
матери Огэлун – научили его отличать верность от предательства, позволили выработать собственные 
меры оценки качеств человека.  

В дальнейшей своей жизни им будет высоко ценима верность, а предательство, в каком бы виде не 
проявлялось, – будет караться. 
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Түйін 
Мақалада автор белгілі материалдар негізінде 1155-1227 жылдар аралығында өмір сүріп, артына өшпес із қалдыр-

ған əлем билеушісі Шыңғысханның балалық шағы мен оның жеке тұлға ретінде қалыптасу кезеңдеріне шолу жасап, 
оның қалыптасу мектептерін қарастырады. Сондай-ақ Шыңғысхан мен оның кезеңін тану, зерттеу, саралау аталмыш 
мақаламен ғана шектеліп қалмайды. Бұл бағыттағы еңбектің жалғасы зерделену үстінде. 

 
Resume 

In the article on the basis of known materials the author tells about the childhood, the school of life of the famous, world 
ruler Сhingiskhan who lived in 1155-1227 and gives an overview about the period of becoming of the personality. In addition 
Сhingiskhan and the knowledge of his era, researches, analyses are not only limited to the above-mentioned article. 
Continuation of the work in this direction is in the process of development. 

 
МОҢҒОЛИЯДАҒЫ ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

 
Н.Мешелқызы – 
азМем
ызПУ-ні� Тарих кафедрасыны� ІІ курс магистранты 

 
Моңғолиядағы қазақ диаспорасы көп жылдар бойы атамекендегі қазақтармен қоғамдық құрылымы, 

саяси-экономикалық жəне мəдени өмірі ұқсас жүйеде өмір сүрді. Ал кеңестік дəуірде Моңғол елі де 
КСРО-ның құрамындағы одақтас республикалар сияқты социалистік даму жолындағы мемлекеттің бірі 
ретінде өмір сүріп, ондағы қандас ағайындар Қазақстанмен арадағы саяси-əлеуметтік, экономикалық 
жəне оқу-ағарту саласында тығыз байланыста болды [1,75 б.]. 

Қазақстанға келіп жоғары жəне орта арнайы оқу орындарында білім алып, атамекендегі қазақтармен 
қоян-қолтық аралысып, салт-дəстүр, əдет-ғұрпын басқа алыс шет мемлекеттердегі қазақтарға қарағанда 
жақсы сақтап қалды. Қазақ халқының осы екі бөлігінің арасындағы мəдени байланыстың үзілмеуі, ондағы 
қазақ зиялыларының қалыптасуына өзіндік ықпал етті. 

Моңғолияның қайсыбір ұлтшылдық əдебиетінде «Қазақтар алғаш Моңғолияға асып келгенде таяғын 
сүйреткен кедейлер, хат танымайтын, өзіндік дəстүрі, өнерінен бейхабар қараңғы халық болған» деп 
көрсету көрініс беріп қалады [2, 63 б.]. 

Бұнымен біз келісе алмаймыз, өйткені қазақ халқы көшпелі мал шаруашылығымен айналысып, 
жылдың төрт мезгілінде көшіп-қонып жүргені белгілі, бірақ көшпелілердің де өзіндік мəдениеті мен 
этногафиялық тұрғыда ерекшелігі бар. 

Моңғолиядағы қазақ зиялыларының қалыптасуын əлемге əйгілі тұлға Абай Құнанбаевпен қатар өмір 
сүрген Ақыт қажы Үлімжіұлы Қарымсақовтың Қобда өңірінде өмір сүрген кезеңінен басталады деуге 
болады. Ақыт қажының «Ахуал-қиямет» насихат толғауы 1908 жылы «Қисса-и-Ғабдулмəлік» жəне 
«Қисса-и-минахіб пиран Ғазиз ан» атты дастандары 1909 жылы Қазан қаласында жарыққа шыққан. 

Ақыт Үлімжіұлы Қарымсақовтың еңбектерімен қатар, 30-дан астам ақынның шығармалары сақталып 
зерттеулер жасалған. Бұндай ақындар шығармалары қатарына Тауданбек Қабанұлы (1830-1908), 
Б.Төлебай (1858-1924), Отарбай (1882-1953), Б.Ақылбай (1880-1963), Т.Нəжікеш (1885-1953), 
И.Оңашыбай тағы басқаларды атауға болады [3, 34 б.]. 

Моңғолияда 1929 жылы Моңғолия жазушылар одағының алғашқы бастауымен құрылған əдебиет 
үйірмесіне 17 адам мүше болды. Ал 1942 жылы Моңғолия қазақтары жазба əдебиетінің тұңғыш кітабы 
болып Б.Ақтанның «Өлеңдер жинағы» Баян-Өлгейде латын əрпімен басылып, онда М.Құрманханның, 
Н.Базыкейдің, Қ.Махфуздың өлеңдері жарыққа шықты [4, 56 б.].  

Сонымен қатар, Моңғолия қазақтарының көптеген шығармалары жарияланды.1965 жылы қазақ қалам-
герлерінің “Жасыл дөң” жинағы, ал 1981 жылы «Қарлы Алтай əуендері» қазақ қаламгерлері біріккен 
жинағы моңғол тілінде Моңғолияның астанасы Уланбатырда жарыққа шықты [4, 28 б.]. 

Моңғолиядағы қазақ əдебиеті 1960 жылдары ерекше қарқынмен дами бастады. Өйткені Қазақстанның 
жоғарғы оқу орындарыннан жəне Моңғолияның оқу орындарын бітірушілер санымен толыға бастады. 
Олар: Имашхан, Шабдарбай, Дайын, Елеусіз, Ақын, Солтан, Байыт, Жəмлиқа, Кəкей, Тойлыбай сияқты 
бір топ жас талаптылармен толықты. Олар əдебиетімізге жаңа екпін, жаңа түр, мазмұн ала келді. Жоғары 
теориялық білім алған жас талапкерлер ауыз əдебиетіне поэзияның саяси лирика, эпостық поэма, сатира, 
баллада түрлерімен қатар прозада, новелла, фантастикалық əңгіме үлгілерін ала келді. Драмалық шығар-
маның кей түрінің туып, кеңейуі мен жақсы дамуына жол ашты. Олардың өзіндік ерекшелігі танылып, 
жазушылық стилі қалыптаса бастады. Мұның бəрі Моңғолиядағы қазақ əдебиеті буынының бекіп, бұғана-
сы қатаюына жағдай жасады [5, 49 б.]. 

Сəбит Мұқанов Моңғолияның қазақтар шоғырланған аймағы Баян-Өлгейге 1967 жылы ресми сапар-
мен барып ондағы қазақ зиялыларымен жүздесіп көптеген мəселелерді талқылап, оларға рухани демеу 
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көрсетті. С.Мұқановтың бұл сапары Моңғолия қазақтары үшін ұмытылмас тарихи оқиға болып есте 
қалды. 

Моңғолиядағы қазақ қаламгерлері; Ақтан Бабиұлы, Ақын Алақанұлы, Арғынбай Жұмажанов, Баман 
Құрманұлы, Даниял Дікейұлы, Жамлиха Шалұлы, Жекей Солтанұлы, Зұқай Шəріпақынұлы, Имашхан 
Байбатырұлы, Кəкей Жаңжұңұлы, Қабидаш Қалиасқарұлы, Қалқабай Орынұлы, Қаржаубай 
Сартқожаұлы, Қаһар Ойнақбаев, Қуанған Жұмаханов, Құрманхан Мұхамадиұлы, Мағауия Сұлтанин, 
Махфуз Құлыбекұлы, Молдафия Солтанұлы, Рысбек Зурганбайұлы, Сұлтан Тəукейұлы, Ислам 
Қабышұлы, Шабдарбай Қатшанұлы, Шерияздан Нығышұлы, Шынай Рахметұлымен қатар тағы басқа 
көптеген қаламгерлердің қазақ əдебиетіне қосқан өзіндік үлестері зор болды [6, 96 б.]. 

1973-1980 жылдары Баян-Өлгий аймағының қазақ қаламгерлері қазақ əдебиетінің сан, сапа жағынан да 
жаңа белеске көтерді. Қазақ жазушылар бөлімі құрамында жазушылардың бір бірлестігі, үш əдеби 
үйірмесі жұмыс істеп барлығы 54 ақын-жазушылар əдеби іспен шұғылданып, үміткер талапкерлер саны 
өсті. Ақын, жазушылардың ішінен 12 адам Моңғолия жазушылар Одағы мүшелігіне кіруі ондағы қазақ 
əдебиетінің өсу қарқынының белгісі еді [7, 33 б.]. 

Баян-Өлгей аймағының қазақ зиялылары 1985-1990 жылдары тынбай еңбектеніп, жаңа заман дең-
гейіне жеткен шығармалар жазумен айналысты. Қазақ əдеби кітаптарын шығару əсіресе, əдебиеттің 
негізі қазақ тілін жеттік меңгеру қажеттілігі тұрды. 1987 жылы Баян-Өлгей аймағы Қазақ қаламгерле-
рі бөлімшесінде Моңғолия Жазушылар Одағының мүшесі 20, жас жазушылар бірлестігінде 50 адам 
қамтылды [7, 16 б.]. 

Моңғолияда қазақ ұлттық Баян-Өлгей аймағы орнағаннан бастап 1990 жылдарға дейінгі аралықта 
ресми сапарлармен С.Мұқанов, Д.Қонаев Ə.Марғұлан, Ж.Молдағалиев, О.Сүлейменов, Ə.Əлімжанов, 
Қ.Мырзалиев жəне тағы басқа қоғам қайраткерлері мен ақын- жазушылары сол елге ресми сапарлармен 
барып, ондағы қазақ зиялыларымен пікірлесіп олардың əдебиеті мен тарихын зерттеуде бағыт-бағдар 
берді. 

1997 жылы қазақ қауымдастығының кіші құрылтайы Баян-Өлгейде болып оған: Қ.Найманбаев, 
Ш.Мұртаза, М.Мағауин, Қ.Жұмаділов, А.Сейдімбек, Б.Дəрімбек, Ж. Бейсенбайұлы, Б.Сарбалаұлы сынды 
көптеген зиялы қауым өкілдері қатыстып əлем қазақтарының кіші құрылтайы барысында М.Əуезовтың 
100 жылдық мерейтойы салтанатты түрде белгіленді. 

Қазақстан жазушыларының роман, өлең жинақтарын моңғол тіліне аударған қаламгерлер: 1956 жылы 
С.Бегалиннің “Жас бұтақ” деген еңбегін Əукетай, 1958 жылы А.Құнанбаевтың “Өлеңдер” жинағын 
Ж.Хайрулла, С.Мұқановтың «Ботагөз» Ш.Өтеповтың “Шығыс қызы» шығармасын жəне Т.Молдағалиев, 
Ж.Жұмахандардың өлеңдер жинақтарын Ш.Жамлиха, Ғ.Мүсіреповтың «Қазақ солдаты» мен 
Қ.Əбдіқадыровтың «Қажымұқан», Ə.Əлімжановтың «Махамбеттің жебесі» атты шығармаларын О.Қаһар 
аударған [4, 32 б.]. 

Ш.Жəмлиха мен О.Қаһарлар Қазақстан жазушыларының роман, өлең жырларын моңғол тіліне ауда-
рып танытуда үлкен еңбек атқарды. Осы орайда Жəмлиха Шалұлы жайлы аз да болса тоқтала кетуді жөн 
көрдік: белгілі ақын, жазушы Баян-Өлгейдің Тұлба сұмынында 1939 жылы дүниеге келген. Ол Монғолия 
қазақ əдебиетінің дамуына ерекше үлес қосқан қаламгер жəне Моңғолия Жазушылар одағының басқарма 
мүшесі болған алғашқы қазақ азаматы. Жəмлиха Шалұлы 1992 жылы тарихи атамкеніне қоныс аударып 
Алматы облысы Жамбыл ауданына қоныстанды. Жəмлиха Шалұлы дүниежүзі қазақтары қауымдастығы-
ның ұсынысымен өмірінің соңына дейін Президенті Н.Ə. Назарбаевтың жыл сайынғы Халыққа Жолдау-
ын моңғол тіліне аударып, сол елге Елбасымыздың саясаткер тұлға екендігін көрсете білді. 

Моңғолия Жазушылар Одағына əр жылдарда мүше болған қазақ азаматтары: (1945 ж.) Б.Ақтан, (1950 
ж.) М.Құрманхан, (1950 ж.) Ж.Арғынбай, (1959 ж.) Д.Даниял, (1965 ж.) Б.Имашхан, (1967 ж.) С.Мағауия, 
(1974 ж.) Қ.Қабидаш, (1975 ж.) І.Яки, (1979 ж.) А.Қауия, (1983 ж.) Ж.Какей, (1984 ж.) Р.Шынай, (1985 ж.) 
Ш.Зухай, З.Рысбек, (1990 ж.) Қ.Соян, (1991 ж.) М.Батай, (1998 ж.) Р.Сұраған, (1999 ж.) С.Қаржаубай, 
(2000 ж.) Б.Қызай, (2002 ж.) К.Биқұмар, (2002 ж.) Қ.Байыт, (2005 ж.) Ы.Қуатай, (2005 ж.) М.Азатхан, 
(2005 ж.) т.б көптеген қазақ азаматтар болды [4, 45 б.]. 

Моңғолиядағы қазақ зиялылары сол елде қазақ əдебиетінің дамуына зор үлесі қосты. Осы уақыт 
ішінде əдебиет саласында еңбек еткен Моңғолиядағы қазақ ақын жазушыларынан жиырма шақтысы 
қаламгерлік деңгейіне көтерілді.1960-1970 жылдар Баян-Өлгей қазақ қаламгерлері қазақ əдебиетіне жаңа 
туынды бере бастаған кез болса, 1970-1990 жылдары біршама көлемді шығармалар жазып, олардың 
қатары əдеби-теориялық білімділермен толыққан кезең болды. Моңғолиядағы қазақ жазушылары 1970 
жылдардан соң, қазақ əдебиетінің роман жанрын меңгере бастады. Сөйтіп, 1970-1990 жылдар аралығында 
ондаған роман, жүзден астам повест, мыңдаған əңгіме, жыр, толғау, дастан-поэмалар жазды [3, 12 б.]. 
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Моңғолиядағы қазақ зиялылары қазақ əдебиетінің озық үлгілерінен нəр алып, қазақ əдебиетін дамыту-
да, зетттеуде үлестерін қосумен қатар тарихы мен əдебиетін қалыптастыруда рөлі ерекше болды. Олар 
Моңғолиядағы қазақ халқының тарихы мен қоғамдық өміріндегі өзгерістерді барынша шынайы бейнелеу-
ге бар ынта жігерін салып əр заманға сай қалам тартты. Моңғолиядағы қазақ əдебиетінің тұңғыш романы 
Елеусіз Мұхамадиұлының «Қобда қойнауында» атты еңбегінде Моңғолиядағы қазақтардың сол кездегі 
саяси-қоғамдық өмірін шынайы суреттеген. Сонымен қатар олар өзге ортада өмір сүріп жатқандарына 
қарамастан Қазақстан қаламгерлерімен əр кез байланыста болып, олардың көптеген еңбектерін моңғол 
тіліне аударып, сол елге қазақ халқының рухани мəдениетінің биікте екендігін таныта білді. Сондықтан 
Моңғолиядағы қазақ қаламгерлерінің əдеби туындыларын саралап, олардың арасынан шыққан кейбір 
ақын, жазушылардың шығармалары мен ондағы қазақтар тарихында өзіндік орны бар тұлғаларды, 
Отандық тарих бағдарламаларына кіргізіліп, оқытылса деп ойлаймыз. 

Моңғолиядан тарихи Отанына көшіп келіп, жемісті еңбек етіп жүрген көптеген қазақ зиялылары, олар: 
Жұмажанұлы Арғынбай, Жұмапиұлы Қибаттолда, Құмақайұлы Кəлік, Əбікейұлы Қабылаш, Құсайыпұлы 
Мусайф, Өмірзақ Ырыстанұлы, Кəлімхан Рахметбайқызы, Абилтайн Мініс, Зардыхан Қинаятұлы, 
Қаржаубай Сартқожаұлы, Нəпіл Базылхан, Досымбек Қатран, Бабақұмар Хинаятұлы, Қабидаш 
Қалиасқарұлы, Мағыш Аятханұлы, Қаманұлы Ұлықпан, Бурахан Сағиданұлы, Оқас Құрманұлы, Досан 
Баймолда, Ботагөз Уатханқызы, Бақытбек Бəмішұлы, Абай Мауқараұлы, Аманжол Ақын, Жүкел 
Қамайұлы, Дағжан Белдеубайұлы, Есенгүл Кəпқызы, Қайрат Бекенұлы, Ақеділ Тойшанұлы жəне тағы 
басқа көптеген азаматтар Қазақстанның ғарыштап өркендеуіне, əр сала бойынша өзіндік үлестерін 
қосуда. 

Моңғолиядан атажұртқа оралған зиялы қауымның əр саладағы атқарған еңбектері мен жетістіктерін 
шағын мақалада қамту мүмкін емес. Сондықтан атамекенге оралған, ондағы қазақтардың мəдениеті мен 
тарихи дамуы туралы зерттеген зиялылардың бірнешеуіне тоқтала кетуді жөн көрдік.  

Абилтайн Мініс – тарих ғылымдарының докторы, профессор МХРП тарихын жазған жетекші ғалым-
дардың бірі. Ғалымның 15 монографиясы, 200-ге жуық ғылыми мақаласы жарық көрді. Абилтайн Мініс 
атажұртқа алғашқы көшпен 1992 жылы оралып, күні бүгінге дейін Түркістандағы халықаралық Қазақ-
Түрік университетінде дəріс беруде. Атажұртқа оралғаннан кейін 6 монография, сексеннен астам ғылыми 
мақала, көптеген баяндамалары жарық көрді. Сондай-ақ А.Мініс атажұртқа Моңғолия мұрағатындағы 
Тұрар Рысқұловқа қатысты деректерді əкелді. Тұрар Рысқұловтың 110 жылдығына арналған халықаралық 
ғылыми конференцияға жетекшілік етті. «Тұрар Рысқұлов Моңғолияда» атты еңбекті тарих ғылымдары-
ның кандидаты, Н.Əбілдаевпен бірлесіп жарыққа шығарды... Тұрар Рысқұловқа қатысты құжаттарды 
жариялау арқылы қайраткердің Коминтерннің Моңғолиядағы өкілі ретінде, онда өткізген біржарым 
жылдық саяси белсенді қызметінің қыр-сырын толық ашып берді [1, 78 б.]. 

Зардыхан Қинаятұлы – тарих ғылымдарының докторы Атамекенге Моңғолия мұрағаттары мен басқа-
дай дерек көздеріндегі қазақ тарихына қатысты деректерді алып келіп, айналымға түсірді. Ғалымның 
«Жылаған жылдар шежіресі», (Алматы, 1995), «Моңғол үстіртін мекендеген соңғы түркі тайпалары». 
(Астана, 2001), «Моңғолиядағы қазақтар», І-кітап (Алматы, 2001), «Жошы хан жəне қазақ мемлекеті» 
(Астана, 2004) монографиясы, сонымен қатар басқа да еңбектерімен бірге алпыстан астам ғылыми 
мақалалар мен баяндамалары жарияланған [1, 78 б.]. 

Қаржаубай Сартқожа белгілі түрколог, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент. Еңбектері; «Древне-
тюркские рунические надписи и тюрко-уйгурские этнокультурные связи вVІІ-ІХ веках» (Алматы, 1988, 
диссертация); «Объединенный каганат тюрков» (Астана, 2001), «Орхон мұралары», (Астана, 2003), 
«Орхон ескерткіштерінің толық атласы» Астана, 2005, 2007 жж. (Жолдасбековпен бірге қазақ жəне орыс 
тілдерінде), «Байырғы түрік бітік жазуының генезисі» атты еңбектері бар. Сонымен қатар 120 ға жуық 
ғылыми мақалалары Ресей, ҚХР, Түркия, Франция, Германия, Жапония, Қазақстанда 7 тілде жарық көрді 
[8, 45 б.]. 

Нəпіл Базылхан филология ғылымының кандидаты. «Мəдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясын-
да «Қазақстан тарихы түркі тілді деректемелерінде» атты сериясының «Көне түрік бітіктастары мен 
ескерткіштері» (Орхон, Енисей, Талас) 2-томының авторы. «Қазақстан тарихы моңғол тілді деректемеле-
рінде» атты сериясының «Моңғолдың құпия шежіресі» 1-томының ғылыми аудармасын жасады. 
«Лусанданзан. Алтын тобчы» 2-томының ғылыми редакторы, «Мұрағат құжаттары мен деректемелері» 3-
том, «Сарайшық тиындары» ғылыми еңбектің авторларының бірі. Сондай-ақ 2 монографиялық еңбегі, 60 
ғылыми мақаласы жарық көрді [8, 56 б.]. 

Досымбек Қатран тарихи ғылымдарының кандидаты. 1998-2000 жылдары Халықаралық Құқықтық 
жəне нарық Академиясының (МАПР) əлеуметтік қоғамдық пəндер кафедрасының меңгерушісі, 2000 
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жылдан қазірге дейін ҚР Мемлекеттік Орталық музейінің этнология бөлімінің меңгерушісі қызметін 
атқарып келеді. «Қазақтың дəстүрлі ас-тағам мəдениеті», (Алматы, 2002 ж, 91 б.) деп аталатын оқу 
құралын шығарды жəне 30-дан астам ғылыми мақалалары жарық көрді.  

2004-2006 жылдарға арналған «Мəдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы бойынша Моңғолия, Ресей, 
Алматы жəне Жамбыл облыстарында Орталық мемлекеттік музей тарапынан ұйымдастырған этногра-
фиялық экспедицияларға жетекшілік етті. «Мəдени мұра» бағдарламасы аясындағы шығарылып келе 
жатқан «Қазақстан тарихы моңғол тілді деректемелерінде» атты еңбек авторларының бірі [9,78 б.]. 

Досан Баймолда физика ғылымдарының докторы, халықаралық журналист. Халықаралық «Азат 
Еуропа», «Азаттық» радиосының қазақ редакциясында көп жыл кеңесші, редактор қызметін атқарған. 
Сондай-ақ ағылшын, чех, поляк, орыс, моңғол тілдерінде еркін сөйлейді. Досан Баймолданың 60 тан 
астам ғылыми мақалалары еліміздегі белгілі журналдармен қатар Еуропаның көптеген елдеріндегі бедел-
ді ғылыми журналдарында жарыққа шыққан.   

Ботагөз Уатқанқызы Дүниежүзі қазақтары қауымдастығында ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі 
болып абыройлы еңбек етіп келеді. Ол алғаш 1990 жылдары Моңғолиядан атажұртқа көштің басталуына 
мұрындық болған батыр қыздардың бірі. Атажұртқа оралған қазақтар арасынан ІІ дəрежелі «Достық» 
орденімен Ботагөз Уатқанқызы Қазақстан Республикасы тəуелсіздігінің 15 жылдығында марапатталған. 

Бабақұмар Хинаятұлы белгілі түрколог Мандоки Қоңырдың шəкірті, тарих ғылымдарының канди-
даты. 30-дан астам ғылыми жəне 120-дай энциклопедиялық мақалалардың авторы. Сонымен қатар венгер, 
моңғол, түрік, ағылшын тілдерін жетік меңгерген. «Ата салтыңды аяла», «Қазақ тарихы мен мəдениетіне 
қатысты шет тілдегі деректер», «Қазақ саятшылық өнері», «Қазақ кастюмі» т.б жинақтардың авторы. 

Сұраған Рахметұлы бүгінде Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында тұрады. 2009 жылы «Моңғолия мен 
Қытайды мекендеген қазақтардың қоғамдық-саяси өмірінің тарихы» атты кандидаттық диссертация 
қорғаған. Сұраған Рахметұлының көптеген ғылыми мақалалары мен монографлиялық еңбектері жарық 
көрген; «Құжырты құрбандары» монграфиялық еңбегі «Оспан батыр» ғылыми баяндамасы тағы басқа 
көптеген еңбектерін атауға болады. 

Құрметхан Мұхамадиұлы қазірігі таңда Моңғолияның астанасы Ұланбатырда өмір сүріп жатыр. Ол 
1997 жылы Алматыда «Моңғолиядағы қазақ субэтносының қалыптасуы мен дамуы» деген тақырыпта 
тарих ғылымдары бойынша докторлық диссертация қорғаған. Көптеген ғылыми мақалалары мен 
монографиялары жарық көрген. 

Қабсатар Омарұлы Моңғолияның Баян-Өлгей аймағындағы қазақ мəдени орталығының төрағасы, 
профессор. 2005 жылы Əлем қазақтарының ІІІ-құрылтайы елордамыз Астанада болып өткені белгілі, осы 
бас қосуда төралқа мүшелерін сайлау жөнінде Дүниежүзі Қазақтары Қауымдастығының Төралқа төраға-
сының бірінші орынбасары Т.Мамашев ұсыныс жасаған еді. Құрылтай қаулысы бойынша Моңғолияда 
мəдени орталық ашу туралы шешім қабылдап төрағасына Қабсатар Омарұлы сайланып осы жылдан 
бастап ондағы қазақтардың мəдени-рухани өсіп жетілуінде аянбай еңбектеніп келеді. 

Асай Рəмішұлы Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының Ұланбатырдағы қазақ-мəдени орталығы 
бөлімшесінің төрағасы, медецина ғылымдарының докторы, профессор. 2006 жылы құрылған бұл мəдени 
орталықтың төрағасы Асай Рəмішұлы Дүниежүзі қазақтары қауымдастығымен осы кезден бастап тығыз 
қарым-қатынас орнатқан. Ондағы қазақтардың салт-дəстүрі, ұлттық өнерінің өркендеуіне өзіндік үлес 
қосып, рухани көмек көрсетіп жүрген азаматтардың бірі. 

Осы орайда Моңғолиядағы қазақтарға мəдени-рухани тұрғыда көмек көрсетіп отырған орталық 
Дүниежүзі Қазақтары Қауымдастығын атап өткен жөн деп ойлаймыз. Дүниежүзі Қазақтары Қауымдасты-
ғының Төралқа төрағасының бірінші орынбасары Т.Мамашевтың басшылығымен Моңғолиядағы мəдени 
орталықтарға Қазақстанның барлық баспасынан шығарылған кітаптар жыл сайын жіберіледі. Сонымен 
қатар көптеген игі шаралар атқарылып келеді. 

Қорыта айтқанда, жоғарыдағы ғалымдар Моңғолия қазақтарының тарихы мен мəдениеті, бүгінгі 
тыныс тіршілігі жайлы ғылыми зерттеулер мен мақалалар жазып, тарихи Отаны үшін табысты еңбек етіп 
жүрген тұлғалар. 
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Резюме 
В настоящей статье рассматриваются научные труды и достижения казахской интеллигенции Монголии, вернув-

шихся на историческую родину. Также в ней речь идет о личностях, внесших весомый вклад в развитие просвеще-
ния, национальной культуры, литературы и истории.                                                             

 
Summary 

This article discusses the research work and accomplishments of the Kazakh intelligentsia Mongolia, having returned to 
their historical homeland. Also, it refers to the personalities who have made a significant contribution to the development of 
enlightenment, national culture, literature and history. 

 
ҚАЗАҚСТАН МЕН САУД АРАБИЯСЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫНЫҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Б.Ж. Мұстафаев – «Шығыстану» мамандығыны� 2 курс магистранты, Л.Н. Гумилев атындағы Е�У 

 
Қазақстан тəуелсіздігіне қол жеткізгеннен бері көпвекторлы бағытты ұстана отырып, сыртқы саясат 

саласында дүние жүзі қауымдастығы елдерімен қоғами өмірдің барлық бағыттарында тең дəрежеде 
қарым-қатынас орнатуға мүдделі. Еліміз шет елдермен, оның ішінде салт-дəстүрлеріміз жəне мəдени 
түбіріміз ұқсас араб елдерімен өзінің геосаясаттық орнына лайық ынтымақтастық орнатуды оңтайлы 
шешіп келеді. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың “Қазақстан-2030” страте-
гиясында: «2030 жылы біздің ұрпақтарымыз бұдан былай əлемдік оқиғалардың қалтарысында қалып 
қоймайтын елде өмір сүретін болады. Олардың Қазақстаны Еуразияның орталығы бола отырып, жедел 
өркендеп келе жатқан үш аймақтың – Қытайдың, Ресейдің жəне Мұсылман əлемінің арасындағы эконо-
мика мен мəдениетті байланыстырушы буын рөлін атқаратын болады», немесе «Таяу жəне Орта Шығыс 
елдерімен де қарым-қатынастарымыз тиісті деңгейде нығая береді» деген еліміздің белсенді сыртқы 
саясаты жөнінде сөз қозғаған болатын [1]. Сол стратегияның жалғасы есебінде 2012 жылдың 14 желтоқ-
санында Елбасы «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты жаңа 
бағдарламасын халыққа жолдады. Нұрсұлтан Назарбаев осы жолдауында былай дейді: «Біздің басымдық-
тарымыз өзгермейді – көршілеріміз – Ресеймен, Қытаймен, Орталық Азия елдерімен, сондай-ақ АҚШ-
пен, Еуроодақпен, Азия елдерімен серіктестікті дамыту мəселесі болып табылады. Қазақстан ИЫҰ-ның 
белсенді қатысушысы бола отырып, Таяу Шығысты реттеу процесінің бейбіт сипатына шын жүректен 
мүдделілік танытады. Араб-ислам əлеміндегі халықтық толқудан босаған күш-қуаттың жасампаздық 
арнаға бағытталып, аймақтың əлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешуге қызмет етуі маңызды» 
[2]. Демек, Қазақстан өзінің сыртқы саясатындағы басым бағыттарды əрі қарай дамыта беретін болады.  

Халықаралық қоғамдастықпен жан-жақты ынтымақтастық орнатуға бет алған Қазақстан үкіметінің 
сыртқы саясатында мұсылман əлемі елдері лайықты орынға ие болуы табиғи шарт. Бұрынғы кеңес 
одағын құрап, оның көлеңкесінде тасалап келген Орталық Азия мемлекеттері тəуелсіздікке ие болуы 
нəтижесінде тарихи тұрғыдан ұқсас əрі жақын географиялық, діни-мəдени белдеуде орналасқан халықтар 
жібі үзілген дəстүрлі қатынастарын жаңғыртуға мүмкіндік алды. Үш құрлықты өзара түйістірген, зор 
саяси жəне экономикалық мүмкіншіліктерді иемденген, геостратегиялық жағына аса ыңғайлы мекенде 
орналасқан, бай отын-энергетика, қаржы-несие, əлемнің маңызды теңіз коммуникацияларына ие мұсыл-
ман белдеуінің елдері бүгінгі күні əлемдік саясат деңгейінде ерекше маңызға ие екені мəлім.  

Орталық Азия мен Таяу шығыс аймақтарының геостратегиялық, саяси-экономикалық жағдайларының 
ұқсастығы, түрлі халықаралық мəселелер бойынша ұстанып отырған саяси тұғырларының жақындығы, 
халықтарының мəдени жəне рухани бауырластығы Қазақстан мен мұсылман əлемі арасындағы ынтымақ-
тастықты нығайтуға берік негіз бола алады. Аталған міндеттің табысты іске асырылуы сайып келгенде 
Қазақстанның халықаралық қоғамдастықта дəйекті əрі белсенді енуін қамтамасыз етіп, сол арқылы оның 
ұзақ мерзімді ұлттық мүдделеріне сай келмек [3, 153 б.].     

Еліміздің сыртқы саясаты жүйесінде Таяу Шығыс аймағы маңызды орын алады. Бұл аймақта қомақты 
адами жəне экономикалық ресурстар, əлемдік көмірсутегі шикізат қорының үштен екі бөлігі шоғырлан-
ған. Аталған факторлар қазіргі халықаралық қатынастардағы Таяу Шығыстың  рөлін əрі қарай арттыра 
бермек [4, 185 б.].     

Байқағанымыздай, еліміздің сыртқы саясатының аса маңызды бағыттарының бірі ислам əлемімен 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1 (36), 2013 г. 

154 

достық қатынастарды ұстану болып табылады. Бұндай ұстаным елдің сыртқы позицияларының күшеюіне 
əкеліп, Қазақстанның дүниежүзілік қауымдастыққа саяси жəне экономикалық интеграциялануына көмек-
тесіп, қазақстандық дипломатияның азиялық, таяушығыстық, мұсылмандық сияқты маңызды бағытта-
рындағы мүмкіндіктерінің кеңеюіне жол ашады. 

Қазақстанның мұсылман əлемімен өзара қатынастарының негізгі ажырамас бөлігіне араб елдерімен 
байланыстары жатады. 

Араб əлемі еліміздің тəуелсіздігін үлкен қуанышпен қарсы алып, оның барлық ішкі жəне сыртқы 
акцияларын қолдады, біздің жас мемлекетімізбен жан-жақты байланыстарды орнатуға белсенді қатысты. 
Қазақ жəне араб халықтарының рухани жақындастығы да елеулі рөлін қосып, біздің мемлекеттеріміздің 
бір-біріне тартылуына əкелді. Араб елдерінің Қазақстанға басқа елдермен салыстырғанда жақын геогра-
фиялық орналасуы да маңызды болып отыр. Жəне де олардың көліктік-коммуникациялық əлеуеті, соны-
мен қатар қазақстандық тауарлар үшін нарығының кеңдігі еліміздің қызығушылығын туғызуда [5, 19 б.]. 

Осы уақытқа дейін Қазақстан Республикасы көптеген араб елдерімен қарым-қатынас орнатып, 
олармен саяси, экономикалық, мəдени т.б. байланыстарды дамытып келеді. Атап айтсақ төмендегідей 
араб елдерімен дипломатиялық қатынастар орнатылған: Бахрейн Корольдігі, Египет Араб Республикасы, 
Марокко Корольдігі, Ұлы Социалистік Халықтық Либия Араб Жамаһириясы Сирия Араб Республикасы, 
Катар Мемлекеті, Оман Сұлтандығы, Біріккен Араб Əмірліктері, Палестина Мемлекеті, Сауд Арабиясы 
Корольдігі, Алжир Халық Демократиялық Республикасы, Ливан Республикасы, Ирак Республикасы. 

Осы елдердің арасынан Сауд Арабиясы Корольдігі мен Қазақстан Республикасы арасындағы қарым-
қатынасқа тоқталып өтейік.  

Сауд Арабиясы корольдігі (Əл-Мамляка əл-Арабия əс-Саудия) – Арабия түбегінде орналасқан мемле-
кет. Жер аумағы 2,240 млн км2. Халқы 22,7 млн (2002). Астанасы – Əр-Рияд қаласы. Əкімшілік жағынан 
13 округке бөлінеді. Сауд Арабиясы абсолюттік монархия. Мемлекет жəне үкімет басшысы, қарулы 
күштердің қолбасшысы – король. Король үкіметті құрады жəне жоғарғы лауазым иелерін тағайындап, 
орнынан босата алады. Сауд Арабиясы үкіметі заң жобасын дайындайды, мемлекетаралық келісімдерді 
бекітеді, ішкі, сыртқы саясат, экономика, қаржы мəселелері жөнінде тиісті шешім қабылдайды.  

Сауд Арабиясы – дүние жүзіндегі ірі мұнай өндіруші жəне өңдеуші елдердің бірі. Дүние жүзіндегі 
мұнай қорының төрттен бірі Сауд Арабиясы жер қойнауында шоғырланған. Шикі мұнай қоры 261,7 млрд 
баррел немесе 35 млрд тонна, табиғи газы шамамен 6,339 трл м3. Мұнай елге экспорттан түсетін пайда-
ның 90%-ын құрайды. Елде жеңіл өнеркəсіп жəне металлургия, мұнай мен газ өңдеу, химия, тыңайтқыш-
тар, құрылыс материалдарын шығару дамыған. Мекке қаласында жылына қажылыққа 5 млн. адам келе 
алатындай жағдай жасалған.  

Сауд Арабия Корольдігі Таяу Шығыс елдерінің арасында экономикалық жағынан алғанда аса дамыған 
ел. Елдің ¾ бөлігі шөл дала болғанына байланысты мемлекет ауыл шаруашылық техникасын, құрал-
сайман сатып алуға, ирригациялық құрылыстарға жəне жол салуға өте көп қаражат бөлді. Соның 
арқасында бұл ел бидайды жəне басқа ауыл шаруашылық өнімдерді экспортқа шығаруға мүмкіндік алды. 

Экономикалық қиыншылықтарға қарамастан, Сауд Арабиясы дүние жүзіндегі ең бай, аса тұрақты, 
өмір сүру деңгейі жоғары елдер қатарына жатады [6].  

Сауд Арабиясының беделінің артуы, ол жерде исламның түпқазығы болып табылатын тарихи орындар 
бар. Оларды корольдік көзінің қарашығындай сақтап, бүкіл жер жүзіне исламның не екенін паш етіп 
отыр. Сонымен қатар, Сауд Арабиясы Батыс елдермен, АҚШ-пен тығыз сауда-экономикалық байланыс 
жүзінде исламды уағыздау, ұлттық мүдделерін қорғауда мұсылман мемлекеттеріне көмек көрсету, бұл 
елдердің ішкі ісіне араласпау болып табылады.  

Сауд Арабиясы Корольдігі (САК) араб жəне мұсылман елдерінен бірінші болып 1991 жылы 30 
желтоқсанда Қазақстан тəуелсіздігін таныды.  

Қазақстан – Саудия ресми қатынастары 1992 жылдан басталды деуге болады. Сол кезде Сауд Арабия-
сы сыртқы істер министрі Принц Сауд аль-Фейсал Қазақстанға ресми сапармен келу ынтасын білдірген 
болатын. Оған дейінгі қатынастар сыртқы істер министрліктері тарапынан жүргізіліп тек екі жақпен 
танысу сипатында болды. 

1992 жылдың маусымыда Сауд арабиясы корольдігінің Сыртқы істер министрлігі Еуропа Департамен-
тінің бастығы Ханзада Турки Қазақстанға келді. Оны Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрін 
қабылдады. Ал 1993 жылы ақпан айында ҚР сыртқы істер министрлігінің аса маңызды шаруалар бойын-
ша елшісі қысқа сапармен Эр-Риядта болған кезінде Сауд Арабиясы Корольдігінің сыртқы істер министрі 
Саль-Файсальдың қабылдауында болып, Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың 
Король Фахдқа жеке жолдамасын тапсырды. 
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Содан бастап біртіндеп Қазақстан Саудия арасындағы экономикалық байланыстар орнай бастады 
деуге болады. 1993 жылы желтоқсанда Қазақстан Саудияның Даму Фондының миссиясы келіп, Қазақстан 
министрліктерімен кездесіп, біраз жобаларды қаржыландыру мəселесін талқылады. 1993 жылдың 3-
қазанынан 27-қаңтарға дейін Қазақстанда Ханзада Мухаммед Бек Бандар болды. Ол Қазақстан экология 
жəне биоресурстар министрлігімен Қызыл Кітапқа жазылған құстарды қорғау жайында келіссөз жүргізді. 
Келіссөз нəтижесінде Ханзада мен министрлік арасында Экологиялық қор құру туралы келісімге қол 
қойылды. Ол қордың жарғылық капиталы 2 млн долларды Ханзада жеке өзі салды. 

Сауд Арабиясы мен Қазақстан арасындағы байланыстың нақты орнауы 1994 жылы 30-көкекте 
Қазақстан Сыртқы Істер Министрі Қ.Б. Саудабаевтың Эр-Риядқа сапарынан басталды. Мұнда Қазақстан 
мен Сауд Арабиясы арасында дипломатиялық қатынас орнату жөнінде Хаттамаға қол қойылды. 
Қазақстан Министрін Король Фахд қабылдады. Келіссөз барысында Қазақстанға Сауд Арабиясының 
сауда-өнеркəсіпкерлерін жіберіп, қарым-қатынасты нығайту мəселесі келісілді. 

Сонымен қатар, 1994 жылдың тамызында Қазақстанға Сауд Арабиясының əскери мамандары келіп, 
ҚР қорғаныс министрлігімен келіссөздер жүргізді [5, 29 б.]. 

1993-1994 жылдарда Қазақстан мен Сауд Арабиясы жақсы дəрежеде дипломатиялық қатынастар 
жүргізіп отырды да, ҚР Президентінің Сауд Арабиясына Ресми сапары даярланды. 

Қазақстан мен Сауд Арабиясы арасындағы байланыстарды жəне де бүкіл араб дүниесімен қатынастар-
ды жаңа биік дəрежеге көтерген Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың Сауд Арабиясы 
Корольдігіне ресми сапары болды. Ол 1994 жылы 25-28 қыркүйекте өтті. Сапар кезінде ҚР Президенті 
Король Фахд Бен Абдель Азизбен кездесті. Ол екі ел арасындағы тарихи байланыстардың қайта жаңғыр-
ғанына ризашылығын білдіріп, Қазақстанның егемендік алуының мұсылмандар қоғамына да маңызы зор 
екенін атап өтті. Саудия мемлекеті басшысы ҚР Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың Орталық 
Азия мен түгел ТМД елдері арасындағы бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтауға бағытталған салмақты 
саясатын аса жоғары бағалады. Сауд Арабиясы өздерінің компаниялары мен іскер адамдарының 
Қазақстанның экономикасы, мұнай өнеркəсібі, ауыл шаруашылығы, сауда, жеке бизнес салалары бойын-
ша қатынастарын əрқашан қолдайтынын білдіреді. Король Фахд Қазақстанның егемендігіне, мемлекеті-
нің күшейуіне өз көмегін аямайтынын жəне ішкі істеріне араласпайтынын, алдын-ала ешбір шарт қоймас-
тан жан-жақты байланыстардың пəрменділігін арттыруға ат салысатынын айтты. 

Сапар кезінде ҚР Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев Ханзада Абдалла Бен Абдель Азизбен, 
Премьер-министрдің Екінші орынбасары, қорғаныс жəне авиация министрі Ханзада Сұлтанмен, Парсы 
Шығанағы араб мемлекеттерінің өзара көмек Кеңесінің Бас хатшысының орынбасары Абдалла аль-
Кувейзимен кездесіп, екі жаққа қатысты мəселелер бойынша келіссөздер жүргізді. 

ҚР Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың Сауд Арабиясына сапары тек корольдік пен араб 
елдерінде ғана емес бүкіл дүние жүзінде жақсы резонанс тудырды. Қазақстан мен Сауд Арабиясы 
арасында орнаған қарым-қатынасқа орай сапардың мақсаты мынау еді: екі ел басшылары арасында  сенім 
орнату, Саудияны Орталық Азия мемлекеттері жағына тарту, жеке бизнесті Қазақстанға тарту жəне екі 
жақты байланыстар үшін шарттық құқықтық негіз қалау. Біздің ойымызша осы мақсаттардың бəрі өз 
нəтижесіне жетті. Олай дейтініміз сапар кезінде сауда-экономикалық, инвестиция мен мəдениет, спорт 
жəне жастар ісі жөнінде Бас келісімге қол қойылды. Сапар нəтижесі бойынша бірлескен коммюнике 
қабылданды [5, 31 б.] . 

Осыдан бастап Қазақстан – Саудия қатынастары орнап, жаңа деңгейге көтеріле бастады деуге болады. 
Екі мешіттің сақтаушысы, Алла жанын жаннаттан берсін Король Фахд бен Абдел Əзиздің тікелей 

шақыруымен Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2004 жылы наурыз айында Сауд Арабиясына тағы бір маңыз-
ды сапармен барды. Бұл сапар екі ел басшысының арадағы қарым-қатынасына жаңа серпін беріп, оны 
одан əрі дамытып, нығайтуға көзделген ой-ниетінің шешімділігін тереңдетудің жарқын куəсі болып 
табылды. 

Осынау сапар кезінде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев сауд басшыларымен маңызды кездесулер өткізді. 
Олардың ішінде ең маңызды кездесулер – Король Абдалла бен Абдел Əзизбен, сондай-ақ, Жоғары 
Мəртебелі Король бекзадасы Сұлтан бен Абдел Əзизбен (ол уақытта Премьер-министрдің екінші орынба-
сары) өтті. 

Жүргізілген келіссөздер барысында өңірдегі оқиғалардың дамуы, сондай-ақ ислам мен халықаралық 
өмірдегі болып жатқан қатынасқа қатысты екі жақтың ұстанымы талқыланды. Екі ел арасындағы ынты-
мақтастықты дамытудың келешегі, осынау өзара пайдалы ынтымақтастықты барлық салаларда одан əрі 
нығайту жолдары көзделді. Екі елдің министрлері екі мемлекет арасында қол қойылған құжаттарда маз-
мұндалған уағдаластықтарды өмірге енгізу жөнінде барлық қажетті шараларды қабылдау туралы тікелей 
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тапсырмалар алды. Солардың ең маңыздысы – екі мемлекет пен олардың экономикалық салмағына сəйке-
се алатындай, жыл сайынғы тауар айырбасы деңгейін арттыруды қарастырған сауда саласындағы қол қо-
йылған құжат. Осы сапардың ең маңызды нəтижесі – осы елдегі мүмкіндіктерді көзбен көріп, танысу мақ-
сатында Қазақстанға сауд бизнесмендерінің келуі. Бұл сапар елге инвестиция салудың көздерін іздестіру 
мен елде қаржы салуға болатын мүмкіндіктерді көзбе-көз көрумен қатар, сондай-ақ, Қазақстан үкіметі 
сауд инвесторларына ұсынып отырған жеңілдіктерді талқылау мақсатын көздеді. Бірлескен компаниялар 
мен акционерлік қоғамдарды құру идеясы пайда болды, олардың жұмыстарына екі елдің бизнесмендерін 
қатыстыру көзделді. Бірінші кезекте бұл маңызды экономикалық жобаларға қатысты болатын. 

Екі ел арасындағы сауда жəне экономикалық ынтымақтастыққа қатысуға ниет білдірген компаниялар 
мен ұйымдар туралы жеткілікті ақпарат ұсыну мақсатында компаниялар мен көмекші ұйымдар арасында 
тікелей байланыс орнату қажеттілігін де дəлелдеді. Мұнай өндіру, энергетика, мұнай-химия өнеркəсібі 
саласындағы компаниялардың қызметін жандандыруға ерекше көңіл аударылды, өйткені екі елде де осы 
салаларда қызмет көрсетудің үлкен тəжірибесі жинақталған. 

Екі ел арасындағы мəдени жəне рухани ынтымақтастыққа айрықша көңіл бөле отырып, Қазақстан 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Сауд Арабиясының діни қайраткерлерімен, Дүниежүзілік Ислам 
лигасының жауапты тұлғаларымен де кездесті. Осылайша Қазақстан ұзақ жылдар осы елдегі ислам 
мəдениетінің дамуына залалды ықпалын тигізіп келген кеңес үстемдігінен кейін қайтадан ислам мəдение-
ті мен өркениетінің бір бөлігі болу тілегін паш етті. 

Осыдан бастап, Қазақстан Республикасы барлық халықаралық ислам форумдарына, соның ішінде 
Сауд Арабиясы аумағында өтетін форумдарға жүйелі түрде қатыса бастады [7, 93 б.]. 

Бүгінге дейінгі екі ел арасындағы қарым-қатынастардың нəтижедері қандай деген сұраққа жауап 
іздесек, Қазақстан Республикасы Сыртқы істтер министрлігінің ресми сайтындағы деректер бойынша 
Қазақстан мен Сауд Арабиясы арасында төмендегідей іс-шаралар жүзеге асырылған: 

Қазақстан Республикасы мен Сауд Арабиясы Корольдігі (САК) арасындағы дипломатиялық қатынас-
тар 1994 жылғы 30 сəуірде орнатылды. Қазақстан Республикасының Эр-Риядтағы Елшілігі 1996 жылдың 
мамыр айында ашылды. ҚР САК-гі Елшісі Б.Тасымов. Сауд Арабиясының Қазақстандағы Елшілігі 1997 
жылдың наурыз айында ашылды. САК Астанадағы Елшісі Əбділмəжид Хаким.  

Екі ел арасындағы достық қатынастардың одан əрі нығаюына САК Премьер-министрінің екінші 
орынбасары, Қорғаныс жəне авиация министрі, Бас инспектор Ханзада Сұлтан бен Əбділ Əзіздің (2005 ж. 
1 тамыздан бастап Тақ мұрагері) 2000 жылғы Қазақстанға сапары жəне ҚР Президентінің 2004 жылдың 
наурызда өткен екінші ресми сапары өз септігін тигізді. Өткен мерзімде екі ел арасында түрлі деңгейде 
бірқатар өзара сапарлар ұйымдастырылды. 

Сауд Арабиясына ҚР Сыртқы істер министрі Қ.Саудабаев (1994 ж.), білім, мəдениет жəне денсаулық 
сақтау министрі Қ.Көшербаев (1997 ж.), Парламенті Сенатының төрағасы Ө.Байгелді мен Н.Əбіқаев (1997 
жəне 2006 жж.), Жоғары сот төрағалары М.Нəрікбаев, Қ.Мами жəне М.Əлімбеков (1998, 2001 жəне 2010 
жж.), Экология жəне табиғи ресурстар министрі С.Дəукеев (1998 ж.), Қорғаныс министрі С.Тоқпақбаев 
(2002 ж.), Мəдениет, ақпарат жəне қоғамдық келісім министрі М.Құл-Мұхаммед (2002 ж.), Əділет минис-
трі О.Жұмабеков (2004 ж.), Сыртқы істер министрінің орынбасарлары А.Шəкіров жəне Н.Ермекбаев 
(2005 жəне 2008 жж.), Ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Т.Мұсабаев (2009 ж.), Индустрия жəне сауда 
министрі Ə.Исекешев (2010 ж.), Ішкі істер министрі С.Баймағанбетов (2010 ж.), Конституциялық кеңестің 
төрағасы И.Рогов, Жоғарғы сот кеңесінің төрағасы О.Жұмабековтің (2010 ж.) сапарлары болды. 

Қазақстанға Сауд Арабиясы Консультативтік кеңесінің төрағалары Ибрагим бен Джубейр, Салех бен 
Хумейд жəне Абдалла Əл аш-Шейх (1998, 2006 жəне 2009 жж.) Əділет министрі Абдалла Əл аш-Шейх 
(2002 жəне 2008 жж.), Сауда жəне индустрия министрі Хашим əл-Ямани (2006 ж.), Дін, уақф жəне үндеу 
министрі шейх  Салех Əл аш-Шейх (2007 ж.), Сыртқы істер жөніндегі мемлекеттік министрі Низар 
Мадани (2008 ж.), Экономика жəне жоспарлау министрі Халед əл-Кусейби (2009 ж.), Туризм жөніндегі 
жоғарғы комиссиясының төрағасы ханзада Сұлтан бен Салман (2009 ж.), Денсаулық сақтау министрі 
Абдалла ар-Рабия (2010 ж.) сапар жасады. 

2011 сəуірінде ҚР Сыртқы істер министрі Е.Қазыханов ресми сапармен Риядта болып қайтты. 
Сауд Арабиясы еліміздің инфрақұрылымын дамытуға белсенді қатысты. ҚР Парламенті Сенаты ғима-

раты (15 млн. долл. астам), Астана қаласындағы кардиоорталық (12 млн. долл.), Осакаровка-Вишневка 
көлік жолы (12 млн. долл.), Петропавл қаласындағы мешіт (2 млн. долл.) жəне т.б. жобаларды жүзеге 
асыруға гранттар бөлді. 

Сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-сауд үкіметаралық комиссиясының үш 
отырысы өтті – 1999 жəне 2009 жж. Астана қаласында, 2004 ж. Рияд қаласында. 
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Жыл сайын   4 мыңға жуық қазақстандықтар қажылық жəне умра жасау мақсатында Мекке жəне 
Медина қалаларына сапар шегеді. 

ҚР мен САК арасындағы тауар айналымының көлемі 2011 жылы 14 млн. долл. құрады. 
Қазақстан-сауд қатынастарының шарт-құқықтық базасы 14 құжатқа негізделген [8]. 
Сауд Арабиясы Корольдігі аймақтың қуатты қаржылық жəне экономикалық əлеуеті бар аса дамыған 

елдерінің қатарына жатады. Корольдіктің əлемдегі ірі мұнай ресурстарын иеленуші жəне сыртқа шығару-
шы ретіндегі мəртебесі əлемге аян. 

Сауд Арабиясының жағдайына оның аумағында мұсылмандардың ең басты қасиетті орындары Мекке 
мен Мединаның болуы айрықша сипат береді. Осы маңызды жағдай Сауд сыртқы саясатының негізгі 
қағидаттарын айқындауда, ол бүкіл əлемде исламды қолдауға жəне мұсылман мемлекеттеріне көмек 
көрсетіп, демеуге бағытталған.  

Елдің сыртқы саясатында ислам құндылықтарын насихаттауға жəне қорғауға Араб жəне Ислам мемле-
кеттерінің ынтымақтастығын нығайтуға басымдық беріледі. Діни жəне этникалық қағидаттарға негіздел-
ген аймақтағы ықпалды саяси жəне қаржы мекемелері: Ислам конференциясы ұйымы, Ислам Даму Банкі, 
Парсы шығанағы араб мемлекеттерінің ынтымақтастық кеңесі жəне басқаларды құруда нақ Корольдік 
шешуші рөл атқарғанын атап ету керек.  

Екі жақты қатынастарда жинақталған оң тəжірибелерге қарамастан Қазақстан-Сауд ынтымақтастығы-
ның əлеуеті толық іске асырыла қойған жоқ. Бұл үдерісті тежеп отырған себептердің арасында кейінгі 
уақытта екі елдің сыртқы экономикалық белсенділігінің жалпы төмендеуін бөліп айтуға болар еді, бұл екі 
мемлекетті жалғастырып жатқан тікелей көлік дəліздерінің болмауы сияқты ішкі сипаттағы себептерге 
байланысты. 

Дегенмен, екі ел арасындағы саяси, мəдени, ғылыми, экономикалық қарым-қатынастар болашақта 
жоғары деңгейге жетеді деп сенеміз. 
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Резюме 
В данной статье рассматриваются развитие отношения Казахстана со странами Ближнего Востока, особенно с 

Королевством Саудовской Аравии 1992-2011 годы. А также обсуждается уровень развития сотрудничества двух 
стран в различных сферах. 

 
Summary 

In this article development of relation of Kazakhstan with countries of Middle East is considered, especially with The 
Kingdom Of Saudi Arabia 1992-2010. And also the level of development of collaboration of two countries comes into 
question in different spheres.  
 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
КАЗАХСТАНА – ПРИОРИТЕТЫ ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
З.Пангиреева – магистрант 2 курса КазНПУ имени Абая 

 
В условиях нарастающей взаимозависимости между субъектами международных отношений в эпоху 

глобализации ни одна страна мира, независимо от ее ресурсного и силового потенциала или степени 
развития, не может не подвергаться влиянию внешних сил. Ни одна страна, какой бы мощной в военном 
и экономическом отношении она ни была, не может в отрыве от других стран справиться с острейшими 
проблемами современности. Противостоять им можно только в рамках тесного международного сотруд-
ничества. В таких условиях задачей отдельных государств является быстрейшая адаптация к новой среде 
через пересмотр прежних подходов и выработку новых по ключевым проблемам внешней и внутренней 
политики. Для молодой, независимой Республики Казахстан, ставшей полноправным субъектом и 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1 (36), 2013 г. 

158 

актором международных отношений, чрезвычайно важно ведение внешней политики, которая бы вовре-
мя улавливала вызовы окружающей международной системы и достойно отвечала им, ставя во главу угла 
национальные интересы страны. Необходимо выработать новые подходы во внешней политике, найти 
эффективные принципы и модели внешнеполитического поведения в стремительно меняющихся между-
народных, геополитических и геоэкономических условиях. 

С момента обретения независимости Казахстаном пройден большой путь. Многовекторная внешняя 
политика Казахстана, появившаяся на заре независимости, смогла поспособствовать укреплению сувере-
нитета и государственности, вхождению страны в систему международных отношений и мирохозяй-
ственных связей. За прошедшие годы республика стала полноправным членом международного сообще-
ства, чьи инициативы практически всегда получали международную поддержку и осуществлялись на 
практике, установила стабильные и предсказуемые отношения со всеми соседями. Сложился междуна-
родный имидж республики как серьезного и надежного партнера. 

В сфере внешней политики Казахстана развиваются тесные связи с Россией, Китаем, США, Европей-
ским Союзом, странами Центральной Азии и мусульманским миром. В Послании Президента Республи-
ки Казахстан было отмечено дальнейшее развитие политики многовекторности, что «выражается в наших 
добрососедских взаимоотношениях с Россией и Китаем, которые являются приоритетными, а также в 
нашей заинтересованности и практических шагах по развитию стратегического партнерства с США и 
многостороннего сотрудничества со странами Европейского Союза» [1]. Из чего следует, что США 
выделяются в качестве третьего по значимости партнера в современной внешней политике Казахстана. 

В настоящий момент США являются одним из решающих мировых факторов, оказывающих 
существенное влияние на ход глобальных процессов, происходящих в политике и экономике. Как 
отметил известный казахстанский эксперт М.Ашибаев: «Многогранное сотрудничество США со страна-
ми региона является важным фактором развития Центральной Азии и обеспечения региональной безопас-
ности, в том числе в области противодействия современным угрозам и вызовам. Вашингтон совместно с 
различными международными финансовыми организациями не только поддерживает усилия центрально-
азиатских государств в сфере региональной интеграции, но и выступает в качестве инициатора различных 
программ по углублению регионального взаимодействия в области торговли, транспорта, энергетики и 
т.д.» [2] о роли США в центральноазиатском регионе. 

Америка занимает крупное место в экономическом и политическом развитии Казахстана. Соединен-
ные Штаты являются крупнейшим иностранным инвестором РК. За годы независимости американские 
инвестиции в экономику Казахстана составили свыше $15 млрд. Объем товарооборота между двумя 
странами в прошлом году составил почти $2 млрд. В Казахстане осуществляют деятельность около 400 
американских компаний [3]. Данные цифры, несомненно, свидетельствуют о значимости американского 
фактора в дальнейшем экономическом развитии Казахстана. Наряду с экономическим сотрудничеством 
Вашингтон оказывает поддержку проведению политических реформ в стране, в то же время учитывая 
особенности культурного и исторического развития страны. Так, в ходе своего визита в Астану в октябре 
2005 г. Государственный секретарь США К.Райс дала позитивную оценку развитию демократических 
процессов в Казахстане и отметила, что каждая страна должна сама выбирать формы и методы проведе-
ния демократических реформ [4]. Данная позиция главы американского внешнеполитического ведомства 
свидетельствует о намерениях США развивать поступательные, дружественные и взаимовыгодные 
отношения с Казахстаном в перспективе. 

В марте 2007 г. в Комитете по иностранным делам Конгресса США состоялось обсуждение перспек-
тив развития казахстанско-американского сотрудничества, в котором принял участие Посол Казахстана в 
США К.Саудабаев. В ходе встречи стороны уделили особое внимание очередному Посланию Президента 
РК Н.Назарбаева народу Казахстана, отметив значение дальнейшего развития стратегического партнер-
ства Казахстана с Соединенными Штатами. В частности, Председатель подкомитета по странам Азии, 
Тихоокеанского региона и глобальной окружающей среды конгрессмен Э.Фалеомаваега отметил значе-
ние казахстанского направления во внешней политике США: «Казахстан стал надежным партнером США 
в борьбе с терроризмом и, конечно же, обладает огромными запасами энергоресурсов, которые способны 
играть важную роль в удовлетворении мировых потребностей. В недавнем Послании Президента 
Назарбаева мы увидели четкую стратегию дальнейшего успеха Казахстана и с оптимизмом смотрим на 
перспективы нашего сотрудничества, намереваясь всемерно содействовать этому со стороны законода-
тельной ветви власти» [5]. 

В целом интерес Соединенных Штатов к расширению сотрудничества с Казахстаном обусловлен 
следующими объективными факторами: 
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Геополитический фактор. Вашингтон нуждается в укреплении отношений с центральноазиатскими 
странами с тем, чтобы оказывать влияние на развитие политических и экономических процессов в 
Центральноазиатском регионе. В этом отношении Казахстан для США является выгодным партнером, 
интерес к которому повышается с каждым годом, учитывая быстрые темпы экономического роста и 
внутриполитическую стабильность. Более того, после ухудшения отношений Вашингтона с Ташкентом в 
2005 г. Соединенные Штаты уделяют все больше внимания Казахстану, называя его региональным 
лидером. Не секрет, что Вашингтон рассматривает Казахстан как один из объектов продвижения 
собственных геополитических интересов в Центральной Азии. 

Энергоресурсы. Одним из важнейших приоритетов внешней политики Белого дома является обеспече-
ние энергетической безопасности. В этой связи казахстанские резервы нефти и газа представляют значи-
тельный интерес для США в качестве альтернативы Ближневосточному региону. Об этом свидетельству-
ет регулярность контактов между Казахстаном и США, направленных на расширение сотрудничества в 
области энергетики. Так, в марте 2006 г. в ходе встречи с Президентом РК Н. Назарбаевым в Астане 
Министр энергетики США С.Бодман отметил, что Соединенные Штаты намерены удвоить объем инвес-
тиций в экономику Казахстана в последующие 5 лет. Как известно, основным направлением американ-
ских инвестиций является нефтяной сектор казахстанской экономики. Одним из последних событий в 
казахстанско-американских отношениях в области энергетического сотрудничества явился визит в 
Астану в феврале 2007 г. делегации Государственного департамента США во главе с помощником госсе-
кретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Д.Салливаном. В ходе встречи с главой 
Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК Б.Измухамбетовым были обсуждены вопросы 
диверсификации экспортных потоков из Казахстана. В частности, особое внимание было уделено потен-
циалу транскаспийского нефте- и газопровода, который может стать новым экспортным направлением из 
Казахстана. В сфере двустороннего энергетического сотрудничества Вашингтон поддерживает прокладку 
альтернативных трубопроводов из Казахстана в обход России, что ограничивает монопольные права 
России на европейском нефтяном и газовом рынке. 

Безопасность и борьба с терроризмом. Одним из наиболее приоритетных аспектов сотрудничества 
Вашингтона с Казахстаном является сфера безопасности. После известных событий 11 сентября 2001 г. 
Казахстан осудил террористические акты, совершенные в Вашингтоне и Нью-Йорке и, предоставив 
воздушный коридор для самолетов США в рамках операции «Несокрушимая свобода», поддержал контр-
террористическую операцию США в Афганистане. В данное время Казахстан оказывает активную 
гуманитарную помощь в восстановлении Афганистана. Более того, в 2003 г. Казахстан направил 
инженерно-саперный отряд в Ирак, которым было обезврежено свыше 4 млн взрывчатых веществ. Все 
это, безусловно, укрепило связи Казахстана и США в области обеспечения региональной безопасности, 
борьбы с терроризмом и военного сотрудничества. 

В настоящее время между Казахстаном и Соединенными Штатами налажено достаточно крепкое 
сотрудничество в сфере обеспечения безопасности, основу которого составляет прочная договорно-
правовая база. Так, в 2003 г. между Казахстаном и США был подписан план пятилетнего военного 
сотрудничества. Данный документ охватывает такие сферы двустороннего взаимодействия, как совмест-
ное противодействие международному терроризму, развитие миротворческих сил, укрепление боеспособ-
ности Сил воздушной обороны казахстанских Вооруженных Сил, развитие военной инфраструктуры 
Каспийского региона, развитие военно-морских сил, создание военного института иностранных языков и 
т.д. 31 января 2006 г. между Казахстаном и Североатлантическим альянсом был подписан «Индивидуаль-
ный план действий партнерства» (ИПДП), который в перспективе, вероятно, станет определяющим 
документом в развитии отношений Казахстана с НАТО. Главной функцией ИПДП является создание 
правовой основы для осуществления взаимодействия, получения консультаций, обмена опытом по 
улучшению бюджетного планирования на оборонные расходы. 

Тем самым сотрудничество Казахстана и США в сфере обеспечения безопасности и борьбы с терро-
ризмом динамично развивается как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. 

Продвижение демократии. Ключевым элементом политики США в отношении Казахстана является 
продвижение демократии и поддержка успешного и планомерного проведения политических реформ. С 
этой целью Соединенные Штаты оказывают финансовую поддержку различным негосударственным 
организациям, осуществляют взаимодействие с гражданским сектором страны. Так, 1 марта 2006 г. 
профильный подкомитет палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о развитии 
демократии в пяти государствах Центральной Азии, который предусматривает выделение $188 млн в 
2006 г. и в последующие годы на реализацию ряда программ по поддержке демократии во всех пяти 
центральноазиатских государствах. 
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В ходе обсуждения перспектив развития Казахстана и казахстанско-американского сотрудничества в 
Комитете по иностранным делам Конгресса США, которое прошло в марте 2007 г., было отмечено, что в 
Послании Президента Н.Назарбаева народу Казахстана наиболее пристальное внимание США привлек 
мощный социальный посыл как важнейший компонент укрепления демократического строительства в 
Казахстане. Также было отмечено, что Казахстан вступает в стадию практической реализации дальней-
ших демократических реформ на основе предложений Государственной комиссии по демократизации. 
Тем самым члены Конгресса США выразили поддержку Казахстану на пути последовательного проведе-
ния курса политических реформ. 

Таким образом, на современном этапе политика США в отношении Казахстана определяется такими 
факторами, как обеспечение геополитических интересов и энергетической безопасности США, сотрудни-
чество в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, а также поддержка политических реформ и 
продвижение идеалов западной демократии. 

Наряду с позитивной оценкой казахстанско-американского сотрудничества, экспертами отмечаются и 
некоторые негативные явления, которые в перспективе могут отрицательно отразиться на дальнейшем 
ходе двусторонних отношений. Так, по мнению известного казахстанского политолога М.Лаумулина, 
«политика Соединенных Штатов в отношении РК строится исходя из следующих параметров: обеспечить 
участие Казахстана в реализации геополитических энергетических проектов США (Баку-Тбилиси-
Джейхан) на Каспии, привязать Казахстан к западной финансовой помощи, усилить влияние США и 
НАТО в военном строительстве, способствовать постепенному отдалению РК от России, поддерживать 
оппозицию и различные неправительственные организации (НПО) и в целом проамериканские, так 
называемые «либеральные настроения» в обществе, оказывать всемерное политическое давление в целях 
формирования в Казахстане так называемого плюрализма, т.е. системы эффективного функционирования 
альтернативных политических центров силы (в Парламенте, политических партиях, средствах массовой 
информации) под внешним контролем» [6]. 

В качестве косвенных потенциальных угроз положительному развитию казахстанско-американских 
отношений можно отметить ухудшение отношений между Москвой и Соединенными Штатами. Так, с 
начала 2007 г. развитие российско-американских отношений проходило в негативном ключе. Основными 
пунктами в разногласиях между Москвой и Вашингтоном являются следующие: 

• политика крупных российских энергетических компаний на мировых нефтегазовых рынках; 
• вопросы расширения НАТО на Восток; 
• планы по размещению американских сил противоракетной обороны в странах Восточной Европы; 
• противоположные позиции России и США по таким вопросам, как статус Косово, Приднестровья, 

Нагорного Карабаха и пр.; 
• открытая критика американской внешней политики В.Путиным; 
• критика внутренней политики России высшими официальными лицами США. 
Таким образом, активно развивая отношения с Казахстаном, особенно в сфере безопасности, энергети-

ки и космических технологий, США вызывают опасения у России, что, безусловно, способствует 
обострению геополитической игры в Центральноазиатском регионе, стимулируя рост соперничества 
между региональными державами, с одной стороны, и США – с другой. Китай, наряду с Россией, также 
негативно рассматривает политику США в регионе и не считает ее отвечающей собственным интересам. 
Пекин заинтересован в обеспечении стабильности собственного тыла. 

Со своей стороны США видят потенциальную угрозу со стороны ШОС и рассматривают данную 
организацию как инструмент России и Китая по продвижению собственных интересов в Центральной 
Азии, используемый для противодействия политике Вашингтона. Данный тезис Вашингтон мотивирует 
тем, что члены ШОС препятствуют принятию участия в ее работе США даже на уровне наблюдателя, 
хотя подобные права получили Пакистан, Индия и Иран. Тем самым Вашингтон опасается, что взаимо-
действие Москвы, Пекина и, возможно, более активное вовлечение в структуру ШОС Тегерана в перспек-
тиве приведет к недопустимому сокращению влияния Вашингтона в Центральной Азии. 

Геополитическое соперничество, развиваемое в Центральноазиатском регионе ведущими державами, 
повышает конфликтный потенциал в регионе и может способствовать его милитаризации, что противоре-
чит внешнеполитическим интересам Казахстана. В этой связи Казахстан, несмотря на различия в интере-
сах его партнеров, и впредь будет придерживаться взвешенного и разумного внешнеполитического курса, 
развивая в равной степени взаимовыгодное сотрудничество как с Россией, так с Китаем и США. В Посла-
нии Президента РК Н.Назарбаева подчеркивается дальнейшая приверженность политике многовекторно-
сти, способствованию политической стабильности и экономическому росту региона Центральной Азии. 
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Түйін 

Бұл мақалада Америка Құрама Штаттарының Қазақстанның сыртқы саясатындағы орны қарастырылған. Автор 
Қазақстан жəне АҚШ арасындағы біріккен ынтымақтастық бағыттарына сараптамалық талдау жасаған. 

 
Summary 

This article examines the role of the United States of Americain foreign policy of  Kazakhstan. The author analyzed the 
priorities of mutual cooperation between Kazakhstan and the United States. 

 
ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДІНИ АХУАЛДЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

А.М. Садықова – дCниежCзі, тарихнама жəне деректану 
кафедрасыны� PhD докторанты, əл-Фараби атындағы 
аз�У 

 
Бүгінде Қазақстандағы діни ахуал айтарлықтай өзгерістерді бастан өткеруде. Қоғам өмірінде діннің 

рөлі күннен күнге артуда. Бұған дінге сенушілер санының артуы, діни ұйымдардың көбеюі, діни 
орындардың көптеп салынуы дəлел.  

Дəстүрлі діни ұстанымдардың күшеюімен бірге қоғамымызда беймəлім жаңа, «дəстүрлі емес» діни 
ұйымдар да пайда болды. Еліміздің негізгі діни қауымы сүниттік ислам мен христиандықтың правосла-
виелік бағыттары екенін ескерер болсақ, тəуелсіздік жылдарында қанат жая бастаған католик, протестант-
тық жəне дəстүрлі емес діни құрылымдар да өз қызметін белсенді түрде жүргізуге мүмкіндік алған. Егер 
тəуелсіздік қарсаңындағы жылдары елімізде 30 конфессияға тиесілі 700-дей бірлестіктер болса, одан 
кейінгі 10-15 жылдың көлемінде 3,5 мыңдай діни бірлестіктер тіркелген. Олардың 1652-сі исламдық, ал 
православиелік шіркеуге жататын 241 діни бірлестік тіркелген.Сонымен қатар дəстүрлі емес діни қауым-
дар ретінде 5 буддистік қауым, 24 индуистік, 12 кришнаиттік, 23 бахаи, 2 трансцентальдық медитация 
қауымы, 6 саентология шіркеуі тағы басқалар бар [1]. Енді бір дереккөздерге сүйенсек, елімізде ресми 
тіркелген 4001 діни ұйымдардың ішінде 2337-сі мұсылмандық болып табылады [2]. 

Дін ұлттың қайта түлеуі мен мемлекеттің жаңаруына ықпал етіп, қоғамдағы тұрақтылық пен ынтымақ-
тың негізі ретінде қалыптасуда. Сонымен қатар дінді идеологиялық құрал ретінде пайдаланып отырған, 
дін жамылып, экстремизм түрінде байқалатын радикалды жəне фундаменталды ағымдардың таралуына 
оң жағдай туғызып отырғанының мысалдары баршылық. 2011 жылы бұқаралық ақпарат құралдарының 
мониторингі [3] бойынша елімізде орын алған бірқатар оқиғалар террористік жəне экстремистік қаупі бар 
деп бағаланды. Олардың ішінде 17 мамырдағы Ақтөбеде жəне 24 мамырдағы Астанадағы жарылыстар, 
Ақтөбе облысының Теміртау ауданында полиция қызметкерлерінің өлімі сынды оқиғалар аталады. 
Зерттеушілер А.С. Сүйінова, Т.Ж. Ғазизов талдау жасау нəтижесінде 2011 жыл терроризм тұрғысынан 
Қазақстан үшін түбегейлі өзгеріс жылы болды деп есептейді. Дəлел үшін террор хроникасын сипаттайтын 
мəліметтерді ұсынады [4].  

Бүгінде террористік құрылымдар қатарына еніп, Қазақстан аумағында іс-əрекеттеріне заңды түрде 
тиым салынған халықаралық ұйымдардың ішінде «Аль-Каида», «Шығыс Түркістандағы ислам қозға-
лысы», «Өзбекстанның ислам қозғалысы», «Асбат аль-Ансар», «Талибан» қозғалысы, «Боз гурд», 
«Лашкар-е-Тайба», «Əлеуметтік реформалар қоғамы», «Түркістандық ислам партиясы», «АУМ 
Синрикё» бар [5]. Бұл тізімге, сарапшылардың болжамдары бойынша, сайентологтар, иеговистер, 
ахмадийлер, кришнаиттер, «Таблиги-Джамаат»,«Белое братство», «Церковь сатаны» ізбасарлары толық-
тыруы ықтимал [6].  

Өткізілген əлеуметтік зерттеу нəтижесіне сүйенсек, респонденттердің негізгі бөлігі (21,3%) экстремис-
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тік пиғылдағы діни ұйымдардың белсенділік танытуының себебін «кедейлер санының артуы мен жұмыс-
сыздықпен» байланыстырса, «əлемдегі саяси жағдаймен» – 17,8%, «жеке тұлғалардың билікті басып 
алуымен» – 14,9%, «дін басылардың əлсіздігі» – 11,1%, «мемлекет тарапынан іс-əрекетсіздік таныту мен 
əлсіз бақылау» – 9,3%. ҚР-да аталмыш ұйымдардың пайда болуы: «сыртқы проблемалармен байланыс-
ты» (39,0%), «сыртқы факторлардың ықпалы» (17,5%), «ішкі себептердің салдары» (15,4%).  

«Қазақстанда діни ұйымдар тарапынан ұйымдастырылған террористік актілер болуы мүмкін бе?» 
деген сұраққа сұралғандардың көп бөлігі (57,1%) «иə, əбден мүмкін» деп жауап берсе, басқалары – «жоқ, 
бұған еш себептер жоқ» деп есептейді (35,5%) [7].  

Көріп отырғанымыздай, халықтың ой-пікірі бойынша еліміздегі экстремизм мен терроризмнің пайда 
болып, таралуына ықпал еткен факторлар мен себептер өзара байланысты. Ішінен нақты біреуін ғана 
бөліп қарастыру мүмкін емес. Бірақ, көпшілік ойлағандай, террористік ациялардың көбеюін тек халықтың 
тұрмыс деңгейінің төмендеуімен байланыстыру қаншалықты қисынды? Əрине, кедейліктің қоғамдық 
сананың радикалды бағыт алуына айтарлықтай ықпал ететінін теріске шығаруға болмас. Дегенмен де, 
Батыс Еуропаның мысалы бұны көрсетпейді. Жалпы ХХ ғасырдағы терроризм эволюциясын қарайтын 
болсақ, Батыста террорлық əрекеттердің көбеюі 60-70-жж. соңында байқалып, бұл дамыған елдердің 
терроризмге қарсы тұрақты иммунитеті туралы иллюзияны жоққа шығарды. Сондықтан террорлық 
актілерді, Батыстың экономикасына едəуір нұқсан келтірген, 70-жж. энергетикалық дағдарыспен байла-
ныстырудың негізі жоқ сияқты.    

Елімізде экстремизм түрінде байқалатын радикалды жəне фундаменталды ағымдардың кеңінен 
таралуына ықпал еткен факторлары мен себептерін анықтауға зерттеушілер де қызығушылық танытуда.   

З.Г. Джалилов [8], К.М. Қазкенов, Д.А. Нұрғазиев [9], А.С Сүйінова, Т.Ж. Ғазизовтардың [10] айтуын-
ша Қазақстанда діни ахуалдың күрделі де сан-салалы болып қалыптасуына, оның ішінде экстремизм мен 
терроризмнің көрініс табуы мен əр түрлі экстремистік пиғылдағы ұйымдардың таралуына ықпал еткен 
бірқатар факторлар мен себептер бар. Соның бірі – дінсіз қоғамды насихаттаған кеңестік идеологияның 
ыдырауы нəтижесінде орын алған қоғамдағы мəдени-рухани үдерістер.  

К.М. Қазкенов пен Д.А. Нұрғазиев бұл мəселе жөнінде: «...70 жыл бойы қоғамда марксизм-ленинизм 
қағидалары үстемдік етті. Жауыққан атеизм негізінде құрылған коммунистік идеология адамды, үстем 
партия толығымен бақылап отыратын, жұмыс машинасына айналдырды. Адамның рухани əлемі комму-
низм идеологиясына тəуелді болды. Сонымен қатар адамдардың бір бөлігі Сенім мен діни сезімді сақтап 
қалды. Соған орай кеңестік құрылыстың ыдырауынан кейінгі «тірілу», идеялық, сенім, соның ішінде діни 
сенім тұрғысынан адамның өзін-өзі іздеуі үдерісі қарқынды бастау алып, бұл өз алдына ата-бабамыздан 
қалған мəдени мұра мен рухани-тарихи дəстүрлердің жандануымен сипатталды. Бірақ, бұл оң үдеріс 
сонымен бірге экстремизмде үстемдікке ие толымсыз, жасанды мəдениеттің дендеп енуімен қатар жүрді» 
[9, 85-86], – деп пайымдайды.  

А.С. Сүйінова, Т.Ж. Ғазизов бүгінде Қазақстанда орын алған діни ахуалды ислам дінінің өркендеуімен 
байланыстырады. Олардың тұжырымдауынша Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін, тəуелсіз елдердер пайда 
болған Орталық Азия аймағындағы сияқты, Қазақстанда да «исламның қайта өркендеу» үдерісі басталды. 
Соның негізінде дамудың оң бағыттарымен қатар əлеуметік-саяси жағдайдың тұрақсыздануына ықпал 
ететін басқа – бүгінде діни экстремизм түрінде байқалатын, исламның радикалды жəне фундаментальды 
ағымдардың таралуы кең қанат жайды [10]. 

Жалпыға мəлім, коммунистік жүйенің ыдырауы нəтижесінде кеңестік идеология келмеске кетіп, 
соның салдарынан рухани вакуум пайда болды. Исламға деген қызығушылықтың жандануы, жергілікті 
халықтың ислам дінін Х ғасырдан бастап уағыздайтынын ескерсек, пайда болған рухани бос кеңістікті 
толтыру қажеттігімен де анықталды. Бұның бір дəлелі – Қазақстан мұсылмандарының Рухани басқарма-
сы берген мəліметтер. Ол бойынша Қазақстанда 2008 жылда 9 миллион, яғни халықтың 67%-ы мұсыл-
ман. Қазақстандағы 2337 мұсылмандық бірлестіктердің ішінде 2334-і сүниттік, 3-і – шииттік [11].  

Қазақстан жағдайындағы экстремизмнің «діни» факторын қарастыра келіп, саяси мəніне басты көңіл 
аударып отырған Е.Бурова «діни экстремизм» дегеннің орнына «дін жамылған саяси экстремизм» деген 
тіркесті пайдаланады. Е.Бурованың тұжырымдауынша, «дін жамылған саяси экстремизмнің» негізін 
құрайтындар:    

1) əлеуметтік əлем бейнесін ойлау мифологизациясы арқылы мистификациялау мен адамды (топтар-
ды) шынайы өмірді рационалды қабылдаудан алшақтатып, оны насихат пен дүниеге деген теріс көзқарас-
ты, соның негізінде мінез-құлық, өмірлік ұстаным, жеке не топтық іс-əрекет стратегиясын (көп жағдайда 
арнайы көпсатылы оқыту барысында) таңу арқылы шындықтан алшақ (сағым) əлемді қалыптастыруға 
жақындату;     

2) адамның (топтың) азаматтық ұстанымына жеке ықпал етіп, саяси құрылысқа, саяси құрылым мен 
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мемлекеттік тəртіпке, экономикалық, əлеуметтік, мəдени (рухани-зайырлы жəне діни) қатынастар мен 
өзара ықпалдастыққа қатысты тікелей не жасырын жалған сенімді қалыптастыру арқылы наразылық 
көрсету мен күрестің əр түрлі шараларына (ұйымның, қозғалыстың саяси не идеологиялық мақсаттарына 
жету үшін адамның руханилық, дүниеге көзқарасынан бастап діни (дін жамылған) идеяға адалдығын 
дəлелдеу ретінде өз өмірін бəйгеге тігу нұсқамасын қалыптастыруға дейін) бірте-бірте дайындау;   

3) ұйымға мақсатты түрде енгізіп, арнайы ықпал ету əдістерін қолдану арқылы өз қатарларында ұстап, 
мақсатты орындауға, мақсатты бағдарламалық ұстанымдарлы іске асыруға бағыттау;    

4) мақұлдаған ықпалшаралармен ғана емес, қорқыту арқылы, арнайы құралдардың (агитация, насихат, 
ағарту, ұйым қатарына қабылдау, ұйымның құрылым баспалдақтарында белгілі-бір мəртебені иелену, 
белгілі-бір рөл мен қызмет атқару) көмегімен іске асатын дүниеге көзқарасты қайта бағыттаумен, ділді 
(өмірлік ұстаным, əлеуметтік мінез-құлықтың белгілі-бір типіне мақсат етіп қоюмен қоса) қалыптастыру-
мен жəне адамның (адам топтарының) іс-əрекет мақсатын қайта анықтаумен байланысты таңылған 
сəйкестік [12].  

Жоғарыда айтылғандарды талдап қарайтын болсақ, экстремистердің дінді идеологиялық қару ретінде 
тиімді пайдаланып отырғанын байқау қиын емес. Саналы адам діннің идеологиялық тұрғыдан белгілі бір 
мақсатта бір-бірін құртуға уағыздайтын зұлымдық сипатының жоқ екенін білгенімен, (жалпы Кеңес 
Одағы ыдырағаннан кейінгі пайда болған кеңістіктегі) халықтың бір бөлігі экстремистік, фундаменталь-
ды көзқарастардың жетегінде кетуде. Бұл орайда Таяу Шығыс Институтының президенті Е.Сатановский 
бүкіл Кеңес Одағының аумағы джихад аумағы болып табылады деп айтқан. Олай дейтіні, Қазақстан 
Өзбекістан, Түркменістанмен шекаралас орналасқандықтан олардың аумағы арқылы Ауғанстаннан 
Қазақстанға адамдардың өтуі еш қиындық туғызбайды... Бұл тұста этникалық қазақтың «Талибан» неоса-
лафиттік қозғалысының не радикалды басқа ағымының мүшесі болуына еш кедергі туындамайды [13]. 
Неліктен қоғам, əсіресе жастар, бұл күнде түрлі идеологиялық ықпалға қарсы тұра алмауда?                   
З.Г. Джалиловтың тұжырымы бойынша Кеңес Одағының ыдырауынан кейін тəуелсіздігін алған елдерге 
тəн «өтпелі кезең» күрделі саяси оқиғаларда ғана көрініс таппай, ең алдымен, терең əлеуметтік жəне 
идеялық тұрғыдан өзгеріс тудырып, қоғамдық тəртіптің негіздерін шайқалтты. Орталықазиялық мемлеке-
тердің дамуындағы бұл екі кезеңнің тоғысындағы тарихи уақыттың ерекшелігі – ол əлеуметтік-экономи-
калық, саяси жəне рухани өмірдің барлық жақтарына ықпалын тигізді. Республикалар бастан өткерген 
əлеуметтік-экономикалық жəне рухани дағдарыс көптеген қоғамдық үдерістердің дамуына əсер еткен 
өзіндік катализатор рөлін атқарды. Бұл уақыт діни өмірдің жанданып, орталықазиялық мемлекеттер үшін 
жаңа саналатын, мұсылмандық қозғалыстар мен ағымдардың таралуымен сипатталады. Басқа елдердегі 
өтпелі кезеңдердегідей Қазақстан мен аймақтың басқа елдерінде діннің көптеген жақтарының қарқынды 
түрде дамуы үдерісі іске асып, кейбір діни құбылыстар мен үдерістер көзге ауқымды түрде көрінеді. 
Бұған сол уақытқа тəн дін басылардың ішіндегі «тақ» үшін тартыс, əр түрлі «ортодаксальды емес» жəне 
фундаменталистік идеялардың «тірілуі», діни білім берудегі терең өзгерістер мысал бола алады.        

Қоғамдық дағдарытың ұшығуымен аймақ халқының материалдық жағдайы төмендеді. Пайда болған 
жағдай басқа елдердегі көріністі қайталап қана қоймай, жағрафиялық жəне саяси жағдаймен, ұлттық 
құрамның күрделілігіне байланысты өзіндік ерешеліктерге ие болды. Республикалардағы жалпы наразы-
лық пен жұмыссыздар саны өсті. Сонымен қатар халықтың негізгі бөлігінде, рухани вакуум мен биліктің 
бассыздығы жағдайында тірек, рухани қолдау бола алар, феномен қажеттілігіне деген сұраныс артты [8]. 
Белгілі болғандай, сол (кеңестік – А.С.) кезеңдегі ресми саясат тəрбие мен білім берудің діннен тыс 
сипатта іске асыруға бағытталды. Сонымен бірге діннің КСРО құрамына кірген халықтардың өнегелі 
жəне рухани мəдениетін қалыптастыру саласындағы тарихи рөлі жоққа шығарылды. Діни сипаттағы 
адамгершілік жəне рухани құндылықтар жалпы адамзаттық қатарына жататын құндылықтармен алмасты-
рылды. Нəтижесінде бұның барлығы діннен ажырау жағдайына үйренді. Адамдардың күнделікті өмірі 
діни ұстанымдармен байланыссыз дамыды. Əсіресе, жеке адамдардың кəсіби, саяси немесе мəдени 
саладағы өміріне қатысты мəселеге келгенде дінге жүгіну қажеттілігі негізсіз саналды [14]. Сөйтіп комму-
нистік жүйенің ыдырауының салдары ретіндегі кеңестік идеологияның құрдымға кетуі қоғамда рухани 
вакуумның пайда болуына алып келді.  

Жоғарыда аталған фактілер мен зерттеушілердің ғылыми негізделген тұжырымдары, сарапшылардың 
бағалары жəне зерттеу нəтижелері бүгінде Қазақстанда орын алып отырған діни ахуалдың қоғам үшін 
өзекті мəселелердің қатарына жататындығын көрсетіп қана қоймай, сол ахуалдың қалыптасуына ықпал 
еткен факторлар мен себептерін анықтап берді. Қалыптасқан жағымды үдерістермен қатар елімізде əр 
түрлі формаларда көрініс тауып, қоғамның оң дамуына қауіп-қатерін төндіріп отырған экстремистік жəне 
фундамнталистік ағымдардың таралуына ықпал еткен бірқатар себептердің бірі ретінде дінсіз қоғамды 
насихаттаған коммунистік жүйенің ыдырауы туғызған түбегейлі өзгерістерді атауға болады. 



Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1 (36), 2013 г. 

164 

1. Т;легенов Т.З. 
аза/стан республикасындағы миссионерлік жағдайға саяси шолу // Хабаршы. «Халы/аралы/ 
;мір жəне саясат» сериясы. – Алматы: Абай атындағы 
аз�ПУ. 2009. - №1 (16). – Б. 67-68. 

2. Ислам и его влияние на постсоветский Казахстан /http://yvision.kz/post/79072 (5.02.2013 02:02 ast). 
3. Абишев М. Проблема терраризма и религиозного экстремизма в Казахстане: мониторинг СМИ в июне-авгус-

те 2011 г. Вестник КазНУ. Серия философия. Серия культурология. Серия политология. 2011. - №2(37). - С. 178-179. 
4. Суинова А.С., Газизов Т.Ж. Религиозный экстремизм и терроризм в Республике Казахстан: Ивент-анализ 2011 

года // Вестник Карагандинского университета. Серия «История.Философия». 2012. - №3 (67). – С. 88-89.  
5. Террористические и экстремистские организации, деятельность которых запрещена на территории Респуб-

лики Казахстан //http://yvision.kz /post/299760;http://online.zakon.kz /Document/?doc_id=30072737; 
http://www.nomad.su/?a=3-201201100012 (5.02.2013 02:05 ast). 

6. Опасные связи/ http://www.zakon.kz/79835-kazakhstanskijj-perechen.html (5.02.2013 ast). 
7. Социологическое исследование на тему: «Исследование вопросов влияния радикальных религиозных организа-

ций на внутриполитическую стабильность в Республике Казахстан» – Академия государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан, май 2005 г.  

8. Джалилов З.Г. Религиозная ситуация в Казахстане и некоторые проблемы политико-правового регулирования 
// SHYGYS («ВОСТОК»). 2004. - №1. – С. 236-246. 

9. Казкенов К.М., Нургазиев Д.А. Религиозные процессы а Казахстане: диалог, дискуссии, дискурс // Ислам и 
культура Казахстана: сборник докладов респ.науч.-практ.конф.прошедшей 28 мая 2003 г. – 237 б.  

10. Суинова А.С., Газизов Т.Ж. Религиозный экстремизм и терроризм в Республике Казахстан: Ивент-анализ 
2011 года // Вестник Карагандинского университета. Серия «История.Философия». 2012. - № 3(67). – С. 82-83.  

11. Solodchenco M.A. World religions in a context of modern culture: new prospects of dialogue and mutual 
understandding. St.Petersburg office of the Russian institute culturologists. – St.Petersburg, 2011. - №3. – p. 34-40. 

12. Бурова Е.Е. Фактор «религиозного» экстремизма в казахстанских условиях // «Открытая школа». - №10 
(121). – декабрь 2012. – С. 14-16.   

13. Satanovsky E. Whether there will be in the Middle East a new war? [electronic resourse] // [web site]. URL: 
http://lenta.ru/cont/satanovskiy/ (Address date 17.03.2012). 

14. Батурин В.С. Исследованиям религиозной ситуации в республике – научную основу. Актуальные проблемы со-
временной религиозной ситуации в Казахстане: материалы круглого стола – Караганда: Изд-во КарГУ, 2011. – 96 с. 

 
Резюме 

Статья посвящена религиозной ситуации в современном Казахстане. Основное внимание уделяется на анализ 
особенностей формирования религиозной ситуации. В связи с этим автор на основе анализа материала отечествен-
ных и российских исследователей выделяет ряд факторов и причин. Как следствие, определяет, имеющие место, 
положительные и отрицательные тенденции.    

 
Summary 

Article focuses on the religious situation in contemporary Kazakhstan. Most attention is paid to the peculiarities of the 
formation of the situation. In this connection the author based on the analysis of the material of Russian and Russian 
researchers identifies a number of factors and reasons. As a consequence, determines that occur, the positive and negative 
trends. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

 
Б.О. Сапаргалиева – магистрант 2 курса, специальность 6М020300-История, КазНПУ им. Абая 

 
Поскольку миграция населения в настоящее время приобретает глобальный характер и одновременно 

является признаком самой глобализации, то для ее анализа необходима новые механизмы исследования, 
позволяющие выявить структуру миграционных потоков и его причины.   

Последствия миграции проявляются в различных сферах: политической, социальной, экономической, 
культурно-психологической, образовательной и других. Они могут иметь как позитивный, так и негатив-
ный характер и для общества и для личности. Все это определяет актуальность изучения проблем терри-
ториального перемещения населения, в том числе регулирования миграции в сфере образования.  

Миграции исторически являются по своей сути неотъемлемой частью существования человечества, 
способствующей его выживанию и конкурентоспособности как отдельных народов, так и отдельных 
людей. Они явились основой процессов заселения, хозяйственного освоения земли, развития производи-
тельных сил, образования и смешения рас, языков и народов, создания новых государств. Традиционно 
считается, что мигранты пересекают границы в поисках лучших условий жизни [1]. В современном 
глобализированном мире население стало более подвижным, миграция становится неотъемлемой частью 
глобализации. Учитывая возрастающее влияние миграции на общество его основной задачей является ее 
эффективное управление  и минимизация негативных последствий. 
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Однако исследовательское поле миграционных проблем полностью не исследовано до сих пор. Прак-
тически предпринимались попытки изучения образовательной миграции, так как и само это явление явля-
ется новым процессом. Дальнейшего анализа требует исследование причин образовательной миграции и 
ее последствий для регионов, связи миграции и социальной мобильности населения, сущностных особен-
ностей, влияние и уточнение социально-психологических механизмов индивидуального и группового ми-
грационного поведения, специфики миграционного поведения различных этносов Казахстана и различ-
ных возрастных групп, а также проблемы образовательной миграции этнических казахов – переселенцев. 

На наш взгляд, для системного изучения всех аспектов феномена миграции важно исследовать 
сущность социальных процессов, в том числе и политических, следовательно, и исторических.   

Миграция также является основой культуры кочевых народов, образом жизни. Коренным отличием 
кочевой цивилизации является не хаотичная, а целенаправленная, осмысленная миграция человеческих 
коллективов, даже в эпоху охоты, рыболовства и собирательства. Постоянная миграция казахского 
народа оказало значительное влияние на менталитет народа, способствовала формированию особого 
генофонда нации, сформировала положительный образ миграции в сознании народа. Считается, что 
кочевничество (или номадизм) наложило отпечаток на все стороны жизни казахов [2]. Казахский народ 
отличает высокий уровень готовности к миграции. 

На протяжении последних десятилетий наблюдается интенсивное расширение миграционных потоков. 
Глобализация интенсифицировала миграционные процессы, изменились не только объемы, но и формы 
миграции, ее причины, отношение к ней. Что привело к разработке новых подходов к миграционной 
политике, способствующей достижению и поддержанию баланса интересов международных факторов, 
участвующих в регулировании миграционных процессов, при обеспечении конкурентоспособности 
государств. Современное рассмотрение проблем образовательной миграции актуально еще и потому, что 
общественные перемены последних двадцати лет  принципиально изменили политическую и социальную 
ситуацию на постсоветском пространстве, изменилось отношение и готовность к миграции. В Казахстане 
сейчас, также как в европейских странах, расширяются миграционные потоки в сфере образования. 
Традиционно высокая готовность к миграции граждан Казахстана культурно обусловлена. Приобретая в 
последние годы ярко выраженный социальный, политический характер, образовательная миграция 
вносит коррективы в жизнь местных социумов, влияет на проводимую суверенными государствами 
политику, а главное – изменяет личностные характеристики тех, кто вынужден перемещаться на другие 
территории в поисках более спокойной жизни и лучшего будущего. Одним из ведущих направлений 
образовательной миграции является деятельность международного сотрудничества высших учебных 
заведений. 

Международное сотрудничество является одной из важнейших составляющих престижности и узнава-
емости уважающего себя высшего учебного заведения, этому вопросу вузами страны уделяется большое 
внимание. Основными задачами развития международного сотрудничества в ВУЗе является улучшение 
качества подготовки специалистов для национальной экономики путем использования лучшего мирового 
опыта и интеграция в международное образовательное и научное пространство.  

Налаживаются партнёрские отношения, идет активная работа с зарубежными вузами в вопросах 
развития академической мобильности, совместных научно-исследовательских проектов, образовательных 
программ. По программам академической мобильности к преподавательской деятельности привлекаются 
известные ученые из различных зарубежных учебных заведений и международных организаций. Универ-
ситет для чтения лекции по различным тематикам, для проведения мероприятий только приглашают 
иностранных профессоров из дальнего и ближнего зарубежья. В организациях образования реализуются 
обменные студенческие программы.  

Каждый университет Республики Казахстан старается активно принять участие в программах между-
народной стипендии Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева «Болашак», обладателями 
стипендии по 2011 год стали 8 131 граждан Республики Казахстан, которые получили образование и 
продолжают свое обучение за рубежом [3]. 

В Казахстане на протяжении 20 лет работают образовательные и культурные, языковые центры, альян-
сы, реализующие программы различных курсов, курсов обучения языков, программы для углубления 
изучения языков, взаимопонимания, информационного обмена, культурно-просветительную и образова-
тельную работу. Деятельность таких центров зачастую поддерживаются дипломатическими представи-
тельствами, Посольствами зарубежных стран в Казахстане.  

Интересен опыт реализации в высших учебных заведениях программ двойного диплома, по оконча-
нию которых выпускники получают диплом казахстанского ВУЗа и зарубежного ВУЗа-партнера.  
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С 2008 года многие казахстанские вузы участвует в Проекте по созданию Сетевого Университета 
ШОС совместно с ведущими вузами Казахстана, России, КНР, Кыргызстана и Таджикистана.   

Международное сотрудничество в Республике Казахстан активно поддерживается со стороны между-
народных организаций – Европейской Комиссии, Британского Совета, Представительства ООН в РК, 
дипломатическими миссиями в РК, Офисом программы ТЕМПУС в Казахстане. Это расширяет возмож-
ности для участия преподавателей и студентов в международных проектах, получения грантов на реали-
зацию образовательных и научных программ. Активную работу университеты проводят и ежегодно пода-
ют заявки, которые были представлены на конкурс по участию и реализации проектов программ Темпус 
и Эрасмус Мундус. В нашей стране функционирует национальная команда экспертов по Реформирова-
нию высшего образования в Казахстане, что создает новые возможности для участия ВУЗов в различных 
направлениях в сфере высшего образования и международного сотрудничества. Неоценимый труд и ак-
тивное участие профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета в проектах, кото-
рые внесли свой вклад в развитие международного сотрудничества своих университетов. Казахстанские 
университеты активно проводят работу и поддерживают связь с зарубежными партнерами учреждений 
образования, в области образования и науки, финансируемые  Европейской Комиссией, Исполнительным 
Агентством по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре Европейской комиссии, Представи-
тельством Европейского Союза в Казахстане, Институциональной сетью университетов европейских 
столиц (UNICA) и принимает участие в конкурсе проектов по реформе учебных программ ТЕМПУС, 
ЭРАСМУС МУНДУС.  

Основной акцент направления работы программы ТЕМПУС поставлен на внедрение принципов 
Болонского процесса, Лиссабонской конвенции. Наша страна одна из первых на постсоветском простран-
стве еще в 1997 году подписала и ратифицировала Лиссабонскую Конвенцию по признанию квалифика-
ций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе. В настоящее время Республика 
Казахстан проводит целенаправленную работу по внедрению принципов Болонского процесса. Сегодня 
уже более 60 казахстанских высших учебных заведений подписали Великую Хартию Университетов, 
которая является основой  Болонской Декларации.  

Главная цель программы ТЕМПУС – создание области сотрудничества в сфере высшего образования 
стран ЕС и стран-партнеров. Для достижения этой цели в рамках программы решаются конкретные 
задачи: 

• Содействие реформированию и модернизации высшего образования в странах-партнерах; 
• Повышение качества и востребованности высшего образования сферой труда и обществом в странах-

партнерах; 
• Наращивание потенциала учебных заведений стран ЕС и стран-партнеров, особенно в области 

международного сотрудничества, модернизации и открытости для сферы труда и общества; 
• Содействие развитию человеческих ресурсов; 
• Улучшение взаимопонимания между народами и культурами стран Европы и стран-партнеров. 
Особенности и характеристики программы ТЕМПУС: 
• Институциональное сотрудничество  
• Программа с подходом «снизу-вверх», реализуется в основном через конкурсы проектных предложе-

ний, направленные на реформирование в ВУЗах или/и системе высшего образования 
• Сильное вовлечение соответствующих национальных органов власти  
• Акцент на распространении, устойчивости и использовании результатов  
• Дополняет программы ЕС по мобильности (в частности, Эрасмус Мундус) [4]. 
Программа академической и научной мобильности Европейского Союза ERASMUS MUNDUS – это 

программа сотрудничества и мобильности в сфере высшего образования, которая содействует повыше-
нию его качества и развитию межкультурной толерантности. По программе осуществляются проекты, ко-
торые позволяют организовывать выезды на обучение в европейские университеты-партнеры. Универси-
теты принимают активное участие по данному направлению, результат такого участия дает свои плоды. 

Сегодня мировое пространство преобразуется в единую зону, где свободно перемещаются информа-
ция, товары и услуги, где непринужденно распространяются идеи и беспрепятственно передвигаются их 
носители. Поэтому студенты, магистранты, докторанты и преподаватели ВУЗов должны полнее исполь-
зовать прекрасные возможности для обучения, обмена опытом, проведения совместных исследований с 
зарубежными партнерами, которые стали доступными благодаря реализации международным программ, 
проектов. Именно в сотрудничестве – залог успеха. 
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Түйін 
Мақалада Қазақастан Республикасының Жоғары оқу орындарында оқу миграциялық іс-жүргізуінің мүмкіндіктері 

қарастырылған. Мигарциялық іс-жүргізу процесінің жаһандану жағдайындағы ерекшеліктері мен өзгешеліктері 
айқындалған. 

 
Summary 

The article considers the possibility of educational migration in universities of the Republic of Kazakhstan. Features of the 
given of migratory processes process are noted in the context of globalization. 

 
ЕГИПЕТТІҢ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАНУ ҮРДІСІ 

 
А.Қ. Тахтанова – магистрант, халы/аралы/ /атынастар факультеті, Л.Н. Гумилев ат. Е�У 

 
XX ғасырдың ортасында отаршылдық жүйе құлап, картада жаңа мемлекеттер пайда болды. Таяу 

Шығыс елдерінде, мысалы Египетте отарлық саясаттан кейін билік басына келген басшылар елдегі тұрақ-
сыздықты ауыздықтауға тырысты, бұл əрекеттер елде жаңартулар енгізу арқылы жүзеге асырылды, яғни 
саяси, экономикалық жəне əлеуметтік жүйелерді модернизациялау үдерісі енгізілді. 

Шығыс елдерінде «модернизация», «қазіргі заман» ұғымдары «Батыс», «батыстық» ұғымдарымен 
сəйкес келеді, яғни Шығыс қоғамының дамуын батыс моделіне салу деген түсінік қалыптасады. Модер-
низация – артта қалған елдердің алдыңғы қатардағы елдер деңгейіне жетуге бағытталған мемлекеттік 
саясат. «Модернизацияны» – белгілі бір қоғамның «қазіргі заман қоғамына» жету үшін қолданатын 
экономикалық, саяси, психологиялық жаңартулардың жиынтығы, ал бұл жаңартулар батыстық үлгіге 
сəйкес алынады» – деп У.Мур, Т.Парсонс [1, 16 б.] секілді батыс ғалымдары айтып өткен. У.Ростоу 
еңбегінде [1, 16 б.] модернизациялық дамудың бес экономикалық кезеңін көрсете келіп, «артта қалған» 
елдердің «алдыңғы қатардағылардың» (яғни, Батыс елдері) деңгейіне жету үшін қолданатын амалдары-
ның жиынтығы дейді. 

Қоғамда модернизацияның негізгі құралы ретінде революция немесе реформа болып табылады [1, 18 б.].  
Революция – табиғат, қоғам өміріндегі, білім мен танымдағы сапалы өзгерістер [2]. Ғылыми-техника-

лық, мəдени жəне т.б. революцияларды немесе бетбұрыстық мəні бар адамзат қол жеткізген табыстарды 
білім мен танымдағы өзгерістер қатарына жатқызуға болады. Əлеуметтік революция қоғамның жаңа 
сапаға ауысуына жол ашады, сапалы өзгерістерді бейнелейді, қоғамның саяси, экономикалық, рухани 
өміріне түбірлі өзгерістер енгізу үрдісін бастап береді. Революция өзінің даму мүмкіндіктерін сарқыған 
қоғамның прогрессивті сатыға өтуін, оның əлеуметтік-экономикалық құрылымын түбегейлі өзгертуге 
қызмет етеді. Зерттеушілер қоғамдық-экономикалық формациялардың бірін-бірі алмастыруын əлеуметтік 
революцияның басты міндеті деп санайды. Толқуларды революцияға айналдыру үшін, саяси партиялар 
мен ұйымдардың белсенді іс-əрекеттері қажет. Революция, осы факторлар қоғам мүшелерінің басым 
көпшілігінің басты мақсат-мүдделеріне сай келсе, жеңіске жетеді.  

Реформа – өмір сүріп отырған əлеуметтік құрылымды сақтап, кейбір институттарды қайта құру, өзгер-
ту [2]. Реформа – қоғамның басты негіздерін қайта құру немесе мемлекет жүйесінде қалыптасқан кейбір 
элементтерді жаңғырту. Олар əлеуметтік-саяси жəне экономикалық бағыттарды қамтиды. Əлеуметтік-
саяси реформа – өзара қарым-қатынастағы əлеуметтік-саяси құрылымды өзгерту арқылы жүргізіледі. Ол 
өзара іс-қимыл тиімділігін арттыру үшін қоғамның əлеуметтік жəне саяси жүйесін жетілдіру мақсатында 
іске асырылады, онда əлеуметтік өмірдегі объективті өзгерістер үдерісі қарастырылады, агенттіктердің 
мəртебелік жағдайы анықталады. Мысалы, əлеуметтік жəне этнотоптардың, тұрақты жəне уақытша 
қауымдастықтардың, жеке адамдардың саясат жүйесіндегі қарым-қатынастары жəне мемлекеттік биліктің 
қалыптасуы мен жұмыс істеу жағдайлары ескеріледі. Экономикалық реформа – қоғамның экономика 
негіздерін қайта құру немесе жаңғырту арқылы жағдаятты қайта қарау. Ол мемлекеттік экономикалық 
саясат пен нарықты мемлекет, беймемлекетті реттеу арқылы жүргізіледі. Əрине, əлеуметтік-саяси жəне 
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экономикалық реформалар реформаторсыз немесе реформалаушы көш бастаушыларсыз іске аспайды. 
Олар белгілі бір саяси топқа сүйеніп, солардың ортақ мүддесін көздейді.  

XXI- ғасырдың бірінші жартыжылдығында Шығыс елдерінде əлеуметтік-экономикалық даму қарқын-
ды түрде жүрді. Өркениет жəне модернизация (жаһандану аясында) – қазіргі жаһанданушы əлемде əлем-
дік жəне жалпы планеталық дамудың басым үрдістері айқындалуда. Бұған қатарласа, əрі бір мезгілде өз-
дерінің əлеуметтік-экономикалық жəне технологиялық дамуында артта қалушылықтан арылуға талпына-
тын көптеген елдерді жəне тұтастай аймақтарды қамтитын, модернизация процесі жүруде. Модерниза-
цияның қорытындылары мен мазмұны болашақ ғаламдық əлемнің бағыты мен қалыптасу қисынын анық-
тайды. Өз кезегінде, қарқынды жаһандану модернизациялық процестің классикалық үлгісінің бейнесін өз-
герте отырып, оған елеулі түзетулер енгізуде. Бұл үдерісті Египет үлгісінде айқын байқауымызға болады. 

Қазіргі Египеттің құрылу тарихын қысқаша қарап өтелік. Арабтар Египетке 639 жылы келді, бұл 
кезеңде жергілікті тұрғындар византиялықтардың билігінен қажыған сəті болатын, сол себепті Ніл 
жағалауының басым көпшілігін жаулаушылардың саны аз болса да тез басып алды. Кейін елді араб 
династиялары Омеядтықтар, Аббасидтер, Фатимидтер билеп, 1250 по 1517 жылдары мəмлүктердің қол 
астында болды. 1517 жылы Египет түрік сұлтаны Селим I Явуздың, яғни Түрік Осман империясының 
қарамағында болды. Бұл кезеңде империя қазынасына түсетін салықтың үштен бір бөлігі Египеттен келді, 
яғни жергілікті халықтың қалтасынан алынды. 1798 жылы Наполеон I Египетті жаулап алды, ол Ніл 
жағалауын Францияның отарына айналдырмақшы болды, бірақ 1801 жылы ағылшын жəне түрік əскерле-
рі француздарды Египеттен қуып шықты. 1805 жылы Мұхаммед Алиді Осман империясы Египеттің 
патшасы етіп тағайындады, ал 1811 жылы Египет оның қарамағына толық өтті, оның билігі 1849 жылға 
дейін созылды. Бұл кезеңде Мұхаммед Али өзін османдықтардың вассалы ретінде Ыстамбұлға жыл 
сайын жиналған салықты жіберіп отырды.  

Мұхаммед Али XIX ғасырдың саяси тұлғасы, ол қазіргі Мысыр елінің негізін қалаушы [3], елеулі 
өзгерістер енгізген билеуші. Еуропалық əскери жəне техникалық мамандардың көмегімен египет армияс-
ын еуропалық үлгіде толықтай қайта құрды. Ол жердің басым көпшілігін ұлттандырды, елде өндірілетін 
қажетті азық-түлік пен тауарларға мемлекеттік монополия енгізді, оның бұйрығымен жер суарғыш канал-
дар құрылды (оның негізінде шаруалар астық өнімін жылына екі-үш рет алды). Мұхаммед Али ұлттық 
өнеркəсіпті (тоқымалы, май айыратын өндіріс фабрикалары, металлургиялық, шыны, қант зауыттарын, 
суық жəне дəрімен, оқпен атылатын қарулар жасайтын өнеркəсіптер салды) жандандырды, еуропалық 
үлгіде түрлі техникалық мектептер мен оқу орындарын ашты, яғни Еуропадан ғылыми-техникалық 
өрлеудің үлгілерін елде ендіруге тырысты. Осман империясы Мұхаммед Али ұрпақтарына мұрагерлік 
құқығын берді. Елді Мұхаммед Алидің ұрпақтары Аббас I, Саид-паша (досы Фердинанд Лессепске Суэцк 
каналын салуға концессия берді), Исмаил-паша, Тевфик-паша мен Ораби-паша билік жүргізді.  

1882 жылы 14 қыркүйекте ағылшындар Каирге кіріп, Ораби-пашаны тұтқындап, Египетті 
Ұлыбританияның отарына айналдырды. Ағылшындар елдегі билікті толықтай қарамағына алды, египет 
үкіметінің барлық істерін бақылау мақсатында елдің қаражатына бақылау жүргізді. Ұлыбританияның 
Египетте бірінші бас консулы Эвелин Беринг (болашақ лорд Кромер) тағайындалды, оның билігі 1883 
жылдан 1907 жылға дейін созылды. Ағылшындар қаражат мəселесін тұрақтандырды, əкімшілік жұмыста-
рын жақсартты. Денсаулық  сақтау, ауыл шаруашылық салаларында елеулі өзгерістер болды. 1911 жылы 
Египетте екі саяси ұйым құрылды – басында Мұстафа Камиль тұрған Отан Партиясы (Хизб аль-Ватан) 
мен Ахмед Лутфи ас-Сейид бастаған (Хизб аль-Умма) Халық Партиясы.  

1922 жылдың 22 ақпанында Египет Ұлыбританияның протекторатынан шықты, бірақ ағылшындықтар 
Мысырдың ішкі өміріне ықпал ету мүмкіндігін сақтап қалды, яғни Британ империясына тиесілі Суэцк 
каналы мен коммуникацияларының қауіпсіздігін бақылау, шетелдіктерді жəне сан жағынан аз ұлттарды 
қорғау, Суданды бірге басқару мəселелерін қамтыды. 1922 жылдың 15 наурыз айында Ахмед Фуад I 
Египет королі болып тағайындалды. 

Елдің Ата Заңы 1923 жылы шықты, Египет парламентіне депутаттарды сайлау жүргізілді. Алғашында 
1919 жылдан ұлт-азаттық қозғалысты басқарып келген Заглюль-паша бастаған «Вафд» партиясы, кейін 
1928 жылы Хасан аль-Банна уағызшысы басқарған «Мұсылман-бауырлар» ассоциациясы, 1933 жылы 
Ахмед Хусейн бастаған «Жас Египет» қозғалысы пайда болды. Қозғалыстар жылдан жылға көбейді, 
халықтың наразылығы ағылшын отаршыларына қарсы үдей түсті. 1952 жылдың 23 шілде айында 
Мұхаммед Нагиб бастаған «Ерікті офицерлер» ұйымы мемлекеттік төңкеріс жасады. Таққа Ахмед Фуад II 
келіп, елде аграрлы реформа туралы заң енгізілді. Подполковник Гамаль Абдель Насер Египетте болған 
революцияның негізгі көсемі жəне революцияны басқару Кеңесінің басшысы болды.  

1953 жылдың 18 маусым айында Египет республика болып жарияланды, генерал Нагиб бірінші прези-
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дент пен премьер-министр болып, ал Абдель Насер вице-премьер мен ішкі істер министрі лауазымдарына 
тағайындалды. 1956 жылы референдумның нəтижесінде Гамаль Абдель Насер елдің президенті болып 
тағайындалды. Насер Суэцк каналын ұлттандырып, одан түскен кірісті Асуан бөгетін салуға жұмсайты-
нын айтты. 1957 жылы Синай түбегінде болған соғыста Насер жеңілсе де, саяси аренада беделі өсті. Араб 
елдерінің көзінде ол отаршылдықтың қалдықтарымен күресетін, Израильден түсіп тұрған қауіптен құтқа-
ратын, əлемде арабтардың намысын қорғап алға бағыттайтын жолбастаушысы ретінде көрінді.  

Араб революциялық ұлтшылдығының дүниеге көзқарас феномені араб тарихының күрделі айналы-
мын құрды. Оның негізгі кейіпкері Гамаль Абдель Насер болды [4, 8 б.]. 

Насер билігінің нəтижесінде өндірістің 82%, банктер мен сақтандыру бірлестіктері ұлттандырылды, 
əлеуметтік-экономикалық жаңартулар болды, мақта, тоқыма, темір мен болат, химиялық тыңайтқыштар 
өндіруде жəне құрылыс пен кеме жасауға мемлекеттік бақылау қойылды. Парламент пен мемлекеттік 
өнеркəсіптердің директорлар кеңестеріндегі орындардың жартысы жұмысшы тап пен шаруа өкілдеріне 
берілді. 1952 жылдан 1967 жылға дейінгі уақытта өнеркəсіпте жұмыс істейтін жұмысшылар мен өндіріс 
орындары үш есе көбейді. Ауылдық аймақтарда мектептер мен ауруханалар салынды. Өнеркəсіптің 
дамуына кедергі келтіретін салықтар көлемі азайтылды, мұнай кеңдерін өндіру мен табуға көп күштер 
жұмсалды. 

1970 жылдың қыркүйегінде билікке Анвар Садат келді. Ол «ашық есіктер» (инфитах) саясатын жүргі-
зе бастады. Шетел инвесторларын елге тартты, коммуникация мен транспорт тораптарының жүйесін 
модернизациялады. 1981 жылдың 6 қазанында Садат өлтіріліп, президент болып Мұхаммед Хосни 
Мүбарак тағайындалды.  

Мүбарак билікке келгеннен кейін, қоғамдық өмірді либерализациялау мен экономикалық тұрақтылық-
ты сақтауға тырысты. Садат кезеңінде жабылған оппозиция өкілдері түрмеден босатылып (ішінде копт 
патриархы да болды) [5, 13 б.], оппозициялық партиялардың жұмыстары қайта жанданып, оппозициялық 
газеттер шығарылды. 1981 жылдың қазан айында ерекше жағдай бойынша шығарылған заң күшін жойма-
ды. Сыртқы саясатта Мүбарак АҚШ-ы мен Батыс елдеріне бағытталған бағдарды өзгертпеді, басқа араб 
жəне мұсылман елдерімен ынтымақтастықты нығайтты, Йорданиямен дипломатиялық қарым-қатынас, 
Сауд Аравиясы жəне Парсы шығанағында орналасқан елдермен əскери ынтымақтастықты қайта орнатты. 
Египет Ислам конференциясы Ұйымы мен Араб Мемлекеттерінің Лигасына қайтып оралды. 

Ресми мəліметтерге жүгінсек [3], Мүбарак билік құрған кезеңде 4,3 млн жұмыс орны, 169 аурухана 
мен 2,3 мың мектеп, 300 мың тұрғын үй (оның ішінде əлеуметтік) салынды. 2009-2010 жылдары экономи-
калық даму 5,3% көрсетсе, 2011 жылы бұл сан 6,5%-ға жетуі керек еді, Египет қарқынды түрде дамып 
келе жатқан 30 елдің қатарында болатын. Əрине, бұл сандар египеттіктердің күнделікті өмірлерінен табу 
қиынға соғатын, себептері – əкімшілік жемқорлық, жұмыссыздық, демократияның жоқтығы. 

2011 жылдың 25 қаңтарында Египет тұрғындары елеулі  наразылық көрсетіп, нəтижесінде 11 ақпанда 
Мүбарак президентіктен бас тартты. Биліктен бас тартқан басшы мен демократияға құлшыныстық 
қарапайым египеттіктердің тұрмыс-халіне оңды əсер бермеді, керісінше 2008-2009 жылдарға қарағанда 
2010-2011 жылдарда санақтың мəліметтеріне жүгінсек египет халқының кедейшілік дəрежесі 3,6% көбей-
іп қазіргі таңда 25,2% құрайды [6].  

Египетте төңкерістің бір жылдығы болды, бостандық, демократия мен тең құқықтық үшін күрескен 
қозғалысшылардың алға қойған мақсатының орындалу сəті əлі де келген жоқ. Оның орнына парламентке, 
əкімшілікке жəне кəсіподақтарға бір жыл бұрын маңайына да жолай алмайтын исламистік блок кіріп 
алды, соңғы он екі ай ішінде 150 тəуелсіз кəсіподақ құрылды [7] жəне де төңкеріс күшінің барған сайын 
үдеуіне байланысты бұл сан əрі қарай көбейеді де. 

Халық ассамблеясына сайлаудың бірінші айналымы 2011 жылдың 28 жəне 29 қараша күндері болды, 
екінші айналымы 14-15 желтоқсанда, үшінші айналымы 2012 жылдың 3-4 қаңтарында өтті. Сайлау нəти-
жесінде 47% дауыс алған «Бостандық пен əділеттік партиясы» («Ағайынды-мұсылмандар» қозғалысының 
саяси қанаты), 25% дауысты «Нұр» партиясы, 9% дауысты «Вафд» партиясы алды. 2011 жылы əскер 
басыларымен уақытша Ата Заң шығарылды, 19 наурызда халықпен мақұлданып, 2011 жылдың 30 науры-
зында Қарулы Күштердің Жоғарғы Кеңесімен қабылданды, бұл Ата Заң бойынша армия қолында өкілет-
тіліктің басым көпшілігі қалдырылып, президент билігі қатты шектетілді. 2012 жылдың 12 маусымында 
парламент жаңа Конституциялық ассамблеяны құрды, құрамына исламистер, əскери, заңгер, кəсіподақ 
өкілдері мен қоғамдық қайраткерлер кірді. 2012 жылдың 23-24 мамыр күндері президент сайлауының 
бірінші айналымы, 16-17 маусымда екінші айналымы болып, нəтижесінде «Ағайынды-мұсылмандардың» 
өкілі Мұхаммед Мурси 51,7% дауыспен алға шықты, 48,3% дауысты Ахмед Шафик алды. 

Таяу жəне Орта Шығыс елдерінде демократияландыру мəселелері мен саяси реформалар 1950-1960 
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жылдардан бастап қозғала бастады. Себебі бұл жылдары саяси картада Азия, Таяу Шығыс пен Африка 
территорияларында тəуелсіз мемлекеттер пайда бола бастады. Бірақ бұл келелі мəселелер 2000 жылдар-
дан кейін ғана актуальды болды, себебі мұсылман əлемінде ішкі жəне сыртқы ықпалдардың негізінде 
сақтанымпаз жүйелердің шайқалуына алып келетін партиялық-саяси құрылымдар, демократиялық инсти-
туттар пайда болды.  

ХХ ғасырдың басында Таяу жəне Орта Шығыс рудиментарлы саяси жүйесі бар, феодалды-тайпалық, 
династиялық дəстүрлі қоғам, туысқандық қарым-қатынасы сақталған, дəстүрлі жəне діни құндылықтарға 
бай дəстүрлі қоғам ойға келеді. Бұл елдердің басым көпшілігінде саяси институттар мен олардың 
функциялары əлсіз, себебі дінмен, дəстүрлі мораль мен мəдениет, саяси индивид əрекеттерімен тығыз 
байланысты. Египетте алғашқы капиталистік құрылымдар мен бұрыңғы метрополийлардың (отарлаушы-
лардың) саяси жүйесінің ықпалы сақталған.  

Саяси модернизация басталуының негізгі факторы ұлт-азаттық идеялар, мəдени сəйкестікті сақтау, 
секуляризация мен саяси сананың дамуы болып табылады. Саяси модернизацияның көрінісі ретінде жаңа 
саяси жүйенің қалыптасуы, саяси пікірлердің алуандығы мен өкілдіктердің пайда болуы, көппартиялық, 
халықтың саяси белсенділігінің өсуі, ұлттық құқықтық жүйенің қалыптасуы, қазіргі заманның талаптары-
на сай саяси нормалар мен дəстүрлердің кеңеюі мен жетілдірілуі [8]. Бірақ та, дəстүрлі «батыстық емес» 
ерекшеліктер қалуы тиіс.  

Мұхаммед Алидің реформаларын мысал ретінде келтірсек, ол Египет үшін «батыстық зайырлы 
жолмен» саяси, əскери, əлеуметтік-экономикалық жəне құқықтық дамуды таңдап алды. Египеттіктер 
реформаларды жүргізу барысында зайырлы жəне діни бағытты бірге алып жүрмекші болды. Сондықтан 
да, атқарушы жəне заң шығарушы өкімет елдегі негізгі мəселені – биліктің сайланбалы өкіметтің өкілетті-
гін шешпеді. Мысалы, 1971 жылдың Ата Заңында ислам мемлекеттік дін, ал ислам шариатының қағидат-
тары – «құқықтың негізгі көзі» деп көрсетілген. Ал бұл өз кезегінде зайырлы мемлекеттің тұжырымдама-
ларымен сай келмейді.  

Араб елдерінің басым көпшілігінде əлеуметтік–экономикалық артта қалушылық пен саяси мəдениет-
тің шикілігінен демократиялық институттар формальды түрде жұмыс істеді. Осы əлеуметтік бағананың 
тұрақсыздығынан өктемшілдік пен автроритаризм, мемлекеттік биліктің орталықтануы мен дербестенуін 
тудырды. Мемлекет басшысы – монарх, президент немесе революциялық кеңестің төрағасы – саяси 
жүйенің арқауы болды.  

Египетте саяси жүйе мен тəртіптің модернизация мен ырықтандыруға көшуі бұл елдердің қазіргі заман 
талаптарына сай дамуының кепілі. Саяси реформалардың енгізілуі мен əртүрлі күштер арасындағы 
тартыстар саяси бəсекелестік жаңартулардың көрінісі. Бірақ, либералды, зайырлы жəне т.б. ұлттық 
партиялар жəне қозғалыстармен қатар саяси өмірге радикалды күштер де енуде, олар елде ішкі саяси 
жағдайды теңселтуге жағдай жасауына, олардың біртұтастығына, егемендігіне жəне бүтіндігіне кері əсер 
тигізуі мүмкін.  

Модернизация жолы, көрсетілген факторларға үңілсек, революциялар мен реформалар негізінде 
жүргізіледі. Таяу Шығыстағы мемлекеттер мен мұсылман елдерінің саяси жүйесі бай жəне күрделі 
тəжірибе арқылы дамыды, жетілді. Бұл жүйе социалистік реформалау, араб ұлтшылдығы мен өзіндік 
демократияның элементтерінен тұрады. Шығыста саяси жүйенің демократиялануы Батысқа қарағанда əлі 
де бірқалыпты дамуда, оның жолында радикалды қозғалыстар, аймақтық күштер мен əлемдік держава-
лардың саясатынан тұратын үлкен қиыншылықтар мен тосқауылдар бар. 

Араб əлемінің əртүрлі бұрыштарында болған халық наразылығы біріне-бірі ұқсас болса да, айырма-
шылықтары мол. Кейбір мамандар толқулар пайда болуының негізгі себебі ретінде қымбаттаған таба 
нанды (араб кедейлерінің негізгі азығы) көрсетеді, бірақ бұл қате пайымдау [9]. 

Египетте болған толқулардың басталуы шаруашылық жағдаяттарға байланысты емес. Толқуға дейін 
екі күн бұрын халықаралық валюта қорының мамандары елде жүргізіліп жатқан модернизацияға жоғары 
баға берді, себебі, фонд берген барлық нұсқауларды Египет бұлжытпай орындайды. 

Əлемде болған қаржы дағдарысына дейін Египетте жалпы ішкі өнімнің (жалпы ішкі өнімнің көрсет-
кіштері 2005-2008 жылдары жылына 7%-ға жуық көбейді (жан басына шаққанда 4,5%) [10, 83 б.], мемле-
кет қаржысы мен экспорт əлеуетінің көрсеткіштері орташа деңгейден жоғары болды. Беделі жоғары 
халықаралық ұйымдар елде болып жатқан экономикалық жетістіктерді мойындап, ол өз кезегінде ұлттық 
экономиканың ырықтандырылуына əкелді. Мемлекеттік шығындар азайтылып, бюджет тапшылығы 
3,3%-ға кеміді. Банк жүйесі жетілдіріліп, жекешелендіру үдерісі əрі қарай дами түсті.  

Əлемдік күйзелістен Египет жеңіл түрде өтті. Халық наразылығына іліккен – əлеуметтік-экономика-
лық тұрақсыздық болды, ал елде модернизацияның соңы əлі де көрінбеді, оны елдегі əлсіз құрылымнан, 
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еңбек өнімділігінің төмен көрсеткіштерінен, жұмыссыздықтан байқауға болатын еді. Бұл көрініс əдеумет-
тік салада да көрінді, кедейшілік мəселесі елді толық басып алды, тұрғындардың 19% (15 млн-ға жуық) 
ақырғы мұқтаждықта тұрып жатыр. Мысалы, еңбек нарығы мəселесі болашақта да келелі мəселелердің 
бірі болмақ, себебі, халықаралық валюта қорының есебі бойынша 2020 жылға дейін египеттіктерді 9,4 
млн. жұмыс орнымен қамтамасыз ету керек, еңбек нарығына жаңадан қадам басқан жұмысшыларды 
жұмыспен қамтамасыз ету үшін жалпы ішкі өнімнің өсу қарқынын 7%-да ұстау қажет, ал жұмыссыздар-
ды да қоссақ бұл көрсеткішті 10%-ға дейін өсіру қажет [10, 83 б.]. Аталған өсу қарқынын ұстану қазіргі 
Египеттің жағдайымен қиын.  

Қазіргі таңда Египеттің соқтығысып тұрған мəселелерінің қатарында – халықаралық еңбек бөлінісіне 
жеткіліксіз түрде қатысуы; шаруашылық құрылымының икемсіздігі; сыртқы қарыздардың өсуі жəне т.б. 
жатқызуға болады. Сонымен қатар, 1980 жылы болған демографиялық серпіліс нəтижесінде еңбек 
нарығына миллиондаған жаңа жұмысшылар келді, ал бұл радикалды қозғалыстардың күшеюіне құнарлы 
орта болып табылады.   

Египеттің экономикалық келешегін болжасақ екі бағытты бөліп алуға болады: оптимистік-экономика-
лық реформалардың жалғастыру (жекешелендіру, капитал нарығын ырықтандыру, сыртқы экономикалық 
байланыстар жүйесін қалыптастыру, қаржы институттарын модернизациялау); өңдеуші өнеркəсіп пен 
қызмет салаларын күшейту; əлеуметтік реформалар енгізу (білім, денсаулық сақтау,əлеуметтік қамсыз-
дандыру, əйел белсенділігін арттыру). Пессимистік – билік ауысу үдерісінің созылып кетуі мен саяси 
жүйенің өзгеруінің баяулығы экономикалық жаңартуларды тоқтатып, əлеуметтік күйзелісті үдетуге 
апаруы мүмкін; радикалды исламизмнің күшеюі мемлекеттік экономиканың қайта орталықтандырылуы-
на əкеледі; сыртқы саяси жағдайдың шиеленісуі бюджет пен сыртқы сауда тапшылығын тудырады; 
инвестициялардың құйылуына кедергі болады. 

Қарастырылған ойларды қорытсақ, жақын келешекте модернизациялау үдерісін аяқтау үшін, елде 
саяси жəне əлеуметтік тұрақтылықты қалыптастыру қажет. 
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Резюме 
Модернизация экономики, политической и социальной системы страны дает толчек новым горизонтам развития. 

Страна пережившая волну революции ждет от новой власти больших перемен. В данное время на Арабский Восток 
направлен взор всех ведущих держав и каждый из них хочет заполучить лакомый кусочек пирога и осуществлять 
свои планы на данной территории в пользу своих интересов.  

 
Summary 

The modernization of the economy, political and social system of the country gives a jolt of new horizons. The country 
went through a wave of revolution is waiting for the new power of great change. At this time, the Arab world directed gaze of 
all the major powers, and each of them wants to get a piece of cake and pie with their plans in the area in favor of their 
interests. 
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